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Τροπολογία 19
Συλβάνα Ράπτη, Stephen Hughes

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η οδηγία 2004/40/ΕΚ πρέπει να 
καταργηθεί και να προβλεφθούν 
καταλληλότερα και αναλογικότερα μέτρα 
για την προστασία των εργαζομένων από 
τους κινδύνους που σχετίζονται με τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ωστόσο, δεν 
αντιμετωπίζονται οι μακροχρόνιες 
επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
πιθανών καρκινογενέσεων που προκαλεί 
η έκθεση σε χρονικώς μεταβαλλόμενα 
ηλεκτρικά, μαγνητικά και 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία, για τις οποίες 
δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πειστικά 
επιστημονικά στοιχεία που να 
αποδεικνύουν κάποια αιτιώδη σχέση. Τα 
μέτρα που ισχύουν επί του παρόντος 
πρέπει να ενισχυθούν, όχι μόνο για να 
διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια 
του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά, αλλά 
και προκειμένου να δημιουργηθεί μια 
στοιχειώδης βάση προστασίας για όλους 
τους εργαζομένους της Ένωσης και να 
μειωθούν παράλληλα οι πιθανότητες 
στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

(6) Η οδηγία 2004/40/ΕΚ πρέπει να 
καταργηθεί και να προβλεφθούν 
καταλληλότερα και αναλογικότερα μέτρα 
για την προστασία των εργαζομένων από 
τους κινδύνους που σχετίζονται με τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Τα μέτρα που 
ισχύουν επί του παρόντος πρέπει να 
ενισχυθούν, όχι μόνο για να διασφαλίζουν 
την υγεία και την ασφάλεια του κάθε 
εργαζόμενου ξεχωριστά, αλλά και 
προκειμένου να δημιουργηθεί μια 
στοιχειώδης βάση προστασίας για όλους 
τους εργαζομένους της Ένωσης και να 
μειωθούν παράλληλα οι πιθανότητες 
στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Η 
παρούσα οδηγία, κατόπιν πρότασης της 
Επιτροπής, αναθεωρείται εντός 
πενταετίας ώστε να περιληφθεί η 
προστασία των εργαζομένων κατά των 
μακροπρόθεσμων επιπτώσεων και των 
επιπτώσεων στον τομέα της ασφάλειας, 
βάσει των επιστημονικών πορισμάτων 
σχετικά με τις επιπτώσεις της έκθεσης 
στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

Or. en

Τροπολογία 20
Paul Murphy, Γεώργιος Τούσσας

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η οδηγία 2004/40/ΕΚ πρέπει να 
καταργηθεί και να προβλεφθούν 

(6) Η οδηγία 2004/40/ΕΚ πρέπει να 
καταργηθεί και να προβλεφθούν 
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καταλληλότερα και αναλογικότερα μέτρα 
για την προστασία των εργαζομένων από 
τους κινδύνους που σχετίζονται με τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ωστόσο, δεν 
αντιμετωπίζονται οι μακροχρόνιες 
επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
πιθανών καρκινογενέσεων που προκαλεί η 
έκθεση σε χρονικώς μεταβαλλόμενα 
ηλεκτρικά, μαγνητικά και 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία, για τις οποίες δεν 
υπάρχουν μέχρι στιγμής πειστικά 
επιστημονικά στοιχεία που να 
αποδεικνύουν κάποια αιτιώδη σχέση. Τα 
μέτρα που ισχύουν επί του παρόντος 
πρέπει να ενισχυθούν, όχι μόνο για να 
διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια 
του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά, αλλά 
και προκειμένου να δημιουργηθεί μια 
στοιχειώδης βάση προστασίας για όλους 
τους εργαζομένους της Ένωσης και να 
μειωθούν παράλληλα οι πιθανότητες 
στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

καταλληλότερα και αναλογικότερα μέτρα 
για την προστασία των εργαζομένων από 
τους κινδύνους που σχετίζονται με τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ωστόσο, σήμερα 
δεν αντιμετωπίζονται οι μακροχρόνιες 
επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
πιθανών καρκινογενέσεων που προκαλεί η 
έκθεση σε χρονικώς μεταβαλλόμενα 
ηλεκτρικά, μαγνητικά και 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία, για τις οποίες δεν 
υπάρχουν μέχρι στιγμής πειστικά 
επιστημονικά στοιχεία που να 
αποδεικνύουν κάποια αιτιώδη σχέση. Τα 
μέτρα που ισχύουν επί του παρόντος 
πρέπει να ενισχυθούν, όχι μόνο για να 
διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια 
του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά, αλλά 
και προκειμένου να δημιουργηθεί μια 
στοιχειώδης βάση προστασίας για όλους 
τους εργαζομένους της Ένωσης και να 
μειωθούν παράλληλα οι πιθανότητες 
στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη οφείλουν να 
εντατικοποιήσουν την έρευνα και τη
συλλογή δεδομένων σχετικά με τις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της έκθεσης 
σε ηλεκτρικά, μαγνητικά και 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η Επιτροπή 
αξιολογεί τα επιστημονικά στοιχεία για 
τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις εντός 5 
ετών από τη δημοσίευση της παρούσας 
οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υποβάλει 
πρόταση αναθεώρησής της προκειμένου 
να καλυφθεί η προστασία της υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων από τις 
μακροπρόθεσμες αυτές επιπτώσεις.

Or. en

Τροπολογία 21
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Ανά πενταετία, η Επιτροπή αξιολογεί 
τα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της έκθεσης 
στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και 
υποβάλλει πρόταση αναθεώρησης της 
οδηγίας ώστε να συμπεριληφθούν οι 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο πεδίο 
εφαρμογής της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιολογεί ανά πενταετία τις 
ενδεχόμενες μακροχρόνιες επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και να διευρύνει το 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας στο σύνολο των κινδύνων που συνδέονται με τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Τροπολογία 22
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η παρούσα οδηγία προβλέπει τις 
βασικές διατάξεις, παρέχοντας στα κράτη 
μέλη την επιλογή διατήρησης ή θέσπισης 
πιο ευνοϊκών διατάξεων για την προστασία 
των εργαζομένων, ιδίως τον καθορισμό 
χαμηλότερων τιμών για τις τιμές όσον 
αφορά τον προσανατολισμό και την 
ανάληψη δράσης ή τις οριακές τιμές 
έκθεσης για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Ωστόσο, η εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
ως άλλοθι για τυχόν επιδείνωση σε σχέση 
με την κατάσταση που υφίσταται ήδη στα 
κράτη μέλη.

(7) Η παρούσα οδηγία προβλέπει τις 
βασικές διατάξεις, παρέχοντας στα κράτη 
μέλη την επιλογή διατήρησης ή θέσπισης 
πιο ευνοϊκών διατάξεων για την προστασία 
των εργαζομένων, ιδίως τον καθορισμό 
χαμηλότερων τιμών για τις τιμές όσον 
αφορά τον προσανατολισμό και την 
ανάληψη δράσης ή τις οριακές τιμές 
έκθεσης για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Ωστόσο, η εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι για τυχόν 
επιδείνωση σε σχέση με την κατάσταση 
που υφίσταται ήδη στα κράτη μέλη.

Or. de



PE478.400v01-00 6/135 AM\886093EL.doc

EL

Τροπολογία 23
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Το αργότερο 5 χρόνια μετά από την 
έγκριση της οδηγίας η Επιτροπή 
υποβάλλει πρόταση για τη λήξη της 
παρέκκλισης που ορίζεται στο άρθρο 3
παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως συνέπεια του άρθρου 3 παράγραφος 4, οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε εφαρμογές 
απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI) δεν καλύπτονται από τις οριακές τιμές έκθεσης και 
τις τιμές για την ανάληψη δράσης της οδηγίας. Στόχος της τροπολογίας αυτής είναι να 
περιορίσει τον χρόνο εφαρμογής της διάταξης παρέκκλισης.

Τροπολογία 24
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι ανεπιθύμητες επιπτώσεις στο 
ανθρώπινο σώμα εξαρτώνται από τη 
συχνότητα του ηλεκτρομαγνητικού 
πεδίου ή της ακτινοβολίας στην οποία 
εκτίθεται, από 0 Hz έως 100 kHz και άνω 
των 100 kHz. Επομένως, για την 
προστασία των εργαζομένων που 
εκτίθενται σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
πρέπει να διαμορφωθούν δύο 
διαφορετικά συστήματα περιορισμού της 
έκθεσης.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διάκριση μεταξύ υψηλής και χαμηλής συχνότητας δεν είναι κατάλληλη, δεδομένου ότι, στους 
περισσότερους τόπους εργασίας, οι διάφοροι αυτοί τύποι ηλεκτρομαγνητικών πεδίων είναι 
ανάμικτοι. Προτείνεται ως εκ τούτου να καταργηθεί η εν λόγω διάκριση.

Τροπολογία 25
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Επειδή η παρούσα οδηγία είναι ειδική 
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, 
σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την 
προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας 
και της υγείας των εργαζομένων κατά την 
εργασία, η εν λόγω οδηγία εφαρμόζεται 
στον τομέα της έκθεσης των εργαζομένων 
σε κραδασμούς, με την επιφύλαξη των 
αυστηρότερων ή/και ειδικότερων 
διατάξεων που περιέχονται στην παρούσα 
οδηγία.

(13) Επειδή η παρούσα οδηγία είναι ειδική 
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, 
σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την 
προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας 
και της υγείας των εργαζομένων κατά την 
εργασία, η εν λόγω οδηγία εφαρμόζεται 
στον τομέα της έκθεσης των εργαζομένων 
σε κραδασμούς, συμπεριλαμβανομένων 
των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της 
έκθεσης, με την επιφύλαξη των 
αυστηρότερων ή/και ειδικότερων 
διατάξεων που περιέχονται στην παρούσα 
οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 26
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, ώστε 

(14) Η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, ώστε 
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να μπορεί να προβαίνει σε αμιγώς τεχνικές 
τροποποιήσεις των παραρτημάτων της εν 
λόγω οδηγίας, ως αποτέλεσμα της έκδοσης 
νέων οδηγιών στο πεδίο της τεχνικής 
εναρμόνισης και τυποποίησης, της 
τεχνικής προόδου, των αλλαγών στα πλέον 
συναφή εναρμονισμένα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ή προδιαγραφές και των νέων 
επιστημονικών στοιχείων σχετικά με τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία, καθώς και να 
προσαρμόζει τις τιμές για τον 
προσανατολισμό και την ανάληψη δράσης 
και τις σχετικές κατηγορίες 
δραστηριοτήτων, χώρων εργασίας και 
τύπων εξοπλισμού. Επιβάλλεται, συνεπώς, 
να προβεί η Επιτροπή στις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη 
σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα 
πρέπει να διασφαλίζει την κατά τον δέοντα 
τρόπο ταυτόχρονη και έγκαιρη και 
διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

να μπορεί να προβαίνει σε αμιγώς τεχνικές 
τροποποιήσεις των παραρτημάτων της εν 
λόγω οδηγίας, ως αποτέλεσμα της έκδοσης 
νέων οδηγιών στο πεδίο της τεχνικής 
εναρμόνισης και τυποποίησης, της 
τεχνικής προόδου, των αλλαγών στα πλέον 
συναφή εναρμονισμένα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ή προδιαγραφές και των νέων 
επιστημονικών στοιχείων σχετικά με τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία, καθώς και να 
προσαρμόζει τις τιμές για την ανάληψη 
δράσης και τις σχετικές κατηγορίες 
δραστηριοτήτων, χώρων εργασίας και 
τύπων εξοπλισμού. Επιβάλλεται, συνεπώς, 
να προβεί η Επιτροπή στις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη 
σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα 
πρέπει να διασφαλίζει την κατά τον δέοντα 
τρόπο ταυτόχρονη και έγκαιρη και 
διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν απλοποίησης και καλύτερης προστασίας των εργαζομένων, προτείνεται να καταργηθεί η 
διάκριση μεταξύ τιμών για τον προσανατολισμό και τιμών που απαιτούν δράση.

Τροπολογία 27
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Όποτε εφαρμόζεται ένα σύστημα που 
περιλαμβάνει οριακές τιμές έκθεσης και 
τιμές για τον προσανατολισμό και την
ανάληψη δράσης, πρέπει να εκλαμβάνεται 

(16) Όποτε εφαρμόζεται ένα σύστημα που 
περιλαμβάνει οριακές τιμές έκθεσης και 
τιμές για  την ανάληψη δράσης, πρέπει να 
εκλαμβάνεται ως ένα μέσο διευκόλυνσης 
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ως ένα μέσο διευκόλυνσης της παροχής 
ενός υψηλού επιπέδου προστασίας έναντι 
των αποδεδειγμένων δυσμενών 
επιπτώσεων στην υγεία, οι οποίες 
ενδέχεται να προκύψουν από την έκθεση 
σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ωστόσο, ένα 
τέτοιο σύστημα ενδέχεται να έρχεται σε 
σύγκρουση με συγκεκριμένες συνθήκες 
υπό τις οποίες διεξάγονται ορισμένες 
δραστηριότητες, όπως είναι οι ιατρικές 
διαδικασίες με τη χρήση τεχνικών 
μαγνητικού συντονισμού ή οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις, όπου απαιτείται 
διαλειτουργικότητα και όπου 
εφαρμόζονται ήδη διεθνώς αποδεκτά 
πρότυπα που παρέχουν ισοδύναμη 
προστασία στους εργαζομένους που 
εκτίθενται σε ειδικές συνθήκες. Είναι 
επομένως αναγκαίο να ληφθούν υπόψη 
αυτές οι ιδιαίτερες συνθήκες.

της παροχής ενός υψηλού επιπέδου 
προστασίας έναντι των αποδεδειγμένων 
δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία και την 
ασφάλεια, οι οποίες ενδέχεται να 
προκύψουν από την έκθεση σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ωστόσο, ένα 
τέτοιο σύστημα ενδέχεται να έρχεται σε 
σύγκρουση με συγκεκριμένες συνθήκες 
υπό τις οποίες διεξάγονται ορισμένες 
δραστηριότητες, όπως είναι οι ειδικές 
ιατρικές διαδικασίες με τη χρήση τεχνικών 
μαγνητικού συντονισμού ή οι στρατιωτικές 
επιχειρήσεις, όπου απαιτείται 
διαλειτουργικότητα και όπου 
εφαρμόζονται ήδη διεθνώς αποδεκτά 
πρότυπα που παρέχουν ισοδύναμη 
προστασία στους εργαζομένους που 
εκτίθενται σε ειδικές συνθήκες. Είναι 
επομένως αναγκαίο να ληφθούν υπόψη 
αυτές οι ιδιαίτερες συνθήκες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν απλοποίησης και καλύτερης προστασίας των εργαζομένων, προτείνεται να καταργηθεί η 
διάκριση μεταξύ τιμών για τον προσανατολισμό και τιμών που απαιτούν δράση. Κρίνεται επίσης 
ότι η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζει όλα τα ΗΜΠ με τον ίδιο τρόπο. 

Τροπολογία 28
Paul Murphy, Γεώργιος Τούσσας

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Όποτε εφαρμόζεται ένα σύστημα που 
περιλαμβάνει οριακές τιμές έκθεσης και 
τιμές για τον προσανατολισμό και την 
ανάληψη δράσης, πρέπει να εκλαμβάνεται 
ως ένα μέσο διευκόλυνσης της παροχής 
ενός υψηλού επιπέδου προστασίας έναντι 
των αποδεδειγμένων δυσμενών 
επιπτώσεων στην υγεία, οι οποίες 
ενδέχεται να προκύψουν από την έκθεση 

(16) Όποτε εφαρμόζεται ένα σύστημα που 
περιλαμβάνει οριακές τιμές έκθεσης και 
τιμές για τον προσανατολισμό και την 
ανάληψη δράσης, πρέπει να εκλαμβάνεται 
ως ένα μέσο διευκόλυνσης της παροχής 
ενός υψηλού επιπέδου προστασίας έναντι 
των αποδεδειγμένων δυσμενών 
επιπτώσεων στην υγεία, οι οποίες 
ενδέχεται να προκύψουν από την έκθεση 
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σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ωστόσο, ένα 
τέτοιο σύστημα ενδέχεται να έρχεται σε 
σύγκρουση με συγκεκριμένες συνθήκες 
υπό τις οποίες διεξάγονται ορισμένες 
δραστηριότητες, όπως είναι οι ιατρικές 
διαδικασίες με τη χρήση τεχνικών 
μαγνητικού συντονισμού ή οι 
στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπου απαιτείται 
διαλειτουργικότητα και όπου 
εφαρμόζονται ήδη διεθνώς αποδεκτά 
πρότυπα που παρέχουν ισοδύναμη 
προστασία στους εργαζομένους που 
εκτίθενται σε ειδικές συνθήκες. Είναι 
επομένως αναγκαίο να ληφθούν υπόψη 
αυτές οι ιδιαίτερες συνθήκες.

σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ωστόσο, ένα 
τέτοιο σύστημα ενδέχεται να έρχεται σε 
σύγκρουση με συγκεκριμένες συνθήκες 
υπό τις οποίες διεξάγονται ορισμένες 
δραστηριότητες, όπως είναι  οι 
στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπου απαιτείται 
διαλειτουργικότητα και όπου 
εφαρμόζονται ήδη διεθνώς αποδεκτά 
πρότυπα που παρέχουν ισοδύναμη 
προστασία στους εργαζομένους που 
εκτίθενται σε ειδικές συνθήκες. Είναι 
επομένως αναγκαίο να ληφθούν υπόψη 
αυτές οι ιδιαίτερες συνθήκες.

Or. en

Τροπολογία 29
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ένα σύστημα που διασφαλίζει υψηλό 
επίπεδο προστασίας όσον αφορά τις 
δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία που 
ενδέχεται να προκύψουν από την έκθεση 
σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία θα πρέπει να 
λαμβάνει δεόντως υπόψη συγκεκριμένες 
ομάδες εργαζομένων και να αποφεύγονται 
τα προβλήματα παρεμβολής ή επίδρασης 
στη λειτουργία ιατροτεχνολογικών 
βοηθημάτων, όπως είναι τα μεταλλικά 
προθέματα, οι βηματοδότες, οι απινιδωτές 
και τα κοχλιακά και άλλα εμφυτεύματα. 
Τα προβλήματα παρεμβολής, ιδίως σε 
βηματοδότες, ενδέχεται να εμφανίζονται 
σε χαμηλότερα επίπεδα από τις τιμές για 
την ανάληψη δράσης και θα πρέπει, κατά 
συνέπεια, να λαμβάνονται κατάλληλες 
προφυλάξεις και μέτρα προστασίας.

(17) Ένα σύστημα που διασφαλίζει υψηλό 
επίπεδο προστασίας όσον αφορά τις 
δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία και την 
ασφάλεια που ενδέχεται να προκύψουν 
από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως 
υπόψη συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων 
και να αποφεύγονται τα προβλήματα 
παρεμβολής ή επίδρασης στη λειτουργία 
ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων, όπως 
είναι τα μεταλλικά προθέματα, οι 
βηματοδότες, οι απινιδωτές και τα 
κοχλιακά και άλλα εμφυτεύματα. Τα 
προβλήματα παρεμβολής, ιδίως σε 
βηματοδότες, ενδέχεται να εμφανίζονται 
σε χαμηλότερα επίπεδα από τις τιμές για 
την ανάληψη δράσης και θα πρέπει, κατά 
συνέπεια, να λαμβάνονται κατάλληλες 
προφυλάξεις και μέτρα προστασίας.
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Or. en

Τροπολογία 30
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Ανά πενταετία, η Επιτροπή 
αξιολογεί τα επιστημονικά στοιχεία 
σχετικά με τις μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις της έκθεσης στα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία και υποβάλλει 
πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας ώστε 
να συμπεριληφθεί η προστασία των 
εργαζομένων στις εν λόγω  
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Or. en

Τροπολογία 31
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία, η οποία αποτελεί 
την 20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του 
άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ, καθορίζει τις ελάχιστες 
προδιαγραφές όσον αφορά στην προστασία 
των εργαζομένων από τους κινδύνους για 
την υγεία και την ασφάλειά τους οι οποίοι 
προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν 
λόγω της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία (0 Hz έως 300 GHz) κατά την 
εργασία τους.

1. Η παρούσα οδηγία, η οποία αποτελεί 
την 20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του 
άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ, καθορίζει τις ελάχιστες 
προδιαγραφές όσον αφορά στην προστασία 
των εργαζομένων από τους κινδύνους για 
την υγεία και την ασφάλειά τους οι οποίοι 
προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν 
λόγω της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία κατά την εργασία τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός αναφέρεται στο άρθρο 2 (α).

Τροπολογία 32
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία σχετίζεται με τους 
άμεσους κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων, οι οποίοι 
οφείλονται σε γνωστά βραχυπρόθεσμα 
δυσμενή αποτελέσματα στο ανθρώπινο 
σώμα λόγω επαγόμενων ηλεκτρικών ή 
μαγνητικών πεδίων, απορρόφησης 
ενέργειας και ρευμάτων επαφής. 
Καλύπτει επίσης έμμεσες επιπτώσεις 
στην υγεία και την ασφάλεια.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πτυχές αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 2 και 4.

Τροπολογία 33
Συλβάνα Ράπτη, Stephen Hughes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία δεν αφορά τα 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 34
Paul Murphy, Γεώργιος Τούσσας

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία δεν αφορά τα 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 35
Liisa Jaakonsaari

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία δεν αφορά τα 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

διαγράφεται

Or. fi

Αιτιολόγηση

Η φράση είναι περιττή καθότι δεν υφίσταται επί του παρόντος επιστημονική έρευνα όσον αφορά 
τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Από την σκοπιά των εργαζομένων τα μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα είναι εξίσου ουσιαστικά - ή μάλλον πιο ουσιαστικά - από τα βραχυπρόθεσμα.

Τροπολογία 36
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία δεν αφορά τα 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

3. Εις ό,τι αφορά τα μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα, εφαρμόζονται οι 
υποχρεώσεις που ορίζει η οδηγία
89/391/EΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης 
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Ιουνίου 1989 , σχετικά με την εφαρμογή 
μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης 
της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων κατά την εργασία.

Or. en

Τροπολογία 37
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία δεν αφορά τα 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

3. Η παρούσα οδηγία αφορά κινδύνους 
που οφείλονται σε γνωστά δυσμενή
βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα βάσει 
αξιόπιστων επιστημονικών στοιχείων.

Or. en

Τροπολογία 38
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «δυσμενή αποτελέσματα για την 
υγεία»: οι βιολογικές επιπτώσεις που 
βλάπτουν τη νοητική, σωματική και/ή 
γενική υγεία των εκτιθέμενων 
εργαζομένων. Στην παρούσα οδηγία 
εξετάζονται μόνο τα βραχυπρόθεσμα
αποτελέσματα·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή η διάκριση μεταξύ δυσμενών αποτελεσμάτων για την υγεία και δυσμενών 
αποτελεσμάτων για την ασφάλεια είναι ασαφής, ο ορισμός αυτός θα πρέπει να περιληφθεί στο 
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άρθρο 4.5.

Τροπολογία 39
Jutta Steinruck, Stephen Hughes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «δυσμενή αποτελέσματα για την υγεία»: 
οι βιολογικές επιπτώσεις που βλάπτουν τη 
νοητική, σωματική και/ή γενική υγεία των 
εκτιθέμενων εργαζομένων. Στην παρούσα 
οδηγία εξετάζονται μόνο τα 
βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα·

β) «δυσμενή αποτελέσματα για την υγεία»: 
οι βιολογικές επιπτώσεις που βλάπτουν τη 
νοητική, σωματική και/ή γενική υγεία των 
εκτιθέμενων εργαζομένων.

Or. de

Τροπολογία 40
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «δυσμενή αποτελέσματα για την υγεία»: 
οι βιολογικές επιπτώσεις που βλάπτουν τη 
νοητική, σωματική και/ή γενική υγεία των 
εκτιθέμενων εργαζομένων. Στην παρούσα 
οδηγία εξετάζονται μόνο τα 
βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα·

β) «δυσμενή αποτελέσματα για την υγεία»: 
οι βιολογικές επιπτώσεις που βλάπτουν τη 
νοητική και σωματική υγεία των 
εκτιθέμενων εργαζομένων. Στην παρούσα 
οδηγία εξετάζονται μόνο τα 
βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα·

Or. de

Τροπολογία 41
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «δυσμενή αποτελέσματα για την υγεία»: 
οι βιολογικές επιπτώσεις που βλάπτουν τη 
νοητική, σωματική και/ή γενική υγεία των 
εκτιθέμενων εργαζομένων. Στην παρούσα 
οδηγία εξετάζονται μόνο τα 
βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα·

β) «δυσμενή αποτελέσματα για την υγεία»: 
οι βιολογικές επιπτώσεις που βλάπτουν τη 
νοητική και σωματική υγεία των 
εκτιθέμενων εργαζομένων. Στην παρούσα 
οδηγία εξετάζονται μόνο τα 
βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα·

Or. de

Τροπολογία 42
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «δυσμενή αποτελέσματα για την 
ασφάλεια»: οι επιπτώσεις που 
δημιουργούν προσωρινή ενόχληση ή 
επηρεάζουν τη γνωστική λειτουργία ή 
άλλες λειτουργίες του εγκεφάλου ή των 
μυών και ως εκ τούτου ενδέχεται να 
επηρεάσουν την ικανότητα του 
εργαζομένου να ασκήσει με ασφάλεια τις 
δραστηριότητές του·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή η διάκριση μεταξύ δυσμενών αποτελεσμάτων για την υγεία και δυσμενών 
αποτελεσμάτων για την ασφάλεια είναι ασαφής, ο ορισμός αυτός θα πρέπει να περιληφθεί στο 
άρθρο 4.5.

Τροπολογία 43
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «άμεσο αποτέλεσμα»: η επίπτωση στο 
ανθρώπινο σώμα που προκαλείται άμεσα 
από την παρουσία ισχυρού μαγνητικού ή 
ηλεκτρικού πεδίου, για παράδειγμα 
διέγερση των μυών, των νεύρων ή των 
αισθητήριων οργάνων, θέρμανση του 
ιστού, ίλιγγος ή πονοκέφαλοι·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός θα πρέπει να περιληφθεί στο άρθρο 4.5.

Τροπολογία 44
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «άμεσο αποτέλεσμα»: η επίπτωση στο 
ανθρώπινο σώμα που προκαλείται άμεσα 
από την παρουσία ισχυρού μαγνητικού ή 
ηλεκτρικού πεδίου, για παράδειγμα 
διέγερση των μυών, των νεύρων ή των 
αισθητήριων οργάνων, θέρμανση του 
ιστού, ίλιγγος ή πονοκέφαλοι·

δ) «άμεσο αποτέλεσμα»: η επίπτωση στο 
ανθρώπινο σώμα που προκαλείται άμεσα 
από την παρουσία ισχυρού μαγνητικού ή 
ηλεκτρικού πεδίου, για παράδειγμα, μόνο 
σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο συχνοτήτων,
διέγερση των μυών, των νεύρων ή των 
αισθητήριων οργάνων, θέρμανση του 
ιστού, ίλιγγος ή ναυτίες·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινίζεται ότι τα άμεσα αποτελέσματα παράγονται μόνο σε ένα ορισμένο επίπεδο 
συχνοτήτων. Θα ήταν προτιμότερο να γίνεται λόγος για ναυτίες και όχι για πονοκεφάλους. Η 
ναυτία αναγνωρίζεται ως συνδεόμενη με τα υψηλά στατικά μαγνητικά πεδία. Αντίθετα, οι 
πονοκέφαλοι δεν αναφέρονται σε κανένα από τα τρία έγγραφα συστάσεων της ICNIRP 
(Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία από τις Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες). 
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Τροπολογία 45
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «άμεσο αποτέλεσμα»: η επίπτωση στο 
ανθρώπινο σώμα που προκαλείται άμεσα 
από την παρουσία ισχυρού μαγνητικού ή 
ηλεκτρικού πεδίου, για παράδειγμα 
διέγερση των μυών, των νεύρων ή των 
αισθητήριων οργάνων, θέρμανση του 
ιστού, ίλιγγος ή πονοκέφαλοι·

δ) «άμεσο αποτέλεσμα»: η επίπτωση στο 
ανθρώπινο σώμα που προκαλείται άμεσα 
από την παρουσία ισχυρού μαγνητικού ή 
ηλεκτρικού πεδίου, για παράδειγμα 
διέγερση των μυών, των νεύρων ή των 
αισθητήριων οργάνων, θέρμανση του 
ιστού ή ίλιγγος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σχέση μεταξύ μαγνητικού ή ηλεκτρικού πεδίου και πονοκεφάλων δεν έχει αποδειχθεί 
επιστημονικά. Οι πονοκέφαλοι μπορεί να οφείλονται σε διάφορες αιτίες εντός ή εκτός του 
τόπου εργασίας.

Τροπολογία 46
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «έμμεσο αποτέλεσμα»: η επίπτωση 
πάνω σε ένα αντικείμενο λόγω της 
παρουσίας ισχυρού ηλεκτρικού ή 
μαγνητικού πεδίου, η οποία ενδέχεται να 
αποτελέσει αιτία κινδύνου για την υγεία ή 
την ασφάλεια, για παράδειγμα τα 
ρεύματα επαφής, η εκσφενδόνιση 
σιδηρομαγνητικών αντικειμένων ή η 
παρεμβολή σε ενεργά εμφυτεύσιμα 
ιατρικά βοηθήματα·

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός θα πρέπει να περιληφθεί στο άρθρο 4.5.

Τροπολογία 47
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) «οριακές τιμές έκθεσης»: όρια έκθεσης 
σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία τα οποία έχουν 
θεσπιστεί επί τη βάσει γνωστών 
επιπτώσεων στην υγεία και βιολογικών 
εκτιμήσεων. Η συμμόρφωση με τις οριακές 
τιμές έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
υγεία διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι που 
εκτίθενται σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
προστατεύονται από όλες τις γνωστές 
δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Η 
συμμόρφωση με τις οριακές τιμές 
έκθεσης για τις επιπτώσεις στην υγεία 
διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι που 
εκτίθενται σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
προστατεύονται από όλες τις γνωστές 
δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία.

