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Amendement 19
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Richtlijn 2004/40/EG moet worden 
ingetrokken en er moeten passendere en 
evenredigere maatregelen worden 
ingevoerd ter bescherming van 
werknemers tegen de aan 
elektromagnetische velden verbonden 
risico's. De richtlijn heeft echter geen 
betrekking op de effecten op lange 
termijn, met inbegrip van de mogelijke 
carcinogene effecten van blootstelling aan 
tijdsafhankelijke elektrische, magnetische 
en elektromagnetische velden, waarvoor 
op dit moment geen sluitende 
wetenschappelijke bewijzen bestaan 
waaruit een causaal verband blijkt. Met 
deze maatregelen moeten niet alleen 
beoogd worden om de veiligheid en de 
gezondheid van elke werknemer 
afzonderlijk te waarborgen, maar ook om 
voor alle werknemers van de Unie een als 
minimum te beschouwen basisbescherming 
te bieden, terwijl eventuele 
concurrentievervalsing wordt vermeden.

(6) Richtlijn 2004/40/EG moet worden 
ingetrokken en er moeten passendere en 
evenredigere maatregelen worden 
ingevoerd ter bescherming van 
werknemers tegen de aan 
elektromagnetische velden verbonden 
risico's. Met deze maatregelen moeten niet 
alleen beoogd worden om de veiligheid en 
de gezondheid van elke werknemer 
afzonderlijk te waarborgen, maar ook om 
voor alle werknemers van de Unie een als 
minimum te beschouwen basisbescherming 
te bieden, terwijl eventuele 
concurrentievervalsing wordt vermeden.
Op voorstel van de Commissie wordt het 
voorstel binnen vijf jaar herzien zodat de 
bescherming van werknemers tegen 
gevolgen op lange termijn erin worden 
opgenomen, alsook de gevolgen voor de 
veiligheid overeenkomstig de 
wetenschappelijke bewijzen voor 
dergelijke gevolgen die worden 
veroorzaakt door blootstelling aan 
elektromagnetische velden.

Or. en

Amendement 20
Paul Murphy, Georgios Toussas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Richtlijn 2004/40/EG moet worden 
ingetrokken en er moeten passendere en 
evenredigere maatregelen worden 
ingevoerd ter bescherming van 

(6) Richtlijn 2004/40/EG moet worden 
ingetrokken en er moeten passendere en 
evenredigere maatregelen worden 
ingevoerd ter bescherming van 
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werknemers tegen de aan 
elektromagnetische velden verbonden 
risico's. De richtlijn heeft echter geen 
betrekking op de effecten op lange termijn, 
met inbegrip van de mogelijke carcinogene 
effecten van blootstelling aan 
tijdsafhankelijke elektrische, magnetische 
en elektromagnetische velden, waarvoor op 
dit moment geen sluitende 
wetenschappelijke bewijzen bestaan 
waaruit een causaal verband blijkt. Met 
deze maatregelen moeten niet alleen 
beoogd worden om de veiligheid en de 
gezondheid van elke werknemer 
afzonderlijk te waarborgen, maar ook om 
voor alle werknemers van de Unie een als 
minimum te beschouwen basisbescherming 
te bieden, terwijl eventuele 
concurrentievervalsing wordt vermeden.

werknemers tegen de aan 
elektromagnetische velden verbonden 
risico's. De richtlijn heeft momenteel 
echter geen betrekking op de effecten op 
lange termijn, met inbegrip van de 
mogelijke carcinogene effecten van 
blootstelling aan tijdsafhankelijke 
elektrische, magnetische en 
elektromagnetische velden, waarvoor op 
dit moment geen sluitende 
wetenschappelijke bewijzen bestaan 
waaruit een causaal verband blijkt. Met 
deze maatregelen moeten niet alleen 
beoogd worden om de veiligheid en de 
gezondheid van elke werknemer 
afzonderlijk te waarborgen, maar ook om 
voor alle werknemers van de Unie een als 
minimum te beschouwen basisbescherming 
te bieden, terwijl eventuele 
concurrentievervalsing wordt vermeden.
De Commissie en de lidstaten moeten het 
onderzoek naar en de verzameling van 
gegevens over de lange-termijngevolgen 
van blootstelling aan tijdsafhankelijke 
elektrische, magnetische en 
elektromagnetische velden opvoeren. De 
Commissie moet het wetenschappelijk 
bewijs van lange-termijngevolgen binnen 
vijf jaar na bekendmaking van deze 
richtlijn in het Publicatieblad van de 
Europese Unie beoordelen en een voorstel 
voor herziening ervan indienen zodat de 
bescherming van gezondheid en veiligheid 
van werknemers tegen deze lang-
termijneffecten erin wordt opgenomen.

Or. en

Amendement 21
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De Commissie beoordeelt binnen 
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vijf jaar de wetenschappelijke bewijzen 
voor de langetermijneffecten van 
blootstelling aan elektromagnetische 
velden, en dient een voorstel voor 
herziening van de richtlijn in om de 
langetermijneffecten erin op te nemen.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de Commissie ertoe aan te zetten om de vijf jaar een beoordeling op te 
stellen van eventuele lange-termijngevolgen die voortkomen uit BMV en het toepassingsgebied 
van de richtlijn uit te breiden tot alle gevaren van BMV.

Amendement 22
Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze richtlijn stelt 
minimumvoorschriften vast en laat de 
lidstaten daarmee de keuze gunstiger 
bepalingen voor de bescherming van 
werknemers te handhaven of aan te nemen, 
met name waar het de vaststelling betreft 
van lagere waarden voor de oriëntatie- en 
actiewaarden of de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
elektromagnetische velden; De uitvoering 
van deze richtlijn mag echter niet als 
rechtvaardiging dienen voor enigerlei 
verlaging van het in de lidstaten reeds 
bestaande beschermingsniveau.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. de

Amendement 23
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Uiterlijk vijf jaar na aanneming 
van de richtlijn stelt de Commissie 
verwijdering voor van de afwijkende 
regeling overeenkomstig artikel 3, lid 4.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 3, lid 4 vallen werknemers die blootstaan aan MRI niet onder de 
grenswaarden voor blootstelling en de actiewaarden van de richtlijn. Het is de bedoeling van dit 
amendment de duur van de afwijkingsregeling te beperken.

Amendement 24
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De ongewenste effecten op het 
menselijk lichaam zijn afhankelijk van de 
frequentie van het elektromagnetische 
veld of de straling waaraan het lichaam 
wordt blootgesteld, van 0 Hz tot 100 kHz 
en boven 100 kHz, dus er moeten twee 
verschillende systemen voor de beperking 
van de blootstelling worden overwogen 
om aan elektromagnetische velden 
blootgestelde werknemers te beschermen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het onderscheid tussen hoge en lage frequenties is niet relevant, aangezien deze verschillende 
soorten elektromagnetische velden in de meeste beroepsomgevingen in gemengde vorm 
voorkomen. Daarom stellen wij voor om dit onderscheid te schrappen.

Amendement 25
Karima Delli
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Deze richtlijn is een bijzondere 
richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van 
Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 
12 juni 1989 betreffende de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers op het werk. Die richtlijn is 
derhalve onverminderd meer stringente 
en/of meer specifieke bepalingen in deze 
richtlijn onverkort van toepassing op het 
gebied van de blootstelling van 
werknemers aan elektromagnetische 
velden.

(13) Deze richtlijn is een bijzondere 
richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van 
Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 
12 juni 1989 betreffende de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers op het werk. Die richtlijn is 
derhalve onverminderd meer stringente 
en/of meer specifieke bepalingen in deze 
richtlijn onverkort van toepassing op het 
gebied van de blootstelling van 
werknemers aan elektromagnetische 
velden, ook wat de effecten van 
langdurige blootstelling betreft.

Or. en

Amendement 26
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De bevoegdheid handelingen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet aan de Commissie 
worden gedelegeerd teneinde haar te 
machtigen om zuiver technische 
wijzigingen in de bijlagen bij deze richtlijn 
aan te brengen, in overeenstemming met de 
vaststelling van richtlijnen op het gebied 
van technische harmonisatie en 
normalisatie en als resultaat van de 
technische vooruitgang, wijzigingen in de 
meest relevante geharmoniseerde Europese 
normen of specificaties en nieuwe 
wetenschappelijke gegevens met 
betrekking tot elektromagnetische velden, 

(14) De bevoegdheid handelingen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet aan de Commissie 
worden gedelegeerd teneinde haar te 
machtigen om zuiver technische 
wijzigingen in de bijlagen bij deze richtlijn 
aan te brengen, in overeenstemming met de 
vaststelling van richtlijnen op het gebied 
van technische harmonisatie en 
normalisatie en als resultaat van de 
technische vooruitgang, wijzigingen in de 
meest relevante geharmoniseerde Europese 
normen of specificaties en nieuwe 
wetenschappelijke gegevens met 
betrekking tot elektromagnetische velden, 
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en om de oriëntatie- en actiewaarden en
de bijbehorende lijsten van activiteiten, 
werkplekken en typen apparaten aan te 
passen. Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden het nodige overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen. Bij het 
voorbereiden en opstellen van 
gedelegeerde handelingen moet de 
Commissie erop toezien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

en om de bijbehorende lijsten van 
activiteiten, werkplekken en typen 
apparaten aan te passen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie tijdens 
haar voorbereidende werkzaamheden het 
nodige overleg pleegt, onder meer met 
deskundigen. Bij het voorbereiden en 
opstellen van gedelegeerde handelingen 
moet de Commissie erop toezien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

Or. en

Motivering

Met het oog op vereenvoudiging en een betere bescherming van de werknemers stellen wij voor 
het onderscheid tussen oriëntatie- en actiewaarden te schrappen.

Amendement 27
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Een systeem dat 
blootstellingsgrenswaarden, 
oriëntatiewaarden en actiewaarden omvat, 
moet, voor zover van toepassing, worden 
beschouwd als een hulpmiddel om te 
voorzien in een hoog niveau van 
bescherming tegen de bewezen schadelijke 
gezondheidseffecten die het gevolg kunnen 
zijn van blootstelling aan 
elektromagnetische velden. Een dergelijk 
systeem kan echter in strijd zijn met de 
specifieke omstandigheden voor bepaalde 
activiteiten, zoals medische verrichtingen 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
magnetische resonantie of militaire 
operaties waarvoor interoperabiliteit is 
vereist en waarop reeds internationaal 
aanvaarde normen die een gelijkwaardige 

(16) Een systeem dat 
blootstellingsgrenswaarden en 
actiewaarden omvat, moet, voor zover van 
toepassing, worden beschouwd als een 
hulpmiddel om te voorzien in een hoog 
niveau van bescherming tegen de bewezen 
schadelijke gezondheids- en 
veiligheidseffecten die het gevolg kunnen 
zijn van blootstelling aan 
elektromagnetische velden. Een dergelijk 
systeem kan echter in strijd zijn met de 
specifieke omstandigheden voor bepaalde 
activiteiten, zoals specifieke medische 
verrichtingen waarbij gebruik wordt 
gemaakt van magnetische resonantie of 
militaire operaties waarvoor 
interoperabiliteit is vereist en waarop reeds 
internationaal aanvaarde normen die een 
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bescherming bieden voor werknemers die 
met specifieke blootstellingssituaties te 
maken krijgen, van toepassing zijn. Er 
moet derhalve met deze specifieke 
omstandigheden rekening worden 
gehouden.

gelijkwaardige bescherming bieden voor 
werknemers die met specifieke 
blootstellingssituaties te maken krijgen, 
van toepassing zijn. Er moet derhalve met 
deze specifieke omstandigheden rekening 
worden gehouden.

Or. en

Motivering

Met het oog op vereenvoudiging en een betere bescherming van de werknemers stellen wij voor 
het onderscheid tussen oriëntatie- en actiewaarden te schrappen. Tevens zijn wij van mening dat 
in deze richtlijn niet alle MRI over één kam moeten worden geschoren.

Amendement 28
Paul Murphy, Georgios Toussas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Een systeem dat 
blootstellingsgrenswaarden, 
oriëntatiewaarden en actiewaarden omvat, 
moet, voor zover van toepassing, worden 
beschouwd als een hulpmiddel om te 
voorzien in een hoog niveau van 
bescherming tegen de bewezen schadelijke 
gezondheidseffecten die het gevolg kunnen 
zijn van blootstelling aan 
elektromagnetische velden. Een dergelijk
systeem kan echter in strijd zijn met de 
specifieke omstandigheden voor bepaalde 
activiteiten, zoals medische verrichtingen 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
magnetische resonantie of militaire 
operaties waarvoor interoperabiliteit is 
vereist en waarop reeds internationaal 
aanvaarde normen die een gelijkwaardige 
bescherming bieden voor werknemers die 
met specifieke blootstellingssituaties te 
maken krijgen, van toepassing zijn. Er 
moet derhalve met deze specifieke 
omstandigheden rekening worden 
gehouden.

(16) Een systeem dat 
blootstellingsgrenswaarden, 
oriëntatiewaarden en actiewaarden omvat, 
moet, voor zover van toepassing, worden 
beschouwd als een hulpmiddel om te 
voorzien in een hoog niveau van 
bescherming tegen de bewezen schadelijke 
gezondheidseffecten die het gevolg kunnen 
zijn van blootstelling aan 
elektromagnetische velden. Een dergelijk 
systeem kan echter in strijd zijn met de 
specifieke omstandigheden voor bepaalde 
activiteiten, zoals militaire operaties 
waarvoor interoperabiliteit is vereist en 
waarop reeds internationaal aanvaarde 
normen die een gelijkwaardige 
bescherming bieden voor werknemers die 
met specifieke blootstellingssituaties te 
maken krijgen, van toepassing zijn. Er 
moet derhalve met deze specifieke 
omstandigheden rekening worden 
gehouden.
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Or. en

Amendement 29
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Een systeem dat een hoog 
beschermingsniveau waarborgt ten aanzien 
van de schadelijke gezondheidseffecten 
van blootstelling aan elektromagnetische 
velden moet naar behoren rekening houden 
met specifieke groepen werknemers en 
storingen van of effecten op het 
functioneren van medische hulpmiddelen, 
zoals metalen prothesen, pacemakers en 
defibrillators, cochleaimplantaten en 
andere implantaten vermijden. Storingen, 
met name bij pacemakers, kunnen optreden 
bij niveaus die onder de oriëntatie- en 
actiewaarden liggen en moeten daarom het 
voorwerp vormen van passende voorzorgs-
en beschermingsmaatregelen.

(17) Een systeem dat een hoog 
beschermingsniveau waarborgt ten aanzien 
van de schadelijke gezondheids- en 
veiligheidseffecten van blootstelling aan 
elektromagnetische velden moet naar 
behoren rekening houden met specifieke 
groepen werknemers en storingen van of 
effecten op het functioneren van medische 
hulpmiddelen, zoals metalen prothesen, 
pacemakers en defibrillators, 
cochleaimplantaten en andere implantaten 
vermijden. Storingen, met name bij 
pacemakers, kunnen optreden bij niveaus 
die onder de oriëntatie- en actiewaarden 
liggen en moeten daarom het voorwerp 
vormen van passende voorzorgs- en 
beschermingsmaatregelen.

Or. en

Amendement 30
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) De Commissie beoordeelt binnen 
vijf jaar de wetenschappelijke bewijzen 
voor de langetermijneffecten van 
blootstelling aan elektromagnetische 
velden, en dient een voorstel voor 
herziening van de richtlijn in om de 
bescherming van werknemers tegen deze 
langetermijneffecten erin op te nemen.
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Or. en

Amendement 31
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze richtlijn, die de twintigste 
bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, 
lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG is, worden 
minimumvoorschriften vastgesteld voor de 
bescherming van werknemers tegen risico's 
voor hun gezondheid en veiligheid die zich 
voordoen of kunnen voordoen door 
blootstelling aan elektromagnetische 
velden (0 Hz-300 GHz) tijdens het werk.

1. Bij deze richtlijn, die de twintigste 
bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, 
lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG is, worden 
minimumvoorschriften vastgesteld voor de 
bescherming van werknemers tegen risico's 
voor hun gezondheid en veiligheid die zich 
voordoen of kunnen voordoen door 
blootstelling aan elektromagnetische 
velden tijdens het werk.

Or. en

Motivering

Naar deze definitie wordt verwezen in artikel 2, letter a).

Amendement 32
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn heeft betrekking op de 
rechtstreekse risico's voor de gezondheid 
en de veiligheid van werknemers door 
bekende schadelijke effecten op korte 
termijn in het menselijk lichaam, 
veroorzaakt door geïnduceerde elektrische 
of magnetische velden, door 
energieabsorptie en door contactstroom.
Zij heeft tevens betrekking op indirecte 
gezondheids- en veiligheidseffecten.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Deze elementen worden vermeld in de artikelen 2 en 4.

Amendement 33
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze richtlijn heeft geen betrekking op 
de effecten op lange termijn.

Schrappen

Or. en

Amendement 34
Paul Murphy, Georgios Toussas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze richtlijn heeft geen betrekking op 
de effecten op lange termijn.

Schrappen

Or. en

Amendement 35
Liisa Jaakonsaari

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze richtlijn heeft geen betrekking op 
de effecten op lange termijn.

Schrappen

Or. fi

Motivering

Vermelding hiervan is onnodig, omdat er op dit moment nog geen wetenschappelijke studie 
voorligt naar de effecten op lange termijn. Vanuit werknemersoogpunt gezien zijn de effecten op 
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lange termijn niet minder belangrijk – zoniet nog belangrijker – dan die op korte termijn .

Amendement 36
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze richtlijn heeft geen betrekking op 
de effecten op lange termijn.

3. Wat de effecten op lange termijn betreft, 
zijn de voorschriften van Richtlijn 
89/391/EEG van de Raad van 12 juni 
1989 betreffende de tenuitvoerlegging van 
maatregelen ter bevordering van de 
verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers op het 
werk van toepassing.

Or. en

Amendement 37
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze richtlijn heeft geen betrekking op
de effecten op lange termijn.

3. Deze richtlijn betreft gevaren ten 
gevolge van op de grondslag van degelijk 
wetenschappelijk bewijs bekende 
schadelijke effecten op korte termijn.

Or. en

Amendement 38
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "schadelijke gezondheidseffecten":
biologische effecten met een schadelijke 

Schrappen
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uitwerking op het mentale, fysieke en/of 
algemene welzijn van blootgestelde 
werknemers. In deze richtlijn worden 
alleen de effecten op korte termijn in 
aanmerking genomen;

Or. en

Motivering

Aangezien het onderscheid tussen schadelijk gezondheidseffecten en schadelijke 
veiligheidseffecten onduidelijk is, moet deze definitie in artikel 4, lid 5, worden behandeld.

Amendement 39
Jutta Steinruck, Stephen Hughes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "schadelijke gezondheidseffecten":
biologische effecten met een schadelijke 
uitwerking op het mentale, fysieke en/of 
algemene welzijn van blootgestelde 
werknemers. In deze richtlijn worden 
alleen de effecten op korte termijn in 
aanmerking genomen;

b) "schadelijke gezondheidseffecten":
biologische effecten met een schadelijke 
uitwerking op het mentale, fysieke en/of 
algemene welzijn van blootgestelde 
werknemers.

Or. de

Amendement 40
Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "schadelijke gezondheidseffecten":
biologische effecten met een schadelijke 
uitwerking op het mentale, fysieke en/of 
algemene welzijn van blootgestelde 
werknemers. In deze richtlijn worden 
alleen de effecten op korte termijn in 
aanmerking genomen;

b) "schadelijke gezondheidseffecten":
biologische effecten met een schadelijke 
uitwerking op het mentale en fysieke 
welzijn van blootgestelde werknemers. In 
deze richtlijn worden alleen de effecten op 
korte termijn in aanmerking genomen;
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Or. de

Amendement 41
Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "schadelijke gezondheidseffecten":
biologische effecten met een schadelijke 
uitwerking op het mentale, fysieke en/of 
algemene welzijn van blootgestelde 
werknemers. In deze richtlijn worden 
alleen de effecten op korte termijn in 
aanmerking genomen;

b) "schadelijke gezondheidseffecten":
biologische effecten met een schadelijke 
uitwerking op het mentale en fysieke 
welzijn van blootgestelde werknemers. In 
deze richtlijn worden alleen de effecten op 
korte termijn in aanmerking genomen;

Or. de

Amendement 42
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) "schadelijke veiligheidseffecten":
effecten die tijdelijke hinder veroorzaken 
of de cognitie of andere hersen- of 
spierfuncties aantasten en daardoor het 
vermogen van een werknemer om veilig te 
werken kunnen aantasten;

Schrappen

Or. en

Motivering

Aangezien het onderscheid tussen schadelijk gezondheidseffecten en schadelijke 
veiligheidseffecten onduidelijk is, moet deze definitie in artikel 4, lid 5, worden behandeld.

Amendement 43
Karima Delli
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "rechtstreeks effect": effect op het 
menselijk lichaam als rechtstreeks gevolg 
van de aanwezigheid van een sterk 
magnetisch of elektrisch veld, zoals 
stimulering van spieren, zenuwen of 
zintuigen, verwarming van weefsels, 
duizeligheid of hoofdpijn;

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze definitie moet in artikel 4, lid 5, worden behandeld.

Amendement 44
Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "rechtstreeks effect": effect op het 
menselijk lichaam als rechtstreeks gevolg 
van de aanwezigheid van een sterk 
magnetisch of elektrisch veld, zoals 
stimulering van spieren, zenuwen of 
zintuigen, verwarming van weefsels, 
duizeligheid of hoofdpijn;

d) "rechtstreeks effect": effect op het 
menselijk lichaam als rechtstreeks gevolg 
van de aanwezigheid van een sterk 
magnetisch of elektrisch veld, zoals bij 
bepaalde frequentieniveaus, stimulering 
van spieren, zenuwen of zintuigen, 
verwarming van weefsels, duizeligheid of 
misselijkheid;

Or. fr

Motivering

Dat rechtstreekse gevolgen zich alleen voordoen bij bepaalde frequentieniveaus moet duidelijk 
uitkomen. Er kan beter worden gesproken van misselijkheid dan van hoofdpijn: het verband van 
misselijkheid met hoge magnetische velden is erkend, terwijl hoofdpijn in geen van de drie 
ICNIRP-documenten met aanbevelingen wordt genoemd.

Amendement 45
Sari Essayah
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "rechtstreeks effect": effect op het 
menselijk lichaam als rechtstreeks gevolg 
van de aanwezigheid van een sterk 
magnetisch of elektrisch veld, zoals 
stimulering van spieren, zenuwen of 
zintuigen, verwarming van weefsels,
duizeligheid of hoofdpijn;

d) "rechtstreeks effect": effect op het 
menselijk lichaam als rechtstreeks gevolg 
van de aanwezigheid van een sterk 
magnetisch of elektrisch veld, zoals 
stimulering van spieren, zenuwen of 
zintuigen, verwarming van weefsels of
duizeligheid;

Or. en

Motivering

Het verband tussen magnetische of elektrische velden en hoofdpijn is wetenschappelijk niet 
aangetoond. Hoofdpijn kan worden veroorzaakt door een aantal factoren op of buiten de 
werkplek.

Amendement 46
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "indirect effect": effect op een object 
als gevolg van de aanwezigheid van een 
sterk elektrisch of magnetisch veld, dat 
een gevaar voor de veiligheid of de 
gezondheid kan opleveren, zoals 
contactstroom, ferromagnetische 
projectielen of interferentie met actieve 
implanteerbare medische hulpmiddelen;

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze definitie moet in artikel 4, lid 5, worden behandeld.

