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Poprawka 19
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Należy uchylić dyrektywę 2004/40/WE 
i przyjąć bardziej odpowiednie i 
proporcjonalne środki chroniące 
pracowników przed zagrożeniami 
związanymi z polami 
elektromagnetycznymi. Środki te nie 
dotyczą jednak skutków 
długoterminowych, w tym ewentualnych 
skutków rakotwórczych narażenia na 
zmienne w czasie pola elektryczne, 
magnetyczne i elektromagnetyczne; nie 
ma obecnie jednoznacznych dowodów 
naukowych na istnienie związku 
przyczynowego między takimi polami a 
tego rodzaju skutkami. Obecne środki 
mają nie tylko zapewnić ochronę zdrowia i 
bezpieczeństwo każdego pracownika, lecz 
także stworzyć minimalne podstawy 
ochrony wszystkich pracowników w Unii, 
przy jednoczesnym ograniczeniu 
możliwych zakłóceń konkurencji.

(6) Należy uchylić dyrektywę 2004/40/WE 
i przyjąć bardziej odpowiednie i 
proporcjonalne środki chroniące 
pracowników przed zagrożeniami 
związanymi z polami 
elektromagnetycznymi. Obecne środki 
mają nie tylko zapewnić ochronę zdrowia i 
bezpieczeństwo każdego pracownika, lecz 
także stworzyć minimalne podstawy 
ochrony wszystkich pracowników w Unii, 
przy jednoczesnym ograniczeniu 
możliwych zakłóceń konkurencji. W ciągu 
5 lat, na wniosek Komisji, należy dokonać 
przeglądu dyrektywy, aby uwzględnić 
ochronę pracowników przed skutkami 
długoterminowymi i skutkami dla 
bezpieczeństwa, zgodnie z dowodami 
naukowymi dotyczącymi takich skutków 
narażenia na pole elektromagnetyczne. 

Or. en

Poprawka 20
Paul Murphy, Georgios Toussas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Należy uchylić dyrektywę 2004/40/WE 
i przyjąć bardziej odpowiednie i 
proporcjonalne środki chroniące 
pracowników przed zagrożeniami 
związanymi z polami 
elektromagnetycznymi. Środki te nie 

(6) Należy uchylić dyrektywę 2004/40/WE 
i przyjąć bardziej odpowiednie i 
proporcjonalne środki chroniące 
pracowników przed zagrożeniami 
związanymi z polami 
elektromagnetycznymi. Środki te obecnie
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dotyczą jednak skutków 
długoterminowych, w tym ewentualnych 
skutków rakotwórczych narażenia na 
zmienne w czasie pola elektryczne, 
magnetyczne i elektromagnetyczne; nie ma 
obecnie jednoznacznych dowodów 
naukowych na istnienie związku 
przyczynowego między takimi polami a 
tego rodzaju skutkami. Obecne środki mają 
nie tylko zapewnić ochronę zdrowia i 
bezpieczeństwo każdego pracownika, lecz 
także stworzyć minimalne podstawy 
ochrony wszystkich pracowników w Unii, 
przy jednoczesnym ograniczeniu 
możliwych zakłóceń konkurencji.

nie dotyczą jednak skutków 
długoterminowych, w tym ewentualnych 
skutków rakotwórczych narażenia na 
zmienne w czasie pola elektryczne, 
magnetyczne i elektromagnetyczne; nie ma 
obecnie jednoznacznych dowodów 
naukowych na istnienie związku 
przyczynowego między takimi polami a 
tego rodzaju skutkami. Obecne środki mają 
nie tylko zapewnić ochronę zdrowia i 
bezpieczeństwo każdego pracownika, lecz 
także stworzyć minimalne podstawy 
ochrony wszystkich pracowników w Unii, 
przy jednoczesnym ograniczeniu 
możliwych zakłóceń konkurencji. Komisja 
i państwa członkowskie powinny 
zintensyfikować badania i gromadzenie 
danych na temat długoterminowych 
skutków narażenia na zmienne w czasie 
pola elektryczne, magnetyczne i 
elektromagnetyczne. Komisja powinna 
dokonać oceny dowodów naukowych 
dotyczących skutków długoterminowych w 
ciągu 5 lat od publikacji niniejszej 
dyrektywy w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej oraz przedstawić wniosek 
dotyczący zmiany tej dyrektywy, tak aby 
uwzględnić ochronę zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników przed takimi 
skutkami długoterminowymi.