στ) «οριακές τιμές έκθεσης»: όρια έκθεσης 
σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία τα οποία έχουν 
θεσπιστεί επί τη βάσει γνωστών 
επιπτώσεων στην υγεία και βιολογικών 
εκτιμήσεων, ειδικότερα των θερμικών 
επιπτώσεων και της ηλεκτρικής 
διέγερσης ιστών.

Or. en

Τροπολογία 48
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) «οριακές τιμές έκθεσης»: όρια έκθεσης 
σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία τα οποία έχουν 
θεσπιστεί επί τη βάσει γνωστών 
επιπτώσεων στην υγεία και βιολογικών 
εκτιμήσεων. Η συμμόρφωση με τις οριακές 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
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τιμές έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
υγεία διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι που 
εκτίθενται σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
προστατεύονται από όλες τις γνωστές 
δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Η 
συμμόρφωση με τις οριακές τιμές έκθεσης 
για τις επιπτώσεις στην ασφάλεια θα 
διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι που 
εκτίθενται σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία θα 
προστατεύονται από όλες τις γνωστές 
δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία και στην 
ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 49
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) «τιμή για τον προσανατολισμό της 
δράσης» και «τιμή για την ανάληψη 
δράσης»: οι άμεσα μετρούμενες –
εξαρτώμενες από τη συχνότητα –
παράμετροι, το μέγεθος των οποίων 
ορίζεται σε όρους έντασης ηλεκτρικού 
πεδίου (Ε), έντασης μαγνητικού πεδίου 
(Η), πυκνότητας μαγνητικής ροής (Β) και 
πυκνότητας ισχύος (S) για τις οποίες 
πρέπει να λαμβάνονται ένα ή περισσότερα 
από τα μέτρα που καθορίζονται στην 
παρούσα οδηγία.

ζ) «τιμή για την ανάληψη δράσης»: οι 
άμεσα μετρούμενες – εξαρτώμενες από τη 
συχνότητα – παράμετροι της έκθεσης σε 
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, το μέγεθος των 
οποίων ορίζεται προκειμένου να 
εξασφαλισθεί, χάρη σε μια απλοποιημένη 
εκτίμηση, η συμμόρφωση με τις 
κατάλληλες οριακές τιμές έκθεσης, σε 
όρους έντασης ηλεκτρικού πεδίου (Ε), 
έντασης μαγνητικού πεδίου (Η), 
πυκνότητας μαγνητικής ροής (Β) και 
πυκνότητας ισχύος (S) για τις οποίες 
πρέπει να λαμβάνονται ένα ή περισσότερα 
από τα μέτρα που καθορίζονται στην 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν απλοποίησης και καλύτερης προστασίας των εργαζομένων, προτείνεται να καταργηθεί η 
διάκριση μεταξύ τιμών για τον προσανατολισμό και τιμών που απαιτούν δράση.



AM\886093EL.doc 21/135 PE478.400v01-00

EL

Τροπολογία 50
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) «τιμή για τον προσανατολισμό της 
δράσης» και «τιμή για την ανάληψη 
δράσης»: οι άμεσα μετρούμενες –
εξαρτώμενες από τη συχνότητα –
παράμετροι, το μέγεθος των οποίων 
ορίζεται σε όρους έντασης ηλεκτρικού 
πεδίου (Ε), έντασης μαγνητικού πεδίου 
(Η), πυκνότητας μαγνητικής ροής (Β) και 
πυκνότητας ισχύος (S) για τις οποίες 
πρέπει να λαμβάνονται ένα ή περισσότερα 
από τα μέτρα που καθορίζονται στην 
παρούσα οδηγία.

ζ) «τιμή για τον προσανατολισμό της 
δράσης» και «τιμή για την ανάληψη 
δράσης»: οι άμεσα μετρούμενες –
εξαρτώμενες από τη συχνότητα –
παράμετροι, το μέγεθος των οποίων 
ορίζεται σε όρους έντασης ηλεκτρικού 
πεδίου (Ε), έντασης μαγνητικού πεδίου 
(Η), πυκνότητας μαγνητικής ροής (Β) και 
πυκνότητας ισχύος (S) για τις οποίες 
πρέπει να λαμβάνονται ένα ή περισσότερα 
από τα μέτρα που καθορίζονται στην 
παρούσα οδηγία. Η συμμόρφωση με την 
τιμή για την ανάληψη δράσης 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις  
οριακές τιμές έκθεσης για τις επιπτώσεις 
στην υγεία. Η συμμόρφωση με την τιμή 
για τον προσανατολισμό της δράσης 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις 
οριακές τιμές έκθεσης για τις δυσμενείς 
επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 51
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η «τιμή για τον προσανατολισμό της 
δράσης» που αναφέρεται στο στοιχείο στ) 
της παραγράφου 1 αντιστοιχεί σε ένα 
πεδίο όπου δεν αναμένονται επιπτώσεις 
στην υγεία υπό κανονικές συνθήκες 

διαγράφεται
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εργασίας όσον αφορά τα άτομα που δεν 
αποτελούν μέρος μιας ομάδας ειδικού 
κινδύνου. Συνεπώς, η διάρκεια της 
διαδικασίας εκτίμησης του κινδύνου 
μπορεί να περιοριστεί στο ελάχιστο. Η 
συμμόρφωση με την τιμή για τον 
προσανατολισμό της δράσης διασφαλίζει 
τη συμμόρφωση με τις αντίστοιχες 
οριακές τιμές έκθεσης για τις επιπτώσεις 
στην υγεία και την ασφάλεια.
Η «τιμή για την ανάληψη δράσης» που 
αναφέρεται στο στοιχείο στ) της 
παραγράφου 1 αντιστοιχεί στο μέγιστο 
άμεσα μετρούμενο πεδίο για το οποίο 
είναι εγγυημένη η αυτόματη συμμόρφωση 
με την οριακή τιμή έκθεσης. 
Οποιοδήποτε επίπεδο έκθεσης μεταξύ της 
«τιμής για τον προσανατολισμό της 
δράσης» και της «τιμής για την ανάληψη 
δράσης» απαιτεί εκτενέστερη αξιολόγηση 
και λήψη προληπτικών μέτρων. Η 
συμμόρφωση με την τιμή για την 
ανάληψη δράσης διασφαλίζει τη 
συμμόρφωση με τις αντίστοιχες οριακές 
τιμές έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
υγεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν απλοποίησης και καλύτερης προστασίας των εργαζομένων, προτείνεται να καταργηθεί η 
διάκριση μεταξύ τιμών για τον προσανατολισμό και τιμών που απαιτούν δράση. Ο ορισμός των 
τιμών για την ανάληψη δράσης θα πρέπει να περιληφθεί στο άρθρο 2.1 (ζ).

Τροπολογία 52
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η «τιμή για τον προσανατολισμό της 
δράσης» που αναφέρεται στο στοιχείο στ) 
της παραγράφου 1 αντιστοιχεί σε ένα πεδίο 

2. Η «τιμή για τον προσανατολισμό της 
δράσης» που αναφέρεται στο στοιχείο στ) 
της παραγράφου 1 αντιστοιχεί σε ένα πεδίο 
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όπου δεν αναμένονται επιπτώσεις στην 
υγεία υπό κανονικές συνθήκες εργασίας 
όσον αφορά τα άτομα που δεν αποτελούν 
μέρος μιας ομάδας ειδικού κινδύνου. 
Συνεπώς, η διάρκεια της διαδικασίας 
εκτίμησης του κινδύνου μπορεί να 
περιοριστεί στο ελάχιστο. Η συμμόρφωση 
με την τιμή για τον προσανατολισμό της 
δράσης διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις 
αντίστοιχες οριακές τιμές έκθεσης για τις 
επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια.

όπου δεν αναμένονται επιπτώσεις στην 
υγεία ούτε την ασφάλεια υπό κανονικές 
συνθήκες εργασίας όσον αφορά τα άτομα 
που δεν αποτελούν μέρος μιας ομάδας
ειδικού κινδύνου. Συνεπώς, η διάρκεια της 
διαδικασίας εκτίμησης του κινδύνου 
μπορεί να περιοριστεί στο ελάχιστο. Η 
συμμόρφωση με την τιμή για τον 
προσανατολισμό της δράσης διασφαλίζει 
τη συμμόρφωση με τις αντίστοιχες οριακές 
τιμές έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
υγεία και την ασφάλεια.

Or. de

Τροπολογία 53
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η «τιμή για την ανάληψη δράσης» που 
αναφέρεται στο στοιχείο στ) της 
παραγράφου 1 αντιστοιχεί στο μέγιστο 
άμεσα μετρούμενο πεδίο για το οποίο είναι 
εγγυημένη η αυτόματη συμμόρφωση με 
την οριακή τιμή έκθεσης. Οποιοδήποτε 
επίπεδο έκθεσης μεταξύ της «τιμής για τον 
προσανατολισμό της δράσης» και της 
«τιμής για την ανάληψη δράσης» απαιτεί 
εκτενέστερη αξιολόγηση και λήψη 
προληπτικών μέτρων. Η συμμόρφωση με 
την τιμή για την ανάληψη δράσης 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις 
αντίστοιχες οριακές τιμές έκθεσης για τις 
επιπτώσεις στην υγεία.

Η «τιμή για την ανάληψη δράσης» που 
αναφέρεται στο στοιχείο στ) της 
παραγράφου 1 αντιστοιχεί στο μέγιστο 
άμεσα μετρούμενο πεδίο για το οποίο είναι 
εγγυημένη η αυτόματη συμμόρφωση με 
την οριακή τιμή έκθεσης. Οποιοδήποτε 
επίπεδο έκθεσης μεταξύ της «τιμής για τον 
προσανατολισμό της δράσης» και της 
«τιμής για την ανάληψη δράσης» απαιτεί 
εκτενέστερη αξιολόγηση ή λήψη 
προληπτικών μέτρων. Η συμμόρφωση με 
την τιμή για την ανάληψη δράσης 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις 
αντίστοιχες οριακές τιμές έκθεσης για τις 
επιπτώσεις στην υγεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον η έκθεση είναι κατώτερη της τιμής για την ανάληψη δράσης,  ο έλεγχος της 
συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές έκθεσης είναι προαιρετικός και δεν απαιτείται.  Η 
τροπολογία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του Παραρτήματος ΙΙ Τμήμα Δ με τίτλο: ΜΕΤΡΑ 
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ΠΡΟΛΗΨΗΣ και άλλες συνθήκες.

Τροπολογία 54
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η «τιμή για την ανάληψη δράσης» που 
αναφέρεται στο στοιχείο στ) της 
παραγράφου 1 αντιστοιχεί στο μέγιστο 
άμεσα μετρούμενο πεδίο για το οποίο είναι 
εγγυημένη η αυτόματη συμμόρφωση με 
την οριακή τιμή έκθεσης. Οποιοδήποτε 
επίπεδο έκθεσης μεταξύ της «τιμής για τον 
προσανατολισμό της δράσης» και της 
«τιμής για την ανάληψη δράσης» απαιτεί 
εκτενέστερη αξιολόγηση και λήψη 
προληπτικών μέτρων. Η συμμόρφωση με 
την τιμή για την ανάληψη δράσης 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις 
αντίστοιχες οριακές τιμές έκθεσης για τις 
επιπτώσεις στην υγεία.

Η «τιμή για την ανάληψη δράσης» που 
αναφέρεται στο στοιχείο στ) της 
παραγράφου 1 αντιστοιχεί στο μέγιστο 
άμεσα μετρούμενο πεδίο για το οποίο είναι 
εγγυημένη η αυτόματη συμμόρφωση με 
την οριακή τιμή έκθεσης. Οποιοδήποτε 
επίπεδο έκθεσης μεταξύ της «τιμής για τον 
προσανατολισμό της δράσης» και της 
«τιμής για την ανάληψη δράσης» απαιτεί 
σε περίπτωση που ενδέχεται αν υπάρξουν 
επιπτώσεις για την υγεία, εκτενέστερη 
αξιολόγηση και λήψη προληπτικών 
μέτρων. Η συμμόρφωση με την τιμή για 
την ανάληψη δράσης διασφαλίζει τη 
συμμόρφωση με τις αντίστοιχες οριακές 
τιμές έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
υγεία.

Or. de

Τροπολογία 55
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οριακές τιμές έκθεσης, τιμές για τον 
προσανατολισμό της δράσης και τιμές για 
την ανάληψη δράσης

Οριακές τιμές έκθεσης και τιμές για την 
ανάληψη δράσης

Or. en
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Αιτιολόγηση

Χάριν απλοποίησης και καλύτερης προστασίας των εργαζομένων, προτείνεται να καταργηθεί η 
διάκριση μεταξύ τιμών για τον προσανατολισμό και τιμών που απαιτούν δράση.

Τροπολογία 56
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι οριακές τιμές έκθεσης καθώς και οι 
τιμές για τον προσανατολισμό και την 
ανάληψη δράσης για ηλεκτρικά και 
μαγνητικά πεδία με εύρος συχνότητας από 
0 έως 100 GHz θα είναι αυτές που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

1. Οι οριακές τιμές έκθεσης για 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία θα είναι αυτές 
που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάκριση μεταξύ υψηλής και χαμηλής συχνότητας δεν είναι κατάλληλη, δεδομένου ότι, στους 
περισσότερους τόπους εργασίας, οι διάφοροι αυτοί τύποι ηλεκτρομαγνητικών πεδίων είναι 
ανάμικτοι. Χάριν απλοποίησης και καλύτερης προστασίας των εργαζομένων, προτείνεται να 
καταργηθεί η διάκριση μεταξύ τιμών για τον προσανατολισμό και τιμών που απαιτούν δράση. 
Προτείνεται ως εκ τούτου η σύμπτυξη των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ.

Τροπολογία 57
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι οριακές τιμές έκθεσης καθώς και οι 
τιμές για τον προσανατολισμό και την 
ανάληψη δράσης για ηλεκτρικά και 
μαγνητικά πεδία με εύρος συχνότητας από 
0 έως 100 GHz θα είναι αυτές που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

1. Οι οριακές τιμές έκθεσης καθώς και οι 
τιμές για τον προσανατολισμό και την 
ανάληψη δράσης για ηλεκτρικά και 
μαγνητικά πεδία με εύρος συχνότητας από 
0 έως 100 GHz θα είναι αυτές που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ. Οι οριακές 
τιμές έκθεσης ισχύουν ανεξάρτητα από το 
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εάν πρόκειται για τεχνικές ή ιατρικές 
εφαρμογές.

Or. de

Τροπολογία 58
Elizabeth Lynne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι οριακές τιμές έκθεσης καθώς και οι 
τιμές για τον προσανατολισμό και την 
ανάληψη δράσης για ηλεκτρικά και 
μαγνητικά πεδία με εύρος συχνότητας από 
0 έως 100 GHz θα είναι αυτές που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 59
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι οριακές τιμές έκθεσης καθώς και οι 
τιμές για τον προσανατολισμό και την 
ανάληψη δράσης για ηλεκτρικά και 
μαγνητικά πεδία με εύρος συχνότητας από 
0 έως 100 GHz θα είναι αυτές που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

1. Οι οριακές τιμές έκθεσης καθώς και οι 
τιμές για τον προσανατολισμό και την 
ανάληψη δράσης για ηλεκτρικά και 
μαγνητικά πεδία με εύρος συχνότητας από 
0 έως 100 GHz θα είναι αυτές που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ και ισχύουν 
για όλες τις τεχνικές και ιατρικές 
εφαρμογές.

Or. de
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Τροπολογία 60
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για επίπεδα έκθεσης άνω της τιμής για 
την ανάληψη δράσης, θα διεξάγονται οι 
κατάλληλες επαληθεύσεις ώστε να 
αποδεικνύεται ότι το επίπεδο έκθεσης δεν 
υπερβαίνει την αντίστοιχη οριακή τιμή 
έκθεσης για τις επιπτώσεις στην υγεία. 
Για επίπεδα έκθεσης άνω της τιμής για 
τον προσανατολισμό της δράσης, θα 
διεξάγονται οι κατάλληλες επαληθεύσεις 
ώστε να αποδεικνύεται ότι το επίπεδο 
έκθεσης δεν υπερβαίνει τις αντίστοιχες 
οριακές τιμές έκθεσης για τις επιπτώσεις 
στην υγεία και την ασφάλεια ή ότι το 
επίπεδο έκθεσης είναι κάτω από την τιμή 
για την ανάληψη δράσης. Όσον αφορά 
την τελευταία περίπτωση θα πρέπει να 
προβλεφθούν μέτρα πρόληψης και 
ενημέρωση των εργαζομένων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση των κινδύνων και ο προσδιορισμός της έκθεσης θα πρέπει να περιληφθούν στο 
άρθρο 4.

Τροπολογία 61
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για επίπεδα έκθεσης άνω της τιμής για την 
ανάληψη δράσης, θα διεξάγονται οι 
κατάλληλες επαληθεύσεις ώστε να 
αποδεικνύεται ότι το επίπεδο έκθεσης δεν 

Για επίπεδα έκθεσης άνω της τιμής για την 
ανάληψη δράσης, θα διεξάγονται οι 
κατάλληλες επαληθεύσεις ώστε να 
αποδεικνύεται ότι το επίπεδο έκθεσης δεν 
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υπερβαίνει την αντίστοιχη οριακή τιμή 
έκθεσης για τις επιπτώσεις στην υγεία. Για 
επίπεδα έκθεσης άνω της τιμής για τον 
προσανατολισμό της δράσης, θα 
διεξάγονται οι κατάλληλες επαληθεύσεις 
ώστε να αποδεικνύεται ότι το επίπεδο 
έκθεσης δεν υπερβαίνει τις αντίστοιχες 
οριακές τιμές έκθεσης για τις επιπτώσεις 
στην υγεία και την ασφάλεια ή ότι το 
επίπεδο έκθεσης είναι κάτω από την τιμή 
για την ανάληψη δράσης. Όσον αφορά 
την τελευταία περίπτωση θα πρέπει να 
προβλεφθούν μέτρα πρόληψης και 
ενημέρωση των εργαζομένων.

υπερβαίνει την αντίστοιχη οριακή τιμή 
έκθεσης για τις επιπτώσεις στην υγεία. Για 
επίπεδα έκθεσης άνω της τιμής για τον 
προσανατολισμό της δράσης, θα 
διεξάγονται οι κατάλληλες επαληθεύσεις 
ώστε να αποδεικνύεται ότι το επίπεδο 
έκθεσης δεν υπερβαίνει τις αντίστοιχες 
οριακές τιμές έκθεσης για τις επιπτώσεις 
στην ασφάλεια ή διαφορετικά ο 
εργοδότης οφείλει να ελαχιστοποιήσει τις 
επιπτώσεις στην ασφάλεια μέσω 
προληπτικών μέτρων και εκπαίδευσης. 
Όσον αφορά την τελευταία περίπτωση θα 
πρέπει να προβλεφθούν μέτρα πρόληψης 
και ενημέρωση των εργαζομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τιμή για τον προσανατολισμό συνδέεται με τις επιπτώσεις στην ασφάλεια, για την οποία 
ισχύουν χαμηλότερες οριακές τιμές έκθεσης από εκείνες που αφορούν τις επιπτώσεις στην 
υγεία. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθούν «ελαφρύτερα» προληπτικά μέτρα.

Τροπολογία 62
Elizabeth Lynne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για επίπεδα έκθεσης άνω της τιμής για την 
ανάληψη δράσης, θα διεξάγονται οι 
κατάλληλες επαληθεύσεις ώστε να 
αποδεικνύεται ότι το επίπεδο έκθεσης δεν 
υπερβαίνει την αντίστοιχη οριακή τιμή 
έκθεσης για τις επιπτώσεις στην υγεία. Για 
επίπεδα έκθεσης άνω της τιμής για τον 
προσανατολισμό της δράσης, θα
διεξάγονται οι κατάλληλες επαληθεύσεις 
ώστε να αποδεικνύεται ότι το επίπεδο 
έκθεσης δεν υπερβαίνει τις αντίστοιχες 
οριακές τιμές έκθεσης για τις επιπτώσεις 
στην υγεία και την ασφάλεια ή ότι το 
επίπεδο έκθεσης είναι κάτω από την τιμή 

 Για επίπεδα έκθεσης άνω της τιμής για την 
ανάληψη δράσης, θα διεξάγονται οι 
κατάλληλες επαληθεύσεις ώστε να 
αποδεικνύεται ότι το επίπεδο έκθεσης δεν 
υπερβαίνει την αντίστοιχη οριακή τιμή 
έκθεσης για τις επιπτώσεις στην υγεία. Για 
επίπεδα έκθεσης άνω της τιμής για τον 
προσανατολισμό της δράσης, τίθενται σε 
εφαρμογή διαδικασίες και επιμόρφωση 
των εργαζομένων για την αποφυγή 
επιπτώσεων στην ασφάλεια ή δυσμενών 
επιπτώσεων στην ασφάλεια, εκτός εάν 
διεξάγονται οι κατάλληλες επαληθεύσεις 
ώστε να αποδεικνύεται ότι το επίπεδο 



AM\886093EL.doc 29/135 PE478.400v01-00

EL

για την ανάληψη δράσης. Όσον αφορά 
την τελευταία περίπτωση θα πρέπει να 
προβλεφθούν μέτρα πρόληψης και 
ενημέρωση των εργαζομένων.

έκθεσης δεν υπερβαίνει τις αντίστοιχες 
οριακές τιμές έκθεσης για τις επιπτώσεις 
στην ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 63
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι οριακές τιμές έκθεσης καθώς και οι 
τιμές για την ανάληψη δράσης για 
ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία με εύρος 
συχνότητας από 100 kHz έως 300 GHz θα 
είναι αυτές που ορίζονται στο παράρτημα 
ΙΙΙ.

2. Οι  τιμές για την ανάληψη δράσης για 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία θα είναι αυτές 
που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάκριση μεταξύ υψηλής και χαμηλής συχνότητας δεν είναι κατάλληλη, δεδομένου ότι, στους 
περισσότερους τόπους εργασίας, οι διάφοροι αυτοί τύποι ηλεκτρομαγνητικών πεδίων είναι 
ανάμικτοι. Χάριν απλοποίησης και καλύτερης προστασίας των εργαζομένων, προτείνεται να 
καταργηθεί η διάκριση μεταξύ τιμών για τον προσανατολισμό και τιμών που απαιτούν δράση. 
Προτείνεται ως εκ τούτου η σύμπτυξη των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ.

Τροπολογία 64
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι οριακές τιμές έκθεσης καθώς και οι 
τιμές για την ανάληψη δράσης για 
ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία με εύρος 
συχνότητας από 100 kHz έως 300 GHz θα 

2. Οι οριακές τιμές έκθεσης για τις 
επιπτώσεις στην υγεία καθώς και οι τιμές 
για την ανάληψη δράσης για ηλεκτρικά και 
μαγνητικά πεδία με εύρος συχνότητας από 
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είναι αυτές που ορίζονται στο παράρτημα 
ΙΙΙ.

100 kHz έως 300 GHz θα είναι αυτές που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 65
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για επίπεδα έκθεσης άνω του επιπέδου 
για την ανάληψη δράσης θα διεξάγονται 
οι κατάλληλες επαληθεύσεις ώστε να 
αποδεικνύεται ότι το επίπεδο έκθεσης δεν 
υπερβαίνει την αντίστοιχη οριακή τιμή 
έκθεσης για τις επιπτώσεις στην υγεία.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση των κινδύνων και ο προσδιορισμός της έκθεσης θα πρέπει να περιληφθούν στο 
άρθρο 4.

Τροπολογία 66
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την εκτίμηση, τη μέτρηση και/ή 
τον υπολογισμό των επιπέδων έκθεσης 
των εργαζομένων σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία που ενδέχεται να είναι αρκετά 
χαμηλότερα από την τιμή για την 
ανάληψη δράσης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν απλές μέθοδοι. Για τις 
άλλες περιπτώσεις, όπου το επίπεδο 
έκθεσης ενδέχεται να είναι κοντά ή πάνω 

διαγράφεται
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από την τιμή για την ανάληψη δράσης, τα 
κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν οδηγίες 
βάσει των διαθέσιμων εναρμονισμένων 
ευρωπαϊκών προτύπων που έχουν 
θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Cenelec) 
ή άλλων επιστημονικώς τεκμηριωμένων 
προτύπων ή κατευθυντήριων οδηγιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση των κινδύνων και ο προσδιορισμός της έκθεσης θα πρέπει να περιληφθούν στο 
άρθρο 4.

Τροπολογία 67
Jutta Steinruck, Συλβάνα Ράπτη, Stephen Hughes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την εκτίμηση, τη μέτρηση και/ή 
τον υπολογισμό των επιπέδων έκθεσης 
των εργαζομένων σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία που ενδέχεται να είναι αρκετά 
χαμηλότερα από την τιμή για την 
ανάληψη δράσης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν απλές μέθοδοι. Για τις 
άλλες περιπτώσεις, όπου το επίπεδο 
έκθεσης ενδέχεται να είναι κοντά ή πάνω 
από την τιμή για την ανάληψη δράσης, τα 
κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν οδηγίες 
βάσει των διαθέσιμων εναρμονισμένων 
ευρωπαϊκών προτύπων που έχουν 
θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Cenelec) ή 
άλλων επιστημονικώς τεκμηριωμένων 
προτύπων ή κατευθυντήριων οδηγιών.

3. Όταν το επίπεδο έκθεσης ενδέχεται να 
είναι κοντά ή πάνω από την τιμή για την 
ανάληψη δράσης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
παρέχουν οδηγίες βάσει των διαθέσιμων 
εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων 
που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 
(Cenelec) ή άλλων επιστημονικώς 
τεκμηριωμένων προτύπων ή 
κατευθυντήριων οδηγιών.

Or. en
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Τροπολογία 68
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την εκτίμηση, τη μέτρηση και/ή τον 
υπολογισμό των επιπέδων έκθεσης των 
εργαζομένων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
που ενδέχεται να είναι αρκετά χαμηλότερα 
από την τιμή για την ανάληψη δράσης 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν απλές 
μέθοδοι. Για τις άλλες περιπτώσεις, όπου 
το επίπεδο έκθεσης ενδέχεται να είναι 
κοντά ή πάνω από την τιμή για την 
ανάληψη δράσης, τα κράτη μέλη πρέπει 
να παρέχουν οδηγίες βάσει των 
διαθέσιμων εναρμονισμένων ευρωπαϊκών 
προτύπων που έχουν θεσπιστεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής 
Τυποποίησης (Cenelec) ή άλλων
επιστημονικώς τεκμηριωμένων προτύπων 
ή κατευθυντήριων οδηγιών.

3. Για την εκτίμηση, τη μέτρηση και/ή τον 
υπολογισμό των επιπέδων έκθεσης των 
εργαζομένων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
που ενδέχεται να είναι αρκετά χαμηλότερα 
από την τιμή για την ανάληψη δράσης 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν απλές 
μέθοδοι. Για τις άλλες περιπτώσεις, όπου 
το επίπεδο έκθεσης ενδέχεται να είναι 
κοντά ή πάνω από την τιμή για την 
ανάληψη δράσης, οι εργοδότες μπορούν 
να προβούν σε εκτίμηση 
χρησιμοποιώντας, όπου είναι διαθέσιμα, 
εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που 
έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης
(Cenelec) ή άλλα επιστημονικώς
τεκμηριωμένα πρότυπα ή κατευθυντήριες 
γραμμές.

Or. en

Τροπολογία 69
Elizabeth Lynne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Θεωρείται ότι η έκθεση δεν 
υπερβαίνει την αντίστοιχη οριακή τιμή, 
όταν η λειτουργία μιας μηχανής ή μιας 
εγκατάστασης συζευγμένων μηχανών 
ανταποκρίνεται σε τεχνικές προδιαγραφές 
και/ή εγχειρίδια χρήσης που βασίζονται 
σε εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα 
και εξασφαλίζουν ασφαλή επίπεδα 
έκθεσης.
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Or. en

Τροπολογία 70
Paul Murphy, Γεώργιος Τούσσας

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατ’ εξαίρεση, οι παράγραφοι 1 και 2, 
δεν θα ισχύουν για ιατρικές εφαρμογές 
κατά τις οποίες χρησιμοποιείται το 
φαινόμενο του μαγνητικού συντονισμού 
και οι ακόλουθες συναφείς 
δραστηριότητες: έλεγχος ολόκληρου του 
συστήματος πριν την έκδοση άδειας για 
δραστηριότητες μεταφοράς, 
εγκατάστασης, καθαρισμού, συντήρησης, 
έρευνας και ανάπτυξης. Σε αυτές τις 
ειδικές περιπτώσεις θα εφαρμόζονται 
ειδικά μέτρα προστασίας. Για τον σκοπό 
αυτό η Επιτροπή θα συμβουλεύεται τις 
υφιστάμενες ομάδες εργασίας και θα 
ενεργεί σύμφωνα με τα μέτρα που 
ορίζονται στο παράρτημα IV.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 71
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατ’ εξαίρεση, οι παράγραφοι 1 και 2, 
δεν θα ισχύουν για ιατρικές εφαρμογές 
κατά τις οποίες χρησιμοποιείται το 
φαινόμενο του μαγνητικού συντονισμού 
και οι ακόλουθες συναφείς 
δραστηριότητες: έλεγχος ολόκληρου του 
συστήματος πριν την έκδοση άδειας για 

διαγράφεται
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δραστηριότητες μεταφοράς, 
εγκατάστασης, καθαρισμού, συντήρησης, 
έρευνας και ανάπτυξης. Σε αυτές τις 
ειδικές περιπτώσεις θα εφαρμόζονται 
ειδικά μέτρα προστασίας. Για τον σκοπό 
αυτό η Επιτροπή θα συμβουλεύεται τις 
υφιστάμενες ομάδες εργασίας και θα 
ενεργεί σύμφωνα με τα μέτρα που 
ορίζονται στο παράρτημα IV.