Amendement 47
Karima Delli
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "blootstellingsgrenswaarden": grenzen 
voor de blootstelling aan magnetische 
velden die zijn vastgesteld op basis van 
bekende gezondheidseffecten en 
biologische overwegingen. Inachtneming 
van de blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten waarborgt dat aan 
elektromagnetische velden blootgestelde 
werknemers worden beschermd tegen alle 
bekende schadelijke gezondheidseffecten;
Inachtneming van de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
veiligheidseffecten waarborgt dat aan 
elektromagnetische velden blootgestelde 
werknemers worden beschermd tegen alle 
bekende schadelijke gezondheids- en
veiligheidseffecten;

f) "blootstellingsgrenswaarden": grenzen 
voor de blootstelling aan magnetische 
velden die zijn vastgesteld op basis van 
bekende gezondheidseffecten en 
biologische overwegingen, met name 
thermische effecten en elektrische 
stimulering van weefsels;

Or. en

Amendement 48
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) "blootstellingsgrenswaarden": grenzen 
voor de blootstelling aan magnetische 
velden die zijn vastgesteld op basis van 
bekende gezondheidseffecten en 
biologische overwegingen. Inachtneming 
van de blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten waarborgt dat aan 
elektromagnetische velden blootgestelde 
werknemers worden beschermd tegen alle 
bekende schadelijke gezondheidseffecten;
Inachtneming van de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
veiligheidseffecten waarborgt dat aan 
elektromagnetische velden blootgestelde 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)



AM\886093NL.doc 19/126 PE478.400v01-00

NL

werknemers worden beschermd tegen alle 
bekende schadelijke gezondheids- en 
veiligheidseffecten;

Or. en

Amendement 49
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "oriëntatiewaarde" en "actiewaarde":
rechtstreeks meetbare -
frequentieafhankelijke – parameters, de 
grootte waarvan wordt vastgesteld in 
termen van elektrische veldsterkte (E), 
magnetische veldsterkte (H), magnetische 
fluxdichtheid (B) en vermogensdichtheid 
(S), en bij het optreden waarvan een of 
meer van de in deze richtlijn vastgestelde 
maatregelen moeten worden genomen.

g) "actiewaarde": rechtstreeks meetbare –
frequentieafhankelijke – parameters van 
blootstelling aan elektromagnetische 
velden, de grootte waarvan wordt 
vastgesteld om door een vereenvoudigde 
beoordeling toe te zien op de naleving van 
de desbetreffende 
blootstellingsgrenswaarden of in termen 
van elektrische veldsterkte (E), 
magnetische veldsterkte (H), magnetische 
fluxdichtheid (B) en vermogensdichtheid 
(S), en bij het optreden waarvan een of 
meer van de in deze richtlijn vastgestelde 
maatregelen moeten worden genomen.

Or. en

Motivering

Met het oog op vereenvoudiging en een betere bescherming van de werknemers stellen wij voor 
het onderscheid tussen oriëntatie- en actiewaarden te schrappen.

Amendement 50
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "oriëntatiewaarde" en "actiewaarde":
rechtstreeks meetbare -
frequentieafhankelijke – parameters, de 

g) "oriëntatiewaarde" en "actiewaarde":
rechtstreeks meetbare -
frequentieafhankelijke – parameters, de 
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grootte waarvan wordt vastgesteld in 
termen van elektrische veldsterkte (E), 
magnetische veldsterkte (H), magnetische 
fluxdichtheid (B) en vermogensdichtheid 
(S), en bij het optreden waarvan een of 
meer van de in deze richtlijn vastgestelde 
maatregelen moeten worden genomen.

grootte waarvan wordt vastgesteld in 
termen van elektrische veldsterkte (E), 
magnetische veldsterkte (H), magnetische 
fluxdichtheid (B) en vermogensdichtheid 
(S), en bij het optreden waarvan een of 
meer van de in deze richtlijn vastgestelde 
maatregelen moeten worden genomen.
Naleving van de actiewaarde waarborgt 
dat de blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten worden nageleefd.
Naleving van de oriëntatiewaarde 
waarborgt dat de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
veiligheids- en gezondheidseffecten 
worden nageleefd.

Or. en

Amendement 51
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder f), bedoelde 
"oriëntatiewaarde" komt overeen met een 
veldniveau waarbij onder normale 
arbeidsomstandigheden en voor personen 
die niet tot een groep met verhoogd risico 
behoren geen schadelijke 
gezondheidseffecten zouden moeten 
worden waargenomen. Als gevolg 
daarvan hoeft slechts een minimaal 
diepgaande risicobeoordelingsprocedure 
te worden gevolgd. Naleving van de 
oriëntatiewaarde houdt automatisch in 
dat de desbetreffende 
blootstellingsgrenswaarden voor 
veiligheids- en gezondheidseffecten 
worden nageleefd.

Schrappen

De in lid 1, onder f), bedoelde 
"actiewaarde" komt overeen met het 
maximale rechtstreeks meetbare veld 
waarvoor gegarandeerd wordt dat 
automatisch aan de 
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blootstellingsgrenswaarde wordt voldaan.
Voor alle blootstellingsniveaus tussen de 
"oriëntatiewaarde" en de "actiewaarde" 
zijn uitgebreidere evaluaties en 
preventieve maatregelen vereist. Naleving 
van de actiewaarde houdt automatisch in 
dat de desbetreffende 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten worden nageleefd.

Or. en

Motivering

Met het oog op vereenvoudiging en een betere bescherming van de werknemers stellen wij voor 
het onderscheid tussen oriëntatie- en actiewaarden te schrappen. De term "actiewaarden" moet 
worden gedefinieerd in artikel 2, lid 1, letter g).

Amendement 52
Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder f), bedoelde 
"oriëntatiewaarde" komt overeen met een 
veldniveau waarbij onder normale 
arbeidsomstandigheden en voor personen 
die niet tot een groep met verhoogd risico 
behoren geen schadelijke 
gezondheidseffecten zouden moeten 
worden waargenomen. Als gevolg daarvan 
hoeft slechts een minimaal diepgaande 
risicobeoordelingsprocedure te worden 
gevolgd. Naleving van de oriëntatiewaarde 
houdt automatisch in dat de desbetreffende 
blootstellingsgrenswaarden voor 
veiligheids- en gezondheidseffecten 
worden nageleefd.

2. De in lid 1, onder f), bedoelde 
"oriëntatiewaarde" komt overeen met een 
veldniveau waarbij onder normale 
arbeidsomstandigheden en voor personen 
die niet tot een groep met verhoogd risico 
behoren geen schadelijke 
gezondheidseffecten zouden moeten 
worden waargenomen, of effecten die een 
veiligheidsrisico kunnen opleveren. Als 
gevolg daarvan hoeft slechts een minimaal 
diepgaande risicobeoordelingsprocedure te 
worden gevolgd. Naleving van de 
oriëntatiewaarde houdt automatisch in dat 
de desbetreffende 
blootstellingsgrenswaarden voor 
veiligheids- en gezondheidseffecten 
worden nageleefd.

Or. de
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Amendement 53
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in lid 1, onder f), bedoelde 
"actiewaarde" komt overeen met het 
maximale rechtstreeks meetbare veld 
waarvoor gegarandeerd wordt dat 
automatisch aan de 
blootstellingsgrenswaarde wordt voldaan.
Voor alle blootstellingsniveaus tussen de 
"oriëntatiewaarde" en de "actiewaarde" zijn 
uitgebreidere evaluaties en preventieve 
maatregelen vereist. Naleving van de 
actiewaarde houdt automatisch in dat de 
desbetreffende blootstellingsgrenswaarden 
voor gezondheidseffecten worden 
nageleefd.

De in lid 1, onder f), bedoelde 
"actiewaarde" komt overeen met het 
maximale rechtstreeks meetbare veld 
waarvoor gegarandeerd wordt dat 
automatisch aan de 
blootstellingsgrenswaarde wordt voldaan.
Voor alle blootstellingsniveaus tussen de 
"oriëntatiewaarde" en de "actiewaarde" zijn 
uitgebreidere evaluaties of preventieve 
maatregelen vereist. Naleving van de 
actiewaarde houdt automatisch in dat de 
desbetreffende blootstellingsgrenswaarden 
voor gezondheidseffecten worden 
nageleefd.

Or. en

Motivering

Zo lang de blootstelling onder de actiewaarde ligt, is controle op de naleving van 
blootstellingswaarden facultatief en niet vereist. Dit amendement sluit aan op bijlage II, afdeling 
D: PREVENTIEVE MAATREGELEN en andere voorwaarden

Amendement 54
Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in lid 1, onder f), bedoelde 
"actiewaarde" komt overeen met het 
maximale rechtstreeks meetbare veld 
waarvoor gegarandeerd wordt dat 
automatisch aan de 
blootstellingsgrenswaarde wordt voldaan.
Voor alle blootstellingsniveaus tussen de 
"oriëntatiewaarde" en de "actiewaarde" zijn 

De in lid 1, onder f), bedoelde 
"actiewaarde" komt overeen met het 
maximale rechtstreeks meetbare veld 
waarvoor gegarandeerd wordt dat 
automatisch aan de 
blootstellingsgrenswaarde wordt voldaan.
Voor alle blootstellingsniveaus tussen de 
"oriëntatiewaarde" en de "actiewaarde" met 
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uitgebreidere evaluaties en preventieve 
maatregelen vereist. Naleving van de 
actiewaarde houdt automatisch in dat de 
desbetreffende blootstellingsgrenswaarden 
voor gezondheidseffecten worden 
nageleefd.

mogelijke gezondheidseffecten zijn 
uitgebreidere evaluaties en preventieve 
maatregelen vereist. Naleving van de 
actiewaarde houdt automatisch in dat de 
desbetreffende blootstellingsgrenswaarden 
voor gezondheidseffecten worden 
nageleefd.

Or. de

Amendement 55
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Blootstellingsgrenswaarden, 
oriëntatiewaarden en actiewaarden

Blootstellingsgrenswaarden en 
actiewaarden

Or. en

Motivering

Met het oog op vereenvoudiging en een betere bescherming van de werknemers stellen wij voor 
het onderscheid tussen oriëntatie- en actiewaarden te schrappen.

Amendement 56
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De blootstellingsgrenswaarden, alsmede 
de oriëntatie- en actiewaarden voor zowel 
elektrische als magnetische velden met 
een frequentie van 0 tot100 kHz zijn in 
bijlage II opgenomen.

1. De blootstellingsgrenswaarden voor 
elektromagnetische velden zijn in bijlage 
II opgenomen.

Or. en

Motivering

Het onderscheid tussen hoge en lage frequenties is niet relevant, aangezien deze verschillende 
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soorten elektromagnetische velden in de meeste beroepsomgevingen in gemengde vorm 
voorkomen. Met het oog op vereenvoudiging en een betere bescherming van de werknemers 
stellen wij voor het onderscheid tussen oriëntatie- en actiewaarden te schrappen. Daarom stellen 
wij voor om de bijlagen II en III samen te voegen.

Amendement 57
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De blootstellingsgrenswaarden, alsmede 
de oriëntatie- en actiewaarden voor zowel 
elektrische als magnetische velden met een 
frequentie van 0 tot100 kHz zijn in 
bijlage II opgenomen.

1. De blootstellingsgrenswaarden, alsmede 
de oriëntatie- en actiewaarden voor zowel 
elektrische als magnetische velden met een 
frequentie van 0 tot100 kHz zijn in 
bijlage II opgenomen. Deze grenswaarden 
gelden ongeacht of het gaat om medische 
dan wel technische toepassingen.

Or. de

Amendement 58
Elizabeth Lynne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De blootstellingsgrenswaarden, alsmede 
de oriëntatie- en actiewaarden voor zowel 
elektrische als magnetische velden met een 
frequentie van 0 tot100 kHz zijn in 
bijlage II opgenomen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 59
Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De blootstellingsgrenswaarden, alsmede 
de oriëntatie- en actiewaarden voor zowel 
elektrische als magnetische velden met een 
frequentie van 0 tot100 kHz zijn in 
bijlage II opgenomen.

1. De blootstellingsgrenswaarden, alsmede 
de oriëntatie- en actiewaarden voor zowel 
elektrische als magnetische velden met een 
frequentie van 0 tot100 kHz zijn in 
bijlage II opgenomen en gelden voor alle 
technische en medische toepassingen.

Or. de

Amendement 60
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor blootstellingsniveaus boven de 
actiewaarde moet door middel van 
passende verificaties worden aangetoond 
dat het blootstellingsniveau de 
desbetreffende blootstellingsgrenswaarde 
voor gezondheidseffecten niet 
overschrijdt. Voor blootstellingsniveaus 
boven de oriëntatiewaarde moet door 
middel van passende verificaties worden 
aangetoond dat de blootstelling de 
desbetreffende 
blootstellingsgrenswaarden voor 
veiligheids- en gezondheidseffecten niet 
overschrijdt, of dat het 
blootstellingsniveau onder de actiewaarde 
ligt. In het laatste geval worden 
preventieve maatregelen getroffen en 
worden de werknemers ingelicht.

Schrappen

Or. en

Motivering

De risicobeoordeling en de vaststelling van het blootstellingsniveau moeten in artikel 4 worden 
behandeld.
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Amendement 61
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor blootstellingsniveaus boven de 
actiewaarde moet door middel van 
passende verificaties worden aangetoond 
dat het blootstellingsniveau de 
desbetreffende blootstellingsgrenswaarde 
voor gezondheidseffecten niet overschrijdt.
Voor blootstellingsniveaus boven de 
oriëntatiewaarde moet door middel van 
passende verificaties worden aangetoond 
dat de blootstelling de desbetreffende 
blootstellingsgrenswaarden voor 
veiligheids- en gezondheidseffecten niet 
overschrijdt, of dat het 
blootstellingsniveau onder de actiewaarde 
ligt. In het laatste geval worden 
preventieve maatregelen getroffen en 
worden de werknemers ingelicht.

Voor blootstellingsniveaus boven de 
actiewaarde moet door middel van 
passende verificaties worden aangetoond 
dat het blootstellingsniveau de 
desbetreffende blootstellingsgrenswaarde 
voor gezondheidseffecten niet overschrijdt.
Voor blootstellingsniveaus boven de 
oriëntatiewaarde moet door middel van 
passende verificaties worden aangetoond 
dat de blootstelling de desbetreffende 
blootstellingsgrenswaarden voor 
veiligheidseffecten niet overschrijdt, of de 
werkgever moet de gevolgen voor de 
veiligheid tot een minimum beperken door 
preventieve maatregelen en opleiding. In 
het laatste geval worden preventieve 
maatregelen getroffen en worden de 
werknemers ingelicht.

Or. en

Motivering

De oriëntatiwaarde is gekoppeld aan de veiligheidseffecten, waarvoor lagere 
blootstellingswaarden gelden dan voor gezondheidseffecten. Tevens zijn in dat geval "lichtere" 
preventieve maatregelen noodzakelijk.

Amendement 62
Elizabeth Lynne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor blootstellingsniveaus boven de 
actiewaarde moet door middel van 
passende verificaties worden aangetoond 
dat het blootstellingsniveau de 

Voor blootstellingsniveaus boven de 
actiewaarde moet door middel van 
passende verificaties worden aangetoond 
dat het blootstellingsniveau de 
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desbetreffende blootstellingsgrenswaarde 
voor gezondheidseffecten niet overschrijdt.
Voor blootstellingsniveaus boven de 
oriëntatiewaarde moet door middel van 
passende verificaties worden aangetoond 
dat de blootstelling de desbetreffende 
blootstellingsgrenswaarden voor 
veiligheids- en gezondheidseffecten niet 
overschrijdt, of dat het 
blootstellingsniveau onder de actiewaarde 
ligt. In het laatste geval worden 
preventieve maatregelen getroffen en 
worden de werknemers ingelicht.

desbetreffende blootstellingsgrenswaarde 
voor gezondheidseffecten niet overschrijdt.
Voor blootstellingsniveaus boven de 
oriëntatiewaarde moeten procedures en 
opleidingen voor werknemers worden 
opgezet om te voorkomen dat schadlijke 
veiligheidseffecten gevolgen hebben voor 
de veiligheid, tenzij er door middel van 
passende verificaties wordt aangetoond dat 
de blootstelling de desbetreffende 
blootstellingsgrenswaarden voor 
veiligheidseffecten niet overschrijdt.

Or. en

Amendement 63
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De blootstellingsgrenswaarden, 
alsmede de actiewaarden voor zowel 
elektrische als magnetische velden met 
een frequentie van 100 kHz tot 300 GHz 
zijn in bijlage III opgenomen.

2. De actiewaarden voor 
elektromagnetische velden zijn in bijlage 
II opgenomen.

Or. en

Motivering

Het onderscheid tussen hoge en lage frequenties is niet relevant, aangezien deze verschillende 
soorten elektromagnetische velden in de meeste beroepsomgevingen in gemengde vorm 
voorkomen. Met het oog op vereenvoudiging en een betere bescherming van de werknemers 
stellen wij voor het onderscheid tussen oriëntatie- en actiewaarden te schrappen. Daarom stellen 
wij voor om de bijlagen II en III samen te voegen.

Amendement 64
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De blootstellingsgrenswaarden, alsmede 
de actiewaarden voor zowel elektrische als 
magnetische velden met een frequentie van 
100 kHz tot 300 GHz zijn in bijlage III 
opgenomen.

2. De blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten, alsmede de 
actiewaarden voor zowel elektrische als 
magnetische velden met een frequentie van 
100 kHz tot 300 GHz zijn in bijlage III 
opgenomen.

Or. en

Amendement 65
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor blootstellingsniveaus boven het 
actieniveau moet door middel van 
passende verificaties worden aangetoond 
dat de blootstelling de desbetreffende 
blootstellingsgrenswaarde voor 
gezondheidseffecten niet overschrijdt.

Schrappen

Or. en

Motivering

De risicobeoordeling en de vaststelling van het blootstellingsniveau moeten in artikel 4 worden 
behandeld.

Amendement 66
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de beoordeling, meting en/of 
berekening van een blootstelling van 
werknemers aan elektromagnetische 
velden die waarschijnlijk aanzienlijk lager 
ligt dan de actiewaarde, mogen 

Schrappen
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eenvoudige methoden worden toegepast.
Voor de andere gevallen, waarin het 
blootstellingsniveau waarschijnlijk dicht 
bij of boven de actiewaarde ligt, geven de 
lidstaten richtsnoeren op basis van 
beschikbare geharmoniseerde Europese
normen, vastgesteld door het Europees 
Comité voor normalisatie (Cenelec) of van 
andere wetenschappelijke normen of 
richtsnoeren.

Or. en

Motivering

De risicobeoordeling en de vaststelling van het blootstellingsniveau moeten in artikel 4 worden 
behandeld.

Amendement 67
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de beoordeling, meting en/of 
berekening van een blootstelling van 
werknemers aan elektromagnetische 
velden die waarschijnlijk aanzienlijk lager 
ligt dan de actiewaarde, mogen 
eenvoudige methoden worden toegepast.
Voor de andere gevallen, waarin het 
blootstellingsniveau waarschijnlijk dicht 
bij of boven de actiewaarde ligt, geven de 
lidstaten richtsnoeren op basis van 
beschikbare geharmoniseerde Europese 
normen, vastgesteld door het Europees 
Comité voor normalisatie (Cenelec) of van 
andere wetenschappelijke normen of 
richtsnoeren.

3. Indien het blootstellingsniveau 
waarschijnlijk dicht bij of boven de 
actiewaarde ligt, geven de lidstaten 
richtsnoeren op basis van beschikbare 
geharmoniseerde Europese normen, 
vastgesteld door het Europees Comité voor 
normalisatie (Cenelec) of van andere 
wetenschappelijke normen of richtsnoeren.

Or. en

Amendement 68
Julie Girling
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de beoordeling, meting en/of 
berekening van een blootstelling van 
werknemers aan elektromagnetische velden 
die waarschijnlijk aanzienlijk lager ligt dan 
de actiewaarde, mogen eenvoudige 
methoden worden toegepast. Voor de 
andere gevallen, waarin het 
blootstellingsniveau waarschijnlijk dicht 
bij of boven de actiewaarde ligt, geven de 
lidstaten richtsnoeren op basis van 
beschikbare geharmoniseerde Europese 
normen, vastgesteld door het Europees 
Comité voor normalisatie (Cenelec) of van 
andere wetenschappelijke normen of 
richtsnoeren.

3. Voor de beoordeling, meting en/of 
berekening van een blootstelling van 
werknemers aan elektromagnetische velden 
die waarschijnlijk aanzienlijk lager ligt dan 
de actiewaarde, mogen eenvoudige 
methoden worden toegepast. Voor de 
andere gevallen, waarin het 
blootstellingsniveau waarschijnlijk dicht 
bij of boven de actiewaarde ligt, kunnen 
de werkgevers een beoordeling uitvoeren 
en daarbij gebruik maken van eventueel
beschikbare geharmoniseerde Europese 
normen, vastgesteld door het Europees 
Comité voor normalisatie (Cenelec) of van 
andere wetenschappelijke normen of 
richtsnoeren.

Or. en

Amendement 69
Elizabeth Lynne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het bewijs dat de blootstelling de 
desbetreffende blootstellingsgrenswaarde 
niet overschrijdt wordt geacht te zijn
geleverd indien een machine of een 
samenstel van machines voldoet aan het 
technische dossier en/of de handleiding 
die gebaseerd zijn op geharmoniseerde
Europese normen en op grond waarvan 
veilige blootstellingsniveaus zijn bepaald.

Or. en

Amendement 70
Paul Murphy, Georgios Toussas
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking hiervan zijn de leden 1 en 
2 niet van toepassing op medische 
toepassingen waarbij gebruik wordt 
gemaakt van magnetische resonantie en 
de volgende aanverwante activiteiten:
integraal testen van systemen alvorens 
deze vrij te geven voor verzending, 
installatie, reiniging, onderhoud en 
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.
In deze specifieke gevallen worden 
specifieke beschermingsmaatregelen 
getroffen. Hiervoor raadpleegt de 
Commissie de bestaande werkgroepen en 
treedt zij op volgens de maatregelen in 
bijlage IV.

Schrappen

Or. en

Amendement 71
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking hiervan zijn de leden 1 en 
2 niet van toepassing op medische 
toepassingen waarbij gebruik wordt 
gemaakt van magnetische resonantie en 
de volgende aanverwante activiteiten:
integraal testen van systemen alvorens 
deze vrij te geven voor verzending, 
installatie, reiniging, onderhoud en 
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.
In deze specifieke gevallen worden 
specifieke beschermingsmaatregelen 
getroffen. Hiervoor raadpleegt de 
Commissie de bestaande werkgroepen en 
treedt zij op volgens de maatregelen in 
bijlage IV.

Schrappen

Or. de



PE478.400v01-00 32/126 AM\886093NL.doc

NL

Amendement 72
Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking hiervan zijn de leden 1 en 
2 niet van toepassing op medische 
toepassingen waarbij gebruik wordt 
gemaakt van magnetische resonantie en 
de volgende aanverwante activiteiten:
integraal testen van systemen alvorens 
deze vrij te geven voor verzending, 
installatie, reiniging, onderhoud en 
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.
In deze specifieke gevallen worden 
specifieke beschermingsmaatregelen 
getroffen. Hiervoor raadpleegt de 
Commissie de bestaande werkgroepen en 
treedt zij op volgens de maatregelen in 
bijlage IV.

Schrappen

Or. de

Amendement 73
Jutta Steinruck

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking hiervan zijn de leden 1 en 
2 niet van toepassing op medische 
toepassingen waarbij gebruik wordt 
gemaakt van magnetische resonantie en de 
volgende aanverwante activiteiten:
integraal testen van systemen alvorens deze 
vrij te geven voor verzending, installatie, 
reiniging, onderhoud en onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten. In deze 
specifieke gevallen worden specifieke 
beschermingsmaatregelen getroffen.
Hiervoor raadpleegt de Commissie de 

4. Specifieke beschermingsmaatregelen 
worden getroffen voor medische 
toepassingen waarbij gebruik wordt 
gemaakt van magnetische resonantie en 
aanverwante activiteiten bestaande uit het 
integraal testen van systemen alvorens deze 
vrij te geven voor verzending, installatie, 
reiniging, onderhoud en onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten. Om de 
bescherming van deze groep werknemers 
te waarborgen, gelden de volgende 
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bestaande werkgroepen en treedt zij op 
volgens de maatregelen in bijlage IV.

maatregelen:

– tijdslimiet voor de maximal toelaatbare 
dagelijkse blootstellingsduur;
– onderbreking van blootstellingsduur 
door voorschrijven van pauzes of 
afwisseling van werkzaamheden
– inachtneming van minimumafstand van 
bronnen van elektromagnetische velden
– passende preventieve 
gezondheidsbewaking door middel van 
arbeidsgeneeskundige onderzoeken

Or. de

Amendement 74
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking hiervan zijn de leden 1 en 
2 niet van toepassing op medische 
toepassingen waarbij gebruik wordt 
gemaakt van magnetische resonantie en de 
volgende aanverwante activiteiten:
integraal testen van systemen alvorens 
deze vrij te geven voor verzending, 
installatie, reiniging, onderhoud en
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.
In deze specifieke gevallen worden 
specifieke beschermingsmaatregelen 
getroffen. Hiervoor raadpleegt de 
Commissie de bestaande werkgroepen en 
treedt zij op volgens de maatregelen in 
bijlage IV.