Or. en

Poprawka 21
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Komisja co 5 lat dokonuje oceny 
dowodów naukowych dotyczących 
skutków długoterminowych narażenia na 
pole elektromagnetyczne i przedstawia 
wniosek dotyczący zmiany dyrektywy, tak 
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aby włączyć skutki długoterminowe do jej 
zakresu stosowania.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zmotywowanie Komisji do sporządzania co pięć lat oceny możliwych 
skutków długoterminowych wywoływanych przez pole elektromagnetyczne, a także 
rozszerzenie zakresu stosowania dyrektywy na wszystkie rodzaje ryzyka związane z polem 
elektromagnetycznym.

Poprawka 22
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Niniejsza dyrektywa ustanawia 
minimalne wymagania, pozostawiając w 
ten sposób państwom członkowskim 
możliwość utrzymania lub przyjęcia 
bardziej korzystnych przepisów w zakresie 
ochrony pracowników, w szczególności 
ustalających niższe pośrednie poziomy 
narażenia, graniczne poziomy narażenia i 
graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dla pól elektromagnetycznych. 
Wprowadzenie w życie niniejszej 
dyrektywy nie powinno jednak służyć 
uzasadnieniu pogorszenia w stosunku do 
dotychczasowej sytuacji w poszczególnych 
państwach członkowskich

(7) Niniejsza dyrektywa ustanawia 
minimalne wymagania, pozostawiając w 
ten sposób państwom członkowskim 
możliwość utrzymania lub przyjęcia 
bardziej korzystnych przepisów w zakresie 
ochrony pracowników, w szczególności 
ustalających niższe pośrednie poziomy 
narażenia, graniczne poziomy narażenia i 
graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dla pól elektromagnetycznych. 
Wprowadzenie w życie niniejszej 
dyrektywy nie może jednak służyć 
uzasadnieniu pogorszenia w stosunku do 
dotychczasowej sytuacji w poszczególnych 
państwach członkowskich

Or. de

Poprawka 23
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Komisja, nie później niż po upływie 5 
lat od przyjęcia dyrektywy, przedstawia 
wniosek dotyczący zniesienia odstępstwa, 
o którym mowa w art. 3 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na art. 3 ust. 4 pracownicy narażeni na MRI nie są objęci granicznymi 
wartościami miar wewnętrznych narażenia i granicznymi poziomami narażenia określonymi 
w dyrektywie. Celem poprawki jest czasowe ograniczenie odstępstwa.

Poprawka 24
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Niepożądane skutki dla organizmu 
człowieka zależą od częstotliwości pola 
elektromagnetycznego lub 
promieniowania, na które jest on 
narażony – od 0 Hz do 100 kHz oraz 
powyżej 100 kHz; należy zatem 
przewidzieć dwa różne systemy 
ograniczania narażenia, chroniące 
pracowników narażonych na pola 
elektromagnetyczne.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Rozróżnienie między wysoką i niską częstotliwością nie jest właściwe, ponieważ w najbardziej 
profesjonalnym otoczeniu te różne rodzaje pól magnetycznych przenikają się. Proponujemy 
zatem usunięcie tego rozróżnienia.

Poprawka 25
Karima Delli
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Niniejsza dyrektywa jest dyrektywą 
szczegółową w rozumieniu art. 16 ust. 1 
dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 
czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia 
środków w celu poprawy bezpieczeństwa i 
zdrowia pracowników w miejscu pracy, 
zatem dyrektywę tę, bez uszczerbku dla 
bardziej rygorystycznych lub 
szczegółowych przepisów niniejszej 
dyrektywy, stosuje się w odniesieniu do 
narażenia pracowników na pola 
elektromagnetyczne.

(13) Niniejsza dyrektywa jest dyrektywą 
szczegółową w rozumieniu art. 16 ust. 1 
dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 
czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia 
środków w celu poprawy bezpieczeństwa i 
zdrowia pracowników w miejscu pracy, 
zatem dyrektywę tę, bez uszczerbku dla 
bardziej rygorystycznych lub 
szczegółowych przepisów niniejszej 
dyrektywy, stosuje się w odniesieniu do 
narażenia pracowników na pola 
elektromagnetyczne, w tym do 
długoterminowych skutków narażenia.