Or. de

Τροπολογία 72
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατ’ εξαίρεση, οι παράγραφοι 1 και 2, 
δεν θα ισχύουν για ιατρικές εφαρμογές 
κατά τις οποίες χρησιμοποιείται το 
φαινόμενο του μαγνητικού συντονισμού 
και οι ακόλουθες συναφείς 
δραστηριότητες: έλεγχος ολόκληρου του 
συστήματος πριν την έκδοση άδειας για 
δραστηριότητες μεταφοράς, 
εγκατάστασης, καθαρισμού, συντήρησης, 
έρευνας και ανάπτυξης. Σε αυτές τις 
ειδικές περιπτώσεις θα εφαρμόζονται 
ειδικά μέτρα προστασίας. Για τον σκοπό 
αυτό η Επιτροπή θα συμβουλεύεται τις 
υφιστάμενες ομάδες εργασίας και θα 
ενεργεί σύμφωνα με τα μέτρα που 
ορίζονται στο παράρτημα IV.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 73
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατ’ εξαίρεση, οι παράγραφοι 1 και 2, 
δεν θα ισχύουν για ιατρικές εφαρμογές 
κατά τις οποίες χρησιμοποιείται το 
φαινόμενο του μαγνητικού συντονισμού 
και οι ακόλουθες συναφείς 
δραστηριότητες: έλεγχος ολόκληρου του 
συστήματος πριν την έκδοση άδειας για 
δραστηριότητες μεταφοράς, 
εγκατάστασης, καθαρισμού, συντήρησης, 
έρευνας και ανάπτυξης. Σε αυτές τις 
ειδικές περιπτώσεις θα εφαρμόζονται 
ειδικά μέτρα προστασίας. Για τον σκοπό 
αυτό η Επιτροπή θα συμβουλεύεται τις 
υφιστάμενες ομάδες εργασίας και θα 
ενεργεί σύμφωνα με τα μέτρα που 
ορίζονται στο παράρτημα IV.

4. Για ιατρικές εφαρμογές κατά τις οποίες 
χρησιμοποιείται το φαινόμενο του 
μαγνητικού συντονισμού και για τις
συναφείς δραστηριότητες ελέγχου
ολόκληρου του συστήματος πριν την 
έκδοση άδειας για δραστηριότητες 
μεταφοράς, εγκατάστασης, καθαρισμού, 
συντήρησης, έρευνας και ανάπτυξης Για 
να διασφαλίζεται η προστασία αυτής της 
ομάδας εργαζομένων πρέπει να ισχύουν 
τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:

– χρονικός περιορισμός της ανώτατης 
επιτρεπόμενης ημερήσιας διάρκειας 
έκθεσης
– διακοπή της έκθεσης τουλάχιστον μέσω 
της ρύθμισης των διαλειμμάτων ή μέσω 
της αλλαγής της δραστηριότητας
– τήρηση των ελάχιστών αποστάσεων 
από πηγές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων 
– ενδεδειγμένη προληπτική 
παρακολούθηση της υγείας μέσω της 
υποβολής των εργαζομένων σε ιατρικές 
εξετάσεις.

Or. de

Τροπολογία 74
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατ’ εξαίρεση, οι παράγραφοι 1 και 2, 
δεν θα ισχύουν για ιατρικές εφαρμογές 

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 οι 
εργαζόμενοι δεν πρέπει να εκτίθενται σε 
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κατά τις οποίες χρησιμοποιείται το 
φαινόμενο του μαγνητικού συντονισμού 
και οι ακόλουθες συναφείς 
δραστηριότητες: έλεγχος ολόκληρου του 
συστήματος πριν την έκδοση άδειας για 
δραστηριότητες μεταφοράς, 
εγκατάστασης, καθαρισμού, συντήρησης, 
έρευνας και ανάπτυξης. Σε αυτές τις 
ειδικές περιπτώσεις θα εφαρμόζονται 
ειδικά μέτρα προστασίας. Για τον σκοπό 
αυτό η Επιτροπή θα συμβουλεύεται τις 
υφιστάμενες ομάδες εργασίας και θα 
ενεργεί σύμφωνα με τα μέτρα που 
ορίζονται στο παράρτημα IV.

τιμές άνω των οριακών τιμών έκθεσης.
Για ειδικές καταστάσεις όπου η έκθεση 
ενός εργάτη ενδέχεται να υπερβαίνει 
περιστασιακά τις οριακές τιμές έκθεσης 
και όπου σε δεόντως δικαιολογημένες 
περιστάσεις, ανάλογα με τη διαθέσιμη 
τεχνολογία, και τα ειδικά χαρακτηριστικά 
των χώρων εργασίας δεν είναι δυνατή η 
συμμόρφωση με τις οριακές τιμές 
έκθεσης, παρά τα τεχνικά και/ ή 
οργανωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί, τα 
κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν 
σύστημα έγκρισης εργασίας υπό 
ελεγχόμενες συνθήκες και με βάση 
ολοκληρωμένη αξιολόγηση του κινδύνου 
στην οποία να παρουσιάζονται τα
πραγματικά επίπεδα έκθεσης και η 
πιθανότητα έκθεσης και να συγκρίνονται 
με τις οριακές τιμές έκθεσης που ορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙ.  Ένα τέτοιο σύστημα 
εξασφαλίζει ότι οι συνακόλουθοι κίνδυνοι 
μειώνονται στο ελάχιστο και ότι η υγεία 
των ενδιαφερόμενων εργαζόμενων 
τυγχάνει αυξημένης ιατρικής 
παρακολούθησης. Η εξουσιοδότηση 
αποσύρεται από τη στιγμή που δεν 
υφίστανται πλέον οι περιστάσεις που την 
δικαιολογούσαν. Τα κράτη μέλη 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή κατάλογο 
τέτοιων εξουσιοδοτήσεων στην έκθεση 
που ορίζεται στο άρθρο 17α της οδηγίας 
89/391/ΕΕΚ αναφέροντας τις ακριβείς 
αιτίες και συνθήκες που τα οδήγησαν στην 
παροχή των εξουσιοδοτήσεων αυτών.
Στην ειδική περίπτωση των ιατρικών 
εφαρμογών κατά τις οποίες 
χρησιμοποιείται το φαινόμενο του 
μαγνητικού συντονισμού, όπου η έκθεση 
ενός εργάτη μπορεί να υπερβαίνει 
περιστασιακά τις οριακές τιμές έκθεσης, 
εφαρμόζονται επιπρόσθετα μέτρα 
προστασίας. Για τον σκοπό αυτό η 
Επιτροπή θα συμβουλεύεται τις 
υφιστάμενες ομάδες εργασίας και θα 
ενεργεί σύμφωνα με τα μέτρα που 
ορίζονται στο παράρτημα IV.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις παρέκκλισης εφαρμόζονται μόνο σε εφαρμογές απεικόνισης μαγνητικού 
συντονισμού (MRI) που υπερβαίνουν τις οριακές τιμές έκθεσης, ωστόσο αυτό θα πρέπει να 
πραγματοποιείται μέσα στο πλαίσιο της γενικής παρέκκλισης στο οποίο περιλαμβάνονται το 
σύστημα εξουσιοδότησης και οι ενισχυμένοι έλεγχοι.

Τροπολογία 75
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατ’ εξαίρεση, οι παράγραφοι 1 και 2, 
δεν θα ισχύουν για ιατρικές εφαρμογές 
κατά τις οποίες χρησιμοποιείται το
φαινόμενο του μαγνητικού συντονισμού 
και οι ακόλουθες συναφείς 
δραστηριότητες: έλεγχος ολόκληρου του 
συστήματος πριν την έκδοση άδειας για 
δραστηριότητες μεταφοράς, 
εγκατάστασης, καθαρισμού, συντήρησης, 
έρευνας και ανάπτυξης. Σε αυτές τις
ειδικές περιπτώσεις θα εφαρμόζονται 
ειδικά μέτρα προστασίας. Για τον σκοπό 
αυτό η Επιτροπή θα συμβουλεύεται τις 
υφιστάμενες ομάδες εργασίας και θα 
ενεργεί σύμφωνα με τα μέτρα που 
ορίζονται στο παράρτημα IV.

4. Κατ’ εξαίρεση, οι παράγραφοι 1 και 2, 
δεν θα ισχύουν για ιατρικές εφαρμογές 
κατά τις οποίες χρησιμοποιείται το 
φαινόμενο του μαγνητικού συντονισμού 
και οι ακόλουθες συναφείς 
δραστηριότητες: έλεγχος ολόκληρου του 
συστήματος πριν την έκδοση άδειας για 
δραστηριότητες μεταφοράς, 
εγκατάστασης, καθαρισμού, συντήρησης, 
έρευνας και ανάπτυξης. Θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία 
των προσώπων που εργάζονται με τον 
εξοπλισμό αυτό. Η Επιτροπή οφείλει να 
θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα, το αργότερο 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012. Σε ειδικές 
περιπτώσεις θα εφαρμόζονται ειδικά μέτρα 
προστασίας. Για τον σκοπό αυτό η 
Επιτροπή θα συμβουλεύεται τις 
υφιστάμενες ομάδες εργασίας και θα 
ενεργεί σύμφωνα με τα μέτρα που 
ορίζονται στο παράρτημα IV.

Or. nl

Τροπολογία 76
Ole Christensen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατ’ εξαίρεση, οι παράγραφοι 1 και 2, 
δεν θα ισχύουν για ιατρικές εφαρμογές 
κατά τις οποίες χρησιμοποιείται το 
φαινόμενο του μαγνητικού συντονισμού 
και οι ακόλουθες συναφείς 
δραστηριότητες: έλεγχος ολόκληρου του 
συστήματος πριν την έκδοση άδειας για 
δραστηριότητες μεταφοράς, 
εγκατάστασης, καθαρισμού, συντήρησης, 
έρευνας και ανάπτυξης. Σε αυτές τις 
ειδικές περιπτώσεις θα εφαρμόζονται 
ειδικά μέτρα προστασίας. Για τον σκοπό 
αυτό η Επιτροπή θα συμβουλεύεται τις 
υφιστάμενες ομάδες εργασίας και θα 
ενεργεί σύμφωνα με τα μέτρα που 
ορίζονται στο παράρτημα IV.

4. Κατ’ εξαίρεση, οι παράγραφοι 1 και 2, 
δεν θα ισχύουν για ιατρικές εφαρμογές 
κατά τις οποίες χρησιμοποιείται το 
φαινόμενο του μαγνητικού συντονισμού 
και οι ακόλουθες συναφείς 
δραστηριότητες: έλεγχος ολόκληρου του 
συστήματος πριν την έκδοση άδειας για 
δραστηριότητες μεταφοράς, 
εγκατάστασης, καθαρισμού, συντήρησης, 
έρευνας και ανάπτυξης. Σε αυτές τις 
ειδικές περιπτώσεις θα εφαρμόζονται 
ειδικά μέτρα προστασίας. Για τον σκοπό 
αυτό η Επιτροπή θα συμβουλεύεται τις 
υφιστάμενες ομάδες εργασίας και θα 
ενεργεί σύμφωνα με τα μέτρα που 
ορίζονται στο παράρτημα IV. Το αργότερο 
5 χρόνια μετά από την έγκριση της 
οδηγίας η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση 
για τη λήξη της παρέκκλισης που ορίζεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία προστατεύει πλήρως όλους τους εργαζόμενους. Ως συνέπεια του άρθρου 3 
παράγραφος 4, οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε εφαρμογές απεικόνισης μαγνητικού 
συντονισμού (MRI) δεν προστατεύονται από τις οριακές τιμές έκθεσης και τις τιμές για την 
ανάληψη δράσης της οδηγίας. Στόχος της τροπολογίας αυτής είναι να περιορίσει τον χρόνο 
εφαρμογής της διάταξης παρέκκλισης.

Τροπολογία 77
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατ’ εξαίρεση, οι παράγραφοι 1 και 2, 
δεν θα ισχύουν για ιατρικές εφαρμογές 

4. Κατ’ εξαίρεση, οι παράγραφοι 1 και 2, 
δεν θα ισχύουν για ιατρικές εφαρμογές 
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κατά τις οποίες χρησιμοποιείται το 
φαινόμενο του μαγνητικού συντονισμού 
και οι ακόλουθες συναφείς 
δραστηριότητες: έλεγχος ολόκληρου του 
συστήματος πριν την έκδοση άδειας για 
δραστηριότητες μεταφοράς, 
εγκατάστασης, καθαρισμού, συντήρησης, 
έρευνας και ανάπτυξης. Σε αυτές τις 
ειδικές περιπτώσεις θα εφαρμόζονται 
ειδικά μέτρα προστασίας. Για τον σκοπό 
αυτό η Επιτροπή θα συμβουλεύεται τις 
υφιστάμενες ομάδες εργασίας και θα 
ενεργεί σύμφωνα με τα μέτρα που 
ορίζονται στο παράρτημα IV.

κατά τις οποίες χρησιμοποιείται το 
φαινόμενο του μαγνητικού συντονισμού 
και οι ακόλουθες συναφείς 
δραστηριότητες: έλεγχος ολόκληρου του 
συστήματος πριν την έκδοση άδειας για 
δραστηριότητες μεταφοράς, 
εγκατάστασης, καθαρισμού, συντήρησης, 
έρευνας και ανάπτυξης. Σε αυτές τις 
ειδικές περιπτώσεις θα εφαρμόζονται 
ειδικά μέτρα προστασίας. Για τον σκοπό 
αυτό η Επιτροπή θα συμβουλεύεται τις 
υφιστάμενες ομάδες εργασίας και θα 
ενεργεί σύμφωνα με τα μέτρα που 
ορίζονται στο παράρτημα IV. Όσον αφορά 
τον νέο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται 
στον τομέα των ιατρικών εφαρμογών που 
χρησιμοποιούν το φαινόμενο του 
μαγνητικού συντονισμού δεν επιτρέπεται 
να δημιουργούνται  ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία ισχυρότερα από εκείνα που 
δημιουργούνται από τον εξοπλισμό που 
ήδη διατίθεται στο εμπόριο.

Or. en

Τροπολογία 78
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Με στόχο την ανάπτυξη μιας 
συνεκτικής και εφαρμοστέας 
μεθοδολογίας και προκειμένου να 
εξασφαλίσουν την επαρκή προστασία των 
ατόμων που εργάζονται εντός της ζώνης 
έκθεσης σε εξοπλισμό απεικόνισης 
μαγνητικού συντονισμού (MRI) όταν οι 
βαθμίδες των εναλλασσόμενων 
μαγνητικών πεδίων (οι βαθμίδες σε ΡΣ) 
βρίσκονται σε λειτουργία, και να λάβουν 
δεόντως υπόψη τα ισχύοντα μέτρα 
πρόληψης και προστασίας από την 
έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, οι 
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εργοδότες προβαίνουν σε αξιολόγηση των 
κινδύνων και λαμβάνουν τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων από τους 
δυνητικούς κινδύνους που προκύπτουν 
από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία.  Η παρουσία εργαζομένων κοντά 
στο πεδίο έκθεσης του εξοπλισμού 
απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού 
(MRI) όταν οι βαθμίδες των 
εναλλασσόμενων μαγνητικών πεδίων (οι 
βαθμίδες σε ΡΣ) βρίσκονται σε 
λειτουργία,  περιορίζεται στις ιατρικές 
πράξεις, την έρευνα, τη συντήρηση και 
τον καθαρισμό, όπου η παρουσία τους 
είναι απολύτως αναγκαία.  Οι εργοδότες 
καθορίζουν μια ελεγχόμενη ζώνη 
πρόσβασης γύρο από τον εξοπλισμό, η 
οποία θα πρέπει να περιέχεται πλήρως σε 
περίμετρο 0,5 mT, και να καθορίζεται 
κατά τρόπον ώστε να είναι δυνατός ο 
έλεγχος της πρόσβασης με τεχνικά και/ή 
διοικητικά μέσα. Οι εργοδότες  
λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα 
ενημέρωσης και κατάρτισης των 
εργαζομένων που μπορούν να εισέλθουν 
ελεύθερα στην ελεγχόμενη ζώνη 
πρόσβασης, έτσι ώστε να μειωθούν οι 
άμεσοι και έμμεσοι κίνδυνοι έκθεσης και 
να αποτραπούν οι κίνδυνοι.

Or. fr

Τροπολογία 79
Elizabeth Lynne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Για να εξασφαλίσουν την επαρκή 
προστασία των ατόμων που εργάζονται 
εντός της ζώνης έκθεσης σε εξοπλισμό 
απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού 
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(MRI) όταν οι βαθμίδες των 
εναλλασσόμενων μαγνητικών πεδίων 
βρίσκονται σε λειτουργία, και να λάβουν 
δεόντως υπόψη τα ισχύοντα μέτρα 
πρόληψης και προστασίας από την 
έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, οι 
εργοδότες προβαίνουν σε αξιολόγηση των 
κινδύνων και λαμβάνουν τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την 
προστασία των εργαζομένων από τους 
δυνητικούς κινδύνους που προκύπτουν 
από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία. Η παρουσία εργαζομένων κοντά 
στο πεδίο έκθεσης του εξοπλισμού 
απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού 
(MRI) εν λειτουργία, περιορίζεται στις 
ιατρικές πράξεις, την έρευνα, τη 
συντήρηση και τον καθαρισμό, όπου η 
παρουσία τους είναι απολύτως αναγκαία. 
Οι εργοδότες καθορίζουν μια ελεγχόμενη 
ζώνη πρόσβασης του στατικού 
μαγνητικού πεδίου και λαμβάνουν τα 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα, καθώς και μέτρα ενημέρωσης και 
κατάρτισης των εργαζομένων που 
μπορούν να εισέλθουν στην ελεγχόμενη 
ζώνη πρόσβασης, έτσι ώστε να μειωθεί η 
έκθεση και να αποτραπούν οι κίνδυνοι.

Or. en

Τροπολογία 80
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξαίρεση, οι παράγραφοι 1 και 2, 
δεν θα ισχύουν για τις ένοπλες δυνάμεις 
στα κράτη μέλη όπου εφαρμόζεται και 
ισχύει ήδη ένα ισοδύναμο και πιο 
συγκεκριμένο σύστημα προστασίας, όπως 
είναι το πρότυπο STANAG 2345 του 
ΝΑΤΟ. Τα κράτη μέλη θα ενημερώνουν 

διαγράφεται
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την Επιτροπή για την ύπαρξη και την 
αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των 
συστημάτων προστασίας κατά την 
κοινοποίηση της ενσωμάτωσης των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας στο 
εθνικό τους δίκαιο σύμφωνα με το άρθρο 
14.

Or. de

Τροπολογία 81
Paul Murphy, Γεώργιος Τούσσας

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξαίρεση, οι παράγραφοι 1 και 2, 
δεν θα ισχύουν για τις ένοπλες δυνάμεις 
στα κράτη μέλη όπου εφαρμόζεται και 
ισχύει ήδη ένα ισοδύναμο και πιο 
συγκεκριμένο σύστημα προστασίας, όπως 
είναι το πρότυπο STANAG 2345 του 
ΝΑΤΟ. Τα κράτη μέλη θα ενημερώνουν 
την Επιτροπή για την ύπαρξη και την 
αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των 
συστημάτων προστασίας κατά την 
κοινοποίηση της ενσωμάτωσης των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας στο 
εθνικό τους δίκαιο σύμφωνα με το άρθρο 
14.

5. Κατ’ εξαίρεση, οι παράγραφοι 1 και 2, 
δεν θα ισχύουν για τις ένοπλες δυνάμεις 
στα κράτη μέλη όπου εφαρμόζεται και 
ισχύει ήδη ένα ισοδύναμο και πιο 
συγκεκριμένο σύστημα προστασίας, όπως 
είναι το πρότυπο STANAG 2345 του 
ΝΑΤΟ. Ωστόσο, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι η παρακολούθηση της 
υγείας σύμφωνα με το άρθρο 14 της 
οδηγίας 89/391/ΕΕΚ και το άρθρο 8 της 
εν λόγω οδηγίας εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά.  Τα κράτη μέλη θα 
ενημερώνουν την Επιτροπή για την ύπαρξη 
και την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών 
των συστημάτων προστασίας κατά την 
κοινοποίηση της ενσωμάτωσης των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας στο 
εθνικό τους δίκαιο σύμφωνα με το άρθρο 
14.

Or. en

Τροπολογία 82
Συλβάνα Ράπτη, Stephen Hughes
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλίσουν την επαρκή 
προστασία των ατόμων που εργάζονται 
στις ένοπλες δυνάμεις και να λάβουν 
δεόντως υπόψη τα ισχύοντα μέτρα 
πρόληψης και προστασίας από την 
έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών προβαίνουν 
σε αξιολόγηση των κινδύνων και 
λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα για την προστασία των 
ατόμων αυτών από τους δυνητικούς 
κινδύνους που προκύπτουν από την 
έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Οι 
ένοπλες δυνάμεις καθορίζουν μια 
ελεγχόμενη ζώνη πρόσβασης του 
στατικού μαγνητικού πεδίου και 
λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα 
ενημέρωσης και κατάρτισης των ατόμων 
που μπορούν να εισέλθουν στην 
ελεγχόμενη ζώνη πρόσβασης, έτσι ώστε 
να μειωθεί η έκθεση και να αποτραπούν 
οι κίνδυνοι.

Or. en

Τροπολογία 83
Συλβάνα Ράπτη, Stephen Hughes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Λαμβάνοντας υπόψη τα ενδεχόμενα 
νέα επιστημονικά στοιχεία, η Επιτροπή 
επανεκτιμά εντός πέντε ετών εάν οι 
παρεκκλίσεις από τις παραγράφους 4 και 
5 θα πρέπει να διατηρηθούν ή εάν τα 
σχετικά μέτρα προστασίας θα πρέπει να 
προσαρμοστούν ανάλογα.



PE478.400v01-00 44/135 AM\886093EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 84
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 
και 5 οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να 
εκτίθενται σε τιμές άνω των οριακών 
τιμών έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
υγεία. Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ενδέχεται να υπάρξει προσωρινή 
υπέρβαση των τιμών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εφαρμόσουν ένα σύστημα 
που θα επιτρέπει την εργασία υπό 
ελεγχόμενες συνθήκες και επί τη βάσει 
μιας συνολικής εκτίμησης κινδύνου που 
θα ορίζει τα πραγματικά επίπεδα έκθεσης 
και την επικινδυνότητά τους και θα τα 
συγκρίνει με τις οριακές τιμές έκθεσης 
που ορίζονται στα παραρτήματα ΙΙ και 
ΙΙΙ. Αυτές οι ειδικές περιπτώσεις θα 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή με την 
έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 17α 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η γενική παρέκκλιση θα πρέπει να μεταφερθεί στην παράγραφο 4.

Τροπολογία 85
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 
και 5 οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να 

διαγράφεται
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εκτίθενται σε τιμές άνω των οριακών 
τιμών έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
υγεία. Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ενδέχεται να υπάρξει προσωρινή 
υπέρβαση των τιμών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εφαρμόσουν ένα σύστημα 
που θα επιτρέπει την εργασία υπό 
ελεγχόμενες συνθήκες και επί τη βάσει 
μιας συνολικής εκτίμησης κινδύνου που 
θα ορίζει τα πραγματικά επίπεδα έκθεσης 
και την επικινδυνότητά τους και θα τα 
συγκρίνει με τις οριακές τιμές έκθεσης 
που ορίζονται στα παραρτήματα ΙΙ και 
ΙΙΙ. Αυτές οι ειδικές περιπτώσεις θα 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή με την 
έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 17α 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο που προτείνεται από την Επιτροπή δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να δίνουν 
άδεια για την εργασία σε συνθήκες στις οποίες γίνεται υπέρβαση των οριακών τιμών έκθεσης. 
Στην τροπολογία αυτή προτείνεται να διαγραφεί η παράγραφος, καθώς υπονομεύει τη βασική 
ιδέα για δημιουργία ίδιου επιπέδου προστασίας για τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 86
Paul Murphy, Γεώργιος Τούσσας

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 
και 5 οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να 
εκτίθενται σε τιμές άνω των οριακών 
τιμών έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
υγεία. Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ενδέχεται να υπάρξει προσωρινή 
υπέρβαση των τιμών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εφαρμόσουν ένα σύστημα 
που θα επιτρέπει την εργασία υπό 
ελεγχόμενες συνθήκες και επί τη βάσει 
μιας συνολικής εκτίμησης κινδύνου που 

6. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να εκτίθενται 
σε τιμές άνω των οριακών τιμών έκθεσης 
για τις επιπτώσεις στην υγεία.
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θα ορίζει τα πραγματικά επίπεδα έκθεσης 
και την επικινδυνότητά τους και θα τα 
συγκρίνει με τις οριακές τιμές έκθεσης 
που ορίζονται στα παραρτήματα ΙΙ και 
ΙΙΙ. Αυτές οι ειδικές περιπτώσεις θα 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή με την 
έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 17α 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ.

Or. en

Τροπολογία 87
Jutta Steinruck, Συλβάνα Ράπτη, Stephen Hughes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 
και 5 οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να 
εκτίθενται σε τιμές άνω των οριακών 
τιμών έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
υγεία. Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ενδέχεται να υπάρξει προσωρινή 
υπέρβαση των τιμών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εφαρμόσουν ένα σύστημα 
που θα επιτρέπει την εργασία υπό 
ελεγχόμενες συνθήκες και επί τη βάσει 
μιας συνολικής εκτίμησης κινδύνου που 
θα ορίζει τα πραγματικά επίπεδα έκθεσης 
και την επικινδυνότητά τους και θα τα 
συγκρίνει με τις οριακές τιμές έκθεσης 
που ορίζονται στα παραρτήματα ΙΙ και 
ΙΙΙ. Αυτές οι ειδικές περιπτώσεις θα 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή με την 
έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 17α 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ.

6. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 
και 5 οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να 
εκτίθενται σε τιμές άνω των οριακών 
τιμών έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
υγεία.

Or. en

Τροπολογία 88
Evelyn Regner
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 
και 5 οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να 
εκτίθενται σε τιμές άνω των οριακών 
τιμών έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
υγεία. Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ενδέχεται να υπάρξει προσωρινή 
υπέρβαση των τιμών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εφαρμόσουν ένα σύστημα 
που θα επιτρέπει την εργασία υπό 
ελεγχόμενες συνθήκες και επί τη βάσει 
μιας συνολικής εκτίμησης κινδύνου που 
θα ορίζει τα πραγματικά επίπεδα έκθεσης 
και την επικινδυνότητά τους και θα τα 
συγκρίνει με τις οριακές τιμές έκθεσης 
που ορίζονται στα παραρτήματα ΙΙ και 
ΙΙΙ. Αυτές οι ειδικές περιπτώσεις θα 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή με την 
έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 17α της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ.

6. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 
και 5 οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να 
εκτίθενται σε τιμές άνω των οριακών 
τιμών έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
υγεία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν περαιτέρω «ειδικές εξαιρέσεις», καθώς τούτο μπορεί να 
οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεούται με βάση το 
πρωτογενές δίκαιο (άρθρο 153 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ) να βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας με 
στόχο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Τροπολογία 89
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 
και 5 οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να 
εκτίθενται σε τιμές άνω των οριακών 
τιμών έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 

6. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 
και 5 οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να 
εκτίθενται σε τιμές άνω των οριακών 
τιμών έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
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υγεία. Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ενδέχεται να υπάρξει προσωρινή 
υπέρβαση των τιμών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εφαρμόσουν ένα σύστημα που 
θα επιτρέπει την εργασία υπό ελεγχόμενες 
συνθήκες και επί τη βάσει μιας συνολικής 
εκτίμησης κινδύνου που θα ορίζει τα 
πραγματικά επίπεδα έκθεσης και την 
επικινδυνότητά τους και θα τα συγκρίνει 
με τις οριακές τιμές έκθεσης που ορίζονται 
στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ. Αυτές οι 
ειδικές περιπτώσεις θα κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή με την έκθεση που 
αναφέρεται στο άρθρο 17α της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ.

υγεία. Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ενδέχεται να υπάρξει υπέρβαση των 
τιμών, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόσουν ένα σύστημα που θα επιτρέπει 
την εργασία υπό ελεγχόμενες συνθήκες και 
επί τη βάσει μιας συνολικής εκτίμησης 
κινδύνου που θα ορίζει τα πραγματικά 
επίπεδα έκθεσης και την επικινδυνότητά 
τους και θα τα συγκρίνει με τις οριακές 
τιμές έκθεσης που ορίζονται στα 
παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ. Αυτές οι ειδικές 
περιπτώσεις θα κοινοποιούνται στην 
Επιτροπή με την έκθεση που αναφέρεται 
στο άρθρο 17α της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ.

Or. en

Τροπολογία 90
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 
και 5 οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να 
εκτίθενται σε τιμές άνω των οριακών 
τιμών έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
υγεία. Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ενδέχεται να υπάρξει προσωρινή 
υπέρβαση των τιμών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εφαρμόσουν ένα σύστημα που 
θα επιτρέπει την εργασία υπό ελεγχόμενες 
συνθήκες και επί τη βάσει μιας συνολικής 
εκτίμησης κινδύνου που θα ορίζει τα 
πραγματικά επίπεδα έκθεσης και την 
επικινδυνότητά τους και θα τα συγκρίνει 
με τις οριακές τιμές έκθεσης που ορίζονται 
στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ. Αυτές οι 
ειδικές περιπτώσεις θα κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή με την έκθεση που 
αναφέρεται στο άρθρο 17α της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
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Or. en

Τροπολογία 91
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 
και 5 οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να 
εκτίθενται σε τιμές άνω των οριακών 
τιμών έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
υγεία. Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ενδέχεται να υπάρξει προσωρινή 
υπέρβαση των τιμών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εφαρμόσουν ένα σύστημα που 
θα επιτρέπει την εργασία υπό ελεγχόμενες 
συνθήκες και επί τη βάσει μιας συνολικής 
εκτίμησης κινδύνου που θα ορίζει τα 
πραγματικά επίπεδα έκθεσης και την 
επικινδυνότητά τους και θα τα συγκρίνει 
με τις οριακές τιμές έκθεσης που ορίζονται 
στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ. Αυτές οι 
ειδικές περιπτώσεις θα κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή με την έκθεση που 
αναφέρεται στο άρθρο 17α της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ.

6. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να εκτίθενται 
σε τιμές άνω των οριακών τιμών έκθεσης 
για τις επιπτώσεις στην υγεία Σε ειδικές 
περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδέχεται να 
υπάρξει προσωρινή υπέρβαση των τιμών, 
τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν 
ένα σύστημα που θα επιτρέπει την εργασία 
υπό ελεγχόμενες συνθήκες και επί τη βάσει 
μιας συνολικής εκτίμησης κινδύνου που θα 
ορίζει τα πραγματικά επίπεδα έκθεσης και 
την επικινδυνότητά τους και θα τα 
συγκρίνει με τις οριακές τιμές έκθεσης που 
ορίζονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ.
Αυτές οι ειδικές περιπτώσεις θα 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή με την 
έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 17α της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι εξαιρέσεις έχουν ως αποτέλεσμα την αθέμιτη άνιση μεταχείριση των εργαζομένων και 
παραβιάζουν σοβαρά την οδηγία πλαίσιο για την προστασία των εργαζομένων. Για αυτόν τον 
λόγο θα πρέπει οι κατασκευαστές, παρά την ύπαρξη των οριακών τιμών, να φροντίζουν μέσω 
καινοτομιών να διατηρηθεί σταθερός ή ακόμη και να αυξηθεί ο αριθμός των εφαρμογών. Οι 
εξαιρέσεις ή μειώσεις των οριακών τιμών έχουν ως αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά τα 
κίνητρα των κατασκευαστών για καινοτομία, γεγονός που αποβαίνει εις βάρος της υγείας των 
εργαζομένων.