4. Onverminderd lid 5 mag geen 
blootstelling van werknemers optreden die 
boven de blootstellingsgrenswaarden ligt. 
Voor specifieke situaties waarin de 
blootstelling van een werknemer de 
blootstellingsgrenswaarden occasioneel 
kan overschrijden en waarin het onder 
naar behoren gemotiveerde 
omstandigheden gezien de stand van de 
techniek en de specifieke kenmerken van 
de werkplek ondanks de getroffen 
technische en/of organisatorische 
maatregelen niet mogelijk is de 
grenswaarde voor blootstelling in acht te 
nemen, mogen de lidstaten een systeem 
opzetten voor het toelaten van 
werkzaamheden onder gecontroleerde 
omstandigheden en op basis van een 
alomvattende risicobeoordeling waarin de 
daadwerkelijke blootstellingsniveaus en 
de waarschijnlijkheid van het optreden 
daarvan worden vastgesteld en vergeleken 
met de blootstellingsgrenswaarden zoals 
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gedefinieerd in bijlage II. Dit systeem 
moet garanderen dat de daaruit 
voortvloeiende risico's tot een minimum 
worden beperkt en dat de betrokken 
werknemers onder verscherpt 
gezondheidstoezicht staan. Een toelating 
wordt ingetrokken zodra de 
omstandigheden waardoor zij 
gerechtvaardigd werd, ophouden te 
bestaan. De lidstaten doen de Commissie 
in het verslag als bedoeld in artikel 17 bis 
van Richtlijn 89/391/EEG een lijst van 
deze toelatingen toekomen onder 
vermelding van de exacte redenen en 
omstandigheden die hen ertoe hebben 
gebracht deze toelatingen te verlenen.
In het specifieke geval van medische 
toepassingen waarbij gebruik wordt 
gemaakt van magnetische resonantie en 
waarbij de blootstelling van een 
werknemer de blootstellingsgrenswaarden 
occasioneel kan overschrijden, worden 
extra beschermingsmaatregelen getroffen. 
Hiervoor raadpleegt de Commissie de 
bestaande werkgroepen en treedt zij op 
volgens de maatregelen in bijlage IV.

Or. en

Motivering

Er gelden alleen afwijkingen voor MRI-toepassingen waarbij de blootstellingsgrenswaarden 
worden overschreden, maar wel binnen het kader van de algemene afwijking, met inbegrip van 
het toelatingssysteem en de verscherpte controles.

Amendement 75
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking hiervan zijn de leden 1 en 2 
niet van toepassing op medische 
toepassingen waarbij gebruik wordt 
gemaakt van magnetische resonantie en de 

4. In afwijking hiervan zijn de leden 1 en 2 
niet van toepassing op medische 
toepassingen waarbij gebruik wordt 
gemaakt van magnetische resonantie en de 
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volgende aanverwante activiteiten:
integraal testen van systemen alvorens deze
vrij te geven voor verzending, installatie, 
reiniging, onderhoud en onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten. In deze
specifieke gevallen worden specifieke 
beschermingsmaatregelen getroffen.
Hiervoor raadpleegt de Commissie de 
bestaande werkgroepen en treedt zij op 
volgens de maatregelen in bijlage IV.

volgende aanverwante activiteiten:
integraal testen van systemen alvorens deze 
vrij te geven voor verzending, installatie, 
reiniging, onderhoud en onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten. Er moet een 
adequate bescherming zijn van personen 
die met deze apparatuur werken. De 
Commissie moet hiervoor met 
maatregelen komen, uiterlijk op 31 
december 2012. In specifieke gevallen 
worden specifieke 
beschermingsmaatregelen getroffen.
Hiervoor raadpleegt de Commissie de 
bestaande werkgroepen en treedt zij op 
volgens de maatregelen in bijlage IV.

Or. nl

Amendement 76
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking hiervan zijn de leden 1 en 2 
niet van toepassing op medische 
toepassingen waarbij gebruik wordt 
gemaakt van magnetische resonantie en de 
volgende aanverwante activiteiten:
integraal testen van systemen alvorens deze 
vrij te geven voor verzending, installatie, 
reiniging, onderhoud en onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten. In deze 
specifieke gevallen worden specifieke 
beschermingsmaatregelen getroffen.
Hiervoor raadpleegt de Commissie de 
bestaande werkgroepen en treedt zij op 
volgens de maatregelen in bijlage IV.

4. In afwijking hiervan zijn de leden 1 en 2 
niet van toepassing op medische 
toepassingen waarbij gebruik wordt 
gemaakt van magnetische resonantie en de 
volgende aanverwante activiteiten:
integraal testen van systemen alvorens deze 
vrij te geven voor verzending, installatie, 
reiniging, onderhoud en onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten. In deze 
specifieke gevallen worden specifieke 
beschermingsmaatregelen getroffen.
Hiervoor raadpleegt de Commissie de 
bestaande werkgroepen en treedt zij op 
volgens de maatregelen in bijlage IV. 
Uiterlijk vijf jaar na aanneming van de 
richtlijn stelt de Commissie voor de in 
artikel 3, lid 4 bedoelde afwijkende 
regeling ongedaan te maken.

Or. en
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Motivering

Alle werknemers moeten uit hoofde van de richtlijn volledig worden beschermd. Als gevolg van 
artikel 3, lid 4, worden werknemers die blootstaan aan MRI, niet door de grenswaarden voor 
blootstelling en de actiewaarden van de richtlijn beschermd. Het is de bedoeling van dit 
amendement de duur van de afwijkingsregeling te beperken.

Amendement 77
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking hiervan zijn de leden 1 en 2 
niet van toepassing op medische 
toepassingen waarbij gebruik wordt 
gemaakt van magnetische resonantie en de 
volgende aanverwante activiteiten:
integraal testen van systemen alvorens deze 
vrij te geven voor verzending, installatie, 
reiniging, onderhoud en onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten. In deze 
specifieke gevallen worden specifieke 
beschermingsmaatregelen getroffen.
Hiervoor raadpleegt de Commissie de 
bestaande werkgroepen en treedt zij op 
volgens de maatregelen in bijlage IV.

4. In afwijking hiervan zijn de leden 1 en 2 
niet van toepassing op medische 
toepassingen waarbij gebruik wordt 
gemaakt van magnetische resonantie en de 
volgende aanverwante activiteiten:
integraal testen van systemen alvorens deze 
vrij te geven voor verzending, installatie, 
reiniging, onderhoud en onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten. In deze 
specifieke gevallen worden specifieke 
beschermingsmaatregelen getroffen.
Hiervoor raadpleegt de Commissie de 
bestaande werkgroepen en treedt zij op 
volgens de maatregelen in bijlage IV. Met 
betrekking tot medische apparatuur die 
gebruik maakt van het magnetische 
resonantie-effect mogen door nieuwe 
apparatuur geen krachtiger 
elektromagnetische velden tot stand 
worden gebracht dan die welke door de 
huidige in de handel verkrijgbare
apparatuur worden opgewekt.

Or. en

Amendement 78
Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de ontwikkeling van een 
deugdelijke en toepasbare methodologie, 
om een adequate bescherming te bieden 
aan personen die werken met of in de 
nabijheid van ingeschakelde magnetische 
resonantie-apparatuur (MRI) met 
tijdsafhankelijke elektromagnetische 
velden (gradiëntvelden en RF), en om 
naar behoren rekening te houden met de 
bestaande voorzorgs- en 
beschermingsmaatregelen in verband met 
blootstelling aan elektromagnetische 
velden, verricht de werkgever 
risicobeoordelingen en neemt hij de 
nodige technische en organisatorische 
maatregelen ter bescherming van de 
werknemers tegen potentiële risico's van 
al dan niet rechtstreekse blootstelling aan 
elektromagnetische velden. Werknemers 
mogen alleen in de nabijheid van 
ingeschakelde MRI-apparatuur met 
tijdsafhankelijke elektromagnetische 
velden (gradiëntvelden en RF) komen 
indien zij werkzaamheden uitvoeren die 
hun aanwezigheid strikt noodzakelijk 
maken. De werkgever stelt rond de 
apparatuur een beperkt toegankelijke 
zone in. Deze zone moet de 0.5 mT-cirkel 
volledig bestrijken en zodanig worden 
vastgesteld dat de toegang ertoe met 
fysieke en/of administratieve middelen 
kan worden gecontroleerd. De werkgever 
treft technische, organisatorische, 
informatieve- en educatieve maatregelen 
ten behoeve van de werknemers die de 
beperkt toegankelijke zone zonder 
begeleiding binnenmogen, zodat het risico 
van al dan niet directe blootstelling wordt 
beperkt en andere risico's worden 
voorkomen.

Or. fr
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Amendement 79
Elizabeth Lynne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Om te zorgen voor adequate 
bescherming van personen die werken in 
de blootstellingszone van in werking 
zijnde apparatuur voor beeldvorming door 
middel van magnetische resonantie (MRI) 
en om naar behoren rekening te houden 
met de bestaande voorzorgs- en 
beschermingsmaatregelen in verband met 
blootstelling aan elektromagnetische 
velden, voeren de werkgevers 
risicobeoordelingen uit en nemen zij de 
nodige technische en organisatorische 
maatregelen ter bescherming van de 
werknemers tegen de potentiële risico's 
van blootstelling aan elektromagnetische 
velden. De enige werknemers die zich in 
de blootstellingszone van in werking 
zijnde MRI-apparatuur mogen bevinden 
zijn zij die medische procedures, 
onderzoek, onderhoud en 
schoonmaakwerkzaamheden verrichten 
waarvoor hun aanwezigheid strikt 
noodzakelijk is. De werkgevers bakenen 
een gecontroleerde toegangszone van het 
statische magneetveld af en nemen 
zodanige technische, organisatorische, 
voorlichtings- en opleidingsmaatregelen 
voor de werknemers die in de 
gecontroleerde toegangszone mogen 
binnengaan dat de blootstelling wordt 
beperkt en de risico's worden voorkomen.

Or. en

Amendement 80
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In afwijking hiervan zijn de leden 1 en 
2 niet van toepassing op de strijdkrachten 
in de lidstaten waar reeds een 
gelijkwaardig en meer specifiek 
beschermingssysteem, zoals NAVO-norm 
STANAG 2345, is ingevoerd en 
geïmplementeerd. De lidstaten stellen de 
Commissie op de hoogte van het bestaan 
en de doeltreffende implementatie van 
dergelijke beschermingssystemen bij de 
mededeling van de omzetting van de 
bepalingen van deze richtlijn in nationale 
wetgeving overeenkomstig artikel 14.

Schrappen

Or. de

Amendement 81
Paul Murphy, Georgios Toussas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In afwijking hiervan zijn de leden 1 en 2 
niet van toepassing op de strijdkrachten in 
de lidstaten waar reeds een gelijkwaardig 
en meer specifiek beschermingssysteem, 
zoals NAVO-norm STANAG 2345, is 
ingevoerd en geïmplementeerd. De 
lidstaten stellen de Commissie op de 
hoogte van het bestaan en de doeltreffende 
implementatie van dergelijke 
beschermingssystemen bij de mededeling 
van de omzetting van de bepalingen van 
deze richtlijn in nationale wetgeving 
overeenkomstig artikel 14.

5. In afwijking hiervan zijn de leden 1 en 2 
niet van toepassing op de strijdkrachten in 
de lidstaten waar reeds een gelijkwaardig 
en meer specifiek beschermingssysteem, 
zoals NAVO-norm STANAG 2345, is 
ingevoerd en geïmplementeerd. De 
lidstaten zien er echter op toe dat de 
gezondheid overeenkomstig artikel 14 van 
richtlijn 89/391/EEG en artikel 8 van 
onderhavige richtlijn daadwerkelijk wordt 
gecontroleerd. De lidstaten stellen de 
Commissie op de hoogte van het bestaan 
en de doeltreffende implementatie van 
dergelijke beschermingssystemen bij de 
mededeling van de omzetting van de 
bepalingen van deze richtlijn in nationale 
wetgeving overeenkomstig artikel 14.

Or. en
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Amendement 82
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om eveneens te zorgen voor adequate 
bescherming van personen die werken bij 
de strijdkrachten en om naar behoren 
rekening te houden met de bestaande 
voorzorgs- en beschermingsmaatregelen 
in verband met blootstelling aan 
elektromagnetische velden, verrichten de 
bevoegde instanties van de lidstaten 
risicobeoordelingen en nemen zij de 
nodige technische en organisatorische 
maatregelen ter bescherming van deze 
mensen tegen de potentiële risico's van 
blootstelling aan elektromagnetische 
velden. De strijdkrachten bakenen een 
gecontroleerde toegangszone van het 
statische magneetveld af en nemen 
zodanige technische, organisatorische, 
voorlichtings- en opleidingsmaatregelen 
voor mensen die in de gecontroleerde 
toegangszone mogen binnengaan dat de 
blootstelling wordt beperkt en de risico's 
worden voorkomen.

Or. en

Amendement 83
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. In het licht van eventuele nieuwe 
wetenschappelijke elementen beoordeelt 
de Commissie binnen vijf jaar opnieuw of 
de afwijkende regelingen in de leden 4 en 
5 moeten worden gehandhaafd of zij past 
de desbetreffende 
beschermingsmaatregelen 
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dienovereenkomstig aan.

Or. en

Amendement 84
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Onverminderd de leden 4 en 5 mag 
geen blootstelling van werknemers 
optreden die boven de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten ligt. Voor specifieke 
situaties waarin deze waarden tijdelijk 
overschreden kunnen worden, mogen de 
lidstaten een systeem opzetten voor het 
goedkeuren van werkzaamheden onder 
gecontroleerde omstandigheden en op 
basis van een alomvattende 
risicobeoordeling waarin de 
daadwerkelijke blootstellingsniveaus en 
de waarschijnlijkheid van het optreden 
daarvan worden vastgesteld en vergeleken 
met de blootstellingsgrenswaarden zoals 
gedefinieerd in de bijlagen II en III. 
Dergelijke specifieke situaties worden aan 
de Commissie gerapporteerd in het 
artikel 17 bis van Richtlijn 89/391/EEG 
bedoelde verslag.

Schrappen

Or. en

Motivering

De algemene afwijkingen moet worden verplaatst naar lid 4.

Amendement 85
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Onverminderd de leden 4 en 5 mag 
geen blootstelling van werknemers 
optreden die boven de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten ligt. Voor specifieke 
situaties waarin deze waarden tijdelijk 
overschreden kunnen worden, mogen de 
lidstaten een systeem opzetten voor het 
goedkeuren van werkzaamheden onder 
gecontroleerde omstandigheden en op 
basis van een alomvattende 
risicobeoordeling waarin de 
daadwerkelijke blootstellingsniveaus en 
de waarschijnlijkheid van het optreden 
daarvan worden vastgesteld en vergeleken 
met de blootstellingsgrenswaarden zoals 
gedefinieerd in de bijlagen II en III. 
Dergelijke specifieke situaties worden aan 
de Commissie gerapporteerd in het 
artikel 17 bis van Richtlijn 89/391/EEG 
bedoelde verslag.

Schrappen

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde tekst opent voor de lidstaten [de mogelijkheid] toestemming 
te verlenen voor werkzaamheden waarbij de blootstellingsgrenswaarden worden overschreden.
Via het voorgestelde amendement wordt in overweging gegeven het lid te schrappen, daar dit het 
gronddenkbeeld ondergraaft dat er een gelijkwaardig beschermingsniveau voor werknemers in 
de Europese Unie tot stand wordt gebracht.

Amendement 86
Paul Murphy, Georgios Toussas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Onverminderd de leden 4 en 5 mag 
geen blootstelling van werknemers 
optreden die boven de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten ligt. Voor specifieke 

6. Er mag geen blootstelling van 
werknemers optreden die boven de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten ligt.
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situaties waarin deze waarden tijdelijk 
overschreden kunnen worden, mogen de 
lidstaten een systeem opzetten voor het 
goedkeuren van werkzaamheden onder 
gecontroleerde omstandigheden en op 
basis van een alomvattende 
risicobeoordeling waarin de 
daadwerkelijke blootstellingsniveaus en 
de waarschijnlijkheid van het optreden 
daarvan worden vastgesteld en vergeleken 
met de blootstellingsgrenswaarden zoals 
gedefinieerd in de bijlagen II en III. 
Dergelijke specifieke situaties worden aan 
de Commissie gerapporteerd in het 
artikel 17 bis van Richtlijn 89/391/EEG 
bedoelde verslag.

Or. en

Amendement 87
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Onverminderd de leden 4 en 5 mag geen 
blootstelling van werknemers optreden die 
boven de blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten ligt. Voor specifieke 
situaties waarin deze waarden tijdelijk 
overschreden kunnen worden, mogen de 
lidstaten een systeem opzetten voor het 
goedkeuren van werkzaamheden onder 
gecontroleerde omstandigheden en op 
basis van een alomvattende 
risicobeoordeling waarin de 
daadwerkelijke blootstellingsniveaus en 
de waarschijnlijkheid van het optreden 
daarvan worden vastgesteld en vergeleken 
met de blootstellingsgrenswaarden zoals 
gedefinieerd in de bijlagen II en III. 
Dergelijke specifieke situaties worden aan 
de Commissie gerapporteerd in het 
artikel 17 bis van Richtlijn 89/391/EEG 
bedoelde verslag.

6. Onverminderd de leden 4 en 5 mag geen 
blootstelling van werknemers optreden die 
boven de blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten ligt.
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Or. en

Amendement 88
Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Onverminderd de leden 4 en 5 mag geen 
blootstelling van werknemers optreden die 
boven de blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten ligt. Voor specifieke 
situaties waarin deze waarden tijdelijk 
overschreden kunnen worden, mogen de 
lidstaten een systeem opzetten voor het 
goedkeuren van werkzaamheden onder 
gecontroleerde omstandigheden en op 
basis van een alomvattende 
risicobeoordeling waarin de 
daadwerkelijke blootstellingsniveaus en 
de waarschijnlijkheid van het optreden 
daarvan worden vastgesteld en vergeleken 
met de blootstellingsgrenswaarden zoals 
gedefinieerd in de bijlagen II en III.

6. Onverminderd de leden 4 en 5 mag geen 
blootstelling van werknemers optreden die 
boven de blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten ligt.

Or. de

Motivering

Er mogen achteraf geen specifieke afwijkingen worden toegestaan, want dat zou tot 
concurrentievervalsing kunnen leiden. De EU heeft de primairrechtelijke verplichting de 
werkomgeving te verbeteren ter bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers (artikel 153, lid 1, VWEU).

Amendement 89
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Onverminderd de leden 4 en 5 mag geen 
blootstelling van werknemers optreden die 
boven de blootstellingsgrenswaarden voor 

6. Onverminderd de leden 4 en 5 mag geen 
blootstelling van werknemers optreden die 
boven de blootstellingsgrenswaarden voor 
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gezondheidseffecten ligt. Voor specifieke 
situaties waarin deze waarden tijdelijk 
overschreden kunnen worden, mogen de 
lidstaten een systeem opzetten voor het 
goedkeuren van werkzaamheden onder 
gecontroleerde omstandigheden en op basis 
van een alomvattende risicobeoordeling 
waarin de daadwerkelijke 
blootstellingsniveaus en de 
waarschijnlijkheid van het optreden 
daarvan worden vastgesteld en vergeleken 
met de blootstellingsgrenswaarden zoals 
gedefinieerd in de bijlagen II en III. 
Dergelijke specifieke situaties worden aan 
de Commissie gerapporteerd in het 
artikel 17 bis van Richtlijn 89/391/EEG 
bedoelde verslag.

gezondheidseffecten ligt. Voor specifieke 
situaties waarin deze waarden 
overschreden kunnen worden, mogen de 
lidstaten een systeem opzetten voor het 
toestaan van werkzaamheden onder 
gecontroleerde omstandigheden en op basis 
van een alomvattende risicobeoordeling 
waarin de daadwerkelijke 
blootstellingsniveaus en de 
waarschijnlijkheid van het optreden 
daarvan worden vastgesteld en vergeleken 
met de blootstellingsgrenswaarden zoals 
gedefinieerd in de bijlagen II en III. 
Dergelijke specifieke situaties worden aan 
de Commissie gerapporteerd in het 
artikel 17 bis van Richtlijn 89/391/EEG 
bedoelde verslag.

Or. en

Amendement 90
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Onverminderd de leden 4 en 5 mag geen 
blootstelling van werknemers optreden die 
boven de blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten ligt. Voor specifieke 
situaties waarin deze waarden tijdelijk 
overschreden kunnen worden, mogen de 
lidstaten een systeem opzetten voor het 
goedkeuren van werkzaamheden onder 
gecontroleerde omstandigheden en op basis 
van een alomvattende risicobeoordeling 
waarin de daadwerkelijke 
blootstellingsniveaus en de 
waarschijnlijkheid van het optreden 
daarvan worden vastgesteld en vergeleken 
met de blootstellingsgrenswaarden zoals 
gedefinieerd in de bijlagen II en III. 
Dergelijke specifieke situaties worden aan 
de Commissie gerapporteerd in het 
artikel 17 bis van Richtlijn 89/391/EEG 

6. Onverminderd de leden 4 en 5 mag geen 
blootstelling van werknemers optreden die 
boven de blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten ligt. Voor specifieke 
situaties waarin deze waarden 
overschreden kunnen worden, mogen de 
lidstaten een systeem opzetten voor het 
goedkeuren van werkzaamheden onder 
gecontroleerde omstandigheden en op basis 
van een alomvattende risicobeoordeling 
waarin de daadwerkelijke 
blootstellingsniveaus en de 
waarschijnlijkheid van het optreden 
daarvan worden vastgesteld en vergeleken 
met de blootstellingsgrenswaarden zoals 
gedefinieerd in de bijlagen II en III. 
Dergelijke specifieke situaties worden aan 
de Commissie gerapporteerd in het in 
artikel 17 bis van Richtlijn 89/391/EEG 
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bedoelde verslag. bedoelde verslag.

Or. en

Amendement 91
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Onverminderd de leden 4 en 5 mag 
geen blootstelling van werknemers 
optreden die boven de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten ligt. Voor specifieke 
situaties waarin deze waarden tijdelijk 
overschreden kunnen worden, mogen de 
lidstaten een systeem opzetten voor het 
goedkeuren van werkzaamheden onder 
gecontroleerde omstandigheden en op basis 
van een alomvattende risicobeoordeling 
waarin de daadwerkelijke 
blootstellingsniveaus en de 
waarschijnlijkheid van het optreden 
daarvan worden vastgesteld en vergeleken 
met de blootstellingsgrenswaarden zoals 
gedefinieerd in de bijlagen II en III.

6. Er mag geen blootstelling van 
werknemers optreden die boven de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten ligt. Voor specifieke 
situaties waarin deze waarden tijdelijk 
overschreden kunnen worden, mogen de 
lidstaten een systeem opzetten voor het 
goedkeuren van werkzaamheden onder 
gecontroleerde omstandigheden en op basis 
van een alomvattende risicobeoordeling 
waarin de daadwerkelijke 
blootstellingsniveaus en de 
waarschijnlijkheid van het optreden 
daarvan worden vastgesteld en vergeleken 
met de blootstellingsgrenswaarden zoals 
gedefinieerd in de bijlagen II en III.

Or. de

Motivering

Afwijkingen zouden een ontoelaatbare ongelijkheid in behandeling van werknemers inhouden en 
een ernstige inbreuk vormen op de kaderrichtlijn betreffende gezondheid en veiligheid op het 
werk (89/391/EEG). De fabrikanten moeten door middel van innovatie bereiken dat het aantal 
toepassingen constant kan blijven of verder worden verhoogd ondanks de grenswaarden. 
Afwijkingen of minder stringente grenswaarden zouden de druk op de fabrikant om te innoveren, 
beduidend verminderen, hetgeen ten koste gaat van de gezondheid van de werknemer.