Τροπολογία 92
Karima Delli



PE478.400v01-00 50/135 AM\886093EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προσδιορισμός της έκθεσης και 
εκτίμηση των κινδύνων

Εκτίμηση των κινδύνων και
προσδιορισμός της έκθεσης

Or. en

Τροπολογία 93
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο εργοδότης, ανταποκρινόμενος στις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, 
εκτιμά και, εάν είναι αναγκαίο, μετρά 
ή/και υπολογίζει τα επίπεδα των 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στα οποία 
εκτίθενται οι εργαζόμενοι. Η εκτίμηση, η 
μέτρηση και ο υπολογισμός μπορούν να 
διενεργούνται με την χρησιμοποίηση των 
οδηγιών που περιλαμβάνονται στα 
παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ. Για ειδικές 
περιπτώσεις οι οποίες δεν αναφέρονται 
στα εν λόγω παραρτήματα ο εργοδότης
μπορεί να χρησιμοποιεί εναρμονισμένα 
ευρωπαϊκά πρότυπα που έχει θεσπίσει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής 
Τυποποίησης (CENELEC) για ανάλογες 
περιπτώσεις εκτίμησης, μέτρησης και 
υπολογισμού. Ο εργοδότης έχει επίσης το 
δικαίωμα να χρησιμοποιεί άλλα πρότυπα 
ή κατευθυντήριες οδηγίες που βασίζονται 
σε επιστημονικά στοιχεία, εφόσον αυτό 
απαιτείται από το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος. Όποτε κρίνεται σκόπιμο, ο 
εργοδότης θα λαμβάνει επίσης υπόψη τα 
επίπεδα εκπομπών και άλλα στοιχεία που 

1. Ο εργοδότης πρέπει να έχει στην 
κατοχή του μια εκτίμηση των κινδύνων 
σύμφωνα με την οδηγία 89/391/ΕΟΚ και 
να προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία. Η εκτίμηση των κινδύνων πρέπει 
να καταγράφεται επί καταλλήλου 
υποθέματος σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
και την εθνική πρακτική. Μπορεί να
περιλαμβάνει αιτιολόγηση εκ μέρους του 
εργοδότη ότι η φύση και η έκταση των 
κινδύνων που συνδέονται με 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία καθιστούν μη 
αναγκαία την περαιτέρω λεπτομερή 
εκτίμηση των κινδύνων. Η εκτίμηση των 
κινδύνων πρέπει να επαναλαμβάνεται σε 
τακτά διαστήματα, ιδίως εάν έχουν 
επέλθει σημαντικές μεταβολές που μπορεί 
να την καθιστούν απαρχαιωμένη ή όταν 
το επιβάλλουν τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης της υγείας.
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σχετίζονται με την ασφάλεια και τα οποία 
παρέχουν οι κατασκευαστές εξοπλισμού 
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 
(CENELEC) δεν είναι ανοιχτά, δεν θα πρέπει να αναφέρονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 94
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο εργοδότης, ανταποκρινόμενος στις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, 
εκτιμά και, εάν είναι αναγκαίο, μετρά 
ή/και υπολογίζει τα επίπεδα των 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στα οποία 
εκτίθενται οι εργαζόμενοι. Η εκτίμηση, η 
μέτρηση και ο υπολογισμός μπορούν να 
διενεργούνται με την χρησιμοποίηση των 
οδηγιών που περιλαμβάνονται στα 
παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ. Για ειδικές 
περιπτώσεις οι οποίες δεν αναφέρονται στα 
εν λόγω παραρτήματα ο εργοδότης μπορεί 
να χρησιμοποιεί εναρμονισμένα 
ευρωπαϊκά πρότυπα που έχει θεσπίσει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής 
Τυποποίησης (CENELEC) για ανάλογες 
περιπτώσεις εκτίμησης, μέτρησης και 
υπολογισμού. Ο εργοδότης έχει επίσης το 
δικαίωμα να χρησιμοποιεί άλλα πρότυπα ή 
κατευθυντήριες οδηγίες που βασίζονται σε 
επιστημονικά στοιχεία, εφόσον αυτό 
απαιτείται από το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος. Όποτε κρίνεται σκόπιμο, ο 
εργοδότης θα λαμβάνει επίσης υπόψη τα 

1. Ο εργοδότης, ανταποκρινόμενος στις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, 
εκτιμά και, εάν είναι αναγκαίο, μετρά 
ή/και υπολογίζει τα επίπεδα των 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στα οποία 
εκτίθενται οι εργαζόμενοι. Η εκτίμηση, η 
μέτρηση και ο υπολογισμός μπορούν να 
διενεργούνται με την χρησιμοποίηση των 
οδηγιών που περιλαμβάνονται στα 
παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ. Για ειδικές 
περιπτώσεις οι οποίες δεν αναφέρονται στα 
εν λόγω παραρτήματα ο εργοδότης μπορεί 
να χρησιμοποιεί εναρμονισμένα 
ευρωπαϊκά πρότυπα που έχει θεσπίσει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής 
Τυποποίησης (CENELEC) για ανάλογες 
περιπτώσεις εκτίμησης, μέτρησης και 
υπολογισμού. Ο εργοδότης έχει επίσης το 
δικαίωμα να χρησιμοποιεί άλλα πρότυπα ή 
κατευθυντήριες οδηγίες. Όποτε κρίνεται 
σκόπιμο, ο εργοδότης θα λαμβάνει επίσης 
υπόψη τα επίπεδα εκπομπών και άλλα 
στοιχεία που σχετίζονται με την ασφάλεια 
και τα οποία παρέχουν οι κατασκευαστές 
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επίπεδα εκπομπών και άλλα στοιχεία που 
σχετίζονται με την ασφάλεια και τα οποία 
παρέχουν οι κατασκευαστές εξοπλισμού 
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της 
Ένωσης.

εξοπλισμού σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εργοδότης θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί πρότυπα και κατευθυντήριες 
γραμμές με επιστημονικές βάσεις ακόμη και εάν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν το απαιτεί.

Τροπολογία 95
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο εργοδότης, ανταποκρινόμενος στις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, 
εκτιμά και, εάν είναι αναγκαίο, μετρά 
ή/και υπολογίζει τα επίπεδα των 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στα οποία 
εκτίθενται οι εργαζόμενοι. Η εκτίμηση, η 
μέτρηση και ο υπολογισμός μπορούν να 
διενεργούνται με την χρησιμοποίηση των 
οδηγιών που περιλαμβάνονται στα 
παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ. Για ειδικές 
περιπτώσεις οι οποίες δεν αναφέρονται στα 
εν λόγω παραρτήματα ο εργοδότης μπορεί 
να χρησιμοποιεί εναρμονισμένα 
ευρωπαϊκά πρότυπα που έχει θεσπίσει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής 
Τυποποίησης (CENELEC) για ανάλογες 
περιπτώσεις εκτίμησης, μέτρησης και 
υπολογισμού. Ο εργοδότης έχει επίσης το 
δικαίωμα να χρησιμοποιεί άλλα πρότυπα ή 
κατευθυντήριες οδηγίες που βασίζονται σε 
επιστημονικά στοιχεία, εφόσον αυτό 
απαιτείται από το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος. Όποτε κρίνεται σκόπιμο, ο 

1. Ο εργοδότης, ανταποκρινόμενος στις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, 
εκτιμά και, εάν είναι αναγκαίο, μετρά 
ή/και υπολογίζει τα επίπεδα των 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στα οποία 
εκτίθενται οι εργαζόμενοι. Η εκτίμηση, η 
μέτρηση και ο υπολογισμός μπορούν να 
διενεργούνται με την χρησιμοποίηση των 
οδηγιών που περιλαμβάνονται στα 
παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ. Για ειδικές 
περιπτώσεις οι οποίες δεν αναφέρονται στα 
εν λόγω παραρτήματα ο εργοδότης μπορεί 
να χρησιμοποιεί εναρμονισμένα 
ευρωπαϊκά πρότυπα που έχει θεσπίσει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής 
Τυποποίησης (CENELEC) για ανάλογες 
περιπτώσεις εκτίμησης, μέτρησης και 
υπολογισμού. Ο εργοδότης έχει επίσης το 
δικαίωμα να χρησιμοποιεί άλλα πρότυπα ή 
κατευθυντήριες οδηγίες. Όποτε κρίνεται 
σκόπιμο, ο εργοδότης θα λαμβάνει επίσης 
υπόψη τα επίπεδα εκπομπών και άλλα 
στοιχεία που σχετίζονται με την ασφάλεια 
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εργοδότης θα λαμβάνει επίσης υπόψη τα 
επίπεδα εκπομπών και άλλα στοιχεία που 
σχετίζονται με την ασφάλεια και τα οποία 
παρέχουν οι κατασκευαστές εξοπλισμού 
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της 
Ένωσης.

και τα οποία παρέχουν οι κατασκευαστές 
εξοπλισμού σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 96
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η αξιολόγηση αυτή δημοσιοποιείται 
κατόπιν αιτήματος με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις όπου υφίστανται βάσιμοι 
λόγοι που σχετίζονται με την προστασία 
των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 97
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Βάσει της διενεργούμενης, κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 1, εκτίμησης 
των επιπέδων των ηλεκτρομαγνητικών 
πεδίων, όταν σημειώνεται υπέρβαση των 
αναφερόμενων στα παραρτήματα ΙΙ και 
ΙΙΙ τιμών για την ανάληψη δράσης, ο 
εργοδότης προβαίνει σε περαιτέρω 
εκτίμηση και, εφόσον είναι αναγκαίο, 
υπολογίζει κατά πόσον σημειώνεται 
υπέρβαση των οριακών τιμών έκθεσης 
για τις επιπτώσεις στην υγεία.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή θα πρέπει να τοποθετηθεί μετά από την παράγραφο 6.

Τροπολογία 98
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Βάσει της διενεργούμενης, κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 1, εκτίμησης 
των επιπέδων των ηλεκτρομαγνητικών 
πεδίων, όταν σημειώνεται υπέρβαση των 
αναφερόμενων στα παραρτήματα ΙΙ και 
ΙΙΙ τιμών για την ανάληψη δράσης, ο 
εργοδότης προβαίνει σε περαιτέρω 
εκτίμηση και, εφόσον είναι αναγκαίο, 
υπολογίζει κατά πόσον σημειώνεται 
υπέρβαση των οριακών τιμών έκθεσης για 
τις επιπτώσεις στην υγεία.

2. Βάσει της διενεργούμενης, κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 1, εκτίμησης 
των επιπέδων των ηλεκτρομαγνητικών 
πεδίων, όταν σημειώνεται υπέρβαση των 
αναφερόμενων στο παράρτημα ΙΙ τιμών 
για τον προσανατολισμό της δράσης, ο 
εργοδότης προβαίνει σε περαιτέρω 
εκτίμηση και, εφόσον είναι αναγκαίο, 
υπολογίζει κατά πόσον σημειώνεται 
υπέρβαση των οριακών τιμών έκθεσης για 
τις επιπτώσεις στην ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 99
Elizabeth Lynne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Βάσει της διενεργούμενης, κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 1, εκτίμησης 
των επιπέδων των ηλεκτρομαγνητικών 
πεδίων, όταν σημειώνεται υπέρβαση των 
αναφερόμενων στα παραρτήματα ΙΙ και 
ΙΙΙ τιμών για την ανάληψη δράσης, ο 
εργοδότης προβαίνει σε περαιτέρω 
εκτίμηση και, εφόσον είναι αναγκαίο, 
υπολογίζει κατά πόσον σημειώνεται 

2. Βάσει της διενεργούμενης, κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 1, εκτίμησης 
των επιπέδων των ηλεκτρομαγνητικών 
πεδίων, όταν σημειώνεται υπέρβαση των 
αναφερόμενων στο παράρτημα ΙΙ τιμών 
για τον προσανατολισμό της δράσης, ο 
εργοδότης προβαίνει σε περαιτέρω 
εκτίμηση και, εφόσον είναι αναγκαίο, 
υπολογίζει κατά πόσον σημειώνεται 
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υπέρβαση των οριακών τιμών έκθεσης για 
τις επιπτώσεις στην υγεία.

υπέρβαση των οριακών τιμών έκθεσης για 
τις επιπτώσεις στην ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 100
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκτίμηση, η μέτρηση ή/και οι 
υπολογισμοί που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 δεν απαιτείται να 
διενεργούνται σε χώρους εργασίας 
ανοικτούς στο ευρύτερο κοινό, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί 
ήδη αξιολόγηση σύμφωνα με τις 
διατάξεις της σύστασης 1999/519/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999, περί 
του περιορισμού της έκθεσης του κοινού 
σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz έως 
300 GHz)9, και ότι οι περιορισμοί όπως 
καθορίζονται στη σύσταση αυτή 
τηρούνται για τους εργαζόμενους και ότι 
οι κίνδυνοι για την ασφάλεια 
αποκλείονται. Στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ο εξοπλισμός που προορίζεται για 
το κοινό και συνάδει με τη νομοθεσία της 
ΕΕ για τα προϊόντα και ιδίως με τις 
οδηγίες 1999/5/ΕΚ και 2006/95/ΕΚ 
χρησιμοποιείται με τον προβλεπόμενο 
τρόπο, οι προϋποθέσεις αυτές 
πληρούνται.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 101
Paul Murphy, Γεώργιος Τούσσας

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκτίμηση, η μέτρηση ή/και οι 
υπολογισμοί που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 δεν απαιτείται να 
διενεργούνται σε χώρους εργασίας 
ανοικτούς στο ευρύτερο κοινό, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί 
ήδη αξιολόγηση σύμφωνα με τις 
διατάξεις της σύστασης 1999/519/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999, περί 
του περιορισμού της έκθεσης του κοινού 
σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz έως 
300 GHz)9, και ότι οι περιορισμοί όπως 
καθορίζονται στη σύσταση αυτή 
τηρούνται για τους εργαζόμενους και ότι 
οι κίνδυνοι για την ασφάλεια 
αποκλείονται. Στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ο εξοπλισμός που προορίζεται για 
το κοινό και συνάδει με τη νομοθεσία της 
ΕΕ για τα προϊόντα και ιδίως με τις 
οδηγίες 1999/5/ΕΚ και 2006/95/ΕΚ 
χρησιμοποιείται με τον προβλεπόμενο 
τρόπο, οι προϋποθέσεις αυτές 
πληρούνται.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 102
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκτίμηση, η μέτρηση ή/και οι 
υπολογισμοί που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 δεν απαιτείται να 
διενεργούνται σε χώρους εργασίας 
ανοικτούς στο ευρύτερο κοινό, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί ήδη 
αξιολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις της 
σύστασης 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 12ης Ιουλίου 1999, περί του 

3. Η εκτίμηση, η μέτρηση ή/και οι 
υπολογισμοί που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 2 στοιχείο α δεν 
απαιτείται να διενεργούνται σε χώρους 
εργασίας ανοικτούς στο ευρύτερο κοινό, 
υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
πραγματοποιηθεί ήδη αξιολόγηση 
σύμφωνα με τις διατάξεις της σύστασης 
1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης 
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περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz έως 300 
GHz)9, και ότι οι περιορισμοί όπως 
καθορίζονται στη σύσταση αυτή τηρούνται 
για τους εργαζόμενους και ότι οι κίνδυνοι 
για την ασφάλεια αποκλείονται. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εξοπλισμός 
που προορίζεται για το κοινό και συνάδει 
με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα προϊόντα 
και ιδίως με τις οδηγίες 1999/5/ΕΚ και 
2006/95/ΕΚ χρησιμοποιείται με τον 
προβλεπόμενο τρόπο, οι προϋποθέσεις 
αυτές πληρούνται.

Ιουλίου 1999, περί του περιορισμού της 
έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία (0 Hz έως 300 GHz)9, και ότι οι 
περιορισμοί όπως καθορίζονται στη 
σύσταση αυτή τηρούνται για τους 
εργαζόμενους και ότι οι κίνδυνοι για την 
ασφάλεια αποκλείονται. Στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες ο εξοπλισμός που 
προορίζεται για το κοινό και συνάδει με τη 
νομοθεσία της ΕΕ για τα προϊόντα και 
ιδίως με τις οδηγίες 1999/5/ΕΚ και 
2006/95/ΕΚ χρησιμοποιείται με τον 
προβλεπόμενο τρόπο, οι προϋποθέσεις 
αυτές πληρούνται.

Or. en

Τροπολογία 103
Elizabeth Lynne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εκτίμηση, η μέτρηση ή/και οι 
υπολογισμοί που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 δεν απαιτείται να 
διενεργούνται σε χώρους εργασίας 
ανοικτούς στο ευρύτερο κοινό, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί ήδη 
αξιολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις της 
σύστασης 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 12ης Ιουλίου 1999, περί του 
περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz έως 300 
GHz)9, και ότι οι περιορισμοί όπως 
καθορίζονται στη σύσταση αυτή τηρούνται 
για τους εργαζόμενους και ότι οι κίνδυνοι 
για την ασφάλεια αποκλείονται. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εξοπλισμός 
που προορίζεται για το κοινό και συνάδει 
με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα προϊόντα 
και ιδίως με τις οδηγίες 1999/5/ΕΚ και 
2006/95/ΕΚ χρησιμοποιείται με τον 
προβλεπόμενο τρόπο, οι προϋποθέσεις 

3. Η εκτίμηση, η μέτρηση ή/και οι 
υπολογισμοί που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 2 στοιχείο α δεν 
απαιτείται να διενεργούνται σε χώρους 
εργασίας ανοικτούς στο ευρύτερο κοινό, 
υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
πραγματοποιηθεί ήδη αξιολόγηση 
σύμφωνα με τις διατάξεις της σύστασης 
1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης 
Ιουλίου 1999, περί του περιορισμού της 
έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία (0 Hz έως 300 GHz)9, και ότι οι 
περιορισμοί όπως καθορίζονται στη 
σύσταση αυτή τηρούνται για τους 
εργαζόμενους και ότι οι κίνδυνοι για την 
ασφάλεια αποκλείονται. Στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες ο εξοπλισμός που 
προορίζεται για το κοινό και συνάδει με τη 
νομοθεσία της ΕΕ για τα προϊόντα και 
ιδίως με τις οδηγίες 1999/5/ΕΚ και 
2006/95/ΕΚ χρησιμοποιείται με τον 
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αυτές πληρούνται. προβλεπόμενο τρόπο, οι προϋποθέσεις 
αυτές πληρούνται.

Or. en

Τροπολογία 104
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η εκτίμηση, η μέτρηση ή/και οι 
υπολογισμοί που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 σχεδιάζονται και 
διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
ή πρόσωπα ανά κατάλληλα χρονικά 
διαστήματα με βάση τις οδηγίες που 
παρέχονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ 
και ιδίως τα άρθρα 7 και 11 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ σχετικά με τις αναγκαίες 
αρμόδιες υπηρεσίες ή πρόσωπα καθώς 
και τις διαβουλεύσεις και τη συμμετοχή 
των εργαζομένων. Τα στοιχεία που 
προκύπτουν από την εκτίμηση, τη 
μέτρηση και/ή τον υπολογισμό του 
επιπέδου έκθεσης φυλάσσονται υπό 
κατάλληλη μορφή, ώστε να είναι δυνατό 
να τα συμβουλευθεί κανείς σε 
μεταγενέστερο στάδιο.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή θα πρέπει να τοποθετηθεί μετά από την παράγραφο 6.

Τροπολογία 105
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η εκτίμηση, η μέτρηση ή/και οι 
υπολογισμοί που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 σχεδιάζονται και 
διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
ή πρόσωπα ανά κατάλληλα χρονικά 
διαστήματα με βάση τις οδηγίες που 
παρέχονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ και 
ιδίως τα άρθρα 7 και 11 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ σχετικά με τις αναγκαίες 
αρμόδιες υπηρεσίες ή πρόσωπα καθώς και 
τις διαβουλεύσεις και τη συμμετοχή των 
εργαζομένων. Τα στοιχεία που προκύπτουν 
από την εκτίμηση, τη μέτρηση και/ή τον 
υπολογισμό του επιπέδου έκθεσης 
φυλάσσονται υπό κατάλληλη μορφή, ώστε 
να είναι δυνατό να τα συμβουλευθεί κανείς 
σε μεταγενέστερο στάδιο.

4. Η εκτίμηση, η μέτρηση ή/και οι 
υπολογισμοί που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 σχεδιάζονται και 
διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
ή πρόσωπα ανά κατάλληλα χρονικά 
διαστήματα όπως και προκύπτουν 
σημαντικές μεταβολές με βάση τις οδηγίες 
που παρέχονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ 
και ιδίως τα άρθρα 7 και 11 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ σχετικά με τις αναγκαίες 
αρμόδιες υπηρεσίες ή πρόσωπα καθώς και 
τις διαβουλεύσεις και τη συμμετοχή των 
εργαζομένων. Τα στοιχεία που προκύπτουν 
από την εκτίμηση, τη μέτρηση και/ή τον 
υπολογισμό του επιπέδου έκθεσης 
φυλάσσονται υπό κατάλληλη μορφή, ώστε 
να είναι δυνατό να τα συμβουλευθεί κανείς 
σε μεταγενέστερο στάδιο.

Or. de

Τροπολογία 106
Elizabeth Lynne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η εκτίμηση, η μέτρηση ή/και οι 
υπολογισμοί που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 σχεδιάζονται και 
διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
ή πρόσωπα ανά κατάλληλα χρονικά 
διαστήματα με βάση τις οδηγίες που 
παρέχονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ και 
ιδίως τα άρθρα 7 και 11 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ σχετικά με τις αναγκαίες 
αρμόδιες υπηρεσίες ή πρόσωπα καθώς και 
τις διαβουλεύσεις και τη συμμετοχή των 
εργαζομένων. Τα στοιχεία που προκύπτουν 
από την εκτίμηση, τη μέτρηση και/ή τον 
υπολογισμό του επιπέδου έκθεσης 

4. Η εκτίμηση, η μέτρηση ή/και οι 
υπολογισμοί που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 2 στοιχείο α
σχεδιάζονται και διενεργούνται από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες ή πρόσωπα ανά 
κατάλληλα χρονικά διαστήματα με βάση 
τις οδηγίες που παρέχονται στα 
παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ και ιδίως τα άρθρα 
7 και 11 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ σχετικά 
με τις αναγκαίες αρμόδιες υπηρεσίες ή 
πρόσωπα καθώς και τις διαβουλεύσεις και 
τη συμμετοχή των εργαζομένων. Τα 
στοιχεία που προκύπτουν από την 
εκτίμηση, τη μέτρηση και/ή τον 
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φυλάσσονται υπό κατάλληλη μορφή, ώστε 
να είναι δυνατό να τα συμβουλευθεί κανείς 
σε μεταγενέστερο στάδιο.

υπολογισμό του επιπέδου έκθεσης 
φυλάσσονται υπό κατάλληλη μορφή, ώστε 
να είναι δυνατό να τα συμβουλευθεί κανείς 
σε μεταγενέστερο στάδιο.

Or. en

Τροπολογία 107
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ ο εργοδότης 
αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή, κατά τη 
διεξαγωγή της εκτίμησης των κινδύνων, 
στα ακόλουθα:

5. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, όπου χρειάζεται,
ο εργοδότης αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή, 
κατά τη διεξαγωγή της εκτίμησης των 
κινδύνων, στα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 108
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στο φάσμα συχνοτήτων και το επίπεδο, 
τη διάρκεια και τον τύπο της έκθεσης·

α) στη σύνθεση συχνοτήτων και το 
επίπεδο, τη διάρκεια και τον τύπο της 
έκθεσης·

Or. en

Τροπολογία 109
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στις οριακές τιμές έκθεσης και στις 
τιμές για την ανάληψη δράσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 και στα 
παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας 
οδηγίας·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά αυτή θα πρέπει να τοποθετηθεί μετά τους ορισμούς.

Τροπολογία 110
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) σε ενδεχόμενες άμεσες φυσικές 
επιπτώσεις, και ιδίως σε επιπτώσεις στο
ανθρώπινο σώμα που προκαλούνται 
άμεσα από την παρουσία ισχυρού 
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, για 
παράδειγμα θέρμανση ιστών, διέγερση 
των μυών, των νεύρων ή των 
αισθητήριων οργάνων, ίλιγγο ή 
πονοκεφάλους·

Or. en

Τροπολογία 111
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) σε ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις 
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για την υγεία, και ιδίως σε βιολογικές 
επιπτώσεις που βλάπτουν τη νοητική, 
σωματική και/ή γενική υγεία των 
εκτιθέμενων εργαζομένων·

Or. en

Τροπολογία 112
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βγ) σε ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις 
για την ασφάλεια, και ιδίως οι επιπτώσεις 
που δημιουργούν προσωρινή ενόχληση ή 
επηρεάζουν τη γνωστική λειτουργία ή 
άλλες λειτουργίες του εγκεφάλου ή των 
μυών και ως εκ τούτου ενδέχεται να 
επηρεάσουν την ικανότητα του 
εργαζομένου να ασκήσει με ασφάλεια τις 
δραστηριότητές του·

Or. en

Τροπολογία 113
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο β δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βδ) στις οριακές τιμές έκθεσης και στις 
τιμές για την ανάληψη δράσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 και στο 
παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας·

Or. en
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Τροπολογία 114
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε οποιεσδήποτε επιπτώσεις επί της 
υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων οι οποίοι διατρέχουν 
ιδιαίτερο κίνδυνο όπως είναι οι
εργαζόμενοι που έχουν δηλώσει στον 
εργοδότη ότι φορούν ενεργό εμφυτευμένο 
ιατρικό βοήθημα και οι γυναίκες που έχουν 
δηλώσει εγκυμοσύνη·

γ) σε οποιεσδήποτε επιπτώσεις επί της 
υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων οι οποίοι διατρέχουν 
ιδιαίτερο κίνδυνο, ιδίως εργαζόμενοι που 
φορούν ενεργό ή ανενεργό εμφυτευμένο 
ιατρικό βοήθημα (όπως καρδιακό 
βηματοδότη), εργαζόμενοι που φορούν 
σωματικά φερόμενες ιατρικές συσκευές 
(όπως αντλίες ινσουλίνης), εργαζόμενοι 
με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα 
(όπως καρκινοπαθείς) και έγκυες
γυναίκες·

Or. en

Τροπολογία 115
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε οποιεσδήποτε επιπτώσεις επί της 
υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων οι οποίοι διατρέχουν 
ιδιαίτερο κίνδυνο όπως είναι οι 
εργαζόμενοι που έχουν δηλώσει στον 
εργοδότη ότι φορούν ενεργό εμφυτευμένο 
ιατρικό βοήθημα και οι γυναίκες που έχουν 
δηλώσει εγκυμοσύνη·

γ) σε οποιεσδήποτε επιπτώσεις επί της 
υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων οι οποίοι διατρέχουν 
ιδιαίτερο κίνδυνο όπως είναι οι 
εργαζόμενοι που φορούν ενεργό ή 
παθητικό εμφυτευμένο ιατρικό βοήθημα
(όπως καρδιακούς βηματοδότες), οι 
εργαζόμενοι που είναι εξοπλισμένοι με 
κινητά ιατρικά βοηθήματα (όπως αντλίες 
ινσουλίνης) και οι έγκυες γυναίκες·

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Χάριν τήρησης της υποχρέωσης που ορίζει το άρθρο 5.2.γ, ο εργοδότης θα πρέπει να 
ενημερώνεται από τον εργαζόμενο σχετικά με τα προβλήματα  υγείας που αναφέρονται στην 
τροπολογία· τούτο είναι δυνατόν μόνο εφόσον ο εργαζόμενος ενημερώσει σχετικά τον εργοδότη.

Τροπολογία 116
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) σε οποιεσδήποτε έμμεσες επιπτώσεις, 
όπως:

δ) σε οποιεσδήποτε έμμεσες επιπτώσεις επί 
αντικειμένου, λόγω παρουσίας 
μαγνητικού πεδίου, που ενδέχεται να 
προξενήσει κίνδυνο για την ασφάλεια ή 
την υγεία, όπως:

Or. en

Τροπολογία 117
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) παρεμβολές στη λειτουργία ιατρικών 
ηλεκτρονικών εξοπλισμών και συσκευών
(συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών 
βηματοδοτών και άλλων εμφυτευμένων 
ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων, όπως 
αναφέρονται στο στοιχείο γ))·

i) παρεμβολές στη λειτουργία ιατρικών 
ηλεκτρονικών εξοπλισμών και συσκευών
(συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών 
βηματοδοτών και άλλων εμφυτευμένων ή 
σωματικά φερόμενων ιατροτεχνολογικών 
βοηθημάτων, όπως αναφέρονται στο 
στοιχείο στ))·

Or. en

Τροπολογία 118
Karima Delli
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τον κίνδυνο εκσφενδόνισης 
σιδηρομαγνητικών αντικειμένων εντός 
στατικών μαγνητικών πεδίων με 
πυκνότητα μαγνητικής ροής άνω των 30
mΤ·

ii) τον κίνδυνο εκσφενδόνισης 
σιδηρομαγνητικών αντικειμένων εντός 
στατικών μαγνητικών πεδίων με 
πυκνότητα μαγνητικής ροής άνω των 3
mΤ·

Or. en

Τροπολογία 119
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv α) ρεύματα επαφής και άκρων·

Or. en

Τροπολογία 120
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) σε κατάλληλες πληροφορίες που 
συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της 
παρακολούθησης της υγείας. Στις 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται και 
οι δημοσιευμένες πληροφορίες·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 121
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο εργοδότης πρέπει να έχει στην 
κατοχή του μια εκτίμηση των κινδύνων 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχείο α) της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ και
να προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 
της παρούσας οδηγίας. Η εκτίμηση των
κινδύνων πρέπει να καταγράφεται επί 
καταλλήλου υποθέματος σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο και την εθνική πρακτική. 
Μπορεί να περιλαμβάνει αιτιολόγηση εκ 
μέρους του εργοδότη ότι η φύση και η 
έκταση των κινδύνων που συνδέονται με 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία καθιστούν μη 
αναγκαία την περαιτέρω λεπτομερή 
εκτίμηση των κινδύνων. Η εκτίμηση των 
κινδύνων πρέπει να επαναλαμβάνεται σε 
τακτά διαστήματα, ιδίως εάν έχουν 
επέλθει σημαντικές μεταβολές που μπορεί 
να την καθιστούν απαρχαιωμένη ή όταν 
το επιβάλλουν τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης της υγείας.