Amendement 92
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vaststelling van blootstelling en 
beoordeling van risico's

Beoordeling van risico's en vaststelling 
van blootstelling

Or. en

Amendement 93
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de uitvoering van de verplichtingen 
uit hoofde van artikel 6, lid 3, en artikel 9, 
lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG 
beoordeelt de werkgever de niveaus van 
de elektromagnetische velden waaraan de 
werknemers zijn blootgesteld en, indien 
nodig, meet en/of berekent hij deze 
niveaus. Beoordelingen, metingen en 
berekeningen kunnen volgens de 
richtsnoeren in de bijlagen II en III 
worden uitgevoerd. Voor specifieke 
gevallen waarnaar in deze bijlagen niet 
wordt verwezen, mag de werkgever
gebruikmaken van door Cenelec 
vastgestelde geharmoniseerde Europese 
normen voor relevante beoordelings-, 
metings- en berekeningssituaties. De 
werkgever heeft tevens het recht andere 
wetenschappelijke normen of 
richtsnoeren te gebruiken indien dit door 
de betrokken lidstaat wordt 
voorgeschreven. Indien relevant houdt de 
werkgever ook rekening met de
emissieniveaus en andere door de 
fabrikanten van apparatuur 
overeenkomstig de desbetreffende 
Uniewetgeving verstrekte gegevens die 
verband houden met de veiligheid.

1. De werkgever is in het bezit van een 
risicobeoordeling overeenkomstig 
Richtlijn 89/391/EEG en bepaalt welke 
maatregelen moeten worden getroffen 
overeenkomstig deze richtlijn. De 
risicoanalyse moet adequaat worden 
gedocumenteerd, overeenkomstig de 
nationale wetgeving en praktijk. De
werkgever kan daarbij argumenten 
aandragen om aan te tonen dat de aard en 
de omvang van de aan elektromagnetische 
velden verbonden risico's een meer 
uitvoerige beoordeling overbodig maken.
De risicobeoordeling wordt regelmatig 
bijgewerkt, met name indien er 
ingrijpende veranderingen hebben 
plaatsgevonden waardoor zij achterhaald 
is, of wanneer uit de resultaten van het 
gezondheidstoezicht blijkt dat aanpassing 
nodig is.

Or. en
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Motivering

De Cenelec-normen zijn geen open normen en dienen dus niet in deze richtlijn te worden 
vermeld.

Amendement 94
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de uitvoering van de verplichtingen 
uit hoofde van artikel 6, lid 3, en artikel 9, 
lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG beoordeelt 
de werkgever de niveaus van de 
elektromagnetische velden waaraan de 
werknemers zijn blootgesteld en, indien 
nodig, meet en/of berekent hij deze 
niveaus. Beoordelingen, metingen en 
berekeningen kunnen volgens de 
richtsnoeren in de bijlagen II en III worden 
uitgevoerd. Voor specifieke gevallen 
waarnaar in deze bijlagen niet wordt 
verwezen, mag de werkgever 
gebruikmaken van door Cenelec 
vastgestelde geharmoniseerde Europese 
normen voor relevante beoordelings-, 
metings- en berekeningssituaties. De 
werkgever heeft tevens het recht andere 
wetenschappelijke normen of richtsnoeren 
te gebruiken indien dit door de betrokken 
lidstaat wordt voorgeschreven. Indien 
relevant houdt de werkgever ook rekening 
met de emissieniveaus en andere door de 
fabrikanten van apparatuur overeenkomstig 
de desbetreffende Uniewetgeving 
verstrekte gegevens die verband houden 
met de veiligheid.

1. Bij de uitvoering van de verplichtingen 
uit hoofde van artikel 6, lid 3, en artikel 9, 
lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG beoordeelt 
de werkgever de niveaus van de 
elektromagnetische velden waaraan de 
werknemers zijn blootgesteld en, indien 
nodig, meet en/of berekent hij deze 
niveaus. Beoordelingen, metingen en 
berekeningen kunnen volgens de 
richtsnoeren in de bijlagen II en III worden 
uitgevoerd. Voor specifieke gevallen 
waarnaar in deze bijlagen niet wordt 
verwezen, mag de werkgever 
gebruikmaken van door Cenelec 
vastgestelde geharmoniseerde Europese 
normen voor relevante beoordelings-, 
metings- en berekeningssituaties. De 
werkgever heeft tevens het recht andere 
wetenschappelijke normen of richtsnoeren 
te gebruiken. Indien relevant houdt de 
werkgever ook rekening met de 
emissieniveaus en andere door de 
fabrikanten van apparatuur overeenkomstig 
de desbetreffende Uniewetgeving 
verstrekte gegevens die verband houden 
met de veiligheid.

Or. en

Motivering

De werkgever moet het recht hebben wetenschappelijk onderbouwde normen of richtsnoeren te 
gebruiken zelfs als dit door de lidstaat in kwestie niet wordt geëist.
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Amendement 95
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de uitvoering van de verplichtingen 
uit hoofde van artikel 6, lid 3, en artikel 9, 
lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG beoordeelt 
de werkgever de niveaus van de 
elektromagnetische velden waaraan de 
werknemers zijn blootgesteld en, indien 
nodig, meet en/of berekent hij deze 
niveaus. Beoordelingen, metingen en 
berekeningen kunnen volgens de 
richtsnoeren in de bijlagen II en III worden 
uitgevoerd. Voor specifieke gevallen 
waarnaar in deze bijlagen niet wordt 
verwezen, mag de werkgever 
gebruikmaken van door Cenelec 
vastgestelde geharmoniseerde Europese 
normen voor relevante beoordelings-, 
metings- en berekeningssituaties. De 
werkgever heeft tevens het recht andere 
wetenschappelijke normen of richtsnoeren 
te gebruiken indien dit door de betrokken 
lidstaat wordt voorgeschreven. Indien 
relevant houdt de werkgever ook rekening 
met de emissieniveaus en andere door de 
fabrikanten van apparatuur overeenkomstig 
de desbetreffende Uniewetgeving 
verstrekte gegevens die verband houden 
met de veiligheid.

1. Bij de uitvoering van de verplichtingen 
uit hoofde van artikel 6, lid 3, en artikel 9, 
lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG beoordeelt 
de werkgever de niveaus van de 
elektromagnetische velden waaraan de 
werknemers zijn blootgesteld en, indien 
nodig, meet en/of berekent hij deze 
niveaus. Beoordelingen, metingen en 
berekeningen kunnen volgens de 
richtsnoeren in de bijlagen II en III worden 
uitgevoerd. Voor specifieke gevallen 
waarnaar in deze bijlagen niet wordt 
verwezen, mag de werkgever 
gebruikmaken van door Cenelec 
vastgestelde geharmoniseerde Europese 
normen voor relevante beoordelings-, 
metings- en berekeningssituaties. De 
werkgever heeft tevens het recht andere 
wetenschappelijke normen of richtsnoeren 
te gebruiken. Indien relevant houdt de 
werkgever ook rekening met de 
emissieniveaus en andere door de 
fabrikanten van apparatuur overeenkomstig 
de desbetreffende Uniewetgeving 
verstrekte gegevens die verband houden 
met de veiligheid.

Or. en

Amendement 96
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Tenzij er gewettigde redenen in 
verband met gegevensbescherming zijn, 
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wordt deze beoordeling op verzoek 
openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 97
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als op basis van de overeenkomstig 
lid 1 verrichte beoordeling van de niveaus 
van de elektromagnetische velden blijkt 
dat een of meerdere van de in de bijlagen 
II of III bedoelde actiewaarden wordt 
overschreden, beoordeelt de werkgever 
verder of de blootstellingsgrenswaarden 
voor de gezondheidseffecten worden 
overschreden en, indien nodig, berekent 
hij of dit het geval is.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit lid moet na lid 6 komen te staan.

Amendement 98
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als op basis van de overeenkomstig lid 1 
verrichte beoordeling van de niveaus van 
de elektromagnetische velden blijkt dat een 
of meerdere van de in de bijlagen II of III 
bedoelde actiewaarden wordt 
overschreden, beoordeelt de werkgever 
verder of de blootstellingsgrenswaarden 
voor de gezondheidseffecten worden 
overschreden en, indien nodig, berekent hij 

2. Als op basis van de overeenkomstig lid 1 
verrichte beoordeling van de niveaus van 
de elektromagnetische velden blijkt dat een 
of meerdere van de in bijlage II bedoelde 
oriëntatiewaarden wordt overschreden, 
beoordeelt de werkgever verder of de 
blootstellingsgrenswaarden voor de 
veiligheidseffecten worden overschreden 
en, indien nodig, berekent hij of dit het 
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of dit het geval is. geval is.

Or. en

Amendement 99
Elizabeth Lynne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als op basis van de overeenkomstig lid 1 
verrichte beoordeling van de niveaus van 
de elektromagnetische velden blijkt dat een 
of meerdere van de in de bijlagen II of III 
bedoelde actiewaarden wordt 
overschreden, beoordeelt de werkgever 
verder of de blootstellingsgrenswaarden 
voor de gezondheidseffecten worden 
overschreden en, indien nodig, berekent hij 
of dit het geval is.

2. Als op basis van de overeenkomstig lid 1 
verrichte beoordeling van de niveaus van 
de elektromagnetische velden blijkt dat een 
of meerdere van de in bijlage II bedoelde 
oriëntatiewaarden wordt overschreden, 
beoordeelt de werkgever verder of de 
blootstellingsgrenswaarden voor de 
veiligheidseffecten worden overschreden 
en, indien nodig, berekent hij of dit het 
geval is.

Or. en

Amendement 100
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
beoordeling, meting en/of berekening is 
niet noodzakelijk in openbaar 
toegankelijke arbeidsplaatsen op 
voorwaarde dat al een evaluatie is verricht 
overeenkomstig de bepalingen van 
Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad 
van 12 juli 1999 betreffende de beperking 
van blootstelling van de bevolking aan 
elektromagnetische velden van 0 Hz -
300 GHz9, en met inachtneming van de 
daarin opgenomen restricties voor 
werknemers en met uitsluiting van de 

Schrappen
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veiligheidsrisico's. Indien apparatuur die 
voor het publiek is bestemd en die aan de 
EU-productwetgeving voldoet, en met 
name aan de Richtlijnen 1999/5/EG en 
2006/95/EG, overeenkomstig de 
bestemming ervan wordt gebruikt, wordt 
aan deze voorwaarden voldaan.

Or. en

Amendement 101
Paul Murphy, Georgios Toussas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
beoordeling, meting en/of berekening is 
niet noodzakelijk in openbaar 
toegankelijke arbeidsplaatsen op 
voorwaarde dat al een evaluatie is verricht 
overeenkomstig de bepalingen van 
Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad 
van 12 juli 1999 betreffende de beperking 
van blootstelling van de bevolking aan 
elektromagnetische velden van 0 Hz -
300 GHz9, en met inachtneming van de 
daarin opgenomen restricties voor 
werknemers en met uitsluiting van de 
veiligheidsrisico's. Indien apparatuur die 
voor het publiek is bestemd en die aan de 
EU-productwetgeving voldoet, en met 
name aan de Richtlijnen 1999/5/EG en 
2006/95/EG, overeenkomstig de 
bestemming ervan wordt gebruikt, wordt 
aan deze voorwaarden voldaan.

Schrappen

Or. en

Amendement 102
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
beoordeling, meting en/of berekening is 
niet noodzakelijk in openbaar 
toegankelijke arbeidsplaatsen op 
voorwaarde dat al een evaluatie is verricht 
overeenkomstig de bepalingen van 
Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad 
van 12 juli 1999 betreffende de beperking 
van blootstelling van de bevolking aan 
elektromagnetische velden van 0 Hz -
300 GHz9, en met inachtneming van de 
daarin opgenomen restricties voor 
werknemers en met uitsluiting van de 
veiligheidsrisico's. Indien apparatuur die 
voor het publiek is bestemd en die aan de 
EU-productwetgeving voldoet, en met 
name aan de Richtlijnen 1999/5/EG en 
2006/95/EG, overeenkomstig de 
bestemming ervan wordt gebruikt, wordt 
aan deze voorwaarden voldaan.

3. De in de leden 1, 2 en 2 bis bedoelde 
beoordeling, meting en/of berekening is 
niet noodzakelijk in openbaar 
toegankelijke arbeidsplaatsen op 
voorwaarde dat al een evaluatie is verricht 
overeenkomstig de bepalingen van 
Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad 
van 12 juli 1999 betreffende de beperking 
van blootstelling van de bevolking aan 
elektromagnetische velden van 0 Hz -
300 GHz9, en met inachtneming van de 
daarin opgenomen restricties voor 
werknemers en met uitsluiting van de 
veiligheidsrisico's. Indien apparatuur die 
voor het publiek is bestemd en die aan de 
EU-productwetgeving voldoet, en met 
name aan de Richtlijnen 1999/5/EG en 
2006/95/EG, overeenkomstig de 
bestemming ervan wordt gebruikt, wordt 
aan deze voorwaarden voldaan.

Or. en

Amendement 103
Elizabeth Lynne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
beoordeling, meting en/of berekening is 
niet noodzakelijk in openbaar 
toegankelijke arbeidsplaatsen op 
voorwaarde dat al een evaluatie is verricht 
overeenkomstig de bepalingen van 
Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad 
van 12 juli 1999 betreffende de beperking
van blootstelling van de bevolking aan 
elektromagnetische velden van 0 Hz -
300 GHz9, en met inachtneming van de 
daarin opgenomen restricties voor 
werknemers en met uitsluiting van de 
veiligheidsrisico's. Indien apparatuur die 

3. De in de leden 1, 2 en 2 bis bedoelde 
beoordeling, meting en/of berekening is 
niet noodzakelijk in openbaar 
toegankelijke arbeidsplaatsen op 
voorwaarde dat al een evaluatie is verricht 
overeenkomstig de bepalingen van 
Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad 
van 12 juli 1999 betreffende de beperking 
van blootstelling van de bevolking aan 
elektromagnetische velden van 0 Hz -
300 GHz9, en met inachtneming van de 
daarin opgenomen restricties voor 
werknemers en met uitsluiting van de 
veiligheidsrisico's. Indien apparatuur die 
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voor het publiek is bestemd en die aan de 
EU-productwetgeving voldoet, en met 
name aan de Richtlijnen 1999/5/EG en 
2006/95/EG, overeenkomstig de 
bestemming ervan wordt gebruikt, wordt 
aan deze voorwaarden voldaan.

voor het publiek is bestemd en die aan de 
EU-productwetgeving voldoet, en met 
name aan de Richtlijnen 1999/5/EG en 
2006/95/EG, overeenkomstig de 
bestemming ervan wordt gebruikt, wordt 
aan deze voorwaarden voldaan.

Or. en

Amendement 104
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
beoordeling, meting en/of berekeningen 
worden met passende frequentie gepland 
en uitgevoerd door deskundige diensten of 
personen, rekening houdend met de 
richtsnoeren in de bijlagen II en III en 
met name rekening houdend met de 
artikelen 7 en 11 van Richtlijn 
89/391/EEG inzake de vereiste 
deskundige diensten of personen en de 
raadpleging en deelneming van 
werknemers. De gegevens die door middel 
van de beoordeling meting en/of 
berekening van het niveau van 
blootstelling zijn verkregen, worden in 
een passende vorm bewaard, om latere 
raadpleging mogelijk te maken.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit lid moet na lid 6 komen te staan.

Amendement 105
Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
beoordeling, meting en/of berekeningen 
worden met passende frequentie gepland 
en uitgevoerd door deskundige diensten of 
personen, rekening houdend met de 
richtsnoeren in de bijlagen II en III en met 
name rekening houdend met de artikelen 7 
en 11 van Richtlijn 89/391/EEG inzake de 
vereiste deskundige diensten of personen 
en de raadpleging en deelneming van 
werknemers. De gegevens die door middel 
van de beoordeling meting en/of 
berekening van het niveau van blootstelling 
zijn verkregen, worden in een passende 
vorm bewaard, om latere raadpleging 
mogelijk te maken.

4. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
beoordeling, meting en/of berekeningen 
worden met passende frequentie, en in het 
geval van beduidende veranderingen,
gepland en uitgevoerd door deskundige 
diensten of personen, rekening houdend 
met de richtsnoeren in de bijlagen II en III 
en met name rekening houdend met de 
artikelen 7 en 11 van Richtlijn 89/391/EEG 
inzake de vereiste deskundige diensten of 
personen en de raadpleging en deelneming 
van werknemers. De gegevens die door 
middel van de beoordeling meting en/of 
berekening van het niveau van blootstelling 
zijn verkregen, worden in een passende 
vorm bewaard, om latere raadpleging 
mogelijk te maken.

Or. de

Amendement 106
Elizabeth Lynne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
beoordeling, meting en/of berekeningen 
worden met passende frequentie gepland 
en uitgevoerd door deskundige diensten of 
personen, rekening houdend met de 
richtsnoeren in de bijlagen II en III en met 
name rekening houdend met de artikelen 7 
en 11 van Richtlijn 89/391/EEG inzake de 
vereiste deskundige diensten of personen 
en de raadpleging en deelneming van 
werknemers. De gegevens die door middel 
van de beoordeling meting en/of 
berekening van het niveau van blootstelling 
zijn verkregen, worden in een passende 
vorm bewaard, om latere raadpleging 
mogelijk te maken.

4. De in de leden 1, 2 en 2 bis bedoelde 
beoordeling, meting en/of berekeningen 
worden met passende frequentie gepland 
en uitgevoerd door deskundige diensten of 
personen, rekening houdend met de 
richtsnoeren in de bijlagen II en III en met 
name rekening houdend met de artikelen 7 
en 11 van Richtlijn 89/391/EEG inzake de 
vereiste deskundige diensten of personen 
en de raadpleging en deelneming van 
werknemers. De gegevens die door middel 
van de beoordeling meting en/of 
berekening van het niveau van blootstelling 
zijn verkregen, worden in een passende 
vorm bewaard, om latere raadpleging 
mogelijk te maken.
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Or. en

Amendement 107
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Overeenkomstig artikel 6, lid 3, van 
Richtlijn 89/391/EEG besteedt de 
werkgever bij de risicobeoordeling met 
name aandacht aan:

5. Overeenkomstig artikel 6, lid 3, van 
Richtlijn 89/391/EEG besteedt de 
werkgever bij de risicobeoordeling zo 
nodig met name aandacht aan:

Or. en

Amendement 108
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het frequentiespectrum en het niveau, 
de duur en het type van de blootstelling;

a) de frequentiesamenstelling en het 
niveau, de duur en het type van de 
blootstelling;

Or. en

Amendement 109
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de in artikel 3 en de bijlagen II en III 
bij deze Richtlijn bedoelde 
blootstellingsgrenswaarden en 
actiewaarden.

Schrappen

Or. en
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Motivering

This reference should be moved after the definitions.

Amendement 110
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) mogelijke directe fysieke effecten, in 
het bijzonder: effect op het menselijk 
lichaam als rechtstreeks gevolg van de 
aanwezigheid in een elektromagnetisch 
veld, zoals verwarming van weefsels, 
stimulering van spieren, zenuwen of 
zintuigen, duizeligheid of fosfenen;

Or. en

Amendement 111
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) mogelijke schadelijke 
gezondheidseffecten, in het bijzonder: 
biologische effecten met een schadelijke 
uitwerking op het mentale, fysieke en/of 
algemene welzijn van blootgestelde 
werknemers;

Or. en

Amendement 112
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 – letter b quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b quater) mogelijke schadelijke 
veiligheidseffecten, in het bijzonder: 
effecten die tijdelijke hinder veroorzaken 
of de cognitie of andere hersen- of 
spierfuncties aantasten en daardoor het 
vermogen van een werknemer om veilig te 
werken kunnen aantasten;

Or. en

Amendement 113
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 – letter b quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b quinquies) de in artikel 3 en de bijlagen 
II en III bij deze richtlijn bedoelde 
blootstellingsgrenswaarden en 
actiewaarden;

Or. en

Amendement 114
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) mogelijke effecten voor de gezondheid 
en veiligheid van werknemers met een 
verhoogd risico, zoals werknemers die aan 
de werkgever hebben verklaard een actief 
implanteerbaar medisch hulpmiddel bij 
zich te dragen en vrouwen die hebben 
verklaard zwanger te zijn;

c) mogelijke effecten voor de gezondheid 
en veiligheid van werknemers met een 
specifiek risico, in het bijzonder
werknemers die een actief of passief 
geïmplanteerd medisch hulpmiddel (zoals 
een pacemaker) dragen, werknemers die 
draagbare medische hulpmiddelen (zoals 
een insulinepomp) op het lichaam dragen, 
werknemers met een zwak 
immuunsysteem (zoals mensen met 
kanker) en zwangere vrouwen;



AM\886093NL.doc 59/126 PE478.400v01-00

NL

Or. en

Amendement 115
Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) mogelijke effecten voor de gezondheid 
en veiligheid van werknemers met een 
verhoogd risico, zoals werknemers die aan 
de werkgever hebben verklaard een actief 
implanteerbaar medisch hulpmiddel bij 
zich te dragen en vrouwen die hebben 
verklaard zwanger te zijn;

c) mogelijke effecten voor de gezondheid 
en veiligheid van werknemers met een 
verhoogd risico, zoals werknemers die aan 
de werkgever hebben verklaard een actief 
of passief implanteerbaar medisch 
hulpmiddel bij zich te dragen (bv. een 
pacemaker), of te zijn uitgerust met 
draagbare medische hulpmiddelen (zoals 
insulinepompen) en vrouwen die hebben 
verklaard zwanger te zijn;

Or. fr

Motivering

Om te kunnen voldoen aan artikel 5, lid 2, c), moet de werkgever door de werknemer op de 
hoogte worden gesteld van de in het amendement bedoelde gezondheidsomstandigheden; dat kan 
alleen als de werknemer hem van de feiten op de hoogte stelt.

Amendement 116
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 – letter d –inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) mogelijke indirecte effecten, zoals: d) mogelijke indirecte effecten op een 
object als gevolg van de aanwezigheid in 
een elektromagnetisch veld, dat een 
gevaar voor de veiligheid of de 
gezondheid kan opleveren, zoals:

Or. en



PE478.400v01-00 60/126 AM\886093NL.doc

NL

Amendement 117
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) interferentie met elektronische medische 
apparatuur (met inbegrip van pacemakers 
en andere geïmplanteerde hulpmiddelen, 
zoals onder c) bedoeld);

(i) interferentie met elektronische medische 
apparatuur (met inbegrip van pacemakers 
en andere geïmplanteerde of op het 
lichaam gedragen hulpmiddelen, zoals 
onder f) bedoeld);

Or. en

Amendement 118
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 – letter d – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) het risico op rondvliegende 
ferromagnetische voorwerpen in statische 
magnetische velden met een magnetische 
fluxdichtheid van meer dan 30 mT;

(ii) het risico op rondvliegende 
ferromagnetische voorwerpen in statische 
magnetische velden met een magnetische 
fluxdichtheid van meer dan 3 mT;

Or. en

Amendement 119
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 – letter d – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv bis) contactstromen of elektrische 
stromen in extremiteiten;

Or. en

Amendement 120
Julie Girling
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) via het gezondheidstoezicht verkregen 
informatie, met inbegrip van 
gepubliceerde informatie;

Schrappen

Or. en

Amendement 121
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De werkgever is in het bezit van een 
risicobeoordeling, overeenkomstig
artikel 9, lid 1, onder a), van Richtlijn 
89/391/EEG, en vermeldt welke 
maatregelen overeenkomstig de
artikelen 5 en 6 van de onderhavige 
richtlijn moeten worden getroffen. De 
risicoanalyse moet adequaat worden 
gedocumenteerd, overeenkomstig de 
nationale wetgeving en praktijk. De 
werkgever kan daarbij argumenten 
aandragen om aan te tonen dat de aard en 
de omvang van de aan elektromagnetische 
velden verbonden risico's een meer 
uitvoerige beoordeling overbodig maken.
De risicobeoordeling wordt regelmatig 
bijgewerkt, met name indien er 
ingrijpende veranderingen hebben 
plaatsgevonden waardoor zij achterhaald 
is, of wanneer uit de resultaten van het 
gezondheidstoezicht blijkt dat aanpassing 
nodig is.

6. Bij de uitvoering van de verplichtingen 
uit hoofde van artikel 6, lid 3, en artikel 9, 
lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG 
beoordeelt de werkgever de niveaus van 
de elektromagnetische velden waaraan de 
werknemers zijn blootgesteld en, indien 
nodig, meet en/of berekent hij deze 
niveaus. Beoordelingen, metingen en 
berekeningen kunnen volgens de
wetenschappelijk onderbouwde 
richtsnoeren in artikel 14 worden 
uitgevoerd.

Indien aanvullende beoordeling van de 
blootstelling noodzakelijk is, kan de 
werkgever relevante door Europese
normalisatieorganen verstrekte 
desbetreffende normen inzake 
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beoordeling, meting en berekening 
toepassen.
De werkgever heeft tevens het recht 
andere wetenschappelijke normen of 
richtsnoeren te gebruiken indien dit door 
de betrokken lidstaat wordt 
voorgeschreven. Indien relevant kan de 
werkgever ook rekening houden met de 
emissieniveaus en andere door de 
fabrikanten van apparatuur 
overeenkomstig de desbetreffende 
Uniewetgeving verstrekte gegevens die 
verband houden met de veiligheid. Indien 
de verstrekte gegevens die verband 
houden met veiligheid onvoldoende zijn 
om het niveau van blootstelling aan 
elektromagnetische velden op een 
bepaalde werkplek te beoordelen, wordt de 
beoordeling met name uitgevoerd als de in 
de apparatuur of installaties gebruikte 
technieken die van invloed zijn op de 
werkplek in kwestie met name omvatten: 
verhitting door middel van 
magnetrongolven, zelfinductiespoelen, 
antennes met een zendvermogen van meer 
dan 5 watt, in volt uitgedrukt voltage 
hoger dan de actiewaarden van 
desbetreffende frequentie uitgedrukt in 
V/m, stroomsterkten uitgedrukt in ampère 
hoger dan de actiewaarden van 
desbetreffende frequentie uitgedrukt in 
microteslas.

Or. en

Amendement 122
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Als op basis van de overeenkomstig 
lid 4 verrichte beoordeling van de niveaus 
van de elektromagnetische velden blijkt 
dat een of meer van de in bijlage II 
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bedoelde oriëntatiewaarden wordt 
overschreden, beoordeelt of berekent de 
werkgever verder of de 
blootstellingsgrenswaarden voor de 
veiligheidseffecten worden.

Or. en

Amendement 123
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. De in lid 4 en lid 5 bedoelde 
beoordeling, meting en/of berekening 
worden met passende frequentie door 
bevoegde diensten of personen gepland en 
uitgevoerd, rekening houdend met de 
richtsnoeren en met name met de 
artikelen 7 en 11 van richtlijn 
89/391/EEG inzake de vereiste 
deskundige diensten of personen en 
raadpleging van en participatie door de 
werknemers. De gegevens die door middel 
van de beoordeling meting en/of 
berekening van het niveau van 
blootstelling zijn verkregen, worden in 
een passende vorm bewaard, om latere 
raadpleging mogelijk te maken.

Or. en

Amendement 124
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De blootstelling aan 
elektromagnetische velden wordt 
geëlimineerd of tot een minimum beperkt, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 

Schrappen
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technische vooruitgang en de 
mogelijkheid om maatregelen te nemen 
om de productie van elektromagnetische 
velden aan de bron te beheersen.

Or. en

Amendement 125
Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De blootstelling aan elektromagnetische 
velden wordt geëlimineerd of tot een 
minimum beperkt, waarbij rekening wordt 
gehouden met de technische vooruitgang 
en de mogelijkheid om maatregelen te 
nemen om de productie van 
elektromagnetische velden aan de bron te 
beheersen.

1. Risico's rond blootstelling aan 
elektromagnetische velden worden
geëlimineerd of tot een minimum beperkt, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
technische vooruitgang en de mogelijkheid 
om maatregelen te nemen om de productie 
van elektromagnetische velden aan de bron 
te beheersen.

Or. fr

Motivering

Doel van de richtlijn is de risico's rond blootstelling te beperken. Dat zijn dus de risico's die 
moeten worden geëlimineerd of tot een minimum beperkt. De blootstelling zelf kan niet worden 
geëlimineerd gezien de aard van elektromagnetische velden die zich voordoen steeds wanneer 
elektriciteit wordt gebruikt.

Amendement 126
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De blootstelling aan elektromagnetische 
velden wordt geëlimineerd of tot een 
minimum beperkt, waarbij rekening wordt 
gehouden met de technische vooruitgang 
en de mogelijkheid om maatregelen te 
nemen om de productie van 

1. De risico's in verband met blootstelling 
aan elektromagnetische velden worden
geëlimineerd of tot een minimum beperkt, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
technische vooruitgang en de mogelijkheid 
om maatregelen te nemen om de productie 
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elektromagnetische velden aan de bron te 
beheersen.

van elektromagnetische velden aan de bron 
te beheersen.

Or. en

Amendement 127
David Casa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De blootstelling aan elektromagnetische 
velden wordt geëlimineerd of tot een 
minimum beperkt, waarbij rekening wordt 
gehouden met de technische vooruitgang 
en de mogelijkheid om maatregelen te 
nemen om de productie van 
elektromagnetische velden aan de bron te 
beheersen.

1. De blootstelling aan schadelijke 
elektromagnetische velden wordt 
geëlimineerd of tot een minimum beperkt, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
technische vooruitgang en de mogelijkheid 
om maatregelen te nemen om de productie 
van elektromagnetische velden aan de bron 
te beheersen.

Or. en

Amendement 128
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vermindering van de risico's die 
verbonden zijn aan de blootstelling aan 
elektromagnetische velden geschiedt met 
inachtneming van de in 
Richtlijn 89/391/EEG vermelde algemene 
preventieprincipes.

De risico's die verbonden zijn aan de 
blootstelling aan elektromagnetische 
velden worden beperkt of geëlimineerd
met inachtneming van de in 
Richtlijn 89/391/EEG vermelde algemene 
preventieprincipes.

Or. en

Amendement 129
Karima Delli
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De blootstelling van de werknemers mag 
de blootstellingsgrenswaarde niet 
overschrijden, tenzij aan de voorwaarden 
van artikel 4, lid 3, is voldaan. Indien de 
grenswaarden voor blootstelling worden 
overschreden ondanks de maatregelen die 
de werkgever uit hoofde van deze richtlijn 
heeft genomen, dan neemt de werkgever 
onmiddellijk maatregelen om de 
blootstelling terug te brengen tot onder 
deze grenswaarden. De werkgever gaat na 
waarom de grenswaarden zijn 
overschreden en past de beschermings- en 
preventiemaatregelen dienovereenkomstig 
aan om te voorkomen dat de 
grenswaarden opnieuw worden 
overschreden.

Or. en

Amendement 130
Rovana Plumb

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Gezien de wetenschappelijke en 
technische vooruitgang en het alom 
toenemende gebruik op verscheidene 
gebieden van uitrusting die 
elektromagnetische velden opwekt, met 
een welomschreven doel dat de 
maatschappij ten goede komt, trekken de 
lidstaten de nodige financiering uit voor 
onderzoek dat beoogt de negatieve 
effecten van blootstelling van mensen aan 
elektromagnetische velden zo nauwkeurig 
mogelijk vast te stellen.

Or. ro
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Amendement 131
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zodra op basis van de in artikel 4 
bedoelde risicobeoordeling voor aan 
kunstmatige bronnen van optische straling 
blootgestelde werknemers blijkt dat de in
artikel 3 en de bijlagen II en III bedoelde 
actiewaarden overschreden worden, gaat de 
werkgever over tot de opstelling en 
uitvoering van een actieplan dat technische 
en/of organisatorische maatregelen omvat 
om een blootstelling waarbij de 
grenswaarden worden overschreden, te 
voorkomen, tenzij uit de overeenkomstig 
artikel 4, lid 2, verrichte beoordeling blijkt 
dat de blootstellingsgrenswaarden niet 
worden overschreden en 
veiligheidsrisico's kunnen worden 
uitgesloten. Er moet met name rekening 
worden gehouden met:

2. Zodra op basis van de in artikel 4 
bedoelde risicobeoordeling voor aan 
kunstmatige bronnen van optische straling 
blootgestelde werknemers blijkt dat een 
van de in artikel 3 en bijlage II bedoelde 
actiewaarden overschreden worden, gaat de 
werkgever over tot de opstelling en 
uitvoering van een actieplan dat technische 
en/of organisatorische maatregelen omvat 
om een blootstelling waarbij de 
grenswaarden worden overschreden, te 
voorkomen. Er moet met name rekening 
worden gehouden met:

Or. en

Amendement 132
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zodra op basis van de in artikel 4 
bedoelde risicobeoordeling voor aan 
kunstmatige bronnen van optische straling 
blootgestelde werknemers blijkt dat de in 
artikel 3 en de bijlagen II en III bedoelde 
actiewaarden overschreden worden, gaat de 
werkgever over tot de opstelling en 
uitvoering van een actieplan dat technische 
en/of organisatorische maatregelen omvat 
om een blootstelling waarbij de 
grenswaarden worden overschreden, te 

2. Zodra op basis van de in artikel 4
bedoelde risicobeoordeling voor aan 
kunstmatige bronnen van optische straling 
blootgestelde werknemers blijkt dat de in 
artikel 3 en de bijlagen II en III bedoelde 
actiewaarden overschreden worden, gaat de 
werkgever over tot de opstelling en 
uitvoering van een actieplan dat technische 
en/of organisatorische maatregelen omvat 
om een blootstelling waarbij de 
grenswaarden worden overschreden, te 
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voorkomen, tenzij uit de overeenkomstig 
artikel 4, lid 2, verrichte beoordeling blijkt 
dat de blootstellingsgrenswaarden niet 
worden overschreden en veiligheidsrisico's 
kunnen worden uitgesloten. Er moet met 
name rekening worden gehouden met:

voorkomen, tenzij uit de overeenkomstig 
artikel 4, lid 2, verrichte beoordeling blijkt 
dat de blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten niet worden 
overschreden en veiligheidsrisico's kunnen 
worden uitgesloten. Er moet met name 
rekening worden gehouden met:

Or. en

Amendement 133
Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) adequate afbakenings- en 
toegangsmaatregelen (bijvoorbeeld 
signalen, etiketten, vloermarkeringen, 
hekken) om de werknemers te 
waarschuwen de toegang te beperken of te 
controleren;

Or. fr

Amendement 134
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) adequate afbakenings- en 
toegangsmaatregelen (bijvoorbeeld 
signalen, etiketten, vloermarkeringen, 
hekken) om de toegang te beperken of te 
controleren;

Or. en

Amendement 135
Elisabeth Morin-Chartier
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) maatregelen en procedures voor de 
beheersing van vonkontladingen door 
middel van technische middelen en de 
opleiding van werknemers (van 
toepassing bij blootstelling aan elektrische 
velden);

Or. en

Amendement 136
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) maatregelen en procedures voor de 
beheersing van vonkontladingen door 
middel van technische middelen en de 
opleiding van werknemers (van 
toepassing bij blootstelling aan elektrische 
velden);

Or. en

Amendement 137
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Zodra op basis van de in artikel 4 
bedoelde risicobeoordeling voor aan 
kunstmatige bronnen van optische 
straling blootgestelde werknemers blijkt 
dat de in artikel 3 en bijlage II bedoelde 
actiewaarden niet overschreden worden, 
gaat de werkgever over tot de opstelling en 
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uitvoering van een actieplan dat 
technische en/of organisatorische 
maatregelen omvat ter voorkoming van 
risico's voor werknemers met een 
verhoogd risico en risico's door indirecte 
effecten die worden bedoeld in dit artikel:

Or. en

Amendement 138
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op basis van de in artikel 4 bedoelde 
risicobeoordeling worden werkplekken 
waar werknemers zouden kunnen worden 
blootgesteld aan elektromagnetische velden 
die de oriëntatie- of actiewaarden 
overschrijden, overeenkomstig de bijlagen 
II en III alsmede Richtlijn 92/58/EEG van 
24 juni 1992 betreffende de 
minimumvoorschriften voor de veiligheids-
en/of gezondheidssignalering op het werk
(negende bijzondere richtlijn in de zin van 
artikel 16, lid 1, van Richtlijn
89/391/EEG), aangegeven door middel van 
passende signaleringen. De betreffende 
ruimten worden als zodanig aangemerkt en 
de toegang ertoe wordt, naar gelang het 
geval, beperkt. Indien de toegang tot deze 
ruimten reeds om andere redenen op 
gepaste wijze is beperkt zijn geen 
specifieke signaleringen en beperkingen 
van de toegang in verband met 
elektromagnetische velden vereist.

3. Op basis van de in artikel 4 bedoelde 
risicobeoordeling worden werkplekken 
waar werknemers waarschijnlijk worden 
blootgesteld aan elektromagnetische velden 
die de actiewaarden overschrijden, 
overeenkomstig de bijlage II alsmede
Richtlijn 92/58/EEG van 24 juni 1992 
betreffende de minimumvoorschriften voor 
de veiligheids- en/of 
gezondheidssignalering op het werk
(negende bijzondere richtlijn in de zin van 
artikel 16, lid 1, van
Richtlijn 89/391/EEG), aangegeven door 
middel van passende signaleringen. De 
betreffende ruimten worden als zodanig 
aangemerkt en de toegang ertoe wordt, 
naar gelang het geval, beperkt. Indien de 
toegang tot deze ruimten reeds om andere 
redenen op gepaste wijze is beperkt en de 
werknemers over de elektromagnetische 
risico's zijn geïnformeerd, zijn geen 
specifieke signaleringen en beperkingen 
van de toegang in verband met 
elektromagnetische velden vereist.

Or. en

Amendement 139
Elizabeth Lynne
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op basis van de in artikel 4 bedoelde 
risicobeoordeling worden werkplekken 
waar werknemers zouden kunnen worden 
blootgesteld aan elektromagnetische velden 
die de oriëntatie- of actiewaarden 
overschrijden, overeenkomstig de bijlagen 
II en III alsmede Richtlijn 92/58/EEG van 
24 juni 1992 betreffende de 
minimumvoorschriften voor de veiligheids-
en/of gezondheidssignalering op het werk
(negende bijzondere richtlijn in de zin van 
artikel 16, lid 1, van R Richtlijn 
89/391/EEG), aangegeven door middel 
van passende signaleringen. De 
betreffende ruimten worden als zodanig 
aangemerkt en de toegang ertoe wordt, 
naar gelang het geval, beperkt. Indien de 
toegang tot deze ruimten reeds om andere 
redenen op gepaste wijze is beperkt zijn 
geen specifieke signaleringen en 
beperkingen van de toegang in verband 
met elektromagnetische velden vereist.

3. Op basis van de in artikel 4, lid 2,
bedoelde risicobeoordeling worden 
werkplekken waar werknemers zouden 
kunnen worden blootgesteld aan 
elektromagnetische velden die de 
actiewaarden overschrijden, indien nodig 
aangegeven door middel van 
signaleringen, tenzij uit de 
risicobeoordeling blijkt dat de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten niet worden 
overschreden, zodat schadelijke 
gezondheidseffecten kunnen worden 
uitgesloten. Op dezelfde manier worden 
op basis van de in artikel 4, lid 2 bis, 
bedoelde risicobeoordeling werkplekken 
waar werknemers zouden kunnen worden 
blootgesteld aan elektromagnetische 
velden die de oriëntatiewaarden 
overschrijden, indien nodig aangegeven 
door middel van signaleringen, tenzij uit 
de risicobeoordeling blijkt dat de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
veiligheidseffecten niet worden 
overschreden, zodat schadelijke 
veiligheidseffecten kunnen worden 
uitgesloten. De bedoelde signaleringen 
voldoen aan de vereisten van
Richtlijn 92/58/EEG van 24 juni 1992 
betreffende de minimumvoorschriften voor 
de veiligheids- en/of 
gezondheidssignalering op het werk
(negende bijzondere richtlijn in de zin van 
artikel 16, lid 1, van Richtlijn 
89/391/EEG). De betreffende ruimten 
worden als zodanig aangemerkt en de 
toegang ertoe wordt, naar gelang het geval, 
beperkt. Indien de toegang tot deze ruimten 
reeds om andere redenen op gepaste wijze 
is beperkt zijn geen specifieke 
signaleringen en beperkingen van de 
toegang in verband met elektromagnetische 
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velden vereist.

Or. en

Amendement 140
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op basis van de in artikel 4 bedoelde 
risicobeoordeling worden werkplekken 
waar werknemers zouden kunnen worden 
blootgesteld aan elektromagnetische velden 
die de oriëntatie- of actiewaarden 
overschrijden, overeenkomstig de bijlagen 
II en III alsmede Richtlijn 92/58/EEG van 
24 juni 1992 betreffende de 
minimumvoorschriften voor de veiligheids-
en/of gezondheidssignalering op het werk 
(negende bijzondere richtlijn in de zin van 
artikel 16, lid 1, van Richtlijn 
89/391/EEG), aangegeven door middel van 
passende signaleringen. De betreffende 
ruimten worden als zodanig aangemerkt en 
de toegang ertoe wordt, naar gelang het 
geval, beperkt. Indien de toegang tot deze 
ruimten reeds om andere redenen op 
gepaste wijze is beperkt zijn geen 
specifieke signaleringen en beperkingen 
van de toegang in verband met 
elektromagnetische velden vereist.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 141
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op basis van de in artikel 4 bedoelde 
risicobeoordeling worden werkplekken 

3. Op basis van de in artikel 4 bedoelde 
risicobeoordeling worden werkplekken 
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waar werknemers zouden kunnen worden 
blootgesteld aan elektromagnetische velden 
die de oriëntatie- of actiewaarden 
overschrijden, overeenkomstig de bijlagen 
II en III alsmede Richtlijn 92/58/EEG van 
24 juni 1992 betreffende de 
minimumvoorschriften voor de veiligheids-
en/of gezondheidssignalering op het werk 
(negende bijzondere richtlijn in de zin van 
artikel 16, lid 1, van Richtlijn 
89/391/EEG), aangegeven door middel van 
passende signaleringen. De betreffende 
ruimten worden als zodanig aangemerkt en 
de toegang ertoe wordt, naar gelang het 
geval, beperkt. Indien de toegang tot deze
ruimten reeds om andere redenen op 
gepaste wijze is beperkt, zijn geen 
specifieke signaleringen en beperkingen 
van de toegang in verband met 
elektromagnetische velden vereist.

waar werknemers zouden kunnen worden 
blootgesteld aan elektromagnetische velden 
die de oriëntatie- of actiewaarden 
overschrijden, overeenkomstig de 
bijlagen II en III alsmede 
Richtlijn 92/58/EEG van 24 juni 1992 
betreffende de minimumvoorschriften voor 
de veiligheids- en/of 
gezondheidssignalering op het werk 
(negende bijzondere richtlijn in de zin van 
artikel 16, lid 1, van 
Richtlijn 89/391/EEG), aangegeven door 
middel van passende signaleringen. De 
betreffende ruimten worden als zodanig 
aangemerkt en de toegang ertoe wordt, 
naar gelang het geval, beperkt. Indien de 
toegang tot deze ruimten reeds om andere 
redenen op gepaste wijze is beperkt of in 
geval van een doorgangsrecht voor 
bovenleidingen zijn geen specifieke 
signaleringen en beperkingen van de 
toegang in verband met elektromagnetische 
velden vereist.

Or. en

Motivering

De eigenaar van de leiding kan geen waarschuwingstekens in verband met het doorgangsrecht 
plaatsen, omdat hij normaal niet de eigenaar is van de grond. Bovendien wordt maar zelden 
door werkers aan de bovenleidingen gewerkt en als dit gebeurt, dan slechts voor korte tijd.

Amendement 142
Liisa Jaakonsaari

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op basis van de in artikel 4 bedoelde 
risicobeoordeling worden werkplekken 
waar werknemers zouden kunnen worden 
blootgesteld aan elektromagnetische velden 
die de oriëntatie- of actiewaarden 
overschrijden, overeenkomstig de bijlagen 
II en III alsmede Richtlijn 92/58/EEG van 
24 juni 1992 betreffende de 

3. Op basis van de in artikel 4 bedoelde 
risicobeoordeling worden werkplekken 
waar werknemers zouden kunnen worden 
blootgesteld aan elektromagnetische velden 
die de oriëntatie- of actiewaarden 
overschrijden, overeenkomstig de 
bijlagen II en III alsmede 
Richtlijn 92/58/EEG van 24 juni 1992 
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minimumvoorschriften voor de veiligheids-
en/of gezondheidssignalering op het werk 
(negende bijzondere richtlijn in de zin van 
artikel 16, lid 1, van Richtlijn 
89/391/EEG), aangegeven door middel van 
passende signaleringen. De betreffende 
ruimten worden als zodanig aangemerkt en 
de toegang ertoe wordt, naar gelang het 
geval, beperkt. Indien de toegang tot deze 
ruimten reeds om andere redenen op 
gepaste wijze is beperkt, zijn geen 
specifieke signaleringen en beperkingen 
van de toegang in verband met 
elektromagnetische velden vereist.

betreffende de minimumvoorschriften voor 
de veiligheids- en/of 
gezondheidssignalering op het werk 
(negende bijzondere richtlijn in de zin van 
artikel 16, lid 1, van 
Richtlijn 89/391/EEG), aangegeven door 
middel van passende signaleringen. De 
betreffende ruimten worden als zodanig 
aangemerkt en de toegang ertoe wordt, 
naar gelang het geval, beperkt. Indien de 
toegang tot deze ruimten reeds om andere 
redenen op gepaste wijze is beperkt of 
andere oplossingen worden gevonden die 
overeenkomen met de nationale wet en 
praktijken, zijn geen specifieke 
signaleringen en beperkingen van de 
toegang in verband met elektromagnetische 
velden vereist.

Or. en

Motivering

Wat het doorgangsrecht voor bovenleidingen betreft, houden veel praktische problemen verband 
met de signaleringen en de beperkingen van de toegang, bijvoorbeeld wie de eigenaar is van de 
grond waar de signaleringen moeten worden geplaatst, om welk geografisch gebied het gaat en 
hoeveel signaleringen nodig zijn. Hierbij moet rekening worden gehouden met de nationale wet 
en praktijken en andere omstandigheden.

Amendement 143
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In elk geval mag de blootstelling van de 
werknemers de blootstellingsgrenswaarde 
voor gezondheidseffect niet overschrijden, 
tenzij aan de voorwaarden van artikel 3, 
lid 6, is voldaan. Indien de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten ondanks de 
maatregelen die de werkgever uit hoofde 
van deze richtlijn heeft genomen, is 
overschreden, neemt de werkgever 
onmiddellijk maatregelen om de 

Schrappen
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blootstelling terug te brengen tot onder 
deze blootstellingsgrenswaarden. De 
werkgever gaat na waarom de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten zijn overschreden en 
wijzigt de beschermings- en 
preventiemaatregelen op zodanige wijze 
dat de grenswaarden niet opnieuw worden 
overschreden.

Or. en

Amendement 144
Jutta Steinruck

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In elk geval mag de blootstelling van de 
werknemers de blootstellingsgrenswaarde 
voor gezondheidseffect niet overschrijden, 
tenzij aan de voorwaarden van artikel 3, 
lid 6, is voldaan. Indien de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten ondanks de 
maatregelen die de werkgever uit hoofde 
van deze richtlijn heeft genomen, is 
overschreden, neemt de werkgever 
onmiddellijk maatregelen om de 
blootstelling terug te brengen tot onder 
deze blootstellingsgrenswaarden. De 
werkgever gaat na waarom de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten zijn overschreden en 
wijzigt de beschermings- en 
preventiemaatregelen op zodanige wijze 
dat de grenswaarden niet opnieuw worden 
overschreden.

4. In elk geval mag de blootstelling van de 
werknemers de blootstellingsgrenswaarde 
voor gezondheidseffect niet overschrijden.
Indien de blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten ondanks de 
maatregelen die de werkgever uit hoofde 
van deze richtlijn heeft genomen, is 
overschreden, rust op de werkgever de 
directe verplichting om de blootstelling 
terug te brengen tot onder deze 
blootstellingsgrenswaarden. De werkgever 
gaat na waarom de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten zijn overschreden en 
wijzigt de beschermings- en 
preventiemaatregelen op zodanige wijze 
dat de grenswaarden niet opnieuw worden 
overschreden.

Or. de

Amendement 145
Julie Girling
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In elk geval mag de blootstelling van de 
werknemers de blootstellingsgrenswaarde 
voor gezondheidseffect niet overschrijden, 
tenzij aan de voorwaarden van artikel 3, 
lid 6, is voldaan. Indien de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten ondanks de 
maatregelen die de werkgever uit hoofde 
van deze richtlijn heeft genomen, is 
overschreden, neemt de werkgever 
onmiddellijk maatregelen om de 
blootstelling terug te brengen tot onder 
deze blootstellingsgrenswaarden. De 
werkgever gaat na waarom de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten zijn overschreden en 
wijzigt de beschermings- en 
preventiemaatregelen op zodanige wijze 
dat de grenswaarden niet opnieuw worden 
overschreden.