6. Ο εργοδότης, ανταποκρινόμενος στις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, 
αξιολογεί και, εάν είναι αναγκαίο, μετρά 
ή/και υπολογίζει τα επίπεδα των 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στα οποία 
εκτίθενται οι εργαζόμενοι. Η εκτίμηση, η 
μέτρηση και ο υπολογισμός μπορούν να 
διενεργούνται με την χρησιμοποίηση των  
βασισμένων σε επιστημονικά δεδομένα 
οδηγιών που διευκρινίζονται στο άρθρο 
14.  

Εάν απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση 
της έκθεσης ο εργοδότης μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τα σχετικά πρότυπα, 
μετρήσεις και υπολογισμούς των 
ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης.
Ο εργοδότης έχει επίσης το δικαίωμα να 
χρησιμοποιεί άλλα πρότυπα ή 
κατευθυντήριες οδηγίες που βασίζονται 
σε επιστημονικά στοιχεία, εφόσον αυτό 
απαιτείται από το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος. Όποτε κρίνεται σκόπιμο, ο 
εργοδότης μπορεί να λαμβάνει επίσης 
υπόψη τα επίπεδα εκπομπών και άλλα 
στοιχεία που σχετίζονται με την ασφάλεια 
και τα οποία παρέχουν οι κατασκευαστές 
εξοπλισμού σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία της Ένωσης. Στην περίπτωση 
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που τα διαθέσιμα στοιχεία που 
σχετίζονται με την ασφάλεια είναι 
ανεπαρκή για την αξιολόγηση των 
επιπέδων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων 
στα οποία εκτίθενται οι εργαζόμενοι σε 
συγκεκριμένο εργασιακό χώρο, η 
αξιολόγηση θα πραγματοποιείται κυρίως 
στην περίπτωση που η χρησιμοποιούμενη 
τεχνολογία αφορά συσκευές ή 
εγκαταστάσεις που έχουν επίδραση στο 
χώρο εργασίας και ιδιαιτέρως :  
θέρμανση με μικροκύματα, πηνία, 
κεραίες εκπομπής που υπερβαίνουν τα 5 
watt, τάση που εκφράζεται σε βολτ και 
υπερβαίνει τις τιμές για την ανάληψη 
δράσης των σχετικών συχνοτήτων που 
εκφράζονται σε βολτ ανά μέτρο, ρεύματα 
που εκφράζονται σε ampers και 
υπερβαίνουν τις τιμές ανάληψης δράσης 
των σχετικών συχνοτήτων που 
εκφράζονται σε microteslas.

Or. en

Τροπολογία 122
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Βάσει της διενεργούμενης, κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 4, εκτίμησης 
των επιπέδων των ηλεκτρομαγνητικών 
πεδίων, όταν σημειώνεται υπέρβαση των 
αναφερόμενων στο παράρτημα ΙΙ τιμών 
για την ανάληψη δράσης, ο εργοδότης 
προβαίνει σε περαιτέρω εκτίμηση ή 
υπολογισμό του κατά πόσον σημειώνεται 
υπέρβαση των οριακών τιμών έκθεσης.

Or. en
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Τροπολογία 123
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Η εκτίμηση, η μέτρηση ή/και οι 
υπολογισμοί που αναφέρονται στις 
παραγράφους 4 και 5 σχεδιάζονται και 
διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
ή πρόσωπα ανά κατάλληλα χρονικά
διαστήματα με βάση τις οδηγίες που 
παρέχονται και ιδίως τα άρθρα 7 και 11 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ σχετικά με τις 
αναγκαίες αρμόδιες υπηρεσίες ή 
πρόσωπα καθώς και τις διαβουλεύσεις 
και τη συμμετοχή των εργαζομένων. Τα 
στοιχεία που προκύπτουν από την 
εκτίμηση, τη μέτρηση και/ή τον 
υπολογισμό του επιπέδου έκθεσης 
φυλάσσονται υπό κατάλληλη μορφή, 
ώστε να είναι δυνατό να τα συμβουλευθεί 
κανείς σε μεταγενέστερο στάδιο.

Or. en

Τροπολογία 124
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Λαμβανομένων υπόψη της τεχνική 
πρόοδο και των διαθέσιμων μέτρων 
ελέγχου του κινδύνου στην πηγή 
προέλευσης, οι κίνδυνοι που προκύπτουν 
από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία πρέπει να εξαλείφονται ή να 
μειώνονται στο ελάχιστο.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 125
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Λαμβανομένων υπόψη της τεχνική 
πρόοδο και των διαθέσιμων μέτρων 
ελέγχου του κινδύνου στην πηγή 
προέλευσης, οι κίνδυνοι που προκύπτουν 
από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία πρέπει να εξαλείφονται ή να 
μειώνονται στο ελάχιστο.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της οδηγίας είναι η μείωση των κινδύνων που συνδέονται με την έκθεση. Ως εκ τούτου, 
οι κίνδυνοι είναι αυτοί που πρέπει να εξαλειφθούν ή να περιορισθούν στο ελάχιστο. Η έκθεση 
αυτή καθαυτή δεν μπορεί να εξαλειφθεί έχοντας υπόψη τη φύση των πεδίων.

Τροπολογία 126
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Λαμβανομένων υπόψη της τεχνική 
πρόοδο και των διαθέσιμων μέτρων 
ελέγχου του κινδύνου στην πηγή 
προέλευσης, η έκθεση σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία πρέπει να 
εξαλείφονται ή να μειώνονται στο 
ελάχιστο.

1. Λαμβανομένων υπόψη της τεχνική 
πρόοδο και των διαθέσιμων μέτρων 
ελέγχου του κινδύνου στην πηγή 
προέλευσης, οι κίνδυνοι που προκύπτουν 
από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία πρέπει να εξαλείφονται ή να 
μειώνονται στο ελάχιστο.

Or. en
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Τροπολογία 127
David Casa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Λαμβανομένων υπόψη της τεχνική 
πρόοδο και των διαθέσιμων μέτρων 
ελέγχου του κινδύνου στην πηγή 
προέλευσης, οι κίνδυνοι που προκύπτουν 
από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία πρέπει να εξαλείφονται ή να 
μειώνονται στο ελάχιστο.

1. Λαμβανομένων υπόψη της τεχνική 
πρόοδο και των διαθέσιμων μέτρων 
ελέγχου του κινδύνου στην πηγή 
προέλευσης, οι κίνδυνοι που προκύπτουν 
από την έκθεση σε επιβλαβή 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία πρέπει να 
εξαλείφονται ή να μειώνονται στο 
ελάχιστο.

Or. en

Τροπολογία 128
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μείωση των κινδύνων που προκύπτουν 
από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία γίνεται βάσει των γενικών αρχών
πρόληψης που καθορίζονται στην οδηγία 
89/391/ΕΟΚ.

Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την 
έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
μειώνονται ή εξαλείφονται σύμφωνα με 
τις γενικές αρχές πρόληψης που 
καθορίζονται στην οδηγία 89/391/ΕΟΚ.

Or. en

Τροπολογία 129
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να εκτίθενται 
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σε τιμές άνω των οριακών για τις 
επιπτώσεις στην υγεία, εκτός εάν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 
4, παράγραφος 3. Εάν, παρά τα μέτρα 
που έλαβε ο εργοδότης προς συμμόρφωση 
με την παρούσα οδηγία, σημειώνεται 
υπέρβαση των οριακών τιμών έκθεσης 
για τις επιπτώσεις στην υγεία, ο 
εργοδότης λαμβάνει αμέσως τα 
κατάλληλα μέτρα, ώστε να μειώνεται η 
έκθεση σε επίπεδα χαμηλότερα αυτών 
των οριακών τιμών έκθεσης. Ο 
εργοδότης προσδιορίζει τους λόγους 
υπέρβασης των οριακών τιμών έκθεσης 
για τις επιπτώσεις στην υγεία και 
τροποποιεί αναλόγως τα μέτρα 
προστασίας και πρόληψης, ώστε να 
αποφευχθεί η εκ νέου υπέρβαση των 
τιμών αυτών.

Or. en

Τροπολογία 130
Rovana Plumb

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Υπό το φως της επιστημονικής και 
τεχνικής προόδου και της διαρκώς 
ευρύτερης χρήσης εξοπλισμού που 
παράγει ηλεκτρομαγνητικά πεδία σε 
διάφορους τομείς, με σαφώς 
προσδιορισμένο σκοπό να παρέχει οφέλη 
στην κοινωνία, τα κράτη μέλη θα 
παρέχουν την κατάλληλη χρηματοδότηση 
για την έρευνα που αποσκοπεί στον όσο 
το δυνατό πιο επακριβή εντοπισμό των 
αρνητικών επιπτώσεων της έκθεσης των 
ανθρώπων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Or. ro
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Τροπολογία 131
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Βάσει της εκτίμησης των κινδύνων που 
προβλέπεται στο άρθρο 4, εάν σημειωθεί 
υπέρβαση των τιμών για την ανάληψη 
δράσης που καθορίζονται στο άρθρο 3 και
στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ, ο εργοδότης 
καταρτίζει και εφαρμόζει σχέδιο δράσης το 
οποίο περιλαμβάνει τεχνικά ή/και 
οργανωτικά μέτρα με σκοπό την πρόληψη 
της έκθεσης που υπερβαίνει τις οριακές 
τιμές έκθεσης, λαμβάνοντας, ιδίως, υπόψη, 
εκτός εάν η εκτίμηση που διενεργείται 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 
δείχνει ότι δεν σημειώθηκε υπέρβαση των 
οριακών τιμών έκθεσης και ότι οι 
κίνδυνοι για την ασφάλεια είναι δυνατόν 
να αποκλεισθούν,:

2. Βάσει της εκτίμησης των κινδύνων που 
προβλέπεται στο άρθρο 4, εάν σημειωθεί 
υπέρβαση των τιμών για την ανάληψη
οιασδήποτε δράσης που καθορίζονται στο 
άρθρο 3 και στο παράρτημα ΙΙ, ο 
εργοδότης καταρτίζει και εφαρμόζει σχέδιο 
δράσης το οποίο περιλαμβάνει τεχνικά 
ή/και οργανωτικά μέτρα με σκοπό την 
πρόληψη της έκθεσης που υπερβαίνει τις 
οριακές τιμές έκθεσης, λαμβάνοντας, 
ιδίως, υπόψη:

Or. en

Τροπολογία 132
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Βάσει της εκτίμησης των κινδύνων που 
προβλέπεται στο άρθρο 4, εάν σημειωθεί 
υπέρβαση των τιμών για την ανάληψη 
δράσης που καθορίζονται στο άρθρο 3 και 
στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ, ο εργοδότης 
καταρτίζει και εφαρμόζει σχέδιο δράσης το 
οποίο περιλαμβάνει τεχνικά ή/και 
οργανωτικά μέτρα με σκοπό την πρόληψη 
της έκθεσης που υπερβαίνει τις οριακές 

2. Βάσει της εκτίμησης των κινδύνων που 
προβλέπεται στο άρθρο 4, εάν σημειωθεί 
υπέρβαση των τιμών για την ανάληψη 
δράσης που καθορίζονται στο άρθρο 3 και 
στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ, ο εργοδότης , 
εκτός της περίπτωσης που η εκτίμηση 
που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2 δείχνει ότι δεν σημειώθηκε 
υπέρβαση των οριακών τιμών έκθεσης για 
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τιμές έκθεσης, λαμβάνοντας, ιδίως, υπόψη, 
εκτός εάν η εκτίμηση που διενεργείται 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 
δείχνει ότι δεν σημειώθηκε υπέρβαση των 
οριακών τιμών έκθεσης και ότι οι κίνδυνοι 
για την ασφάλεια είναι δυνατόν να 
αποκλεισθούν,:

την υγεία και ότι οι κίνδυνοι για την 
ασφάλεια είναι δυνατόν να αποκλεισθούν, 
καταρτίζει και εφαρμόζει σχέδιο δράσης το 
οποίο περιλαμβάνει τεχνικά ή/και 
οργανωτικά μέτρα με σκοπό την πρόληψη 
της έκθεσης που υπερβαίνει τις οριακές 
τιμές έκθεσης, λαμβάνοντας, ιδίως, υπόψη:

Or. en

Τροπολογία 133
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) κατάλληλα μέτρα οριοθέτησης και 
πρόσβασης (όπως τα σήματα, οι ετικέτες 
σήμανσης, η σήμανση δαπέδου, οι 
περιφράξεις), ώστε να ενημερώνονται οι 
εργαζόμενοι και να περιορίζεται ή να 
ελέγχεται η πρόσβαση·

Or. fr

Τροπολογία 134
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) κατάλληλα μέτρα οριοθέτησης και 
πρόσβασης (όπως σήματα, ταμπέλες, 
σήμανση δαπέδου, φράχτες) για τον 
περιορισμό ή τον έλεγχο της πρόσβασης·

Or. en
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Τροπολογία 135
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) μέτρα και διαδικασίες για τη 
διαχείριση εκκένωσης σπινθήρων με 
τεχνικά μέσα και μέσω της κατάρτισης 
των εργαζομένων (εφαρμόζεται στις 
εκθέσεις σε ηλεκτρικό πεδίο)·

Or. en

Τροπολογία 136
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) μέτρα και διαδικασίες για τη 
διαχείριση εκκένωσης σπινθήρων με 
τεχνικά μέσα και μέσω της κατάρτισης 
των εργαζομένων (εφαρμόζεται στις 
εκθέσεις σε ηλεκτρικό πεδίο)·

Or. en

Τροπολογία 137
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Βάσει της εκτίμησης των κινδύνων 
που προβλέπεται στο άρθρο 4, εάν δεν 
σημειωθεί υπέρβαση των τιμών για την 
ανάληψη οιασδήποτε δράσης που 
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καθορίζονται στο άρθρο 3 και στο 
παράρτημα ΙΙ, ο εργοδότης καταρτίζει 
και εφαρμόζει σχέδιο δράσης το οποίο 
περιλαμβάνει τεχνικά ή/και οργανωτικά 
μέτρα με σκοπό την πρόληψη 
οποιουδήποτε κινδύνου για τους 
εργαζομένους υψηλού κινδύνου, και 
οποιουδήποτε κίνδυνου εξαιτίας των 
έμμεσων επιπτώσεων που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο. 

Or. en

Τροπολογία 138
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Βάσει της εκτίμησης των κινδύνων που 
αναφέρεται στο άρθρο 4, οι χώροι 
εργασίας στους οποίους οι εργαζόμενοι 
ενδέχεται να εκτεθούν σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία που υπερβαίνουν 
τις τιμές για τον προσανατολισμό και την
ανάληψη δράσης, προσδιορίζονται με 
κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με τα 
παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ και την οδηγία 
92/58/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης 
Ιουνίου 1992, σχετικά με τις ελάχιστες 
προδιαγραφές για τη σήμανση ασφαλείας 
ή/και υγείας στην εργασία (ένατη ειδική 
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391ΕΟΚ). 
Οι εν λόγω χώροι προσδιορίζονται και η 
πρόσβαση σε αυτούς περιορίζεται όταν 
αυτό κρίνεται σκόπιμο. Όπου η πρόσβαση 
σε αυτούς τους χώρους είναι δεόντως 
περιορισμένη για άλλους λόγους, τότε δεν 
απαιτείται σήμανση και περιορισμοί 
πρόσβασης ειδικά για τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

3. Βάσει της εκτίμησης των κινδύνων που 
αναφέρεται στο άρθρο 4, οι χώροι 
εργασίας στους οποίους οι εργαζόμενοι 
ενδέχεται να εκτεθούν σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία που υπερβαίνουν 
τις τιμές για  την ανάληψη δράσης, 
προσδιορίζονται με κατάλληλη σήμανση 
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ και την 
οδηγία 92/58/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
24ης Ιουνίου 1992, σχετικά με τις 
ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση 
ασφαλείας ή/και υγείας στην εργασία 
(ένατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του 
άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 
89/391ΕΟΚ). Οι εν λόγω χώροι 
προσδιορίζονται και η πρόσβαση σε 
αυτούς περιορίζεται όταν αυτό κρίνεται 
σκόπιμο. Όπου η πρόσβαση σε αυτούς 
τους χώρους είναι δεόντως περιορισμένη 
για άλλους λόγους και οι εργαζόμενοι 
είναι ενημερωμένοι για τους 
ηλεκτρομαγνητικούς κινδύνους, τότε δεν 
απαιτείται σήμανση και περιορισμοί 
πρόσβασης ειδικά για τα 



PE478.400v01-00 76/135 AM\886093EL.doc

EL

ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Or. en

Τροπολογία 139
Elizabeth Lynne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Βάσει της εκτίμησης των κινδύνων που 
αναφέρεται στο άρθρο 4, οι χώροι 
εργασίας στους οποίους οι εργαζόμενοι 
ενδέχεται να εκτεθούν σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία που υπερβαίνουν 
τις τιμές για τον προσανατολισμό και την 
ανάληψη δράσης, προσδιορίζονται με 
κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με τα 
παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ και την οδηγία 
92/58/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης 
Ιουνίου 1992, σχετικά με τις ελάχιστες 
προδιαγραφές για τη σήμανση ασφαλείας 
ή/και υγείας στην εργασία (ένατη ειδική 
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391ΕΟΚ). 
Οι εν λόγω χώροι προσδιορίζονται και η 
πρόσβαση σε αυτούς περιορίζεται όταν 
αυτό κρίνεται σκόπιμο. Όπου η πρόσβαση 
σε αυτούς τους χώρους είναι δεόντως 
περιορισμένη για άλλους λόγους, τότε δεν 
απαιτείται σήμανση και περιορισμοί 
πρόσβασης ειδικά για τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

3. Βάσει της εκτίμησης των κινδύνων που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, οι 
χώροι εργασίας στους οποίους οι 
εργαζόμενοι ενδέχεται να εκτεθούν σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία που υπερβαίνουν 
τις τιμές για την ανάληψη δράσης, 
προσδιορίζονται με κατάλληλη σήμανση, 
εκτός εάν η αξιολόγηση κινδύνου 
καταδεικνύει ότι οι οριακές τιμές έκθεσης  
για την υγεία δεν υπερβαίνονται, οπότε οι 
επιπτώσεις στην υγεία μπορούν να 
αποκλεισθούν. Ομοίως, βάσει της 
αξιολόγησης κινδύνου που αναφέρεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 2α, οι 
εργασιακοί χώροι όπου οι εργαζόμενοι 
ενδεχομένως εκτίθενται σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία που υπερβαίνουν 
τις τιμές προσανατολισμού, θα 
προσδιορίζονται, όπου είναι απαραίτητο, 
με σήμανση, εκτός εάν η αξιολόγηση 
κινδύνου καταδεικνύει ότι οι οριακές 
τιμές έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
υγεία δεν υπερβαίνονται, οπότε οι 
επιπτώσεις στην υγεία μπορούν να 
αποκλεισθούν. Τα σήματα αυτά θα είναι 
σύμφωνα με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1992, 
σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για 
τη σήμανση ασφαλείας ή/και υγείας στην 
εργασία (ένατη ειδική οδηγία κατά την 
έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 89/391ΕΟΚ). Οι εν λόγω χώροι 
προσδιορίζονται και η πρόσβαση σε 
αυτούς περιορίζεται όταν αυτό κρίνεται 
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σκόπιμο. Όπου η πρόσβαση σε αυτούς 
τους χώρους είναι δεόντως περιορισμένη 
για άλλους λόγους, τότε δεν απαιτείται 
σήμανση και περιορισμοί πρόσβασης 
ειδικά για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Or. en

Τροπολογία 140
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Βάσει της εκτίμησης των κινδύνων που 
αναφέρεται στο άρθρο 4, οι χώροι 
εργασίας στους οποίους οι εργαζόμενοι 
ενδέχεται να εκτεθούν σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία που υπερβαίνουν 
τις τιμές για τον προσανατολισμό και την 
ανάληψη δράσης, προσδιορίζονται με 
κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με τα 
παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ και την οδηγία 
92/58/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης 
Ιουνίου 1992, σχετικά με τις ελάχιστες 
προδιαγραφές για τη σήμανση ασφαλείας 
ή/και υγείας στην εργασία (ένατη ειδική 
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391ΕΟΚ). 
Οι εν λόγω χώροι προσδιορίζονται και η 
πρόσβαση σε αυτούς περιορίζεται όταν 
αυτό κρίνεται σκόπιμο. Όπου η πρόσβαση 
σε αυτούς τους χώρους είναι δεόντως 
περιορισμένη για άλλους λόγους, τότε δεν 
απαιτείται σήμανση και περιορισμοί 
πρόσβασης ειδικά για τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 141
Sari Essayah
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Βάσει της εκτίμησης των κινδύνων που 
αναφέρεται στο άρθρο 4, οι χώροι 
εργασίας στους οποίους οι εργαζόμενοι 
ενδέχεται να εκτεθούν σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία που υπερβαίνουν 
τις τιμές για τον προσανατολισμό και την 
ανάληψη δράσης, προσδιορίζονται με 
κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με τα 
παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ και την οδηγία 
92/58/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης 
Ιουνίου 1992, σχετικά με τις ελάχιστες 
προδιαγραφές για τη σήμανση ασφαλείας 
ή/και υγείας στην εργασία (ένατη ειδική 
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391ΕΟΚ). 
Οι εν λόγω χώροι προσδιορίζονται και η 
πρόσβαση σε αυτούς περιορίζεται όταν 
αυτό κρίνεται σκόπιμο. Όπου η πρόσβαση 
σε αυτούς τους χώρους είναι δεόντως 
περιορισμένη για άλλους λόγους, τότε δεν 
απαιτείται σήμανση και περιορισμοί 
πρόσβασης ειδικά για τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

3. Βάσει της εκτίμησης των κινδύνων που 
αναφέρεται στο άρθρο 4, οι χώροι 
εργασίας στους οποίους οι εργαζόμενοι 
ενδέχεται να εκτεθούν σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία που υπερβαίνουν 
τις τιμές για τον προσανατολισμό και την 
ανάληψη δράσης, προσδιορίζονται με 
κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με τα 
παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ και την οδηγία 
92/58/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης 
Ιουνίου 1992, σχετικά με τις ελάχιστες 
προδιαγραφές για τη σήμανση ασφαλείας 
ή/και υγείας στην εργασία (ένατη ειδική 
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391ΕΟΚ). 
Οι εν λόγω χώροι προσδιορίζονται και η 
πρόσβαση σε αυτούς περιορίζεται όταν 
αυτό κρίνεται σκόπιμο. Όπου η πρόσβαση 
σε αυτούς τους χώρους είναι δεόντως 
περιορισμένη για άλλους λόγους, ή σε 
περίπτωση διέλευσης εναέριων γραμμών, 
τότε δεν απαιτείται σήμανση και 
περιορισμοί πρόσβασης ειδικά για τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ιδιοκτήτης των γραμμών δεν μπορεί να εφαρμόσει σήμανση διότι υπό κανονικές συνθήκες, 
δεν είναι ο ιδιοκτήτης της γης. Επίσης, οι εργαζόμενοι σε εναέριες γραμμές τις επισκέπτονται 
σπάνια και για μικρό χρονικό διάστημα. 

Τροπολογία 142
Liisa Jaakonsaari

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Βάσει της εκτίμησης των κινδύνων που 3. Βάσει της εκτίμησης των κινδύνων που 
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αναφέρεται στο άρθρο 4, οι χώροι 
εργασίας στους οποίους οι εργαζόμενοι 
ενδέχεται να εκτεθούν σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία που υπερβαίνουν 
τις τιμές για τον προσανατολισμό και την 
ανάληψη δράσης, προσδιορίζονται με 
κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με τα 
παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ και την οδηγία 
92/58/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης 
Ιουνίου 1992, σχετικά με τις ελάχιστες 
προδιαγραφές για τη σήμανση ασφαλείας 
ή/και υγείας στην εργασία (ένατη ειδική 
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391ΕΟΚ). 
Οι εν λόγω χώροι προσδιορίζονται και η 
πρόσβαση σε αυτούς περιορίζεται όταν 
αυτό κρίνεται σκόπιμο. Όπου η πρόσβαση 
σε αυτούς τους χώρους είναι δεόντως 
περιορισμένη για άλλους λόγους, τότε δεν 
απαιτείται σήμανση και περιορισμοί 
πρόσβασης ειδικά για τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

αναφέρεται στο άρθρο 4, οι χώροι 
εργασίας στους οποίους οι εργαζόμενοι 
ενδέχεται να εκτεθούν σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία που υπερβαίνουν 
τις τιμές για τον προσανατολισμό και την 
ανάληψη δράσης, προσδιορίζονται με 
κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με τα 
παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ και την οδηγία 
92/58/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης 
Ιουνίου 1992, σχετικά με τις ελάχιστες 
προδιαγραφές για τη σήμανση ασφαλείας 
ή/και υγείας στην εργασία (ένατη ειδική 
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391ΕΟΚ). 
Οι εν λόγω χώροι προσδιορίζονται και η 
πρόσβαση σε αυτούς περιορίζεται όταν 
αυτό κρίνεται σκόπιμο. Όπου η πρόσβαση 
σε αυτούς τους χώρους είναι δεόντως 
περιορισμένη για άλλους λόγους ή έχουν 
εξευρεθεί άλλες λύσεις σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία και πρακτική, τότε δεν 
απαιτείται σήμανση και περιορισμοί 
πρόσβασης ειδικά για τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση διέλευσης εναέριων γραμμών πολλά πρακτικά προβλήματα ενδεχομένως 
συνδέονται με τη σήμανση και τους περιορισμούς πρόσβασης π.χ. ποιός είναι ο ιδιοκτήτης της 
γης όπου πρέπει να τοποθετηθούν τα σήματα, η γεωγραφική περιοχή και ο αριθμός των 
απαιτουμένων σημάτων. Πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη η εθνική νομοθεσία και η πρακτική, 
καθώς και άλλες συνθήκες.

Τροπολογία 143
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε καμία περίπτωση οι εργαζόμενοι δεν 
πρέπει να εκτίθενται σε τιμές άνω των 
οριακών για τις επιπτώσεις στην υγεία, 

διαγράφεται
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εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 3 παράγραφος 6. Εάν, παρά 
τα μέτρα που έλαβε ο εργοδότης προς 
συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία, 
σημειώνεται υπέρβαση των οριακών 
τιμών έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
υγεία, ο εργοδότης λαμβάνει αμέσως τα 
κατάλληλα μέτρα, ώστε να μειώνεται η 
έκθεση σε επίπεδα χαμηλότερα αυτών 
των οριακών τιμών έκθεσης. Ο 
εργοδότης προσδιορίζει τους λόγους 
υπέρβασης των οριακών τιμών έκθεσης 
για τις επιπτώσεις στην υγεία και 
τροποποιεί αναλόγως τα μέτρα 
προστασίας και πρόληψης, ώστε να 
αποφευχθεί η εκ νέου υπέρβαση των 
τιμών αυτών.

Or. en

Τροπολογία 144
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε καμία περίπτωση οι εργαζόμενοι δεν 
πρέπει να εκτίθενται σε τιμές άνω των 
οριακών για τις επιπτώσεις στην υγεία, 
εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 3 παράγραφος 6. Εάν, παρά 
τα μέτρα που έλαβε ο εργοδότης προς 
συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία, 
σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών 
έκθεσης για τις επιπτώσεις στην υγεία, ο 
εργοδότης λαμβάνει αμέσως τα 
κατάλληλα μέτρα, ώστε να μειώνεται η
έκθεση σε επίπεδα χαμηλότερα αυτών των 
οριακών τιμών έκθεσης. Ο εργοδότης 
προσδιορίζει τους λόγους υπέρβασης των 
οριακών τιμών έκθεσης για τις επιπτώσεις 
στην υγεία και τροποποιεί αναλόγως τα 
μέτρα προστασίας και πρόληψης, ώστε να 
αποφευχθεί η εκ νέου υπέρβαση των τιμών 

4. Σε καμία περίπτωση οι εργαζόμενοι δεν 
πρέπει να εκτίθενται σε τιμές άνω των 
οριακών για τις επιπτώσεις στην υγεία.
Εάν, παρά τα μέτρα που έλαβε ο εργοδότης 
προς συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία, 
σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών 
έκθεσης για τις επιπτώσεις στην υγεία, ο 
εργοδότης υποχρεούται να μειώσει
αμέσως την έκθεση σε επίπεδα 
χαμηλότερα αυτών των οριακών τιμών 
έκθεσης. Ο εργοδότης προσδιορίζει τους 
λόγους υπέρβασης των οριακών τιμών 
έκθεσης για τις επιπτώσεις στην υγεία και 
τροποποιεί αναλόγως τα μέτρα προστασίας 
και πρόληψης, ώστε να αποφευχθεί η εκ 
νέου υπέρβαση των τιμών αυτών.
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αυτών.

Or. de

Τροπολογία 145
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε καμία περίπτωση οι εργαζόμενοι δεν 
πρέπει να εκτίθενται σε τιμές άνω των 
οριακών για τις επιπτώσεις στην υγεία, 
εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 3 παράγραφος 6. Εάν, παρά τα 
μέτρα που έλαβε ο εργοδότης προς 
συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία, 
σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών 
έκθεσης για τις επιπτώσεις στην υγεία, ο 
εργοδότης λαμβάνει αμέσως τα κατάλληλα 
μέτρα, ώστε να μειώνεται η έκθεση σε 
επίπεδα χαμηλότερα αυτών των οριακών 
τιμών έκθεσης. Ο εργοδότης προσδιορίζει 
τους λόγους υπέρβασης των οριακών 
τιμών έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
υγεία και τροποποιεί αναλόγως τα μέτρα 
προστασίας και πρόληψης, ώστε να 
αποφευχθεί η εκ νέου υπέρβαση των τιμών 
αυτών.