4. Werknemers worden niet blootgesteld 
boven de blootstellingsgrenswaarden voor 
veiligheidseffecten, tenzij er 
beheerscontroles zijn en de werknemers 
zijn opgeleid om ervoor te zorgen dat de 
gevolgen van schadelijke 
veiligheidseffecten worden voorkomen.

In elk geval mag de blootstelling van de 
werknemers de blootstellingsgrenswaarde 
voor gezondheidseffect niet overschrijden, 
tenzij aan de voorwaarden van artikel 3, 
lid 6, is voldaan. Indien de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten ondanks de 
maatregelen die de werkgever uit hoofde 
van deze richtlijn heeft genomen, is 
overschreden, neemt de werkgever 
onmiddellijk maatregelen om de 
blootstelling terug te brengen tot onder 
deze blootstellingsgrenswaarden. De 
werkgever gaat na waarom de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten zijn overschreden en 
wijzigt de beschermings- en 
preventiemaatregelen op zodanige wijze 
dat de grenswaarden niet opnieuw worden 
overschreden.

Or. en
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Amendement 146
Elizabeth Lynne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In elk geval mag de blootstelling van de 
werknemers de blootstellingsgrenswaarde 
voor gezondheidseffect niet overschrijden, 
tenzij aan de voorwaarden van artikel 3, 
lid 6, is voldaan. Indien de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten ondanks de 
maatregelen die de werkgever uit hoofde 
van deze richtlijn heeft genomen, is 
overschreden, neemt de werkgever 
onmiddellijk maatregelen om de 
blootstelling terug te brengen tot onder 
deze blootstellingsgrenswaarden. De 
werkgever gaat na waarom de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten zijn overschreden en 
wijzigt de beschermings- en 
preventiemaatregelen op zodanige wijze 
dat de grenswaarden niet opnieuw worden 
overschreden.

4. In situaties waar werknemers worden 
blootgesteld boven de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
veiligheidseffecten, moeten er procedures 
zijn en moeten de werknemers opgeleid 
zijn om ervoor te zorgen dat gevolgen van 
schadelijke veiligheidseffecten worden 
voorkomen. In elk geval mag de 
blootstelling van de werknemers de 
blootstellingsgrenswaarde voor 
gezondheidseffect niet overschrijden, tenzij 
aan de voorwaarden van artikel 3, lid 6, is 
voldaan. Indien de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten ondanks de 
maatregelen die de werkgever uit hoofde 
van deze richtlijn heeft genomen, is 
overschreden, neemt de werkgever 
onmiddellijk maatregelen om de 
blootstelling terug te brengen tot onder 
deze blootstellingsgrenswaarden. De 
werkgever gaat na waarom de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten zijn overschreden en 
wijzigt de beschermings- en 
preventiemaatregelen op zodanige wijze 
dat de grenswaarden niet opnieuw worden 
overschreden.

Or. en

Amendement 147
Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In elk geval mag de blootstelling van de 4. In elk geval mag de blootstelling van de 
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werknemers de blootstellingsgrenswaarde 
voor gezondheidseffect niet overschrijden, 
tenzij aan de voorwaarden van artikel 3, 
lid 6, is voldaan. Indien de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten ondanks de 
maatregelen die de werkgever uit hoofde 
van deze richtlijn heeft genomen, is 
overschreden, neemt de werkgever 
onmiddellijk maatregelen om de 
blootstelling terug te brengen tot onder 
deze blootstellingsgrenswaarden. De 
werkgever gaat na waarom de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten zijn overschreden en 
wijzigt de beschermings- en 
preventiemaatregelen op zodanige wijze 
dat de grenswaarden niet opnieuw worden 
overschreden.

werknemers de blootstellingsgrenswaarde 
voor gezondheidseffect niet overschrijden, 
tenzij aan de voorwaarden van artikel 3, 
lid 6, is voldaan. Indien de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten ondanks de 
maatregelen die de werkgever uit hoofde 
van deze richtlijn heeft genomen, is 
overschreden, neemt de werkgever 
onmiddellijk maatregelen om de 
blootstelling terug te brengen tot onder 
deze blootstellingsgrenswaarden. De 
werkgever gaat na waarom de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten zijn overschreden en 
wijzigt de beschermings- en 
preventiemaatregelen op zodanige wijze 
dat de grenswaarden niet opnieuw worden 
overschreden, er daarbij voor zorgende dat 
de veranderingen traceerbaar blijven.

Or. fr

Amendement 148
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In elk geval mag de blootstelling van de 
werknemers de blootstellingsgrenswaarde 
voor gezondheidseffect niet overschrijden, 
tenzij aan de voorwaarden van artikel 3, 
lid 6, is voldaan. Indien de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten ondanks de 
maatregelen die de werkgever uit hoofde 
van deze richtlijn heeft genomen, is 
overschreden, neemt de werkgever 
onmiddellijk maatregelen om de 
blootstelling terug te brengen tot onder 
deze blootstellingsgrenswaarden. De 
werkgever gaat na waarom de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten zijn overschreden en 

4. In elk geval mag de blootstelling van de 
werknemers de blootstellingsgrenswaarde 
voor gezondheidseffect niet overschrijden.
Indien de blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten ondanks de 
maatregelen die de werkgever uit hoofde 
van deze richtlijn heeft genomen, is 
overschreden, neemt de werkgever 
onmiddellijk maatregelen om de 
blootstelling terug te brengen tot onder 
deze blootstellingsgrenswaarden. De 
werkgever gaat na waarom de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten zijn overschreden en 
wijzigt de beschermings- en 
preventiemaatregelen op zodanige wijze 
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wijzigt de beschermings- en 
preventiemaatregelen op zodanige wijze 
dat de grenswaarden niet opnieuw worden 
overschreden.

dat de grenswaarden niet opnieuw worden 
overschreden.

Or. en

Motivering

Dit amendement is het gevolg van de wijziging (schrapping) van artikel 3, lid 6.

Amendement 149
Paul Murphy, Georgios Toussas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In elk geval mag de blootstelling van de 
werknemers de blootstellingsgrenswaarde 
voor gezondheidseffect niet overschrijden, 
tenzij aan de voorwaarden van artikel 3, 
lid 6, is voldaan. Indien de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten ondanks de 
maatregelen die de werkgever uit hoofde 
van deze richtlijn heeft genomen, is 
overschreden, neemt de werkgever 
onmiddellijk maatregelen om de 
blootstelling terug te brengen tot onder 
deze blootstellingsgrenswaarden. De 
werkgever gaat na waarom de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten zijn overschreden en 
wijzigt de beschermings- en 
preventiemaatregelen op zodanige wijze 
dat de grenswaarden niet opnieuw worden 
overschreden.

4. In elk geval mag de blootstelling van de 
werknemers de blootstellingsgrenswaarde 
voor gezondheidseffect niet overschrijden.
Indien de blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten ondanks de 
maatregelen die de werkgever uit hoofde 
van deze richtlijn heeft genomen, is 
overschreden, neemt de werkgever 
onmiddellijk maatregelen om de 
blootstelling terug te brengen tot onder 
deze blootstellingsgrenswaarden. De 
werkgever gaat na waarom de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten zijn overschreden en 
wijzigt de beschermings- en 
preventiemaatregelen op zodanige wijze 
dat de grenswaarden niet opnieuw worden 
overschreden.

Or. en

Amendement 150
Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5



PE478.400v01-00 80/126 AM\886093NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Overeenkomstig artikel 15 van 
Richtlijn 89/391/EEG stemt de werkgever 
de in dit artikel en in de bijlagen II en III 
bedoelde maatregelen af op de behoeften 
van werknemers met een verhoogd risico.

5. Overeenkomstig artikel 15 van 
Richtlijn 89/391/EEG stemt de werkgever 
de in dit artikel en in de bijlagen II en III 
bedoelde maatregelen af op de behoeften 
van werknemers met een verhoogd risico, 
met name werknemers die hun werkgever 
hebben verklaard implanteerbare of 
draagbare medische hulpmiddelen te 
dragen en vrouwen die hebben verklaard 
zwanger te zijn.

Or. fr

Amendement 151
Elizabeth Lynne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Overeenkomstig artikel 15 van 
Richtlijn 89/391/EEG stemt de werkgever 
de in dit artikel en in de bijlagen II en III 
bedoelde maatregelen af op de behoeften 
van werknemers met een verhoogd risico.

5. Overeenkomstig artikel 15 van 
Richtlijn 89/391/EEG stemt de werkgever 
de in dit artikel en in de bijlagen II en III 
bedoelde maatregelen af op de behoeften 
van werknemers met een verhoogd risico, 
met name werknemers die hebben 
verklaard te zijn uitgerust met 
implanteerbare of draagbare medische 
hulpmiddelen en vrouwen die hebben 
verklaard zwanger te zijn.

Or. en

Amendement 152
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Overeenkomstig artikel 15 van Richtlijn 
89/391/EEG stemt de werkgever de in dit 

5. Overeenkomstig artikel 15 van Richtlijn 
89/391/EEG stemt de werkgever de in dit 
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artikel en in de bijlagen II en III bedoelde 
maatregelen af op de behoeften van 
werknemers met een verhoogd risico.

artikel bedoelde maatregelen af op de 
behoeften van werknemers met een 
verhoogd risico en indien nodig op de 
resultaten van afzonderlijke 
risicobeoordelingen.

Or. en

Amendement 153
Jutta Steinruck

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de artikelen 10 en 12 van 
Richtlijn 89/391/EEG, zorgt de werkgever 
ervoor dat werknemers die aan risico's in 
verband met elektromagnetische velden op 
het werk worden blootgesteld, en/of hun 
vertegenwoordigers, alle benodigde 
voorlichting en opleiding ontvangen met 
betrekking tot het resultaat van de in 
artikel 4, lid 1, van deze richtlijn bedoelde 
risicobeoordeling, die met name betrekking 
heeft op:

Onverminderd de artikelen 10 en 12 van 
Richtlijn 89/391/EEG, heeft de werkgever 
de verplichting de werknemers die aan 
risico's in verband met elektromagnetische 
velden op het werk worden blootgesteld, 
en/of hun vertegenwoordigers, alle 
benodigde voorlichting en opleiding te 
bieden met betrekking tot het resultaat van 
de in artikel 4, lid 1, van deze richtlijn 
bedoelde risicobeoordeling, die met name 
betrekking heeft op:

Or. de

Amendement 154
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de artikelen 10 en 12 van 
Richtlijn 89/391/EEG, zorgt de werkgever 
ervoor dat werknemers die aan risico's in 
verband met elektromagnetische velden op 
het werk worden blootgesteld, en/of hun 
vertegenwoordigers, alle benodigde 
voorlichting en opleiding ontvangen met 
betrekking tot het resultaat van de in 

Onverminderd de artikelen 10 en 12 van 
Richtlijn 89/391/EEG, zorgt de werkgever 
ervoor dat werknemers die waarschijnlijk 
aan risico's in verband met 
elektromagnetische velden op het werk 
zullen worden blootgesteld, en/of hun 
vertegenwoordigers, alle benodigde 
voorlichting en opleiding ontvangen met 
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artikel 4, lid 1, van deze richtlijn bedoelde 
risicobeoordeling, die met name betrekking 
heeft op:

betrekking tot het resultaat van de in 
artikel 4, lid 1, van deze richtlijn bedoelde 
risicobeoordeling, die met name betrekking 
heeft op:

Or. en

Amendement 155
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de artikelen 10 en 12 van 
Richtlijn 89/391/EEG, zorgt de werkgever 
ervoor dat werknemers die aan risico's in 
verband met elektromagnetische velden op 
het werk worden blootgesteld, en/of hun 
vertegenwoordigers, alle benodigde 
voorlichting en opleiding ontvangen met 
betrekking tot het resultaat van de in 
artikel 4, lid 1, van deze richtlijn bedoelde 
risicobeoordeling, die met name betrekking 
heeft op:

Onverminderd de artikelen 10 en 12 van 
Richtlijn 89/391/EEG, zorgt de werkgever 
ervoor dat werknemers die aan risico's in 
verband met elektromagnetische velden op 
het werk worden blootgesteld, en hun 
vertegenwoordigers, alle benodigde 
voorlichting en opleiding ontvangen met 
betrekking tot het resultaat van de in 
artikel 4, lid 1, van deze richtlijn bedoelde 
risicobeoordeling, die met name betrekking 
heeft op:

Or. de

Amendement 156
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de waarden en concepten van de 
blootstellingsgrenswaarden, 
oriëntatiewaarden en actiewaarden, de 
daarmee verbonden mogelijke risico's en 
de getroffen preventieve maatregelen;

b) de waarden en concepten van de 
blootstellingsgrenswaarden en 
actiewaarden, de daarmee verbonden 
mogelijke risico's en de getroffen 
preventieve maatregelen;

Or. en
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Amendement 157
Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de mogelijke indirecte gevolgen van 
blootstelling;

Or. fr

Amendement 158
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor preventie en vroegtijdige diagnose 
van mogelijke schadelijke 
gezondheidseffecten ten gevolge van 
blootstelling aan elektromagnetische 
velden wordt een passend 
gezondheidstoezicht uitgeoefend 
overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn 
89/391/EEG.

1. Voor preventie en vroegtijdige diagnose 
van mogelijke schadelijke 
gezondheidseffecten ten gevolge van 
blootstelling aan elektromagnetische 
velden wordt een passend 
gezondheidstoezicht uitgeoefend 
overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn 
89/391/EEG. Deze maatregelen, alsmede 
de vereisten die zijn gespecificeerd voor de 
gezondheidsdossiers en de 
beschikbaarheid ervan, worden 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
en/of praktijk ingevoerd.

Or. en

Motivering

Zie "Nadere uitleg van het voorstel, per hoofdstuk of per artikel", artikel 8, bladzijde 9 van het 
Commissievoorstel. Daar staat: "(...) door laagfrequente velden veroorzaakte effecten [kunnen] 
niet meer waargenomen (...) worden zodra de werknemer het gebied van de ongewenste 
blootstelling heeft verlaten. Eventuele gezondheidsschade als gevolg van een dergelijke 
blootstelling kan derhalve niet door middel van een medisch onderzoek worden vastgesteld".

Amendement 159
Karima Delli
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor preventie en vroegtijdige diagnose 
van mogelijke schadelijke 
gezondheidseffecten ten gevolge van 
blootstelling aan elektromagnetische 
velden wordt een passend 
gezondheidstoezicht uitgeoefend 
overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn 
89/391/EEG.

1. Voor preventie en vroegtijdige diagnose 
van mogelijke schadelijke 
gezondheidseffecten ten gevolge van 
blootstelling aan elektromagnetische 
velden wordt een passend 
gezondheidstoezicht uitgeoefend 
overeenkomstig artikel 14 van 
Richtlijn 89/391/EEG. Deze maatregelen, 
alsmede de vereisten die zijn 
gespecificeerd voor de 
gezondheidsdossiers en de 
beschikbaarheid ervan, worden 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
en/of praktijk ingevoerd.

Or. en

Amendement 160
Elizabeth Lynne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor preventie en vroegtijdige diagnose 
van mogelijke schadelijke 
gezondheidseffecten ten gevolge van 
blootstelling aan elektromagnetische 
velden wordt een passend 
gezondheidstoezicht uitgeoefend 
overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn 
89/391/EEG.

1. Voor preventie en vroegtijdige diagnose 
van mogelijke schadelijke 
gezondheidseffecten ten gevolge van 
blootstelling aan elektromagnetische 
velden wordt een passend 
gezondheidstoezicht uitgeoefend 
overeenkomstig artikel 14 van 
Richtlijn 89/391/EEG. Deze maatregelen 
worden ingevoerd overeenkomstig de 
nationale wetgeving en/of praktijk.

Or. en

Amendement 161
Liisa Jaakonsaari
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor preventie en vroegtijdige diagnose 
van mogelijke schadelijke 
gezondheidseffecten ten gevolge van 
blootstelling aan elektromagnetische 
velden wordt een passend 
gezondheidstoezicht uitgeoefend 
overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn 
89/391/EEG.

1. Voor preventie en vroegtijdige diagnose 
van mogelijke schadelijke 
gezondheidseffecten ten gevolge van 
blootstelling aan elektromagnetische 
velden wordt een passend 
gezondheidstoezicht uitgeoefend 
overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn 
89/391/EEG. Bovendien moeten de 
richtsnoeren in de lidstaten inzake 
medische onderzoeken en 
gezondheidsbewaking worden bijgewerkt 
in het licht van de nieuwste grenswaarden 
voor blootstelling van werknemers aan 
elektromagnetische velden.

Or. fi

Amendement 162
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor blootstellingen in het 
frequentiebereik tot 100 kHz wordt ieder 
door een werknemer gemeld ongewenst of 
onverwacht gezondheidseffect 
doorgegeven aan de persoon die met het 
medisch toezicht is belast, die vervolgens 
gepaste actie onderneemt overeenkomstig 
met intern recht en praktijk.

Schrappen

Or. en

Amendement 163
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor blootstellingen in het 
frequentiebereik tot 100 kHz wordt ieder 
door een werknemer gemeld ongewenst of 
onverwacht gezondheidseffect 
doorgegeven aan de persoon die met het 
medisch toezicht is belast, die vervolgens 
gepaste actie onderneemt overeenkomstig 
met intern recht en praktijk.

Schrappen

Or. en

Amendement 164
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor blootstellingen in het 
frequentiebereik tot 100 kHz wordt ieder 
door een werknemer gemeld ongewenst of 
onverwacht gezondheidseffect 
doorgegeven aan de persoon die met het 
medisch toezicht is belast, die vervolgens 
gepaste actie onderneemt overeenkomstig 
met intern recht en praktijk.

Voor blootstellingen in het 
frequentiebereik tot 100 kHz wordt, als 
blootstelling boven de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten wordt vastgesteld, 
ieder door een werknemer gemeld 
ongewenst of onverwacht 
gezondheidseffect doorgegeven aan de 
persoon die met het medisch toezicht is 
belast, die vervolgens gepaste actie 
onderneemt overeenkomstig met intern 
recht en praktijk.

Or. en

Amendement 165
Elizabeth Lynne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor blootstellingen in het 
frequentiebereik tot 100 kHz wordt ieder 

Voor blootstellingen in het 
frequentiebereik tot 100 kHz wordt, als 
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door een werknemer gemeld ongewenst of 
onverwacht gezondheidseffect 
doorgegeven aan de persoon die met het 
medisch toezicht is belast, die vervolgens 
gepaste actie onderneemt overeenkomstig 
met intern recht en praktijk.

blootstelling boven de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten wordt vastgesteld, 
ieder door een werknemer gemeld 
ongewenst of onverwacht 
gezondheidseffect doorgegeven aan de 
persoon die met het medisch toezicht is 
belast, die vervolgens gepaste actie 
onderneemt overeenkomstig met intern 
recht en praktijk.

Or. en

Amendement 166
Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor blootstellingen in het 
frequentiebereik tot 100 kHz wordt ieder 
door een werknemer gemeld ongewenst of 
onverwacht gezondheidseffect
doorgegeven aan de persoon die met het 
medisch toezicht is belast, die vervolgens 
gepaste actie onderneemt overeenkomstig 
met intern recht en praktijk.

Voor blootstellingen in het 
frequentiebereik tot 100 kHz wordt ieder 
door een werknemer gemeld ongewenst of 
nadelig effect op de lichamelijke 
gezondheid doorgegeven aan de persoon 
die met het medisch toezicht is belast, die 
vervolgens gepaste actie onderneemt 
overeenkomstig met intern recht en 
praktijk.

Or. de

Amendement 167
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij blootstelling in het bereik van 100 kHz 
tot 300 GHz en in elk geval waar 
blootstelling boven de 
blootstellingsgrenswaarden wordt
vastgesteld, wordt (worden) de betrokken 
werknemer(s) in staat gesteld een medisch 

Schrappen
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onderzoek te ondergaan overeenkomstig 
intern recht en praktijk. Indien als gevolg 
van een dergelijke blootstelling 
gezondheidschade wordt vastgesteld, 
verricht de werkgever een herbeoordeling 
van de risico's overeenkomstig artikel 4.

Or. en

Amendement 168
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij blootstelling in het bereik van 100 kHz 
tot 300 GHz en in elk geval waar 
blootstelling boven de 
blootstellingsgrenswaarden wordt 
vastgesteld, wordt (worden) de betrokken 
werknemer(s) in staat gesteld een medisch 
onderzoek te ondergaan overeenkomstig 
intern recht en praktijk. Indien als gevolg 
van een dergelijke blootstelling 
gezondheidschade wordt vastgesteld, 
verricht de werkgever een herbeoordeling 
van de risico's overeenkomstig artikel 4.

Schrappen

Or. en

Amendement 169
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij blootstelling in het bereik van 100 kHz 
tot 300 GHz en in elk geval waar 
blootstelling boven de 
blootstellingsgrenswaarden wordt 
vastgesteld, wordt (worden) de betrokken 
werknemer(s) in staat gesteld een medisch 
onderzoek te ondergaan overeenkomstig 

Bij blootstelling in het bereik van 100 kHz 
tot 300 GHz waar blootstelling boven de 
blootstellingsgrenswaarden wordt 
vastgesteld, wordt (worden) de betrokken 
werknemer(s) in staat gesteld een medisch 
onderzoek te ondergaan overeenkomstig 
intern recht en praktijk. Indien als gevolg 



AM\886093NL.doc 89/126 PE478.400v01-00

NL

intern recht en praktijk. Indien als gevolg 
van een dergelijke blootstelling 
gezondheidschade wordt vastgesteld, 
verricht de werkgever een herbeoordeling 
van de risico's overeenkomstig artikel 4.

van een dergelijke blootstelling 
gezondheidschade wordt vastgesteld, 
verricht de werkgever een herbeoordeling 
van de risico's overeenkomstig artikel 4.

Or. en

Amendement 170
Elizabeth Lynne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij blootstelling in het bereik van 100 kHz 
tot 300 GHz en in elk geval waar 
blootstelling boven de 
blootstellingsgrenswaarden wordt 
vastgesteld, wordt (worden) de betrokken
werknemer(s) in staat gesteld een medisch 
onderzoek te ondergaan overeenkomstig 
intern recht en praktijk. Indien als gevolg 
van een dergelijke blootstelling 
gezondheidschade wordt vastgesteld, 
verricht de werkgever een herbeoordeling 
van de risico's overeenkomstig artikel 4.

Bij blootstelling in het bereik van 100 kHz 
tot 300 GHz waar blootstelling boven de 
blootstellingsgrenswaarden wordt 
vastgesteld, wordt (worden) de 
werknemer(s) in staat gesteld een medisch 
onderzoek te ondergaan tijdens de 
werkuren. De kosten worden gedragen
overeenkomstig intern recht en praktijk.
Indien als gevolg van een dergelijke 
blootstelling gezondheidschade wordt 
vastgesteld, verricht de werkgever een 
herbeoordeling van de risico's 
overeenkomstig artikel 4.

Or. en

Amendement 171
David Casa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij blootstelling in het bereik van 100 kHz 
tot 300 GHz en in elk geval waar 
blootstelling boven de 
blootstellingsgrenswaarden wordt 
vastgesteld, wordt (worden) de betrokken 
werknemer(s) in staat gesteld een medisch 

Bij blootstelling in het bereik van 100 kHz 
tot 300 GHz en in elk geval waar 
blootstelling boven de 
blootstellingsgrenswaarden wordt 
vastgesteld, wordt (worden) de betrokken 
werknemer(s) in staat gesteld een medisch 
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onderzoek te ondergaan overeenkomstig 
intern recht en praktijk. Indien als gevolg 
van een dergelijke blootstelling 
gezondheidschade wordt vastgesteld, 
verricht de werkgever een herbeoordeling 
van de risico's overeenkomstig artikel 4.

onderzoek te ondergaan overeenkomstig 
intern recht en praktijk. Indien als gevolg 
van een dergelijke blootstelling 
gezondheidschade wordt vastgesteld, 
verricht de werkgever een herbeoordeling 
van de risico's en de beschermings- en 
preventiemaatregelen overeenkomstig 
artikel 4.

Or. en

Amendement 172
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij blootstelling in het bereik van 100 kHz 
tot 300 GHz en in elk geval waar 
blootstelling boven de 
blootstellingsgrenswaarden wordt 
vastgesteld, wordt (worden) de betrokken 
werknemer(s) in staat gesteld een medisch 
onderzoek te ondergaan overeenkomstig 
intern recht en praktijk. Indien als gevolg 
van een dergelijke blootstelling 
gezondheidschade wordt vastgesteld, 
verricht de werkgever een herbeoordeling 
van de risico's overeenkomstig artikel 4.