4. Οι εργαζόμενοι δεν θα εκτίθενται σε 
οριακές τιμές έκθεσης για τις επιπτώσεις 
στην ασφάλεια εκτός εάν εφαρμόζονται 
έλεγχοι διαχείρισης και εάν οι 
εργαζόμενοι είναι εκπαιδευμένοι στην 
πρόληψη των συνεπειών των δυσμενών 
επιπτώσεων για την ασφάλεια.

Σε καμία περίπτωση οι εργαζόμενοι δεν 
πρέπει να εκτίθενται σε τιμές άνω των 
οριακών για τις επιπτώσεις στην υγεία, 
εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 3 παράγραφος 6. Εάν, παρά τα 
μέτρα που έλαβε ο εργοδότης προς 
συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία, 
σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών 
έκθεσης για τις επιπτώσεις στην υγεία, ο 
εργοδότης λαμβάνει αμέσως τα κατάλληλα 
μέτρα, ώστε να μειώνεται η έκθεση σε 
επίπεδα χαμηλότερα αυτών των οριακών
τιμών έκθεσης. Ο εργοδότης προσδιορίζει 
τους λόγους υπέρβασης των οριακών 
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τιμών έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
υγεία και τροποποιεί αναλόγως τα μέτρα 
προστασίας και πρόληψης, ώστε να 
αποφευχθεί η εκ νέου υπέρβαση των τιμών 
αυτών.

Or. en

Τροπολογία 146
Elizabeth Lynne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε καμία περίπτωση οι εργαζόμενοι δεν 
πρέπει να εκτίθενται σε τιμές άνω των 
οριακών για τις επιπτώσεις στην υγεία, 
εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 3 παράγραφος 6. Εάν, παρά τα 
μέτρα που έλαβε ο εργοδότης προς 
συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία,
σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών 
έκθεσης για τις επιπτώσεις στην υγεία, ο 
εργοδότης λαμβάνει αμέσως τα κατάλληλα 
μέτρα, ώστε να μειώνεται η έκθεση σε 
επίπεδα χαμηλότερα αυτών των οριακών 
τιμών έκθεσης. Ο εργοδότης προσδιορίζει 
τους λόγους υπέρβασης των οριακών 
τιμών έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
υγεία και τροποποιεί αναλόγως τα μέτρα 
προστασίας και πρόληψης, ώστε να 
αποφευχθεί η εκ νέου υπέρβαση των τιμών 
αυτών.

4. Σε καταστάσεις κατά τις οποίες οι 
εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι σε τιμές 
άνω των οριακών για την ασφάλεια, 
πρέπει να προβλέπονται οι κατάλληλες  
διαδικασίες και να υπάρχει η κατάλληλη 
εκπαίδευση των εργαζομένων για την 
διασφάλιση της πρόληψης των συνεπειών 
από την έκθεση.  Σε καμία περίπτωση οι 
εργαζόμενοι δεν πρέπει να εκτίθενται σε 
τιμές άνω των οριακών για τις επιπτώσεις 
στην υγεία, εκτός εάν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 3 παράγραφος 6. 
Εάν, παρά τα μέτρα που έλαβε ο εργοδότης 
προς συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία, 
σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών 
έκθεσης για τις επιπτώσεις στην υγεία, ο 
εργοδότης λαμβάνει αμέσως τα κατάλληλα 
μέτρα, ώστε να μειώνεται η έκθεση σε 
επίπεδα χαμηλότερα αυτών των οριακών 
τιμών έκθεσης. Ο εργοδότης προσδιορίζει 
τους λόγους υπέρβασης των οριακών 
τιμών έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
υγεία και τροποποιεί αναλόγως τα μέτρα 
προστασίας και πρόληψης, ώστε να 
αποφευχθεί η εκ νέου υπέρβαση των τιμών 
αυτών.

Or. en
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Τροπολογία 147
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε καμία περίπτωση οι εργαζόμενοι δεν 
πρέπει να εκτίθενται σε τιμές άνω των 
οριακών για τις επιπτώσεις στην υγεία, 
εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 3 παράγραφος 6. Εάν, παρά τα 
μέτρα που έλαβε ο εργοδότης προς 
συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία, 
σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών 
έκθεσης για τις επιπτώσεις στην υγεία, ο 
εργοδότης λαμβάνει αμέσως τα κατάλληλα 
μέτρα, ώστε να μειώνεται η έκθεση σε 
επίπεδα χαμηλότερα αυτών των οριακών 
τιμών έκθεσης. Ο εργοδότης προσδιορίζει 
τους λόγους υπέρβασης των οριακών 
τιμών έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
υγεία και τροποποιεί αναλόγως τα μέτρα 
προστασίας και πρόληψης, ώστε να 
αποφευχθεί η εκ νέου υπέρβαση των τιμών 
αυτών.

4. Σε καμία περίπτωση οι εργαζόμενοι δεν 
πρέπει να εκτίθενται σε τιμές άνω των 
οριακών για τις επιπτώσεις στην υγεία, 
εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 3 παράγραφος 6. Εάν, παρά τα 
μέτρα που έλαβε ο εργοδότης προς 
συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία, 
σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών 
έκθεσης για τις επιπτώσεις στην υγεία, ο 
εργοδότης λαμβάνει αμέσως τα κατάλληλα 
μέτρα, ώστε να μειώνεται η έκθεση σε 
επίπεδα χαμηλότερα αυτών των οριακών 
τιμών έκθεσης. Ο εργοδότης προσδιορίζει 
τους λόγους υπέρβασης των οριακών 
τιμών έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
υγεία και τροποποιεί αναλόγως τα μέτρα 
προστασίας και πρόληψης, 
εξασφαλίζοντας πλήρως την 
ιχνηλασιμότητα των τροποποιήσεων που 
επήλθαν ώστε να αποφευχθεί η εκ νέου 
υπέρβαση των τιμών αυτών.

Or. fr

Τροπολογία 148
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε καμία περίπτωση οι εργαζόμενοι δεν 
πρέπει να εκτίθενται σε τιμές άνω των 
οριακών για τις επιπτώσεις στην υγεία, 
εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 3 παράγραφος 6. Εάν, παρά 
τα μέτρα που έλαβε ο εργοδότης προς 

4. Σε καμία περίπτωση οι εργαζόμενοι δεν 
πρέπει να εκτίθενται σε τιμές άνω των 
οριακών για τις επιπτώσεις στην υγεία. 
Εάν, παρά τα μέτρα που έλαβε ο εργοδότης 
προς συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία, 
σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών 
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συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία, 
σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών 
έκθεσης για τις επιπτώσεις στην υγεία, ο 
εργοδότης λαμβάνει αμέσως τα κατάλληλα 
μέτρα, ώστε να μειώνεται η έκθεση σε 
επίπεδα χαμηλότερα αυτών των οριακών 
τιμών έκθεσης. Ο εργοδότης προσδιορίζει 
τους λόγους υπέρβασης των οριακών 
τιμών έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
υγεία και τροποποιεί αναλόγως τα μέτρα 
προστασίας και πρόληψης, ώστε να 
αποφευχθεί η εκ νέου υπέρβαση των τιμών 
αυτών.

έκθεσης για τις επιπτώσεις στην υγεία και
την ασφάλεια, ο εργοδότης λαμβάνει 
αμέσως τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να 
μειώνεται η έκθεση σε επίπεδα 
χαμηλότερα αυτών των οριακών τιμών 
έκθεσης. Ο εργοδότης προσδιορίζει τους 
λόγους υπέρβασης των οριακών τιμών 
έκθεσης για τις επιπτώσεις στην υγεία και 
τροποποιεί αναλόγως τα μέτρα προστασίας 
και πρόληψης, ώστε να αποφευχθεί η εκ 
νέου υπέρβαση των τιμών αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι συνέπεια της τροποποίησης (διαγραφής) του άρθρου 3.6.

Τροπολογία 149
Paul Murphy, Γεώργιος Τούσσας

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε καμία περίπτωση οι εργαζόμενοι δεν 
πρέπει να εκτίθενται σε τιμές άνω των 
οριακών για τις επιπτώσεις στην υγεία, 
εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 3 παράγραφος 6. Εάν, παρά 
τα μέτρα που έλαβε ο εργοδότης προς 
συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία, 
σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών 
έκθεσης για τις επιπτώσεις στην υγεία, ο 
εργοδότης λαμβάνει αμέσως τα κατάλληλα 
μέτρα, ώστε να μειώνεται η έκθεση σε 
επίπεδα χαμηλότερα αυτών των οριακών 
τιμών έκθεσης. Ο εργοδότης προσδιορίζει 
τους λόγους υπέρβασης των οριακών 
τιμών έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
υγεία και τροποποιεί αναλόγως τα μέτρα 
προστασίας και πρόληψης, ώστε να 
αποφευχθεί η εκ νέου υπέρβαση των τιμών 
αυτών.

4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 
και 5 οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να 
εκτίθενται σε τιμές άνω των οριακών 
τιμών έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
υγεία. Εάν, παρά τα μέτρα που έλαβε ο 
εργοδότης προς συμμόρφωση με την 
παρούσα οδηγία, σημειώνεται υπέρβαση 
των οριακών τιμών έκθεσης για τις 
επιπτώσεις στην υγεία, ο εργοδότης 
λαμβάνει αμέσως τα κατάλληλα μέτρα, 
ώστε να μειώνεται η έκθεση σε επίπεδα 
χαμηλότερα αυτών των οριακών τιμών 
έκθεσης. Ο εργοδότης προσδιορίζει τους 
λόγους υπέρβασης των οριακών τιμών 
έκθεσης για τις επιπτώσεις στην υγεία και 
τροποποιεί αναλόγως τα μέτρα προστασίας 
και πρόληψης, ώστε να αποφευχθεί η εκ 
νέου υπέρβαση των τιμών αυτών.
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Τροπολογία 150
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 15 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ ο εργοδότης 
προσαρμόζει τα μέτρα που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο και στα παραρτήματα ΙΙ 
και ΙΙΙ προς τις απαιτήσεις των 
εργαζομένων οι οποίοι διατρέχουν 
ιδιαίτερο κίνδυνο.

5. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 15 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ ο εργοδότης 
προσαρμόζει τα μέτρα που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο και στα παραρτήματα ΙΙ 
και ΙΙΙ προς τις απαιτήσεις των 
εργαζομένων οι οποίοι διατρέχουν 
ιδιαίτερο κίνδυνο, ειδικότερα στους 
εργαζόμενους που έχουν δηλώσει στον 
εργοδότη ότι φορούν ενεργό εμφυτευμένο 
ιατρικό βοήθημα και στις γυναίκες που 
έχουν δηλώσει ότι είναι έγκυες.

Or. fr

Τροπολογία 151
Elizabeth Lynne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 15 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ ο εργοδότης 
προσαρμόζει τα μέτρα που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο και στα παραρτήματα ΙΙ 
και ΙΙΙ προς τις απαιτήσεις των 
εργαζομένων οι οποίοι διατρέχουν 
ιδιαίτερο κίνδυνο.

5. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 15 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ ο εργοδότης 
προσαρμόζει τα μέτρα που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο και στα παραρτήματα ΙΙ 
και ΙΙΙ προς τις απαιτήσεις των 
εργαζομένων οι οποίοι διατρέχουν 
ιδιαίτερο κίνδυνο, ειδικότερα στους 
εργαζόμενους που φέρουν εμφυτευμένο ή 
φορητό ιατρικό βοήθημα και στις 
εγκύους.

Or. en
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Τροπολογία 152
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 15 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ ο εργοδότης 
προσαρμόζει τα μέτρα που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο και στα παραρτήματα ΙΙ 
και ΙΙΙ προς τις απαιτήσεις των 
εργαζομένων οι οποίοι διατρέχουν 
ιδιαίτερο κίνδυνο.

5. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 15 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ ο εργοδότης 
προσαρμόζει τα μέτρα που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο  προς τις απαιτήσεις των 
εργαζομένων οι οποίοι διατρέχουν 
ιδιαίτερο κίνδυνο και στις επιμέρους 
αξιολογήσεις κινδύνου, όπου κρίνεται 
απαραίτητο.

Or. en

Τροπολογία 153
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 12 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, ο εργοδότης
φροντίζει ώστε στους εργαζόμενους οι 
οποίοι εκτίθενται σε κινδύνους από 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία κατά την εργασία 
ή/και στους εκπροσώπους τους να 
παρέχεται κάθε αναγκαία πληροφόρηση 
και κατάρτιση σε σχέση με το αποτέλεσμα 
της εκτίμησης των κινδύνων που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
της παρούσας οδηγίας, και ιδίως σχετικά 
με:

Με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 12 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, ο εργοδότης
υποχρεούται να παρέχει τους
εργαζόμενους οι οποίοι εκτίθενται σε 
κινδύνους από ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
κατά την εργασία ή/και τους εκπροσώπους 
κάθε αναγκαία πληροφόρηση και 
κατάρτιση σε σχέση με το αποτέλεσμα της 
εκτίμησης των κινδύνων που προβλέπεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της παρούσας 
οδηγίας, και ιδίως σχετικά με:

Or. de
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Τροπολογία 154
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 12 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, ο εργοδότης 
φροντίζει ώστε στους εργαζόμενους οι 
οποίοι εκτίθενται σε κινδύνους από 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία κατά την εργασία 
ή/και στους εκπροσώπους τους να 
παρέχεται κάθε αναγκαία πληροφόρηση 
και κατάρτιση σε σχέση με το αποτέλεσμα 
της εκτίμησης των κινδύνων που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
της παρούσας οδηγίας, και ιδίως σχετικά 
με:

Με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 12 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, ο εργοδότης 
φροντίζει ώστε στους εργαζόμενους οι 
οποίοι ενδεχομένως εκτίθενται σε 
κινδύνους από ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
κατά την εργασία ή/και στους 
εκπροσώπους τους να παρέχεται κάθε 
αναγκαία πληροφόρηση και κατάρτιση σε 
σχέση με το αποτέλεσμα της εκτίμησης 
των κινδύνων που προβλέπεται στο άρθρο 
4 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, και 
ιδίως σχετικά με:

Or. en

Τροπολογία 155
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 12 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, ο εργοδότης 
φροντίζει ώστε στους εργαζόμενους οι 
οποίοι εκτίθενται σε κινδύνους από 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία κατά την εργασία
ή/και στους εκπροσώπους τους να 
παρέχεται κάθε αναγκαία πληροφόρηση 
και κατάρτιση σε σχέση με το αποτέλεσμα 
της εκτίμησης των κινδύνων που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
της παρούσας οδηγίας, και ιδίως σχετικά 
με:

Με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 12 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, ο εργοδότης 
φροντίζει ώστε στους εργαζόμενους οι 
οποίοι εκτίθενται σε κινδύνους από 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία κατά την εργασία
και στους εκπροσώπους τους να παρέχεται 
κάθε αναγκαία πληροφόρηση και 
κατάρτιση σε σχέση με το αποτέλεσμα της 
εκτίμησης των κινδύνων που προβλέπεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της παρούσας 
οδηγίας, και ιδίως σχετικά με:

Or. de
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Τροπολογία 156
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις τιμές και τις έννοιες των οριακών 
τιμών έκθεσης και των τιμών για τον 
προσανατολισμό και την ανάληψη 
δράσης, τους συνδεόμενους με αυτές 
δυνητικούς κινδύνους και τα μέτρα 
πρόληψης που έχουν ληφθεί·

β) τις τιμές και τις έννοιες των οριακών 
τιμών έκθεσης και των τιμών  για την 
ανάληψη δράσης, τους συνδεόμενους με 
αυτές δυνητικούς κινδύνους και τα μέτρα 
πρόληψης που έχουν ληφθεί·

Or. en

Τροπολογία 157
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) τις ενδεχόμενες έμμεσες επιπτώσεις 
της έκθεσης·

Or. fr

Τροπολογία 158
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αποσκοπώντας στην πρόληψη και την 
έγκαιρη διάγνωση οιωνδήποτε δυσμενών 
επιπτώσεων επί της υγείας που οφείλονται 
στην έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, 

1. Αποσκοπώντας στην πρόληψη και την 
έγκαιρη διάγνωση οιωνδήποτε δυσμενών 
επιπτώσεων επί της υγείας που οφείλονται 
στην έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, 
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διενεργείται η δέουσα παρακολούθηση της 
υγείας σύμφωνα με το άρθρο 14 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ.

διενεργείται η δέουσα παρακολούθηση της 
υγείας σύμφωνα με το άρθρο 14 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ. Οι διατάξεις αυτές, 
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι 
απαιτήσεις που ορίζονται για τα ιστορικά 
υγείας και τη διαθεσιμότητά τους, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και/ή πρακτική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ.” Λεπτομερής επεξήγηση της πρότασης ανά κεφάλαιο ή ανά άρθρο ”, άρθρο 8, σελ. 9 της 
πρότασης της Επιτροπής. Το κείμενο αναφέρει : “οι επιπτώσεις που οφείλονται σε πεδία 
χαμηλής συχνότητας δεν μπορούν να διαπιστωθούν όταν ο εργαζόμενος αποχωρήσει από το 
χώρο της ανεπιθύμητης έκθεσης. Συνεπώς, οποιαδήποτε βλάβη στην υγεία, η οποία προκύπτει 
από μια τέτοια έκθεση δεν μπορεί να διαπιστωθεί με ιατρική εξέταση.

Τροπολογία 159
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αποσκοπώντας στην πρόληψη και την 
έγκαιρη διάγνωση οιωνδήποτε δυσμενών 
επιπτώσεων επί της υγείας που οφείλονται 
στην έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία,
διενεργείται η δέουσα παρακολούθηση της 
υγείας σύμφωνα με το άρθρο 14 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ.

1. Αποσκοπώντας στην πρόληψη και την 
έγκαιρη διάγνωση οιωνδήποτε δυσμενών 
επιπτώσεων επί της υγείας που οφείλονται 
στην έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, 
διενεργείται η δέουσα παρακολούθηση της 
υγείας σύμφωνα με το άρθρο 14 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ. Οι διατάξεις αυτές, 
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι 
απαιτήσεις που ορίζονται για τα ιστορικά 
υγείας και τη διαθεσιμότητά τους, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και/ή πρακτική.

Or. en

Τροπολογία 160
Elizabeth Lynne
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αποσκοπώντας στην πρόληψη και την 
έγκαιρη διάγνωση οιωνδήποτε δυσμενών 
επιπτώσεων επί της υγείας που οφείλονται 
στην έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, 
διενεργείται η δέουσα παρακολούθηση της 
υγείας σύμφωνα με το άρθρο 14 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ.

1. Αποσκοπώντας στην πρόληψη και την 
έγκαιρη διάγνωση οιωνδήποτε δυσμενών 
επιπτώσεων επί της υγείας που οφείλονται 
στην έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, 
διενεργείται η δέουσα παρακολούθηση της 
υγείας σύμφωνα με το άρθρο 14 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ. Οι διατάξεις αυτές 
θεσπίζονται σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και/ή πρακτική.

Or. en

Τροπολογία 161
Liisa Jaakonsaari

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αποσκοπώντας στην πρόληψη και την 
έγκαιρη διάγνωση οιωνδήποτε δυσμενών 
επιπτώσεων επί της υγείας που οφείλονται 
στην έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, 
διενεργείται η δέουσα παρακολούθηση της 
υγείας σύμφωνα με το άρθρο 14 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ.

1. Αποσκοπώντας στην πρόληψη και την 
έγκαιρη διάγνωση οιωνδήποτε δυσμενών 
επιπτώσεων επί της υγείας που οφείλονται 
στην έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, 
διενεργείται η δέουσα παρακολούθηση της 
υγείας σύμφωνα με το άρθρο 14 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ. Επιπλέον, οι 
κατευθυντήριες γραμμές των κρατών 
μελών σχετικά με τους ελέγχους υγείας 
και την παρακολούθηση της υγείας 
πρέπει να ενημερωθούν υπό το φως των 
πλέον προσφάτων οριακών τιμών για την 
έκθεση των εργαζομένων σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Or. fi

Τροπολογία 162
Sari Essayah
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση έκθεσης σε συχνότητα άνω 
των 100 kHz τυχόν ανεπιθύμητες ή μη 
αναμενόμενες επιπτώσεις στην υγεία που 
αναφέρονται από έναν εργαζόμενο 
διαβιβάζονται στο πρόσωπο που είναι 
υπεύθυνο για την ιατρική 
παρακολούθηση, το οποίο θα λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και πρακτική.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 163
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση έκθεσης σε συχνότητα άνω 
των 100 kHz τυχόν ανεπιθύμητες ή μη 
αναμενόμενες επιπτώσεις στην υγεία που 
αναφέρονται από έναν εργαζόμενο 
διαβιβάζονται στο πρόσωπο που είναι 
υπεύθυνο για την ιατρική 
παρακολούθηση, το οποίο θα λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και πρακτική.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 164
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση έκθεσης σε συχνότητα άνω 
των 100 kHz τυχόν ανεπιθύμητες ή μη 
αναμενόμενες επιπτώσεις στην υγεία που 
αναφέρονται από έναν εργαζόμενο 
διαβιβάζονται στο πρόσωπο που είναι 
υπεύθυνο για την ιατρική παρακολούθηση, 
το οποίο θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και 
πρακτική.

Σε περίπτωση έκθεσης σε συχνότητα άνω 
των 100 kHz, όπου έχει διαπιστωθεί 
έκθεση σε τιμές άνω των οριακών τιμών
για τις επιπτώσεις για την υγεία, τυχόν
ανεπιθύμητες ή μη αναμενόμενες 
επιπτώσεις στην υγεία που αναφέρονται 
από έναν εργαζόμενο διαβιβάζονται στο 
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την 
ιατρική παρακολούθηση, το οποίο θα 
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία και πρακτική.

Or. en

Τροπολογία 165
Elizabeth Lynne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση έκθεσης σε συχνότητα άνω 
των 100 kHz τυχόν ανεπιθύμητες ή μη 
αναμενόμενες επιπτώσεις στην υγεία που 
αναφέρονται από έναν εργαζόμενο 
διαβιβάζονται στο πρόσωπο που είναι 
υπεύθυνο για την ιατρική παρακολούθηση, 
το οποίο θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και 
πρακτική.

Σε περίπτωση έκθεσης σε συχνότητα άνω 
των 100 kHz, όπου έχει διαπιστωθεί 
έκθεση σε τιμές άνω των οριακών τιμών
για τις επιπτώσεις για την υγεία, τυχόν 
ανεπιθύμητες ή μη αναμενόμενες 
επιπτώσεις στην υγεία που αναφέρονται 
από έναν εργαζόμενο διαβιβάζονται στο 
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την 
ιατρική παρακολούθηση, το οποίο θα 
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία και πρακτική.

Or. en

Τροπολογία 166
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση έκθεσης σε συχνότητα άνω 
των 100 kHz τυχόν ανεπιθύμητες ή μη 
αναμενόμενες επιπτώσεις στην υγεία που 
αναφέρονται από έναν εργαζόμενο 
διαβιβάζονται στο πρόσωπο που είναι 
υπεύθυνο για την ιατρική παρακολούθηση, 
το οποίο θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και 
πρακτική.

Σε περίπτωση έκθεσης σε συχνότητα άνω 
των 100 kHz τυχόν ανεπιθύμητες ή
αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία που 
αναφέρονται από έναν εργαζόμενο 
διαβιβάζονται στο πρόσωπο που είναι 
υπεύθυνο για την ιατρική παρακολούθηση, 
το οποίο θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και 
πρακτική.

Or. de

Τροπολογία 167
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση έκθεσης σε συχνότητα 
μεταξύ 100 kHz έως και 300 GHz και σε 
κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται 
έκθεση άνω των οριακών τιμών έκθεσης 
πρέπει να παρέχεται στον ενδιαφερόμενο 
εργαζόμενο ή εργαζόμενους η δυνατότητα 
ιατρικής εξέτασης σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο και την εθνική πρακτική. Εάν 
διαγνωσθεί βλάβη της υγείας 
προερχόμενη από έκθεση άνω των 
οριακών τιμών, διενεργείται από τον 
εργοδότη επανεκτίμηση των κινδύνων 
σύμφωνα με το άρθρο 4.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 168
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση έκθεσης σε συχνότητα 
μεταξύ 100 kHz έως και 300 GHz και σε 
κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται 
έκθεση άνω των οριακών τιμών έκθεσης 
πρέπει να παρέχεται στον ενδιαφερόμενο 
εργαζόμενο ή εργαζόμενους η δυνατότητα 
ιατρικής εξέτασης σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο και την εθνική πρακτική. Εάν 
διαγνωσθεί βλάβη της υγείας 
προερχόμενη από έκθεση άνω των 
οριακών τιμών, διενεργείται από τον 
εργοδότη επανεκτίμηση των κινδύνων 
σύμφωνα με το άρθρο 4.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 169
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση έκθεσης σε συχνότητα 
μεταξύ 100 kHz έως και 300 GHz και σε 
κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται 
έκθεση άνω των οριακών τιμών έκθεσης 
πρέπει να παρέχεται στον ενδιαφερόμενο 
εργαζόμενο ή εργαζόμενους η δυνατότητα 
ιατρικής εξέτασης σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο και την εθνική πρακτική. Εάν 
διαγνωσθεί βλάβη της υγείας προερχόμενη 
από έκθεση άνω των οριακών τιμών, 
διενεργείται από τον εργοδότη 
επανεκτίμηση των κινδύνων σύμφωνα με 
το άρθρο 4.

Σε περίπτωση έκθεσης σε συχνότητα 
μεταξύ 100 kHz έως και 300 GHz και  
όπου διαπιστώνεται έκθεση άνω των 
οριακών τιμών έκθεσης πρέπει να 
παρέχεται στον ενδιαφερόμενο εργαζόμενο 
ή εργαζόμενους η δυνατότητα ιατρικής 
εξέτασης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και 
την εθνική πρακτική. Εάν διαγνωσθεί 
βλάβη της υγείας προερχόμενη από έκθεση 
άνω των οριακών τιμών, διενεργείται από 
τον εργοδότη επανεκτίμηση των κινδύνων 
σύμφωνα με το άρθρο 4.

Or. en
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Τροπολογία 170
Elizabeth Lynne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση έκθεσης σε συχνότητα 
μεταξύ 100 kHz έως και 300 GHz και σε 
κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται 
έκθεση άνω των οριακών τιμών έκθεσης 
πρέπει να παρέχεται στον ενδιαφερόμενο
εργαζόμενο ή εργαζόμενους η δυνατότητα 
ιατρικής εξέτασης σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο και την εθνική πρακτική. Εάν 
διαγνωσθεί βλάβη της υγείας προερχόμενη 
από έκθεση άνω των οριακών τιμών, 
διενεργείται από τον εργοδότη 
επανεκτίμηση των κινδύνων σύμφωνα με 
το άρθρο 4.

Σε περίπτωση έκθεσης σε συχνότητα 
μεταξύ 100 kHz έως και 300 GHz και όπου 
διαπιστώνεται έκθεση άνω των οριακών 
τιμών έκθεσης πρέπει να παρέχεται στον 
ενδιαφερόμενο εργαζόμενο ή 
εργαζόμενους η δυνατότητα ιατρικής 
εξέτασης κατά τη διάρκεια του ωραρίου 
εργασίας. Οι σχετικές δαπάνες 
αναλαμβάνονται σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο και την εθνική πρακτική. Εάν 
διαγνωσθεί βλάβη της υγείας προερχόμενη 
από έκθεση άνω των οριακών τιμών, 
διενεργείται από τον εργοδότη 
επανεκτίμηση των κινδύνων σύμφωνα με 
το άρθρο 4.

Or. en

Τροπολογία 171
David Casa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση έκθεσης σε συχνότητα 
μεταξύ 100 kHz έως και 300 GHz και σε 
κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται 
έκθεση άνω των οριακών τιμών έκθεσης 
πρέπει να παρέχεται στον ενδιαφερόμενο 
εργαζόμενο ή εργαζόμενους η δυνατότητα 
ιατρικής εξέτασης σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο και την εθνική πρακτική. Εάν 
διαγνωσθεί βλάβη της υγείας προερχόμενη 
από έκθεση άνω των οριακών τιμών, 
διενεργείται από τον εργοδότη 
επανεκτίμηση των κινδύνων σύμφωνα με 

Σε περίπτωση έκθεσης σε συχνότητα 
μεταξύ 100 kHz έως και 300 GHz και σε 
κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται 
έκθεση άνω των οριακών τιμών έκθεσης 
πρέπει να παρέχεται στον ενδιαφερόμενο 
εργαζόμενο ή εργαζόμενους η δυνατότητα 
ιατρικής εξέτασης σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο και την εθνική πρακτική. Εάν 
διαγνωσθεί βλάβη της υγείας προερχόμενη 
από έκθεση άνω των οριακών τιμών, 
διενεργείται από τον εργοδότη 
επανεκτίμηση των κινδύνων και των 
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το άρθρο 4. μέτρων προστασίας και πρόληψης 
σύμφωνα με το άρθρο 4.

Or. en

Τροπολογία 172
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση έκθεσης σε συχνότητα 
μεταξύ 100 kHz έως και 300 GHz και σε 
κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται 
έκθεση άνω των οριακών τιμών έκθεσης 
πρέπει να παρέχεται στον ενδιαφερόμενο 
εργαζόμενο ή εργαζόμενους η δυνατότητα 
ιατρικής εξέτασης σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο και την εθνική πρακτική. Εάν 
διαγνωσθεί βλάβη της υγείας προερχόμενη 
από έκθεση άνω των οριακών τιμών, 
διενεργείται από τον εργοδότη 
επανεκτίμηση των κινδύνων σύμφωνα με 
το άρθρο 4.

Σε περίπτωση έκθεσης σε συχνότητα 
μεταξύ 100 kHz έως και 300 GHz και σε 
κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται 
έκθεση άνω των οριακών τιμών έκθεσης 
πρέπει να παρέχεται στον ενδιαφερόμενο 
εργαζόμενο ή εργαζόμενους η δυνατότητα 
ιατρικής εξέτασης σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο και την εθνική πρακτική. Εάν 
διαγνωσθεί βλάβη της υγείας προερχόμενη 
από έκθεση άνω των οριακών τιμών, 
διενεργείται από τον εργοδότη 
επανεκτίμηση των κινδύνων σύμφωνα με 
το άρθρο 4 και παρέχεται από αυτόν 
αποζημίωση σύμφωνα με τις εθνικές 
διατάξεις και πρακτικές.

Or. de

Τροπολογία 173
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εργοδότης λαμβάνει τα απαραίτητα 
μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο 
ιατρός ή/και η ιατρική αρχή που είναι 
υπεύθυνη για την παρακολούθηση της 
υγείας έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα 

διαγράφεται
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της εκτίμησης των κινδύνων που 
αναφέρεται στο άρθρο 4.

Or. en

Τροπολογία 174
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης της υγείας τηρούνται 
υπό κατάλληλη μορφή, έτσι ώστε να είναι 
δυνατό να χρησιμοποιούνται 
συμβουλευτικά σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία, λαμβανομένων υπόψη των 
απαιτήσεων περί εμπιστευτικότητας. 
Κάθε εργαζόμενος έχει πρόσβαση, εφόσον 
το ζητήσει, στον ιατρικό φάκελο που τον 
αφορά προσωπικά.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 175
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης 
της υγείας τηρούνται υπό κατάλληλη 
μορφή, έτσι ώστε να είναι δυνατό να 
χρησιμοποιούνται συμβουλευτικά σε
μεταγενέστερη ημερομηνία, 
λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων 
περί εμπιστευτικότητας. Κάθε εργαζόμενος 
έχει πρόσβαση, εφόσον το ζητήσει, στον 
ιατρικό φάκελο που τον αφορά προσωπικά.

3. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης 
της υγείας τηρούνται υπό κατάλληλη 
μορφή, έτσι ώστε να είναι δυνατό να 
χρησιμοποιούνται συμβουλευτικά σε
οποιαδήποτε ημερομηνία, λαμβανομένων 
υπόψη των απαιτήσεων περί 
εμπιστευτικότητας. Κάθε εργαζόμενος έχει 
πρόσβαση, εφόσον το ζητήσει, στον 
ιατρικό φάκελο που τον αφορά προσωπικά.
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Or. de

Τροπολογία 176
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης 
της υγείας τηρούνται υπό κατάλληλη 
μορφή, έτσι ώστε να είναι δυνατό να 
χρησιμοποιούνται συμβουλευτικά σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία, 
λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων 
περί εμπιστευτικότητας. Κάθε εργαζόμενος 
έχει πρόσβαση, εφόσον το ζητήσει, στον 
ιατρικό φάκελο που τον αφορά προσωπικά.

3. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης 
της υγείας τηρούνται υπό κατάλληλη 
μορφή, έτσι ώστε να είναι δυνατό να 
χρησιμοποιούνται συμβουλευτικά σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία, 
λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων 
περί εμπιστευτικότητας. Κάθε εργαζόμενος 
έχει απεριόριστη πρόσβαση, εφόσον το 
ζητήσει, στον ιατρικό φάκελο που τον 
αφορά προσωπικά.

Or. de

Τροπολογία 177
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Παρακολούθηση μακροπρόθεσμων 

επιπτώσεων
Δημιουργείται επιτροπή ανεξάρτητων 
εμπειρογνωμόνων για την αναθεώρηση 
των επιστημονικών γνώσεων σχετικά με 
τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της 
έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, και 
σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ, η Επιτροπή προτείνει 
αναθεώρηση της οδηγίας αυτής για να 
ληφθούν υπόψη οι πιθανές αυτές 
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επιπτώσεις.

Or. en

Τροπολογία 178
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν την επιβολή 
των κατάλληλων κυρώσεων σε περίπτωση 
παράβασης της εθνικής νομοθεσίας που 
θεσπίζεται βάσει της παρούσας οδηγίας. Οι 
εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν την επιβολή 
των κατάλληλων κυρώσεων σε περίπτωση 
παράβασης της εθνικής νομοθεσίας που 
θεσπίζεται βάσει της παρούσας οδηγίας. Οι 
εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν ποια είναι η κατάλληλη 
αποζημίωση για βλάβες της υγείας που 
προέρχονται από έκθεση που ρυθμίζεται 
από την παρούσα οδηγία.

Or. de

Τροπολογία 179
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α

Βάσει των τελευταίων επιστημονικών 
δεδομένων, η Επιτροπή υποβάλλει, εντός 
5 ετών από την ημερομηνία έγκρισης της 
παρούσας οδηγίας, πρόταση για την 
έγκριση αναθεωρημένης οδηγίας που να 
προβλέπει οριακές τιμές έκθεσης και 
τιμές για την ανάληψη δράσης για MRΙ 
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(όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 4  της οδηγίας).

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω του άρθρου 3.4 οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε MRI δεν προστατεύονται από τις 
οριακές τιμές έκθεσης και τις τιμές για την ανάληψη δράσης της οδηγίας.  Με την τροπολογία 
καλείται η Επιτροπή να υποβάλει πρόταση που να περιορίζει χρονικά την παρέκκλιση που 
ισχύει για την MRI. (τροποποίηση του άρθρου 3 παράγραφος 4)

Τροπολογία 180
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να λαμβάνει υπόψη την τεχνική πρόοδο, 
τις εξελίξεις στα πλέον σχετικά 
εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα ή 
προδιαγραφές και τα νέα επιστημονικά 
ευρήματα στον τομέα των 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων·

β) να λαμβάνει υπόψη την τεχνική πρόοδο, 
τις εξελίξεις στα πλέον σχετικά πρότυπα ή 
προδιαγραφές και τα νέα επιστημονικά 
ευρήματα στον τομέα των 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων·

Or. en

Τροπολογία 181
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να προβαίνει σε προσαρμογές των τιμών 
για τον προσανατολισμό και την ανάληψη 
δράσης, υπό την προϋπόθεση ότι 
τηρούνται οι υφιστάμενες οριακές τιμές 
έκθεσης, καθώς και των συναφών 
κατηγοριών δραστηριοτήτων, χώρων 
εργασίας και τύπων εξοπλισμού που 

γ) να προβαίνει σε προσαρμογές των τιμών 
για την ανάληψη δράσης, υπό την 
προϋπόθεση ότι τηρούνται οι υφιστάμενες 
οριακές τιμές έκθεσης, που αναφέρονται 
στο παράρτημα ΙΙ.
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αναφέρονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 182
Liisa Jaakonsaari

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να διευκολύνει την εφαρμογή 
αυτής της οδηγίας, ιδίως τη διεξαγωγή της 
αξιολόγησης κινδύνου, η Επιτροπή θα 
καταρτίσει πρακτικές οδηγίες για τις 
διατάξεις των άρθρων 4 και 5 και των 
παραρτημάτων ΙΙ έως IV. Η Επιτροπή θα 
συνεργαστεί στενά με τη συμβουλευτική 
επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία 
στην εργασία.

Προκειμένου να διευκολύνει την εφαρμογή 
αυτής της οδηγίας, ιδίως τη διεξαγωγή της 
αξιολόγησης κινδύνου, η Επιτροπή θα 
καταρτίσει πρακτικές οδηγίες για τις 
διατάξεις των άρθρων 4 και 5 και των 
παραρτημάτων ΙΙ έως IV. Η Επιτροπή θα 
συνεργαστεί στενά με τη συμβουλευτική 
επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία 
στην εργασία. Οι πρακτικές οδηγίες 
πρέπει να ενημερώνονται τακτικά και να 
λαμβάνουν υπόψη μεταξύ άλλων και τις 
μελλοντικές τεχνικές εξελίξεις. Η 
παρακολούθηση αυτή θα επηρεάζει 
επίσης τις εργασίες της Επιτροπής 
σύμφωνα με το άρθρο 10.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες παραγράφους των παραρτημάτων οι κατάλογοι συνιστούν παραδείγματα που 
ίσχυαν μόνο κατά την εποχή της έγκρισης της οδηγίας, αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη τις 
μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις. Είναι ουσιαστικής σημαίας να υπάρχουν πρακτικές οδηγίες 
που να ενημερώνονται τακτικά σύμφωνα, μεταξύ άλλων, και με τις άλλες τεχνολογικές 
εξελίξεις. Η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει για την παρακολούθηση αυτή σε στενή συνεργασία 
με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, και οι εργασίες 
αυτές πρέπει να αντικατοπτρίζονται επίσης στις εργασίες της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 
10.

Τροπολογία 183
Karima Delli
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έκθεση που πρόκειται να καταρτιστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος α 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ θα πρέπει 
κυρίως να αναφέρεται στην 
αποτελεσματικότητα της οδηγίας όσον 
αφορά τη μείωση της έκθεσης σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία καθώς και στο 
ποσοστό των χώρων εργασίας για τους 
οποίους απαιτήθηκε η λήψη διορθωτικών 
μέτρων.

Η έκθεση θα καταρτιστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 17 παράγραφος α της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ.

Or. en

Τροπολογία 184
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έκθεση που πρόκειται να καταρτιστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος α 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ θα πρέπει κυρίως 
να αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα 
της οδηγίας όσον αφορά τη μείωση της 
έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
καθώς και στο ποσοστό των χώρων 
εργασίας για τους οποίους απαιτήθηκε η 
λήψη διορθωτικών μέτρων.

Με την επιφύλαξη της έκθεσης που 
πρόκειται να καταρτιστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 17 παράγραφος α της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ, η Επιτροπή συντάσσει 
ειδική έκθεση εντός πενταετίας από 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας]. Η εν λόγω ειδική 
έκθεση θα πρέπει κυρίως να αναφέρεται 
στην αποτελεσματικότητα της οδηγίας 
σχετικά με την έκθεση όσον αφορά τη 
μείωση της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία καθώς και στο ποσοστό των χώρων 
εργασίας για τους οποίους απαιτήθηκε η 
λήψη διορθωτικών μέτρων.

Or. fr
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Τροπολογία 185
Paul Murphy, Γεώργιος Τούσσας

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η έκθεση που πρόκειται να καταρτιστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος α 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ θα πρέπει κυρίως 
να αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα 
της οδηγίας όσον αφορά τη μείωση της 
έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
καθώς και στο ποσοστό των χώρων 
εργασίας για τους οποίους απαιτήθηκε η 
λήψη διορθωτικών μέτρων.

Η έκθεση που πρόκειται να καταρτιστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος α 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ θα πρέπει κυρίως 
να αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα 
της οδηγίας όσον αφορά τη μείωση της 
έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
καθώς και στο ποσοστό των χώρων 
εργασίας για τους οποίους απαιτήθηκε η 
λήψη διορθωτικών μέτρων. Η Επιτροπή 
θα αξιολογήσει τα επιστημονικά στοιχεία 
για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της 
έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
εντός 5 ετών από τη δημοσίευση της 
παρούσας οδηγίας στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
θα υποβάλει πρόταση αναθεώρησής της 
προκειμένου να καλυφθεί η προστασία 
της υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων από τις μακροπρόθεσμες 
αυτές επιπτώσεις.

Or. en

Τροπολογία 186
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ρεύμα επαφής (IC) μεταξύ ενός ατόμου 
και ενός αντικειμένου· εκφράζεται σε 
αμπέρ (Α). Ρεύμα επαφής σταθερής 
κατάστασης δημιουργείται όταν ένα 
πρόσωπο έρχεται σε επαφή με ένα αγώγιμο 
σώμα σε ένα ηλεκτρικό πεδίο. Κατά τη 
διαδικασία δημιουργίας μιας τέτοιας 

Ρεύμα επαφής (IC) μεταξύ ενός ατόμου 
και ενός αντικειμένου· εκφράζεται σε 
αμπέρ (Α). Ρεύμα επαφής σταθερής 
κατάστασης δημιουργείται όταν ένα 
πρόσωπο έρχεται σε επαφή με ένα αγώγιμο 
σώμα σε ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. 
Κατά τη διαδικασία δημιουργίας μιας 
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επαφής, ενδέχεται να δημιουργηθεί
ηλεκτρικός σπινθήρας με σχετικά 
μεταβατικά ρεύματα.

τέτοιας επαφής, ενδέχεται να δημιουργηθεί 
ηλεκτρικός σπινθήρας με σχετικά 
μεταβατικά ρεύματα.

Or. en

Τροπολογία 187
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένταση ηλεκτρικού πεδίου είναι ένα 
διανυσματικό μέγεθος (Ε) που αντιστοιχεί 
στη δύναμη που ασκείται επί ενός 
φορτισμένου σωματιδίου, ανεξάρτητα από 
την κίνησή του στο χώρο. Εκφράζεται σε 
βολτ ανά μέτρο (V/m).

Ένταση ηλεκτρικού πεδίου είναι ένα 
διανυσματικό μέγεθος (Ε) που αντιστοιχεί 
στη δύναμη που ασκείται επί ενός 
φορτισμένου σωματιδίου, ανεξάρτητα από 
την κίνησή του στο χώρο. Εκφράζεται σε 
βολτ ανά μέτρο (V/m). Πρέπει να γίνεται 
διάκριση μεταξύ εξωτερικού και 
εσωτερικού ηλεκτρικού πεδίου. 

Or. en

Τροπολογία 188
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ειδική απορρόφηση ενέργειας (SA) 
ορίζεται ως η ενέργεια που απορροφάται 
ανά μονάδα μάζας βιολογικού ιστού και 
εκφράζεται σε τζάουλ ανά χιλιόγραμμο 
(J/kg). Στην παρούσα οδηγία 
χρησιμοποιείται για τον περιορισμό των μη 
θερμικών αποτελεσμάτων από παλμική 
μικροκυματική ακτινοβολία.

Ειδική απορρόφηση ενέργειας (SA) 
ορίζεται ως η ενέργεια που απορροφάται 
ανά μονάδα μάζας βιολογικού ιστού και 
εκφράζεται σε τζάουλ ανά χιλιόγραμμο 
(J/kg). Στην παρούσα οδηγία 
χρησιμοποιείται για τον περιορισμό των 
αποτελεσμάτων από παλμική 
μικροκυματική ακτινοβολία.

Or. en
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Τροπολογία 189
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από τα μεγέθη αυτά μπορούν να 
μετρηθούν αμέσως η πυκνότητα 
μαγνητικής ροής, το ρεύμα επαφής, η 
ένταση ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου 
και η πυκνότητα ισχύος.

Από τα μεγέθη αυτά μπορούν να 
μετρηθούν αμέσως η πυκνότητα 
μαγνητικής ροής (B), το ρεύμα επαφής 
(IL), η ένταση ηλεκτρικού και μαγνητικού 
πεδίου (Ε) και η πυκνότητα ισχύος (S).

Or. en

Τροπολογία 190
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία για 
συχνότητες από 0 Hz έως 100 kHz

Έκθεση σε οριακές τιμές έκθεσης και 
τιμές ανάληψης δράσης

Or. en

Τροπολογία 191
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος Α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

A. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ

A. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Οι βασικές αρχές που διέπουν το 
σύστημα προστασίας που έχει εγκριθεί 
για την περιοχή συχνοτήτων έως 100 Hz 

Ανάλογα με τη συχνότητα και την 
κατανομή των ηλεκτρομαγνητικών 
πεδίων στα οποία εκτίθεται ο 
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(100 χιλιάδες κύκλοι ανά δευτερόλεπτο) 
έχουν ως εξής:

εργαζόμενος, χρησιμοποιούνται τα 
ακόλουθα φυσικά μεγέθη και τιμές για 
τον προσδιορισμό των οριακών τιμών 
έκθεσης:

– λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι πλέον 
πρόσφατες διεθνείς συστάσεις που έχουν 
δημοσιευτεί από τους διεθνώς 
αναγνωρισμένους ειδικούς οργανισμούς
– καθιερώνονται οι κατάλληλες και 
«αναγκαίες» απλουστεύσεις προκειμένου 
να διευκολύνουν την κατανόηση και την 
εφαρμογή του συστήματος προστασίας 
«εντός του πεδίου».
– εισάγουν στην πράξη ένα σύστημα 
«καθορισμού ζωνών» βάσει του οποίου 
μπορεί να κατηγοριοποιηθεί κάθε 
δραστηριότητα και όπου ο εντοπισμός 
μιας δραστηριότητας σε μια 
συγκεκριμένη ζώνη έχει άμεση επίπτωση 
τόσο στο εύρος της εκτίμησης κινδύνου 
που διεξάγεται από τον εργοδότη όσο και 
στα συνιστώμενα μέτρα πρόληψης.
– περιορίζουν τον αριθμό των 
περιπτώσεων όπου πρέπει να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα 
πραγματικά όρια έκθεσης, επειδή το 
μετρούμενο όριο έκθεσης είναι 
υψηλότερο από το ανώτατο όριο της 
ανώτατης επιτρεπόμενης ζώνης (επίπεδο 
ανάληψης δράσης).

1. Οι οριακές τιμές έκθεσης για τις 
επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια 
εξαιτίας ηλεκτρικής διέγερσης ιστών (που 
εκφράζονται σε τιμές RMS )
α) Η οριακή τιμή έκθεσης για την έκθεση 
ολόκληρου του σώματος προκύπτει από 
το ανώτατο όριο που προκαλεί 
επιπτώσεις στο περιφερικό νευρικό 
σύστημα σε ολόκληρο το σώμα και επί 
πλέον αποτρέπει τη διέγερση των 
νευρικών ιστών στο κεντρικό νευρικό 
σύστημα και εκφράζεται υπό μορφή 
ηλεκτρικών πεδίων που δημιουργούνται 
στον νευρικό ιστό εντός του σώματος (σε 
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V/m):
f < 3 kHz - 0.8 V/m·
από 3 kHz έως 10 MHz - 2.7x10-4f V/m· 

όπου f είναι η συχνότητα εκφραζόμενη σε 
Hertz (Hz)·
β) Η οριακή τιμή έκθεσης για την έκθεση 
της κεφαλής προκύπτει από το ανώτατο 
όριο για την πρόκληση επιπτώσεων στο 
κεντρικό νευρικό σύστημα στην κεφαλή 
και εκφράζεται υπό μορφή ηλεκτρικών 
πεδίων που δημιουργούνται στον νευρικό 
ιστό εντός του σώματος (σε V/m):
f < 10 Hz - 0.5/f V/m·
από 10 Hz έως 25 Hz - 0.05 V/m·
από 25 Hz έως 400 Hz - 0.002f V/m·
από 400 Hz έως 3 Hz - 0,8 V/m·
από 3 kHz έως 10 MHz - 2.7x10-4f V/m· 

όπου f είναι η συχνότητα εκφρασμένη σε 
Hertz (Hz)
2. Οριακές τιμές έκθεσης για επιπτώσεις 
στην υγεία και την ασφάλεια λόγω 
θερμικών επιπτώσεων σε ιστούς για την 
πρόληψη θερμοπληξίας ολόκληρου του 
σώματος και υπερβολικής τοπικής 
θέρμανσης των ιστών
α) Η οριακή τιμή έκθεσης για την έκθεση 
ολόκληρου του σώματος απορρέει από το 
ανώτατο όριο που προκαλεί συνέπειες 
θερμοπληξίας ολόκληρου του σώματος 
και εκφράζεται ως μέση SAR στο σώμα 
(σε W/kg):
από 9 kHz έως 10 GHz - 0,4 W/kg
β) Η οριακή τιμή έκθεσης για την έκθεση 
κεφαλής και κορμού απορρέει από το 
ανώτατο όριο που προκαλεί συνέπειες 
τοπικής θερμοπληξίας σε ολόκληρο το 
σώμα και εκφράζεται ως τοπική SAR στο 
σώμα (σε W/kg):
από 9 kHz έως 10 GHz - 10 W/kg
γ) η οριακή τιμή έκθεσης για την έκθεση 
άκρων απορρέει από το ανώτατο όριο 
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που προκαλεί συνέπειες τοπικής 
θερμοπληξίας στα άκρα και εκφράζεται 
ως τοπική SAR στα άκρα (σε W/kgΗ ):
από 9 kHz έως 10 GHz - 20 W/kg
όπου:
- θα πρέπει να εξάγεται ο μέσος όρος 
όλων των τιμών SAR ανά εξάλεπτες 
χρονικές περιόδους·
- η τοπική SAR υπολογίζεται ως μέσος 
όρος επί μάζας 10 g παρακειμένων ιστών. 
H μεγαλύτερη SAR που προκύπτει κατ' 
αυτόν τον τρόπο πρέπει να αποτελεί την 
τιμή που χρησιμοποιείται για την 
εκτίμηση της έκθεσης Τα εν λόγω 10 g 
ιστού υπονοούν συνεχόμενη μάζα ιστού 
με σχεδόν ομοιογενείς ηλεκτρικές 
ιδιότητες. Αναγνωρίζεται ότι η έννοια της 
συνεχόμενης μάζας ιστού είναι χρήσιμη 
για τους δοσιμετρικούς υπολογισμούς 
αλλά παρουσιάζει δυσκολίες όσον αφορά 
τις άμεσες φυσικές μετρήσεις. 
Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται απλά 
γεωμετρικά σχήματα, π.χ. κυβικά μέρη 
ιστών, αρκεί οι υπολογιζόμενες 
δοσιμετρικές ποσότητες να έχουν 
συντηρητικές τιμές σε σχέση με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τα επίπεδα 
έκθεσης·
για παλμικές εκθέσεις στη ζώνη 
συχνοτήτων 0,3 έως 10 GHz και για 
τοπικές εκθέσεις της κεφαλής, 
προκειμένου να περιοριστούν και να 
αποφευχθούν επιδράσεις στην ακοή που 
προκαλούνται από τη θερμοελαστική 
διαστολή συνιστάται η επιβολή ενός 
συμπληρωματικού βασικού περιορισμού. 
ότι η ειδική απορρόφηση (SA) δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει τα 10mJ kg (μέσος 
όρος 10 g ιστού).
3. Οριακές τιμές έκθεσης για την υγεία 
και την ασφάλεια λόγω θερμικών 
επιπτώσεων σε ιστούς για την αποτροπή 
θερμοπληξίας στην επιφάνεια του 
σώματος ή κοντά της
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- οι οριακές τιμές έκθεσης για τη 
θέρμανση επιφάνειας απορρέουν από το 
ανώτατο όριο που προκαλεί επιπτώσεις 
θέρμανσης επιφάνειας και εκφράζεται ως 
πυκνότητα ισχύος (σε W/m2): 
από 10 GHz έως 300 GHz - 50 V/m2

όπου πρέπει να εξάγεται ο μέσος όρος 
των πυκνοτήτων ισχύος για κάθε 20 cm2 
εκτιθέμενης επιφάνειας και για κάθε 
χρονική περίοδο διάρκειας 68/f1,05-
λεπτών (όπου f εκφράζεται σε GHz), ώστε 
να αντισταθμίζεται το προοδευτικά 
μικρότερο βάθος διείσδυσης καθώς 
αυξάνει η συχνότητα. Το χωρικό μέγιστο 
των πυκνοτήτων ισχύος εκφραζόμενο ως 
μέσος όρος επί επιφανείας εμβαδού 1 cm2 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20πλάσιο της 
τιμής των 50 W/m2·
4. Οριακές τιμές έκθεσης για την υγεία 
και την ασφάλεια λόγω έκθεσης σε 
στατικό ηλεκτρισμό και μαγνητικό πεδίο 
α) η οριακή τιμή έκθεσης για την έκθεση 
ολόκληρου του σώματος σε στατικό 
μαγνητικό πεδίο - 2 T 
β) η οριακή τιμή έκθεσης για την έκθεση 
των χειρών σε στατικό μαγνητικό πεδίο -
8 T 
Για τιμές άνω των 8 Τ εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 192
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – Μέρος Β – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

B. ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ 
ΕΚΘΕΣΗΣ

B. ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
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Τροπολογία 193
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος B – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βάσει των πλέον πρόσφατων συστάσεων 
έγιναν οι ακόλουθες επιλογές:

Αναλόγως της συχνότητας και της 
κατανομής των ηλεκτρομαγνητικών 
πεδίων στην οποία εκτίθεται ο 
εργαζόμενος, χρησιμοποιούνται τα 
ακόλουθα φυσικά μεγέθη και τιμές 
προκειμένου να καθοριστούν οι τιμές 
ανάληψης δράσης, το εύρος των οποίων 
καθορίζεται για να διασφαλίσει με 
απλουστευμένη αξιολόγηση τη 
συμμόρφωση με τις αντίστοιχες οριακές 
τιμές έκθεσης ή στις οποίες πρέπει να 
ληφθούν ένα ή περισσότερα από τα μέτρα 
που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. 
Οι τιμές ανάληψης δράσης αντιστοιχούν 
στις εκτιμώμενες ή μετρηθείσες τιμές 
πεδίου στον χώρο εργασίας απουσία του 
εργαζομένου, ως μέγιστη τιμή στη θέση 
του εργαζόμενου. Κατά την εφαρμογή, η 
εκτίμηση των αποτελεσμάτων της 
μέτρησης συνεκτιμά τις αβεβαιότητες 
μέτρησης που καθορίζονται σύμφωνα με 
τη μετρολογική πρακτική.
Η κύρια(-ες) συχνότητα(-ες) στην(στις) 
οποία(-ες) μπορεί να εκτεθεί ο 
εργαζόμενος πρέπει να προσδιοριστεί(-
ούν). Τα στοιχεία των κατασκευαστών ή 
των υπεύθυνων εγκατάστασης πρέπει να 
χρησιμοποιούνται, όποτε είναι διαθέσιμα. 
Είναι επίσης αναγκαία η εκτίμηση του 
ημιτονοειδούς ή παλμικού χαρακτήρα 
των πεδίων.

Or. en
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Τροπολογία 194
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – Μέρος Β – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Οι τιμές για την ανάληψη δράσης και οι 
τιμές για τον προσανατολισμό της δράσης 
αντιστοιχούν στις εκτιμώμενες ή 
μετρούμενες τιμές των πεδίων στον χώρο 
εργασίας εν τη απουσία του εργαζομένου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 195
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – Μέρος Β – παράγραφος 1 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Οι τιμές για την ανάληψη δράσης και οι 
τιμές για τον προσανατολισμό της δράσης 
αντιστοιχούν στις εκτιμώμενες ή
μετρούμενες τιμές των πεδίων στον χώρο 
εργασίας εν τη απουσία του εργαζομένου.

– Οι τιμές για την ανάληψη δράσης και οι 
τιμές για τον προσανατολισμό της δράσης 
αντιστοιχούν στις μετρούμενες τιμές των 
πεδίων στον χώρο εργασίας εν τη απουσία 
του εργαζομένου.

Or. de

Τροπολογία 196
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – Μέρος Β – παράγραφος 1 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Οι οριακές τιμές έκθεσης για τις 
επιπτώσεις στην υγεία και οι οριακές 
τιμές έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
ασφάλεια εκφράζονται ως ηλεκτρικά 

διαγράφεται
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πεδία που παράγονται στον νευρικό ιστό 
εντός του σώματος (σε V/m).

Or. en

Τροπολογία 197
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – Μέρος Β – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Για έναν εργαζόμενο που αντιμετωπίζει 
ιδιαίτερο κίνδυνο, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 5 στοιχείο γ, πρέπει 
να διενεργηθεί ατομική εκτίμηση του 
κινδύνου σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ 
σημείο Ε.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 198
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – Μέρος Β – παράγραφος 2 – Σημείωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημείωση 1: σε κάθε κατάσταση όπου η 
μετρούμενη τιμή είναι υψηλότερη από 
την τιμή για την ανάληψη δράσης πρέπει 
να διενεργείται ουσιαστική επαλήθευση 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 199
Elizabeth Lynne
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – Μέρος Β – παράγραφος 1 – Σημείωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημείωση 1: σε κάθε κατάσταση όπου η 
μετρούμενη τιμή είναι υψηλότερη από την 
τιμή για την ανάληψη δράσης πρέπει να 
διενεργείται ουσιαστική επαλήθευση 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2.

Σημείωση 1: σε κάθε κατάσταση όπου η 
μετρούμενη τιμή είναι υψηλότερη από την 
τιμή για τον προσανατολισμό ή την τιμή 
για την ανάληψη δράσης πρέπει να 
διενεργείται ουσιαστική επαλήθευση 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2α ή 
το άρθρο 4, παράγραφος 2 αντιστοίχως.

Or. en

Τροπολογία 200
Julie Girling

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – Μέρος Β – παράγραφος 1 – Σημείωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημείωση 1: σε κάθε κατάσταση όπου η 
μετρούμενη τιμή είναι υψηλότερη από την 
τιμή για την ανάληψη δράσης πρέπει να 
διενεργείται ουσιαστική επαλήθευση
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2.

Σημείωση 1: σε κάθε κατάσταση όπου η 
μετρούμενη τιμή είναι υψηλότερη από την 
τιμή για τον προσανατολισμό πρέπει να 
διενεργείται αξιολόγηση σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2α.

Or. en

Τροπολογία 201
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – Μέρος Β – παράγραφος 1 – Σημείωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημείωση 2: για οποιαδήποτε κατάσταση 
όπου το σχήμα του σήματος διαφέρει 
σημαντικά από το ημιτόνιο για να 
επηρεάσει το αποτέλεσμα, τότε οι 
μέγιστες τιμές πρέπει να 

Σημείωση 2: Στην περίπτωση μη 
ημιτονοειδών ηλεκτρικών και 
μαγνητικών πεδίων η έκθεση εκτιμάται 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
της ICNIRP, άλλα σχετικά επιστημονικά 
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χρησιμοποιηθούν ως εξής: Για τις 
οριακές τιμές έκθεσης η μέγιστη τιμή ς 
πρέπει να συγκριθεί με την μέγιστη τιμή 
του επαγόμενου ηλεκτρικού φορτίου που 
προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των 
τιμών του πίνακα 2.1 με το 1,41. Για 
επίπεδα μαγνητικού και ηλεκτρικού 
πεδίου εκτός του σώματος, οι μέγιστες 
τιμές του ρυθμού μεταβολής τους στο 
χρόνο πρέπει να συγκριθούν με τις τιμές 
του πίνακα 2.2 ή 2.3, πολλαπλασιασμένες 
με το 8,9f (που αντιστοιχεί σε √2 2πf).

πρότυπα ή οδηγίες ή τις κατευθυντήριες 
γραμμές της Επιτροπής για την εφαρμογή 
της οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τη μέτρηση ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων με μετρητές που διατίθενται στην αγορά, 
δεν είναι πάντοτε σαφές κατά πόσο το σχήμα του σήματος διαφέρει από το ημιτόνιο ή όχι  Η 
ICNIRP έχει διατυπώσει ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για τις μεθόδους μέτρησης των 
ημιτονοειδών πεδίων. Επίσης, όχι όλα τα πεδία που ενέχουν αρμονικές συχνότητες 
δημιουργούνται από παλμικά σήματα.