Bij blootstelling in het bereik van 100 kHz 
tot 300 GHz en in elk geval waar 
blootstelling boven de 
blootstellingsgrenswaarden wordt 
vastgesteld, wordt (worden) de betrokken 
werknemer(s) in staat gesteld een medisch 
onderzoek te ondergaan overeenkomstig 
intern recht en praktijk. Indien als gevolg 
van een dergelijke blootstelling 
gezondheidschade wordt vastgesteld, 
verricht de werkgever een herbeoordeling 
van de risico's overeenkomstig artikel 4, en 
biedt hij schadevergoeding aan 
overeenkomstig nationaal recht en 
gebruik.

Or. de

Amendement 173
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De werkgever neemt passende 
maatregelen om te waarborgen dat de arts 

Schrappen
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en/of de medische autoriteit 
verantwoordelijk voor het 
gezondheidstoezicht toegang hebben tot 
de resultaten van de in artikel 4 bedoelde 
risicobeoordeling.

Or. en

Amendement 174
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gegevens die door middel van het 
gezondheidstoezicht zijn verkregen, 
worden in een passende vorm bewaard om 
latere raadpleging ervan mogelijk te 
maken, waarbij rekening wordt gehouden 
met vertrouwelijkheidsvoorschriften. De 
individuele werknemer heeft desgevraagd 
toegang tot de hem persoonlijk 
betreffende medische gegevens.

Schrappen

Or. en

Amendement 175
Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gegevens die door middel van het 
gezondheidstoezicht zijn verkregen, 
worden in een passende vorm bewaard om 
latere raadpleging ervan mogelijk te 
maken, waarbij rekening wordt gehouden 
met vertrouwelijkheidsvoorschriften. De 
individuele werknemer heeft desgevraagd 
toegang tot de hem persoonlijk betreffende 
medische gegevens.

3. De resultaten van de medische controle 
blijven in een geschikte vorm bewaard om
raadpleging te allen tijde mogelijk te 
maken, waarbij met de vereisten inzake het 
vertrouwelijke karakter ervan rekening 
gehouden wordt. De individuele 
werknemer heeft desgevraagd toegang tot 
de hem persoonlijk betreffende medische 
gegevens.

Or. de
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Amendement 176
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gegevens die door middel van het 
gezondheidstoezicht zijn verkregen, 
worden in een passende vorm bewaard om 
latere raadpleging ervan mogelijk te 
maken, waarbij rekening wordt gehouden 
met vertrouwelijkheidsvoorschriften. De 
individuele werknemer heeft desgevraagd 
toegang tot de hem persoonlijk betreffende 
medische gegevens.

3. De gegevens die door middel van het 
gezondheidstoezicht zijn verkregen, 
worden in een passende vorm bewaard om 
latere raadpleging ervan mogelijk te 
maken, waarbij rekening wordt gehouden 
met vertrouwelijkheidsvoorschriften. De 
individuele werknemer heeft desgevraagd 
onbeperkte toegang tot de hem persoonlijk 
betreffende medische gegevens.

Or. de

Amendement 177
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Monitoring van langetermijneffecten

Er wordt een comité van onafhankelijke 
deskundigen opgericht om een overzicht 
van de wetenschappelijke kennis over de 
langetermijneffecten van blootstelling aan 
elektromagnetische velden te maken, en 
de Commissie stelt overeenkomstig artikel 
17 van Richtlijn 89/391/EEG een 
herziening van deze richtlijn voor om deze 
waarschijnlijke effecten in aanmerking te 
nemen.

Or. en
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Amendement 178
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten voorzien in adequate sancties 
op niet-naleving van de ingevolge deze 
richtlijn vastgestelde nationale wetgeving.
De sancties moeten doeltreffend, 
proportioneel en afschrikkend zijn.

De lidstaten voorzien in adequate sancties 
op niet-naleving van de ingevolge deze 
richtlijn vastgestelde nationale wetgeving.
De sancties moeten doeltreffend, 
proportioneel en afschrikkend zijn. De 
lidstaten dienen nader te regelen wat een 
passende schadevergoeding is voor het 
geval van een nadelig gezondheidseffect 
tengevolge van blootstelling in de zin van 
deze richtlijn.

Or. de

Amendement 179
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Binnen 5 jaar na de datum van 
goedkeuring van deze richtlijn dient de 
Commissie op basis van de recentste 
wetenschappelijke gegevens een voorstel 
in voor de goedkeuring van een herziene 
richtlijn om in de richtlijn 
blootstellingsgrenswaarden en 
actiewaarden vast te stellen voor MRI 
(volgens de definitie van artikel 3, lid 4).

Or. en

Motivering

Als gevolg van artikel 3, lid 4, worden werknemers die blootstaan aan MRI, niet door de 
grenswaarden voor blootstelling en de actiewaarden van de richtlijn beschermd. Met dit 
amendement wordt er bij de Commissie op aangedrongen een voorstel in te dienen om de 
uitzondering voor MRI te beperken in de tijd. (Amendement op artikel 3, lid 4.)
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Amendement 180
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) rekening te houden met de technische 
vooruitgang, wijzigingen in de meest 
toepasselijke geharmoniseerde Europese
normen of specificaties, en nieuwe 
wetenschappelijke inzichten op het gebied 
van elektromagnetische velden;

b) rekening te houden met de technische 
vooruitgang, wijzigingen in de meest 
toepasselijke normen of specificaties, en 
nieuwe wetenschappelijke inzichten op het 
gebied van elektromagnetische velden;

Or. en

Amendement 181
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) aanpassingen door te voeren in de
oriëntatie- en actiewaarden, mits blijft 
worden voldaan aan de bestaande 
blootstellingsgrenswaarden, en in de in de 
bijlagen II en III opgenomen 
bijbehorende lijsten van activiteiten, 
werkplekken en typen apparatuur.

c) aanpassingen door te voeren in de 
actiewaarden, mits blijft worden voldaan 
aan de bestaande 
blootstellingsgrenswaarden als vermeld in 
bijlage II.

Or. en

Amendement 182
Liisa Jaakonsaari

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de uitvoering van deze richtlijn, en met 
name de uitvoering van de 

Om de uitvoering van deze richtlijn, en met 
name de uitvoering van de 
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risicobeoordeling, te vergemakkelijken, 
stelt de Commissie praktische 
handleidingen op voor de bepalingen van 
de artikelen 4 en 5 en de bijlage II tot en 
met IV. De Commissie zal daarbij nauw 
samenwerken met het Raadgevend Comité 
voor veiligheid en gezondheid op de 
arbeidsplaats.

risicobeoordeling, te vergemakkelijken, 
stelt de Commissie praktische 
handleidingen op voor de bepalingen van 
de artikelen 4 en 5 en de bijlage II tot en 
met IV. De Commissie zal daarbij nauw 
samenwerken met het Raadgevend Comité 
voor veiligheid en gezondheid op de 
arbeidsplaats. De praktische 
handleidingen moeten geregeld worden 
bijgewerkt en er moet onder andere 
rekening in worden gehouden met 
toekomstige technische ontwikkelingen.
Deze follow-up heeft ook gevolgen voor 
het werk van de Commissie 
overeenkomstig artikel 10.

Or. en

Motivering

In sommige delen van de bijlagen bestaan de lijsten uit voorbeelden die geldig zijn op het 
moment dat de richtlijn wordt goedgekeurd, zonder dat evenwel rekening wordt gehouden met 
toekomstige technologische ontwikkelingen. Het is van cruciaal belang dat er praktische 
handleidingen zijn en dat deze geregeld worden bijgewerkt,onder andere om rekening met 
technologische ontwikkelingen te houden. De Commissie moet de follow-up uitvoeren in nauwe 
samenwerking met het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats en 
dit werk moet ook weerspiegeld worden in het werk van de Commissie overeenkomstig artikel 
10.

Amendement 183
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het verslag dat overeenkomstig artikel 17 
bis van Richtlijn 89/391/EEG moet worden 
opgesteld, rapporteert met name over de 
doeltreffendheid van de richtlijn voor de 
vermindering van de blootstelling aan 
elektromagnetische velden en over het 
percentage werkplekken waarvoor 
corrigerend optreden nodig was.

Het verslag wordt opgesteld
overeenkomstig artikel 17 bis van Richtlijn
89/391/EEG.

Or. en
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Amendement 184
Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het verslag dat overeenkomstig artikel 
17 bis van Richtlijn 89/391/EEG moet 
worden opgesteld, rapporteert met name 
over de doeltreffendheid van de richtlijn 
voor de vermindering van de blootstelling 
aan elektromagnetische velden en over het 
percentage werkplekken waarvoor 
corrigerend optreden nodig was.

Onverminderd het verslag dat 
overeenkomstig artikel 17 bis van 
Richtlijn 89/391/EEG moet worden 
opgesteld, stelt de Commissie een speciaal 
verslag op binnen de vijf jaar te rekenen 
vanaf [de datum van inwerkingtreding 
van deze richtlijn]. In dit speciale verslag 
wordt met name de doeltreffendheid van de 
richtlijn voor de vermindering van de 
blootstelling aan elektromagnetische 
velden beschreven, en over het percentage 
werkplekken waarvoor corrigerend 
optreden nodig was.

Or. fr

Amendement 185
Paul Murphy, Georgios Toussas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het verslag dat overeenkomstig artikel 17 
bis van Richtlijn 89/391/EEG moet worden 
opgesteld, rapporteert met name over de 
doeltreffendheid van de richtlijn voor de 
vermindering van de blootstelling aan 
elektromagnetische velden en over het 
percentage werkplekken waarvoor 
corrigerend optreden nodig was.

Het verslag dat overeenkomstig artikel 
17 bis van Richtlijn 89/391/EEG moet 
worden opgesteld, rapporteert met name 
over de doeltreffendheid van de richtlijn 
voor de vermindering van de blootstelling 
aan elektromagnetische velden en over het 
percentage werkplekken waarvoor 
corrigerend optreden nodig was. De 
Commissie beoordeelt het 
wetenschappelijk bewijs van 
langetermijngevolgen van blootstelling 
aan elektromagnetische velden binnen vijf 
jaar na bekendmaking van deze richtlijn 
in het Publicatieblad van de Europese 
Unie en dient een voorstel voor herziening 
van de richtlijn in om de bescherming van 
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de gezondheid en de veiligheid van 
werknemers tegen deze 
langetermijneffecten erin op te nemen.

Or. en

Amendement 186
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – inleidende formule – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De contactstroom (IC) tussen een persoon 
en een voorwerp wordt uitgedrukt in 
ampère (A). Een stationaire contactstroom 
treedt op wanneer een persoon in contact is 
met een geleidend voorwerp in een
elektrisch veld. Tijdens het tot stand 
brengen van dat contact kan een 
vonkoverslag optreden met bijbehorende 
transiënte stromen.

De contactstroom (IC) tussen een persoon 
en een voorwerp wordt uitgedrukt in 
ampère (A). Een stationaire contactstroom 
treedt op wanneer een persoon in contact is 
met een geleidend voorwerp in een
elektromagnetisch veld. Tijdens het tot 
stand brengen van dat contact kan een 
vonkoverslag optreden met bijbehorende 
transiënte stromen.

Or. en

Amendement 187
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – inleidende formule – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De elektrische veldsterkte is een 
vectorgrootheid (E), die overeenkomt met 
de kracht die op een geladen deeltje, 
ongeacht de beweging daarvan in de 
ruimte, wordt uitgeoefend. Zij wordt 
uitgedrukt in volt per meter (V/m).

De elektrische veldsterkte is een 
vectorgrootheid (E), die overeenkomt met 
de kracht die op een geladen deeltje, 
ongeacht de beweging daarvan in de 
ruimte, wordt uitgeoefend. Zij wordt 
uitgedrukt in volt per meter (V/m). Er 
moet worden onderscheiden tussen extern 
en intern elektrisch veld.

Or. en
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Amendement 188
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – inleidende formule – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke energieabsorptie (SA) is de 
energie die wordt geabsorbeerd per 
massaeenheid biologisch weefsel, 
uitgedrukt in joule per kilogram (J/kg). In 
deze richtlijn wordt deze grootheid 
gebruikt om grenzen vast te stellen voor de 
niet-thermische effecten van gepulste 
microgolfstraling.

De specifieke energieabsorptie (SA) is de 
energie die wordt geabsorbeerd per 
massaeenheid biologisch weefsel, 
uitgedrukt in joule per kilogram (J/kg). In 
deze richtlijn wordt deze grootheid 
gebruikt om grenzen vast te stellen voor de 
effecten van gepulste microgolfstraling.

Or. en

Amendement 189
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Van deze grootheden kunnen de 
magnetische fluxdichtheid, de 
contactstroom, de elektrische en 
magnetische veldsterkte en de 
vermogensdichtheid direct worden 
gemeten.

Van deze grootheden kunnen de 
magnetische fluxdichtheid (B), de 
contactstroom (IL), de elektrische en 
magnetische veldsterkte € en de 
vermogensdichtheid (S) direct worden 
gemeten.

Or. en

Amendement 190
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – kopje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Blootstelling aan elektromagnetische 
velden met een frequentie van 0 tot 100 
kHz

Blootstellingsgrenswaarden en 
actiewaarden
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Or. en

Amendement 191
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel A

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

A. SYSTEEM VOOR DE BEPERKING 
VAN DE BLOOTSTELLING

A.
BLOOTSTELLINGSGRENSWAARDEN

De belangrijkste beginselen die ten 
grondslag liggen aan het voor het 
frequentiebereik tot 100 kHz 
(honderdduizend cycli per seconde) zijn:

Afhankelijk van de frequentie en 
distributie van de elektromagnetische 
velden waaraan de werknemer wordt 
blootgesteld, worden de volgende 
natuurkundige grootheden en waarden 
gebruikt om de 
blootstellingsgrenswaarden te 
specificeren:

– naar behoren rekening houden met de 
recentste door de wereldwijd erkende 
gespecialiseerde organisaties 
gepubliceerde internationale 
aanbevelingen;
– passende en strikt doelgerichte 
vereenvoudigingen doorvoeren om het 
begrip en de implementatie "in het veld" 
van het beschermingssysteem te 
vergemakkelijken;
– in de praktijk een "zonesysteem" 
invoeren waarmee iedere activiteit 
ingedeeld kan worden, waarbij de ligging 
van een activiteit in een bepaalde zone 
directe gevolgen heeft voor de mate van 
uitgebreidheid van de door de werkgever 
uit te voeren risicobeoordeling en voor de 
aanbevolen preventieve maatregelen;
– het aantal gevallen beperken waarin 
naleving van de daadwerkelijke 
blootstellingsgrenzen moet worden 
gewaarborgd omdat het gemeten 
blootstellingsniveau hoger ligt dan de 
bovengrens van de hoogste toegestane 
zone (actieniveau).
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1. Blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheids- en veiligheidseffecten ten 
gevolge van elektrische stimulering van 
weefsels (uitgedrukt in rms-waarden);
a) de blootstellingsgrenswaarde voor de 
blootstelling van het hele lichaam wordt 
afgeleid van de effectdrempel voor 
effecten op het perifeer zenuwstelsel in 
het hele lichaam en voorkomt tevens de 
stimulatie van zenuwvezels in het centraal 
zenuwstelsel, en wordt uitgedrukt als in 
zenuwweefsel in het lichaam opgewekte 
elektrische velden (in V/m):
f < 3 kHz - 0,8 V/m;
van 3 kHz tot 10 MHz - 2,7x10-4f V/m;
waarbij f de frequentie in hertz (Hz) is;
b) de blootstellingsgrenswaarde voor de 
blootstelling van het hoofd wordt afgeleid 
van de effectdrempel voor effecten op het 
perifeer zenuwstelsel in het hoofd en 
wordt uitgedrukt als in zenuwweefsel in 
het lichaam opgewekte elektrische velden 
(in V/m):
f < 10 Hz - 0,5/f V/m;
van 10 Hz tot 25 Hz - 0,05 V/m;
van 25 Hz tot 400 Hz - 0,002f V/m;
van 400 Hz tot 3 kHz - 0,8 V/m;
van 3 kHz tot 10 MHz - 2,7x10-4f V/m;
waarbij f de frequentie in hertz (Hz) is;
2. Blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheids- en veiligheidseffecten ten 
gevolge van thermische effecten in 
weefsels ter voorkoming van globale 
thermische belasting van het lichaam en 
excessieve plaatselijke verwarming van 
weefsels
a) de blootstellingsgrenswaarde voor de 
blootstelling van het hele lichaam wordt 
afgeleid van de effectdrempel voor globale 
thermische belasting van het lichaam en 
wordt uitgedrukt als gemiddeld SAT in het 
lichaam (in W/kg):
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van 9 kHz tot 10 GHz - 0,4 W/kg
b) de blootstellingsgrenswaarde voor de 
blootstelling van hoofd en romp wordt 
afgeleid van de effectdrempel voor 
plaatselijke thermische belasting van het 
lichaam en wordt uitgedrukt als 
plaatselijke SAT in het lichaam (in W/kg):
van 9 kHz tot 10 GHz - 10 W/kg
c) de blootstellingsgrenswaarde voor de 
blootstelling van ledematen wordt afgeleid 
van de effectdrempel voor plaatselijke 
thermische belasting van de ledematen en 
wordt uitgedrukt als plaatselijke SAT in 
de ledematen (in W/kg):
van 9 kHz tot 10 GHz - 20 W/kg
waarbij:
- alle SAT-waarden moeten worden 
gemiddeld over een willekeurige periode 
van zes minuten;
- de plaatselijke SAT-middelingsmassa 
10 g aangrenzend weefsel is; het aldus 
verkregen maximale SAT moet de waarde 
zijn die voor de raming van de 
blootstelling wordt gebruikt. Met deze 10 g 
weefsel wordt een massa van 10 g 
aangrenzend weefsel met vrijwel 
homogene elektrische eigenschappen 
bedoeld. Hierbij valt op te merken dat een 
massa aangrenzend weefsel te gebruiken 
is in de computerdosimetrie, maar 
moeilijkheden kan opleveren bij directe 
fysieke metingen. Er kan een eenvoudige 
geometrische vorm zoals een 
kubusvormige weefselmassa worden 
gebruikt, op voorwaarde dat de 
dosimetrische hoeveelheden waarden 
hebben die ten opzichte van de 
blootstellingrichtsnoeren aan de veilige 
kant zijn;
- voor gepulste blootstellingen in het 
frequentiebereik van 0,3 tot 10 GHz en 
voor plaatselijke blootstelling van het 
hoofd, wordt ter vermijding en beperking 
van effecten op het gehoor die 
veroorzaakt worden door thermo-



PE478.400v01-00 102/126 AM\886093NL.doc

NL

elastische uitzetting, een extra 
blootstellingsgrenswaarde aanbevolen.
Deze is dat de SA niet meer dan 10 mJ/kg 
gemiddeld over 10 g weefsel mag 
bedragen.
3. Blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheids- en veiligheidseffecten ten 
gevolge van thermische effecten in 
weefsel ter voorkoming van excessieve 
verwarming van weefsel aan of bij het 
lichaamsoppervlak
- de blootstellingsgrenswaarden voor 
verwarming van het oppervlak wordt 
afgeleid van de effectdrempel voor 
verwarming van het oppervlak en wordt 
uitgedrukt als vermogensdichtheid (in 
W/m2):
van 10 GHz tot 300 GHz - 50 W/m2

waarbij vermogensdichtheden moeten 
worden gemiddeld over een willekeurig 
blootgesteld oppervlak van 20 cm2 en een 
willekeurige periode van 68/f1,05 minuten 
(met f in GHz) om te compenseren voor de 
bij stijgende frequentie steeds korter 
wordende indringdiepte. Over 1 cm2 
gemiddelde ruimtelijke maximale 
vermogensdichtheden mogen niet meer 
dan het 20-voudige van de waarde van 50 
W/m2 bedragen;
4. Blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheids- en veiligheidseffecten ten 
gevolge van blootstelling aan statische 
elektrische en magnetische velden
a) de blootstellingsgrenswaarde voor de 
blootstelling van het hele lichaam aan 
statische magnetische velden - 2 T
b) de blootstellingsgrenswaarde voor de 
blootstelling van de handen aan statische 
magnetische velden - 8 T
Boven 8 T is artikel 4, lid 3, van 
toepassing.

Or. en
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Amendement 192
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel B – kopje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

B. BLOOTSTELLINGSNIVEAUS EN 
BLOOTSTELLINGSGRENZEN

B. ACTIEWAARDEN

Or. en

Amendement 193
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel B – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In navolging van de recentste 
aanbevelingen is voor de volgende opties 
gekozen:

Afhankelijk van de frequentie en 
distributie van de elektromagnetische 
velden waaraan de werknemer wordt 
blootgesteld, worden de volgende 
natuurkundige grootheden en waarden 
gebruikt om de actiewaarden te 
specificeren, waarvan de grootte wordt 
vastgesteld om door een vereenvoudigde 
beoordeling toe te zien op de naleving van 
de desbetreffende 
blootstellingsgrenswaarden of bij het 
optreden waarvan een of meer van de in 
deze richtlijn vastgestelde maatregelen 
moeten worden genomen. Actiewaarden 
stemmen overeen met geschatte of 
gemeten veldwaarden op de werkplek, in 
afwezigheid van de werknemer, als 
maximumwaarde op de plaats van de 
werknemer. Bij de toepassing wordt voor
de beoordeling van de meetresultaten 
rekening gehouden met de volgens de bij 
het meten gangbare praktijk vastgestelde 
meetonzekerheden.
De belangrijkste frequentie(s) waaraan de 
werknemer blootgesteld mag worden 
moet(en) worden vastgesteld. Indien
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beschikbaar moeten de gegevens van de 
fabrikant of de installateur te allen tijde 
worden gebruikt. Ook moet worden 
beoordeeld of de velden sinusoïde of 
gepulst zijn.

Or. en

Amendement 194
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel B – inleidende formule – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de actiewaarden en oriëntatiewaarden 
stemmen overeen met geschatte of 
gemeten veldwaarden op de werkplek, in 
afwezigheid van de werknemer;

Schrappen

Or. en

Amendement 195
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel B – inleidende formule – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de actiewaarden en oriëntatiewaarden 
stemmen overeen met geschatte of
gemeten veldwaarden op de werkplek, in 
afwezigheid van de werknemer;

– de actiewaarden en oriëntatiewaarden 
stemmen overeen met gemeten 
veldwaarden op de werkplek, in 
afwezigheid van de werknemer;

Or. de

Amendement 196
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel B – inleidende formule – streepje 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten en 
blootstellingsgrenswaarden voor 
veiligheidseffecten worden uitgedrukt als 
in zenuwweefsel in het lichaam opgewekte 
elektrische velden (in V/m);

Schrappen

Or. en

Amendement 197
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel B – inleidende formule – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor werknemers met verhoogd risico, 
zoals in artikel 4, lid 5, onder c), 
gedefinieerd, moet een individuele 
beoordeling worden uitgevoerd 
overeenkomstig bijlage II, punt E.

Schrappen

Or. en

Amendement 198
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel B – inleidende formule – aantekening 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aantekening 1: voor iedere situatie 
waarin de gemeten waarde hoger ligt dan 
de actiewaarde moet een grondige 
verificatie worden verricht 
overeenkomstig artikel 4, lid 2.

Schrappen

Or. en

Amendement 199
Elizabeth Lynne
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel B – inleidende formule – aantekening 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aantekening 1: voor iedere situatie waarin 
de gemeten waarde hoger ligt dan de 
actiewaarde moet een grondige verificatie 
worden verricht overeenkomstig artikel 4, 
lid 2.

Aantekening 1: voor iedere situatie waarin 
de gemeten waarde hoger ligt dan de 
oriëntatiewaarde of de actiewaarde moet 
een grondige verificatie worden verricht 
respectievelijk overeenkomstig artikel 4, 
lid 2, en artikel 4, lid 2 bis.

Or. en

Amendement 200
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel B – inleidende formule – aantekening 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aantekening 1: voor iedere situatie waarin 
de gemeten waarde hoger ligt dan de
actiewaarde moet een grondige verificatie
worden verricht overeenkomstig artikel 4, 
lid 2.