Τροπολογία 202
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – Μέρος Β – παράγραφος 1 – Σημείωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημείωση 2: για οποιαδήποτε κατάσταση 
όπου το σχήμα του σήματος διαφέρει 
σημαντικά από το ημιτόνιο για να 
επηρεάσει το αποτέλεσμα, τότε οι μέγιστες 
τιμές πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως εξής: 
Για τις οριακές τιμές έκθεσης η μέγιστη 
τιμή ς πρέπει να συγκριθεί με την μέγιστη 
τιμή του επαγόμενου ηλεκτρικού φορτίου 
που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό 
των τιμών του πίνακα 2.1 με το 1,41. Για 
επίπεδα μαγνητικού και ηλεκτρικού πεδίου 
εκτός του σώματος, οι μέγιστες τιμές του 
ρυθμού μεταβολής τους στο χρόνο πρέπει 
να συγκριθούν με τις τιμές του πίνακα 2.2
ή 2.3, πολλαπλασιασμένες με το 8,9f (που 

Για οποιαδήποτε κατάσταση όπου το 
σχήμα του σήματος διαφέρει σημαντικά 
από το ημιτόνιο για να επηρεάσει το 
αποτέλεσμα, τότε οι μέγιστες τιμές πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν ως εξής: Για τις 
οριακές τιμές έκθεσης η μέγιστη τιμή 
πρέπει να συγκριθεί με την μέγιστη τιμή 
του επαγόμενου ηλεκτρικού φορτίου που 
προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των 
τιμών που εκφράζονται σε RMS με το 
1,41.
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αντιστοιχεί σε √2 2πf).
Για επίπεδα μαγνητικού και ηλεκτρικού 
πεδίου εκτός του σώματος, οι μέγιστες 
τιμές του ρυθμού μεταβολής τους στο 
χρόνο πρέπει να συγκριθούν με τις οριακές
τιμές έκθεσης ή τις τιμές ανάληψης 
δράσης που προκύπτουν για την πρόληψη 
της ηλεκτρικής διέγερσης ιστών 
πολλαπλασιασμένες με το 8,9f (που 
αντιστοιχεί σε √2 2πf).

Or. en

Τροπολογία 203
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος B – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για περίπλοκα παλμικά σήματα πρέπει να 
διενεργείται ουσιαστική επαλήθευση 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 204
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος B – Πίνακας 2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πίνακας 2.1 Οριακές τιμές έκθεσης 
(εκφρασμένες σε τιμές RMS)

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 205
Karima Delli
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – Μέρος Β – Πίνακας 2.1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

f είναι η συχνότητα εκφρασμένη σε Hertz 
(Hz)

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 206
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – Μέρος Β – Πίνακας 2.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οριακή τιμή έκθεσης για τις επιπτώσεις 
στην ασφάλεια προκύπτει από το 
ανώτατο όριο επιπτώσεων για επιπτώσεις 
στο κεντρικό νευρικό σύστημα της 
κεφαλής (CNS).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 207
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – Μέρος Β – Πίνακας 2.1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οριακή τιμή έκθεσης για τις επιπτώσεις 
στην υγεία προκύπτει από το ανώτατο 
όριο επιπτώσεων για επιπτώσεις στο 
περιφερειακό νευρικό σύστημα (PNS) και 
επίσης αποτρέπει τη διέγερση των 
νευρικών ινών στο κεντρικό νευρικό 
σύστημα.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 208
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – Μέρος Β – Πίνακας 2.1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οριακές τιμές έκθεσης για στατικά 
μαγνητικά πεδία αναγράφονται στον 
πίνακα 2.3

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 209
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος B – Πίνακας 2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 2.2 Τιμές για τον προσανατολισμό και την ανάληψη δράσης όσον αφορά την 
έκθεση σε ηλεκτρικό πεδίο (τιμές RMS)

Συχνότητα Τιμή για τον 

προσανατολισμό της 

δράσης

Τιμή για την ανάληψη 

δράσης

(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

Τροπολογία
Πίνακας 1. Τιμές για την ανάληψη δράσης όσον αφορά την έκθεση σε ηλεκτρονικό πεδίο

Συχνότητα Έκθεση κεφαλής Έκθεση ολόκληρου του 
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σώματος

(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

Τροπολογία 210
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – Μέρος Β – Πίνακας 2.2 – Σημείωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημείωση 1: Η τιμή για την ανάληψη 
δράσης για ηλεκτρικά πεδία με εύρος 
συχνότητας 1-90 Hz περιορίζεται σε 20 
kV/m ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος 
έμμεσων επιπτώσεων, οι οποίες 
συνίστανται στην εκκένωση σπινθήρων 
που προκαλείται όταν ένας εργαζόμενος 
έρχεται σε επαφή με ένα αγώγιμο σώμα με 
διαφορετικό ηλεκτρικό δυναμικό. Στις 
περιπτώσεις που ο κίνδυνος εκκένωσης 
σπινθήρων αντιμετωπίζεται με τεχνικά 
μέσα και με εκπαίδευση των εργαζομένων, 
η έκθεση σε τιμές που υπερβαίνουν τις 
τιμές για την ανάληψη δράσης μπορεί να 
γίνει αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν υπάρχει υπέρβαση των οριακών τιμών 

Σημείωση 1: Η τιμή για την ανάληψη 
δράσης για ηλεκτρικά πεδία με εύρος 
συχνότητας 1-90 Hz περιορίζεται σε 20 
kV/m ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος 
έμμεσων επιπτώσεων, οι οποίες 
συνίστανται στην εκκένωση σπινθήρων 
που προκαλείται όταν ένας εργαζόμενος 
έρχεται σε επαφή με ένα αγώγιμο σώμα με 
διαφορετικό ηλεκτρικό δυναμικό. Στις 
περιπτώσεις που ο κίνδυνος εκκένωσης 
σπινθήρων αντιμετωπίζεται με τεχνικά 
μέσα και με εκπαίδευση των εργαζομένων, 
η έκθεση σε τιμές που υπερβαίνουν τις 
τιμές για την ανάληψη δράσης μπορεί να 
γίνει αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν υπάρχει υπέρβαση των οριακών τιμών 
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έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 4
παράγραφος 2.

έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 5
παράγραφος 5.

Or. en

Τροπολογία 211
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος B – Πίνακας 2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 2.3 Τιμές για τον προσανατολισμό και την ανάληψη δράσης όσον αφορά την 
έκθεση σε μαγνητικό πεδίο (RMS)

Συχνότητα Τιμή για τον 

προσανατολισμό της 

δράσης

Τιμή για την ανάληψη 

δράσης

(Hz) (µT) (µT)

0 2 x 106 8 x 106

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

1 – 8 2 105/f2 0.666 x 106/f

8 – 25 25000/f 0.666 x 106/f

25 – 300 1000 0.666 x 106/f

300 - 3000 3 x 105/f 0.666 x 106/f

3000 - 9000 100 222

9000 - 20000 100 2 x 106 / f

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

Τροπολογία
Πίνακας 2. Τιμές για την ανάληψη δράσης όσον αφορά την έκθεση σε ηλεκτρονικό πεδίο 
(τιμές RMS) 

Συχνότητα Έκθεση κεφαλής Έκθεση ολόκληρου του 

σώματος
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(Hz) (µT) (µT)

0 2 x 106 8 x 106

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

1 – 8 2 105/f2 0.666 x 106/f

8 – 25 25000/f 0.666 x 106/f

25 – 300 1000 0.666 x 106/f

300 - 3000 3 x 105/f 0.666 x 106/f

3000 - 9000 100 222

9000 - 20000 100 2 x 106 / f

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

105 – 107 --- 2 106/f 

107 - 4 108 --- 0.2

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

2 109 - 1010 --- 0.45

1010 - 3 1011 --- 0.45

Or. en

Τροπολογία 212
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – Μέρος Β – Πίνακας 2.3 – Σημείωση 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημείωση 1: Οι τιμές για τη συχνότητα 0 
Hz σε αυτόν τον πίνακα είναι οριακές 
τιμές έκθεσης. Για τιμές άνω των 8 Τ 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 
παράγραφος 6.

Σημείωση 1: f είναι η συχνότητα 
εκφρασμένη σε Hertz (Hz)

Or. en

Τροπολογία 213
Karima Delli
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – Μέρος Β – Πίνακας 2.3 – Σημείωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημείωση 1 α:
Για τιμές άνω των 8 Τ εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 214
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – Μέρος Β – Πίνακας 2.3 – Σημείωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σημείωση 2: Η τιμή για την ανάληψη 
δράσης σε συχνότητα άνω των 9 kHz και η 
τιμή για τον προσανατολισμό της δράσης
σε συχνότητα άνω των 20 kHz προκύπτουν 
από τις οριακές τιμές έκθεσης για το μέσο 
SAR ολόκληρου του σώματος, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Σημείωση 2: Η τιμή για την ανάληψη 
δράσης για έκθεση ολόκληρου του 
σώματος σε συχνότητα άνω των 9 kHz και 
η τιμή για την ανάληψη δράσης για 
έκθεση της κεφαλής σε συχνότητα άνω 
των 20 kHz προκύπτουν από τις οριακές 
τιμές έκθεσης για το μέσο SAR ολόκληρου 
του σώματος, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 215
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος Γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γ. [...] διαγράφεται

Or. en



PE478.400v01-00 122/135 AM\886093EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος στην παράγραφο Γ δεν λαμβάνει υπόψη την τεχνολογική εξέλιξη, παρέχει 
παραδείγματα που ενδέχεται στο μέλλον να μην ισχύουν και περιλαμβάνει ανακριβείς 
πληροφορίες. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί και καλύτερο θα ήταν να συμπεριληφθεί στον 
Πρακτικό Οδηγό που η Επιτροπή θα εκπονήσει σύμφωνα με το άρθρο 13 της πρότασης.

Τροπολογία 216
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος Γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γ. [...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 217
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος Γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γ. [...] διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη και κατάταξη συγκεκριμένων στοιχείων στον κατάλογο του εξοπλισμού 
εργασίας και των δραστηριοτήτων δεν στηρίζονται σε επιστημονική βάση. Οι κανονιστικές 
συνέπειες του Παραρτήματος ΙΙ είναι ασαφείς. Θα ήταν καλύτερο το Παράρτημα να μετατραπεί 
σε μη δεσμευτικό οδηγό που να βασίζεται σε επιστημονικές αρχές.

Τροπολογία 218
Elisabeth Morin-Chartier

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος Γ – σημείο 1 – σημείο 10 – σημείο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

• σιδηροδρομικές μεταφορές με τη χρήση 
εναλλασσόμενου ρεύματος (50 Hz)

• σιδηροδρομικές μεταφορές με τη χρήση 
εναλλασσόμενου ρεύματος (50 Hz, 16.7 
Hz)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για ιστορικούς λόγους, οι σιδηρόδρομοι στην Ευρώπη λειτουργούν με διαφορετικές συχνότητες: 
50 Hz (όπως το δημόσιο δίκτυο στην Ευρώπη, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα δημόσιο 
δίκτυο των 60 Hz),καιt 16,7 Hz στην Αυστρία, στη Γερμανία, στη Νορβηγία, στη Σουηδία και 
στην Ελβετία. Οι συντάκτες του κειμένου αγνοούσαν προφανώς την ειδική αυτή συχνότητα για 
τους ηλεκτρικούς σιδηροδρόμους.

Τροπολογία 219
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος Γ – σημείο 1 – σημείο 10 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

• σιδηροδρομικές μεταφορές με τη χρήση 
εναλλασσόμενου ρεύματος (50 Hz)

• σιδηροδρομικές μεταφορές με τη χρήση 
εναλλασσόμενου ρεύματος (50 Hz, 16,7 
Hz)

Or. de

Τροπολογία 220
Συλβάνα Ράπτη, Stephen Hughes

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος Γ – σημείο 1 – σημείο 10 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

• σιδηροδρομικές μεταφορές με τη χρήση 
εναλλασσόμενου ρεύματος (50 Hz)

• σιδηροδρομικές μεταφορές με τη χρήση 
εναλλασσόμενου ρεύματος (50 Hz, 16,7 
Hz)
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Or. en

Τροπολογία 221
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος Δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δ. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ και άλλες 
συνθήκες

διαγράφεται

1) Για πρόσωπα που αντιμετωπίζουν 
ιδιαίτερο κίνδυνο, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 5 στοιχείο γ), πρέπει 
να διενεργούνται ατομικές εκτιμήσεις 
σύμφωνα με το σημείο Ε.
2) Ζώνη έκθεσης κάτω της τιμής για τον 
προσανατολισμό της δράσης:
- Σήμανση κατά περίπτωση
3) Ζώνη έκθεσης άνω της τιμής για τον 
προσανατολισμό της δράσης αλλά κάτω 
της τιμής για την ανάληψη δράσης
- Σήμανση κατά περίπτωση
- Μέτρα οριοθέτησης (π.χ. σήμανση 
δαπέδου, φράχτες) για τον περιορισμό ή 
τον έλεγχο της πρόσβασης, κατά 
περίπτωση
- Ενημέρωση και ειδική κατάρτιση των 
εμπλεκόμενων εργαζομένων
- Επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις 
οριακές τιμές έκθεσης για τις επιπτώσεις 
στην ασφάλεια ή εναλλακτικά εφαρμογή 
διαδικασιών για τη διασφάλιση της 
αντιμετώπισης των δυσμενών 
επιπτώσεων στην ασφάλεια.
4) Έκθεση σε συχνότητες άνω της τιμής 
για την ανάληψη δράσης:
- Σήμανση κατά περίπτωση
- Μέτρα οριοθέτησης (π.χ. σήμανση 
δαπέδου, φράχτες) για τον περιορισμό ή 
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τον έλεγχο της πρόσβασης, κατά 
περίπτωση
- Επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις 
οριακές τιμές έκθεσης για τις επιπτώσεις 
στην υγεία
- Διαδικασία για τη διαχείριση εκκένωσης 
σπινθήρων με τεχνικά μέσα και μέσω της 
κατάρτισης των εργαζομένων. 
(Εφαρμόζεται μόνο όταν η έκθεση σε 
ηλεκτρικά πεδία εμπίπτει σε αυτή τη 
ζώνη).
- Κατάλληλα μέτρα οριοθέτησης και 
πρόσβασης
- Ενημέρωση και ειδική κατάρτιση των 
ενδιαφερόμενων εργαζομένων.

Or. en

Τροπολογία 222
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος Δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δ. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ και άλλες 
συνθήκες

διαγράφεται

1) Για πρόσωπα που αντιμετωπίζουν 
ιδιαίτερο κίνδυνο, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 5 στοιχείο γ), πρέπει 
να διενεργούνται ατομικές εκτιμήσεις 
σύμφωνα με το σημείο Ε.
2) Ζώνη έκθεσης κάτω της τιμής για τον 
προσανατολισμό της δράσης:
- Σήμανση κατά περίπτωση
3) Ζώνη έκθεσης άνω της τιμής για τον 
προσανατολισμό της δράσης αλλά κάτω 
της τιμής για την ανάληψη δράσης
- Σήμανση κατά περίπτωση
- Μέτρα οριοθέτησης (π.χ. σήμανση 
δαπέδου, φράχτες) για τον περιορισμό ή 
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τον έλεγχο της πρόσβασης, κατά 
περίπτωση
- Ενημέρωση και ειδική κατάρτιση των 
εμπλεκόμενων εργαζομένων
- Επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις 
οριακές τιμές έκθεσης για τις επιπτώσεις 
στην ασφάλεια ή εναλλακτικά εφαρμογή 
διαδικασιών για τη διασφάλιση της 
αντιμετώπισης των δυσμενών 
επιπτώσεων στην ασφάλεια.
4) Έκθεση σε συχνότητες άνω της τιμής 
για την ανάληψη δράσης:
- Σήμανση κατά περίπτωση
- Μέτρα οριοθέτησης (π.χ. σήμανση 
δαπέδου, φράχτες) για τον περιορισμό ή 
τον έλεγχο της πρόσβασης, κατά 
περίπτωση
- Επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις 
οριακές τιμές έκθεσης για τις επιπτώσεις 
στην υγεία
- Διαδικασία για τη διαχείριση εκκένωσης 
σπινθήρων με τεχνικά μέσα και μέσω της 
κατάρτισης των εργαζομένων. 
(Εφαρμόζεται μόνο όταν η έκθεση σε 
ηλεκτρικά πεδία εμπίπτει σε αυτή τη 
ζώνη).
- Κατάλληλα μέτρα οριοθέτησης και 
πρόσβασης
- Ενημέρωση και ειδική κατάρτιση των 
ενδιαφερόμενων εργαζομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από νομική και προστατευτική άποψη, το τμήμα  Δ του παρατήματος ΙΙ έρχεται σε αντίφαση με 
άλλα τμήματα της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των γενικών αρχών πρόληψης που 
παρουσιάζονται στο άρθρο 5 ( διατάξεις που αποσκοπούν στην αποφυγή ή τη μείωση των 
κινδύνων· που βασίζονται στις γενικές αρχές πρόληψης της οδηγίας πλαίσιο). Το άρθρο πρέπει 
να διαγραφεί και να συμπεριληφθεί σε μη δεσμευτικό οδηγό.
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Τροπολογία 223
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος Δ – σημείο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Ζώνη έκθεσης κάτω της τιμής για τον 
προσανατολισμό της δράσης:

διαγράφεται

– Σήμανση κατά περίπτωση

Or. de

Τροπολογία 224
Elizabeth Lynne

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος Δ – σημείο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Ζώνη έκθεσης κάτω της τιμής για τον 
προσανατολισμό της δράσης:

διαγράφεται

- Σήμανση κατά περίπτωση

Or. en

Τροπολογία 225
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος Ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

E. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ 
ΚΙΝΔΥΝΟ

διαγράφεται

Οι εργαζόμενοι που έχουν δηλώσει ότι 
φορούν ενεργό εμφυτευμένο ιατρικό 
βοήθημα (AIMD) και οι γυναίκες που 
έχουν δηλώσει εγκυμοσύνη θεωρούνται 
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ως άτομα ειδικού κινδύνου, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 
στοιχείο γ).
Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος 
δηλώσει στον εργοδότη του ότι φοράει 
ενεργό εμφυτευμένο ιατρικό βοήθημα 
(AIMD), τότε ο εργοδότης θα διενεργήσει 
μια εκτίμηση για τον προσδιορισμό του 
περιορισμού που πρέπει να εφαρμόζεται 
κατά την εργασία του, προκειμένου να 
αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το 
εμφυτευμένο βοήθημα. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 
(CENELEC) παρέχει συμβουλές σχετικά 
με τον τρόπο διενέργειας της εν λόγω 
εκτίμησης (βλ. 50527 και σχετικά μέρη). 
Επισημαίνεται ότι η αρχή που διέπει τις 
οδηγίες της CENELEC είναι ότι η 
παρεμβολή δεν θα προκύψει όταν τα 
πεδία βρίσκονται κάτω από τα επίπεδα 
αναφοράς που ορίζονται με τη σύσταση 
1999/519/ΕΚ περί του περιορισμού της 
έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία (0 Hz έως 300 GHz)11.
Όταν μια εργαζόμενη δηλώσει 
εγκυμοσύνη στον εργοδότη της, τότε 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας 
92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με 
την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν 
στη βελτίωση της υγείας και της 
ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, 
λεχώνων και γαλουχουσών 
εργαζομένων12. Ο εργοδότης θα 
διευκολύνει την εργαζόμενη να αποφύγει 
την πρόσβαση σε χώρους όπου 
σημειώνεται υπέρβαση των ορίων 
έκθεσης για το ευρύ κοινό που ορίζονται 
στη σύσταση 1999/519/ΕΚ του 
Συμβουλίου ή σε επακόλουθες 
αναθεωρήσεις της.

Or. en

Τροπολογία 226
Liisa Jaakonsaari
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – Μέρος Ε – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν μια εργαζόμενη δηλώσει εγκυμοσύνη 
στον εργοδότη της, τότε εφαρμόζονται οι 
διατάξεις της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή 
μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της 
υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία 
των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 
εργαζομένων. Ο εργοδότης θα διευκολύνει 
την εργαζόμενη να αποφύγει την 
πρόσβαση σε χώρους όπου σημειώνεται 
υπέρβαση των ορίων έκθεσης για το ευρύ 
κοινό που ορίζονται στη σύσταση 
1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου ή σε 
επακόλουθες αναθεωρήσεις της.

Όταν μια εργαζόμενη δηλώσει εγκυμοσύνη 
στον εργοδότη της, τότε εφαρμόζονται οι 
διατάξεις της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή 
μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της 
υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία 
των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 
εργαζομένων. Η εργαζόμενη θα έχει το 
δικαίωμα να αρνείται να εισέρχεται σε 
χώρους όπου σημειώνεται υπέρβαση των 
ορίων έκθεσης για το ευρύ κοινό που 
ορίζονται στη σύσταση 1999/519/ΕΚ του 
Συμβουλίου ή σε επακόλουθες 
αναθεωρήσεις της.

Or. fi

Τροπολογία 227
Karima Delli

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 228
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙII – Μέρος Γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ή 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

διαγράφεται

1) Οι ακόλουθες δραστηριότητες, υπό 
κανονικές συνθήκες, θεωρείται ότι 
εκθέτουν τον εργαζόμενο σε φάσματα 
συχνότητας μικρότερα από την τιμή για 
την ανάληψη δράσης.
· Χώροι εργασίας στους οποίους ο 
εξοπλισμός που συνάδει με τις οδηγίες 
1999/5/ΕΚ και 2006/95/ΕΚ όταν 
χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό για 
τον οποίο προορίζεται και ιδίως:
· πομποί (μικροί, σε σταθμούς βάσης 
GSM, < 1 W)
· τηλέφωνα και συσκευές χειρός
· συστήματα ραδιοεντοπισμού (έλεγχος 
ταχύτητας, ραντάρ καιρού)
· RFID άνω των 100 kHz
· ξήρανση με μικροκύματα
· πομποί TETRA σε ιστούς
• πομποί TETRA σε οχήματα, μέγιστη 
ισχύς 10 W
• διαγραφείς ταινιών
• σταθμοί βάσης για κινητές τηλεφωνίες 
(GSM, UMTS)
2) Οι ακόλουθες δραστηριότητες, υπό 
κανονικές συνθήκες, θεωρείται ότι 
εκθέτουν τον εργαζόμενο σε φάσματα 
συχνότητας μεγαλύτερα από την τιμή για 
την ανάληψη δράσης.
• εξοπλισμός που εγκαθίσταται ή 
βρίσκεται υπό συντήρηση (υπό συνθήκες 
αντιμετώπισης σφάλματος)
• Μη αυτόματες εργασίες επαγόμενης 
θέρμανσης στο εν λόγω φάσμα 
συχνότητας
• ραδιοσυχνότητα και ακτινοβολία 
μικροκυμάτων



AM\886093EL.doc 131/135 PE478.400v01-00

EL

• μη καταστροφικές μαγνητικές δοκιμές
• Δραστηριότητες εντός της ζώνης 
αποκλεισμού για το κοινό που βρίσκεται 
κοντά σε:
• μεγάλους πομπούς μετάδοσης
• συστήματα ραδιοεντοπισμού 
(πλοήγησης)
• λοιπό εξοπλισμό παραγωγής ΗΜΠ

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος στην παράγραφο Γ δεν λαμβάνει υπόψη την τεχνολογική εξέλιξη. Θα πρέπει να 
αναθεωρηθεί και καλύτερο θα ήταν να συμπεριληφθεί στον Πρακτικό Οδηγό που η Επιτροπή 
θα εκπονήσει σύμφωνα με το άρθρο 13 της πρότασης.

Τροπολογία 229
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙII – Μέρος Γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ή 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

διαγράφεται

1) Οι ακόλουθες δραστηριότητες, υπό 
κανονικές συνθήκες, θεωρείται ότι 
εκθέτουν τον εργαζόμενο σε φάσματα 
συχνότητας μικρότερα από την τιμή για 
την ανάληψη δράσης.
· Χώροι εργασίας στους οποίους ο 
εξοπλισμός που συνάδει με τις οδηγίες 
1999/5/ΕΚ και 2006/95/ΕΚ όταν 
χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό για 
τον οποίο προορίζεται και ιδίως:
· πομποί (μικροί, σε σταθμούς βάσης 
GSM, < 1 W)
· τηλέφωνα και συσκευές χειρός
· συστήματα ραδιοεντοπισμού (έλεγχος 
ταχύτητας, ραντάρ καιρού)
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· RFID άνω των 100 kHz
· ξήρανση με μικροκύματα
· πομποί TETRA σε ιστούς
• πομποί TETRA σε οχήματα, μέγιστη 
ισχύς 10 W
• διαγραφείς ταινιών
• σταθμοί βάσης για κινητές τηλεφωνίες 
(GSM, UMTS)
2) Οι ακόλουθες δραστηριότητες, υπό 
κανονικές συνθήκες, θεωρείται ότι 
εκθέτουν τον εργαζόμενο σε φάσματα 
συχνότητας μεγαλύτερα από την τιμή για 
την ανάληψη δράσης.
• εξοπλισμός που εγκαθίσταται ή 
βρίσκεται υπό συντήρηση (υπό συνθήκες 
αντιμετώπισης σφάλματος)
• Μη αυτόματες εργασίες επαγόμενης 
θέρμανσης στο εν λόγω φάσμα 
συχνότητας
• ραδιοσυχνότητα και ακτινοβολία 
μικροκυμάτων
• μη καταστροφικές μαγνητικές δοκιμές
• Δραστηριότητες εντός της ζώνης 
αποκλεισμού για το κοινό που βρίσκεται 
κοντά σε:
• μεγάλους πομπούς μετάδοσης
• συστήματα ραδιοεντοπισμού 
(πλοήγησης)
• λοιπό εξοπλισμό παραγωγής ΗΜΠ

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη και κατάταξη των συγκεκριμένων στοιχείων στον κατάλογο του εξοπλισμού 
εργασίας και των δραστηριοτήτων δεν στηρίζονται σε επιστημονική βάση. Οι κανονιστικές 
συνέπειες του Παραρτήματος ΙΙΙ είναι ασαφείς. Θα ήταν καλύτερο το Παράρτημα να μετατραπεί 
σε μη δεσμευτικό οδηγό που να βασίζεται σε επιστημονικές αρχές.
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Τροπολογία 230
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IΙI – Μέρος Δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δ. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ διαγράφεται
1) Για πρόσωπα που αντιμετωπίζουν 
ιδιαίτερο κίνδυνο, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 4.5 στοιχείο γ), πρέπει να 
διενεργούνται ατομικές εκτιμήσεις 
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ σημείο Ε.
2) Ζώνη έκθεσης κάτω της τιμής για την 
ανάληψη δράσης:
- Σήμανση κατά περίπτωση
- Πληροφόρηση εργαζομένων
3) Έκθεση σε συχνότητες άνω της τιμής 
για την ανάληψη δράσης:
- Επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις 
οριακές τιμές έκθεσης
- Κατάλληλα μέτρα οριοθέτησης και 
πρόσβασης
- Ενημέρωση και ειδική κατάρτιση των 
ενδιαφερόμενων εργαζομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από νομική και προστατευτική άποψη, το τμήμα  Δ του παρατήματος ΙΙΙ έρχεται σε αντίφαση με 
άλλα τμήματα της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των γενικών αρχών πρόληψης που 
παρουσιάζονται στο άρθρο 5 ( διατάξεις που αποσκοπούν στην αποφυγή ή τη μείωση των 
κινδύνων· που βασίζονται στις γενικές αρχές πρόληψης της οδηγίας πλαισίου). Το άρθρο θα 
μπορούσε να διαγραφεί και να συμπεριληφθεί σε μη δεσμευτικό οδηγό.

Τροπολογία 231
Heinz K. Becker

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IΙI – Μέρος Δ – σημείο 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Ζώνη έκθεσης κάτω της τιμής για την 
ανάληψη δράσης:

διαγράφεται

– Σήμανση κατά περίπτωση
– Πληροφόρηση εργαζομένων

Or. de

Τροπολογία 232
Thomas Mann

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IΙI – Μέρος Ε – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εργαζόμενοι που έχουν δηλώσει ότι 
φορούν ενεργό εμφυτευμένο ιατρικό 
βοήθημα (AIMD) και οι γυναίκες που 
έχουν δηλώσει εγκυμοσύνη θεωρούνται ως 
άτομα ειδικού κινδύνου, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 5 στοιχείο γ).

Οι εργαζόμενοι που έχουν δηλώσει ότι 
φορούν ενεργό εμφυτευμένο ιατρικό 
βοήθημα (AIMD) και οι έφηβες και οι
γυναίκες που έχουν δηλώσει εγκυμοσύνη 
θεωρούνται ως άτομα ειδικού κινδύνου, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 
στοιχείο γ).

Or. de

Τροπολογία 233
Sari Essayah

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IΙI – Μέρος Ε – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν μια εργαζόμενη δηλώσει εγκυμοσύνη 
στον εργοδότη της, τότε εφαρμόζονται οι 
διατάξεις της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ. Ο 
εργοδότης θα διευκολύνει την εργαζόμενη 
να αποφύγει την α πρόσβαση σε χώρους 
όπου σημειώνεται υπέρβαση των ορίων 
έκθεσης για το ευρύ κοινό που ορίζονται 

Όταν μια εργαζόμενη δηλώσει εγκυμοσύνη 
στον εργοδότη της, τότε εφαρμόζονται οι 
διατάξεις της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ. Η 
εργαζόμενη θα έχει το δικαίωμα να μην 
εισέρχεται σε χώρους όπου σημειώνεται 
υπέρβαση των ορίων έκθεσης για το ευρύ 
κοινό που ορίζονται στη σύσταση 
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στη σύσταση 1999/519/ΕΚ ή σε 
επακόλουθες αναθεωρήσεις της.

1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου ή σε 
επακόλουθες αναθεωρήσεις της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως μέτρο ασφαλείας, δεδομένου ότι υφίστανται γνώσεις σχετικά με τις επιπτώσεις σε έμβρυα, 
παρότι ενδέχεται να είναι περιορισμένες ή ανύπαρκτες, εργαζόμενες πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα να αρνούνται να εισέρχονται σε χώρους όπου υπάρχει πιθανότητα να εκτεθούν σε 
συνθήκες ενδεχομένως επιβλαβείς για το έμβρυο.