Aantekening 1: voor iedere situatie waarin 
de gemeten waarde hoger ligt dan de
oriëntatiewaarde moet een beoordeling
worden uitgevoerd overeenkomstig 
artikel 4, lid 2 bis.

Or. en

Amendement 201
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel B – inleidende formule – aantekening 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aantekening 2: voor iedere situatie waarin 
de vorm van het signaal dusdanig van een 
sinusoïde afwijkt dat de uitkomst erdoor 
wordt beïnvloed, moeten piekwaarden 
worden gebruikt op de volgende wijze:
voor de blootstellingsgrenswaarden moet 
de piekwaarde worden vergeleken met de 
piekwaarde van het geïnduceerde 

Aantekening 2: In geval van niet-
sinusoïde elektrische en magnetische 
velden wordt de blootstelling beoordeeld 
volgens de ICNIRP-richtnsoeren, andere 
wetenschappelijke normen of 
richtsnoeren op dit gebied of de 
richtsnoeren van de Commissie voor de 
toepassing van de richtlijn.
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elektrische veld, verkregen door de 
waarden in tabel 2.1 met een factor 1,41 
te vermenigvuldigen; voor magnetische en 
elektrische velden buiten het lichaam 
moeten de piekwaarden van hun 
veranderingssnelheid in de tijd worden 
vergeleken met de waarden in tabel 2.2 of 
2.3, vermenigvuldigd met 8,9f (hetgeen 
overeenkomt met √2 2πf).

Or. en

Motivering

Als de elektrische en magnetische velden worden gemeten met in de handel verkrijgbare 
instrumenten, is niet altijd duidelijk of de vorm van het signaal van een sinusoïde afwijkt of niet. 
De ICNIRP heeft een aantal richtsnoeren met betrekking tot de methode voor de meting van
sinusoïde velden gepubliceerd. Tegelijk zijn niet alle velden met resonanties het gevolg van 
gepulste signalen.

Amendement 202
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel B – inleidende formule – aantekening 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aantekening 2: voor iedere situatie waarin 
de vorm van het signaal dusdanig van een 
sinusoïde afwijkt dat de uitkomst erdoor 
wordt beïnvloed, moeten piekwaarden 
worden gebruikt op de volgende wijze:
voor de blootstellingsgrenswaarden moet 
de piekwaarde worden vergeleken met de 
piekwaarde van het geïnduceerde 
elektrische veld, verkregen door de 
waarden in tabel 2.1 met een factor 1,41 te 
vermenigvuldigen; voor magnetische en 
elektrische velden buiten het lichaam 
moeten de piekwaarden van hun 
veranderingssnelheid in de tijd worden 
vergeleken met de waarden in tabel 2.2 of
2.3, vermenigvuldigd met 8,9f (hetgeen 
overeenkomt met √2 2πf).

Voor iedere situatie waarin de vorm van 
het signaal dusdanig van een sinusoïde 
afwijkt dat de uitkomst erdoor wordt 
beïnvloed, moeten piekwaarden worden 
gebruikt op de volgende wijze: voor de 
blootstellingsgrenswaarden moet de 
piekwaarde worden vergeleken met de 
piekwaarde van het geïnduceerde 
elektrische veld, verkregen door de in rms-
waarden uitgedrukte waarden met een 
factor 1,41 te vermenigvuldigen;

voor magnetische en elektrische velden 
buiten het lichaam moeten de piekwaarden 
van hun veranderingssnelheid in de tijd 
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worden vergeleken met de
blootstellingsgrenswaarden of afgeleide 
actiewaarden ter voorkoming van 
elektrische stimulering van weefsels, 
vermenigvuldigd met 8,9f (hetgeen 
overeenkomt met √2 2πf).

Or. en

Amendement 203
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel B – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor complexe gepulste signalen moet 
een grondige verificatie worden verricht 
overeenkomstig artikel 3, lid 3.

Schrappen

Or. en

Amendement 204
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel B – tabel 2.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tabel 2.1 Blootstellingsgrenswaarden 
(uitgedrukt in rms-waarden)

Schrappen

Or. en

Amendement 205
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel B – tabel 2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f is de frequentie in hertz (Hz) Schrappen
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Or. en

Amendement 206
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel B – tabel 2.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De blootstellingsgrenswaarde voor 
veiligheidseffecten wordt afgeleid van de 
effectdrempel voor effecten op het 
centraal zenuwstelsel in het hoofd (CNS).

Schrappen

Or. en

Amendement 207
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel B – tabel 2.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De blootstellingsgrenswaarde voor 
gezondheidseffecten wordt afgeleid van de 
effectdrempel voor effecten op het perifeer 
zenuwstelsel (PNS) en voorkomt tevens de 
stimulatie van zenuwvezels in het centraal 
zenuwstelsel.

Schrappen

Or. en

Amendement 208
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel B – tabel 2.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De blootstellingsgrenswaarden voor 
statische magnetische velden zijn 
opgenomen in tabel 2.3.

Schrappen
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Or. en

Amendement 209
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel B – tabel 2.2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Tabel 2.2 Oriëntatie- en actiewaarden voor blootstelling aan een elektrisch veld (rms-
waarden)

Frequentie Oriëntatiewaarde Actiewaarde

(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

Amendement
Tabel 1 Actiewaarden voor blootstelling aan een elektrisch veld

Frequentie Blootstelling van het 
hoofd

Blootstelling van het hele 
lichaam

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

1 – 25 20 x 103 20 x 103

25 – 90 500 x 103/f 20 x 103
90 – 3000 500 x 103/f 1800 x 103/f

3000 - 105 170 600

105 – 106 --- 600
106 – 107 --- 600.106 / f

107 - 4 108 --- 60

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

2 109 - 1010 --- 137
1010 - 3 1011 --- 137

Or. en
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Amendement 210
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel B – tabel 2.2 – aantekening 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aantekening 1: De actiewaarde voor 
elektrische velden voor het 
frequentiebereik 1-90 Hz is beperkt tot 
20 kV/m ter beperking van het risico van 
indirecte effecten in de vorm van 
vonkontladingen die kunnen optreden als 
een werknemer in aanraking komt met een 
geleidend object met een andere elektrisch 
potentiaal. Indien het risico van 
vonkontladingen wordt beheerst door 
middel van technische middelen en de 
opleiding van werknemers, kunnen 
blootstellingen die de actiewaarden 
overschrijden aanvaard worden, mits de 
blootstellingsgrenswaarden niet worden 
overschreden, overeenkomstig artikel 4, 
lid 2.

Aantekening 1: De actiewaarde voor 
elektrische velden voor het 
frequentiebereik 1-90 Hz is beperkt tot 
20 kV/m ter beperking van het risico van 
indirecte effecten in de vorm van 
vonkontladingen die kunnen optreden als 
een werknemer in aanraking komt met een 
geleidend object met een andere elektrisch 
potentiaal. Indien het risico van 
vonkontladingen wordt beheerst door 
middel van technische middelen en de 
opleiding van werknemers, kunnen 
blootstellingen die de actiewaarden 
overschrijden aanvaard worden, mits de 
blootstellingsgrenswaarden niet worden 
overschreden, overeenkomstig artikel 5, 
lid 5.

Or. en

Amendement 211
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel B – tabel 2.3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Tabel 2.3 Oriëntatie- en actiewaarden voor blootstelling aan een magnetisch veld (rms)

Frequentie Oriëntatiewaarde Actiewaarde

(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
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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

Amendement
Tabel 2 Actiewaarden voor blootstelling aan een elektrisch veld (rms-waarden)

Frequentie Blootstelling van het 

hoofd

Blootstelling van het hele 

lichaam

(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

Amendement 212
Karima Delli
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel B – tabel 2.3 – aantekening 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aantekening 1: De waarden voor 0 Hz in 
deze tabel zijn 
blootstellingsgrenswaarden. Boven 8 T is 
artikel 3, lid 6, van toepassing.

Aantekening 1: f is de frequentie in hertz 
(Hz)

Or. en

Amendement 213
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel B – tabel 2.3 – aantekening 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aantekening 1 bis:
Boven 8 T is artikel 4, lid 3, van 
toepassing.

Or. en

Amendement 214
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel B – tabel 2.3 – aantekening 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aantekening 2: De actiewaarde boven 
9 kHz en de oriëntatiewaarde boven 
20 kHz zijn het resultaat van de 
blootstellingsgrenswaarden voor het 
gemiddelde lichaams-SAT, zoals in
bijlage III gedefinieerd.

Aantekening 2: De actiewaarde voor 
blootstelling van het hele lichaam boven 
9 kHz en de actiewaarde voor blootstelling 
van het hoofd boven 20 kHz zijn het 
resultaat van de blootstellingsgrenswaarden 
voor het gemiddelde lichaams-SAT, zoals 
in bijlage II gedefinieerd.

Or. en

Amendement 215
Sari Essayah
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel C

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

C. [...] Schrappen

Or. en

Motivering

In de lijst in deel C wordt geen rekening gehouden met de technologische ontwikkeling en voorts 
staan er voorbeelden in die in de toekomst misschien niet meer geldig zijn en bevat hij onjuiste 
informatie. Hij moet worden herzien en een betere plaats ervoor is de praktische handleiding die 
de Commissie overeenkomstig artikel 13 van het voorstel zal opstellen.

Amendement 216
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel C

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

C. [...] Schrappen

Or. en

Amendement 217
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel C

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

C. [...] Schrappen

Or. en

Motivering

De opname en de rangschikking van de specifieke elementen in de lijst van arbeidsmiddelen en 
activiteiten is niet wetenschappelijk. De gevolgen van bijlage II, deel C, voor de regelgeving zijn 
onduidelijk. De bijlage kan in plaats hiervan worden omgezet in een niet-bindende handleiding 
op basis van wetenschappelijke principes.
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Amendement 218
Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel C – lid 1 – punt 10 – puntje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• railtransport op wisselstroom (50 Hz) • railtransport op wisselstroom (50 Hz, 
16,7 Hz)

Or. fr

Motivering

Door historische oorzaken gebruiken de Europese spoorwegen verschillende frequenties: 50 Hz 
(de frequentie waarmee het hoofdnet in Europa werkt, terwijl in de VS het hoofdnet werkt met 60 
Hz), en 16,7 Hz in Oostenrijk, Duitsland, Noorwegen,Zweden en Zwitserland. Waarschijnlijk 
waren de opstellers van de tekst niet bekend met deze specifieke frequentie voor elektrische 
spoorwegen.

Amendement 219
Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel C – lid 1 – punt 10 – puntje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• railtransport op wisselstroom (50 Hz) • railtransport op wisselstroom (50 Hz, 
16,7 Hz)

Or. de

Amendement 220
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel C – lid 1 – punt 10 – puntje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

• railtransport op wisselstroom (50 Hz) • railtransport op wisselstroom (50 Hz, 
16,7 Hz)

Or. en
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Amendement 221
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel D

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

D. PREVENTIEVE MAATREGELEN en 
andere voorwaarden

Schrappen

1) Voor personen met een verhoogd risico 
zoals bedoeld in artikel 4, lid 5, onder c), 
moeten individuele beoordelingen worden 
uitgevoerd overeenkomstig punt E.
2) Zone met blootstellingen onder de 
oriëntatiewaarde:
- passende signaleringen
3) Zone met blootstellingen boven de 
oriëntatiewaarde maar onder de 
actiewaarde:
– passende signaleringen
– afbakeningsmaatregelen (bv. 
vloermarkeringen, hekken) om de toegang 
te beperken of controleren, naar gelang 
het geval
– voorlichting en specifieke opleiding van 
relevante werknemers
– verificatie van de naleving van de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
veiligheidseffecten of andere procedure 
om de beheersing van schadelijke 
veiligheidseffecten te waarborgen
4) Blootstellingen boven de actiewaarde:
– passende signaleringen
– afbakeningsmaatregelen (bv. 
vloermarkeringen, hekken) om de toegang 
te beperken of controleren, naar gelang 
het geval
– verificatie van de naleving van de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten.
– procedure voor de beheersing van 
vonkontladingen door middel van 
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technische middelen en de opleiding van 
werknemers. (Alleen van toepassing 
indien in deze zone blootstellingen aan 
elektrische velden plaatsvinden.)
– passende afbakening en 
toegangsmaatregelen
– voorlichting en specifieke opleiding van 
relevante werknemers.

Or. en

Amendement 222
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel D

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

D. PREVENTIEVE MAATREGELEN en 
andere voorwaarden

Schrappen

1) Voor personen met een verhoogd risico 
zoals bedoeld in artikel 4, lid 5, onder c), 
moeten individuele beoordelingen worden 
uitgevoerd overeenkomstig punt E.
2) Zone met blootstellingen onder de 
oriëntatiewaarde:
– passende signaleringen
3) Zone met blootstellingen boven de 
oriëntatiewaarde maar onder de 
actiewaarde:
– passende signaleringen
– afbakeningsmaatregelen (bv. 
vloermarkeringen, hekken) om de toegang 
te beperken of controleren, naar gelang 
het geval
– voorlichting en specifieke opleiding van 
relevante werknemers
– verificatie van de naleving van de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
veiligheidseffecten of andere procedure 
om de beheersing van schadelijke
veiligheidseffecten te waarborgen
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4) Blootstellingen boven de actiewaarde:
– passende signaleringen
– afbakeningsmaatregelen (bv. 
vloermarkeringen, hekken) om de toegang 
te beperken of controleren, naar gelang 
het geval
– verificatie van de naleving van de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten.
– procedure voor de beheersing van 
vonkontladingen door middel van 
technische middelen en de opleiding van 
werknemers. (Alleen van toepassing 
indien in deze zone blootstellingen aan 
elektrische velden plaatsvinden.)
– passende afbakening en 
toegangsmaatregelen
– voorlichting en specifieke opleiding van 
relevante werknemers.

Or. en

Motivering

Uit wettelijk oogpunt en uit het oogpunt van de bescherming is bijlage 2, deel D, niet 
verenigbaar met andere delen van de richtlijn, inclusief de algemene preventieprincipes in 
artikel 5 (maatregelen ter voorkoming of vermindering van risico's; basis zijn de algemene 
preventieprincipes van de kaderrichtlijn). Het artikel moet worden geschrapt en worden 
opgenomen in een niet-bindende handleiding.

Amendement 223
Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel D – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) Zone met blootstellingen onder de 
oriëntatiewaarde:

Schrappen

– passende signaleringen

Or. de
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Amendement 224
Elizabeth Lynne

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel D – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) Zone met blootstellingen onder de 
oriëntatiewaarde:

Schrappen

– passende signaleringen

Or. en

Amendement 225
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel E

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

E. PERSONEN MET EEN VERHOOGD 
RISICO

Schrappen

Werknemers die hebben verklaard een 
actief implanteerbaar medisch hulpmiddel 
bij zich te dragen en vrouwen die hebben 
verklaard zwanger te zijn, worden 
beschouwd als personen met een 
verhoogd risico, overeenkomstig artikel 4, 
lid 5, onder c).
Als een werknemer aan zijn of haar 
werkgever heeft verklaard een actief 
implanteerbaar medisch hulpmiddel bij 
zich te dragen, voert de werkgever een 
beoordeling uit om vast te stellen welke 
beperkingen er moeten worden gesteld op 
de plaatsen waar hij of zij kan werken om 
interferentie met het geïmplanteerde 
hulpmiddel te voorkomen. Advies 
hieromtrent wordt verstrekt door Cenelec 
(zie EN 50527 en bijbehorende delen).
Het onderliggende principe van de 
Cenelec-richtsnoeren is dat geen 
interferentie optreedt wanneer het veld 
onder de referentieniveaus van 
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Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad 
betreffende de beperking van blootstelling 
van de bevolking aan elektromagnetische 
velden van 0 Hz - 300 GHz ligt11.
Als een werknemer aan haar werkgever 
heeft verklaard zwanger te zijn, zijn de 
voorschriften van Richtlijn 92/85/EEG 
van de Raad inzake de tenuitvoerlegging 
van maatregelen ter bevordering van de 
verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid op het werk van 
werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na de bevalling en tijdens de lactatie12 van 
toepassing. De werkgever zorgt ervoor dat 
de werknemer geen ruimten hoeft te 
betreden waar de in 
Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad 
(of in latere herzieningen daarvan) voor 
de bevolking vastgestelde 
blootstellingsgrenswaarden worden 
overschreden.

Or. en

Amendement 226
Liisa Jaakonsaari

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – deel E – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een werknemer aan haar werkgever 
heeft verklaard zwanger te zijn, zijn de 
voorschriften van Richtlijn 92/85/EEG van 
de Raad inzake de tenuitvoerlegging van 
maatregelen ter bevordering van de 
verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid op het werk van 
werkneemsters tijdens de zwangerschap, na 
de bevalling en tijdens de lactatie van 
toepassing. De werkgever zorgt ervoor dat 
de werknemer geen ruimten hoeft te 
betreden waar de in Aanbeveling 
1999/519/EG van de Raad (of in latere 
herzieningen daarvan) voor de bevolking 
vastgestelde blootstellingsgrenswaarden 

Als een werknemer aan haar werkgever 
heeft verklaard zwanger te zijn, zijn de 
voorschriften van Richtlijn 92/85/EEG van 
de Raad inzake de tenuitvoerlegging van 
maatregelen ter bevordering van de 
verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid op het werk van 
werkneemsters tijdens de zwangerschap, na 
de bevalling en tijdens de lactatie van 
toepassing. De werknemer heeft het recht 
te weigeren om ruimten te betreden waar 
de in Aanbeveling 1999/519/EG van de 
Raad (of in latere herzieningen daarvan) 
voor de bevolking vastgestelde 
blootstellingsgrenswaarden worden 
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worden overschreden. overschreden.

Or. fi

Amendement 227
Karima Delli

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Schrappen

Or. en

Amendement 228
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – deel C

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

C. CATEGORIEËN VAN 
ARBEIDSMIDDELEN OF 
ACTIVITEITEN

Schrappen

1) Voor de volgende activiteiten wordt de 
blootstelling van de werknemer onder 
normale omstandigheden geacht onder de 
actiewaarde te liggen.
● Werkplekken waar slechts apparatuur 
die voldoet aan de Richtlijnen 1999/5/EG 
en 2006/95/EG overeenkomstig de 
bestemming ervan wordt gebruikt, en met 
name:
● zenders (klein, in gsm-basisstations, 
< 1 W)
● telefoons en mobilofoons
● radarsystemen (snelheidscontrole, 
weerradars)
● RFID boven 100 kHz
● drogen met behulp van microgolven
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● TETRA-zenders in zendmasten
● TETRA-zenders op voertuigen, 
vermogen max. 10 W
● bandwissers
● basisstations voor mobiele telefonie 
(gsm, UMTS)
2) Voor de volgende activiteiten wordt de 
blootstelling van de werknemer onder 
normale omstandigheden geacht boven de 
actiewaarde te liggen.
● Apparatuur die wordt geïnstalleerd of 
onderhouden (probleemoplossing)
● Niet-automatische inductieverwarming 
die binnen dit frequentiebereik werkt
● Radiofrequente en microgolfverlichting
● Niet-destructief magnetisch testen
● Activiteiten binnen de voor de bevolking 
afgesloten zone:
● grote omroepzenders
● radarsystemen (voor navigatie)
● overige apparatuur die
elektromagnetische velden produceert.

Or. en

Motivering

In de lijst in deel C wordt geen rekening gehouden met de technologische ontwikkeling. De lijst 
moet worden herzien en een betere plaats ervoor is de praktische handleiding die de Commissie 
overeenkomstig artikel 13 van het voorstel zal opstellen.

Amendement 229
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – deel C

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

C. CATEGORIEËN VAN 
ARBEIDSMIDDELEN OF 
ACTIVITEITEN

Schrappen
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1) Voor de volgende activiteiten wordt de 
blootstelling van de werknemer onder 
normale omstandigheden geacht onder de 
actiewaarde te liggen.
● Werkplekken waar slechts apparatuur 
die voldoet aan de Richtlijnen 1999/5/EG 
en 2006/95/EG overeenkomstig de 
bestemming ervan wordt gebruikt, en met 
name:
● zenders (klein, in gsm-basisstations, 
< 1 W)
● telefoons en mobilofoons
● radarsystemen (snelheidscontrole, 
weerradars)
● RFID boven 100 kHz
● drogen met behulp van microgolven
● TETRA-zenders in zendmasten
● TETRA-zenders op voertuigen, 
vermogen max. 10 W
● bandwissers
● basisstations voor mobiele telefonie 
(gsm, UMTS)
2) Voor de volgende activiteiten wordt de 
blootstelling van de werknemer onder 
normale omstandigheden geacht boven de 
actiewaarde te liggen.
● Apparatuur die wordt geïnstalleerd of 
onderhouden (probleemoplossing)
● Niet-automatische inductieverwarming 
die binnen dit frequentiebereik werkt
● Radiofrequente en microgolfverlichting
● Niet-destructief magnetisch testen
● Activiteiten binnen de voor de bevolking 
afgesloten zone:
● grote omroepzenders
● radarsystemen (voor navigatie)
● overige apparatuur die
elektromagnetische velden produceert.

Or. en
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Motivering

De opname en de rangschikking van de specifieke elementen in de lijst van arbeidsmiddelen en 
activiteiten is niet wetenschappelijk. De gevolgen van bijlage III, deel C, voor de regelgeving 
zijn onduidelijk. De bijlage kan in plaats hiervan worden omgezet in een niet-bindende 
handleiding op basis van wetenschappelijke principes.

Amendement 230
Ole Christensen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – deel D

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

D. D PREVENTIEVE MAATREGELEN Schrappen
1) Voor personen met een verhoogd risico 
zoals bedoeld in artikel 4, lid 5, onder c), 
moeten individuele beoordelingen worden 
uitgevoerd overeenkomstig bijlage III, 
punt E.
2) Zone met blootstellingen onder de 
actiewaarde:
– passende signaleringen
– voorlichting van de werknemers
3) Blootstellingen boven de actiewaarde:
– verificatie van de naleving van de 
blootstellingsgrenswaarden
– passende afbakening en 
toegangsmaatregelen
– voorlichting en specifieke opleiding van 
relevante werknemers.

Or. en

Motivering

Uit wettelijk oogpunt en uit het oogpunt van de bescherming is bijlage 2, deel D, niet
verenigbaar met andere delen van de richtlijn, inclusief de algemene preventieprincipes in 
artikel 5 (maatregelen ter voorkoming of vermindering van risico's; basis zijn de algemene 
preventieprincipes van de kaderrichtlijn). Het artikel kan worden geschrapt en worden 
opgenomen in een niet-bindende handleiding.
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Amendement 231
Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – deel D – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) Zone met blootstellingen onder de 
actiewaarde:

Schrappen

– passende signaleringen
– voorlichting van de werknemers

Or. de

Amendement 232
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – deel E – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Werknemers die hebben verklaard een 
actief implanteerbaar medisch hulpmiddel 
bij zich te dragen en vrouwen die hebben 
verklaard zwanger te zijn, worden 
beschouwd als personen met een verhoogd 
risico, overeenkomstig artikel 4, lid 5, 
onder c).

Werknemers die hebben verklaard een 
actief implanteerbaar medisch hulpmiddel 
bij zich te dragen, jongeren en vrouwen 
die hebben verklaard zwanger te zijn, 
worden beschouwd als personen met een 
verhoogd risico, overeenkomstig artikel 4, 
lid 5, onder c).

Or. de

Amendement 233
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – deel E – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een werknemer aan haar werkgever 
heeft verklaard zwanger te zijn, zijn de 
voorschriften van Richtlijn 92/85/EEG van 
toepassing. De werkgever zorgt ervoor dat 
de werknemer geen ruimten hoeft te 

Als een werknemer aan haar werkgever 
heeft verklaard zwanger te zijn, zijn de 
voorschriften van Richtlijn 92/85/EEG van 
toepassing. De werknemer heeft het recht
geen ruimten te betreden waar de in 
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betreden waar de in 
Aanbeveling 1999/519/EG (of in latere 
herzieningen daarvan) voor de bevolking 
vastgestelde blootstellingsgrenswaarden 
worden overschreden.

Aanbeveling 1999/519/EG (of in latere 
herzieningen daarvan) voor de bevolking 
vastgestelde blootstellingsgrenswaarden 
worden overschreden.

Or. en

Motivering

Als veiligheidsmaatregel, aangezien het bewijs van effect op ongeboren kinderen beperkt of 
onbestaande is, moeten werknemers het recht hebben te weigeren ruimten te betreden waar 
blootstelling potentieel schadelijk is voor het ongeboren kind.