Or. en

Poprawka 26
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Należy przekazać Komisji 
uprawnienie do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu 
upoważnienia jej do dokonywania czysto 
technicznych zmian załączników do 
niniejszej dyrektywy, w miarę 
przyjmowania dyrektyw w dziedzinie 
harmonizacji technicznej i normalizacji 
oraz w związku z postępem technicznym, 
zmianami odnośnych zharmonizowanych 
europejskich norm lub specyfikacji i 
nowymi ustaleniami naukowymi 
dotyczącymi pól elektromagnetycznych, a 
także w celu dostosowania pośrednich 
poziomów narażenia i granicznych 

(14) Należy przekazać Komisji 
uprawnienie do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu 
upoważnienia jej do dokonywania czysto 
technicznych zmian załączników do 
niniejszej dyrektywy, w miarę 
przyjmowania dyrektyw w dziedzinie 
harmonizacji technicznej i normalizacji 
oraz w związku z postępem technicznym, 
zmianami odnośnych zharmonizowanych 
europejskich norm lub specyfikacji i 
nowymi ustaleniami naukowymi 
dotyczącymi pól elektromagnetycznych, a 
także w celu dostosowania powiązanych 
wykazów rodzajów działalności, miejsc 
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poziomów narażenia oraz powiązanych 
wykazów rodzajów działalności, miejsc 
pracy i sprzętu. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym z ekspertami. Przygotowując i 
sporządzając akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazanie właściwych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

pracy i sprzętu. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym z ekspertami. Przygotowując i 
sporządzając akty delegowane, Komisja 
powinna zapewnić jednoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazanie właściwych 
dokumentów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na uproszczenie i lepszą ochronę pracowników proponujemy usunięcie 
rozróżnienia między pośrednimi poziomami narażenia a granicznymi poziomami narażenia.

Poprawka 27
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) System obejmujący, w zależności od 
sytuacji, graniczne wartości miar 
wewnętrznych narażenia, pośrednie 
poziomy narażenia i graniczne poziomy 
narażenia, powinien być postrzegany jako 
środek ułatwiający wysoki poziom ochrony 
przed ustalonymi skutkami niekorzystnymi 
dla zdrowia, które mogą występować w 
związku z narażeniem na pola 
elektromagnetyczne. System ten może 
jednak kolidować ze szczególnymi 
warunkami prowadzenia niektórych 
rodzajów działalności, takich jak procedury 
medyczne z zastosowaniem technik 
rezonansu magnetycznego lub działania 
wojskowe wymagające interoperacyjności, 
w przypadku których istnieją już 
międzynarodowe normy zapewniające 
równoważną ochronę pracowników 

(16) System obejmujący, w zależności od 
sytuacji, graniczne wartości miar 
wewnętrznych narażenia i graniczne 
poziomy narażenia, powinien być 
postrzegany jako środek ułatwiający 
wysoki poziom ochrony przed ustalonymi 
skutkami niekorzystnymi dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, które mogą występować w 
związku z narażeniem na pola 
elektromagnetyczne. System ten może 
jednak kolidować ze szczególnymi 
warunkami prowadzenia niektórych 
rodzajów działalności, takich jak 
szczegółowe procedury medyczne z 
zastosowaniem technik rezonansu 
magnetycznego lub działania wojskowe 
wymagające interoperacyjności, w 
przypadku których istnieją już 
międzynarodowe normy zapewniające 
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poddanych specyficznemu narażeniu. 
Należy zatem wziąć pod uwagę te 
szczególne warunki.

równoważną ochronę pracowników 
poddanych specyficznemu narażeniu. 
Należy zatem wziąć pod uwagę te 
szczególne warunki.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na uproszczenie i lepszą ochronę pracowników proponujemy usunięcie 
rozróżnienia między pośrednimi poziomami narażenia a granicznymi poziomami narażenia. 
Uważamy również, że w dyrektywie nie należy traktować wszystkich MRI w ten sam sposób.

Poprawka 28
Paul Murphy, Georgios Toussas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) System obejmujący, w zależności od 
sytuacji, graniczne wartości miar 
wewnętrznych narażenia, pośrednie 
poziomy narażenia i graniczne poziomy 
narażenia, powinien być postrzegany jako 
środek ułatwiający wysoki poziom ochrony 
przed ustalonymi skutkami niekorzystnymi 
dla zdrowia, które mogą występować w 
związku z narażeniem na pola 
elektromagnetyczne. System ten może 
jednak kolidować ze szczególnymi 
warunkami prowadzenia niektórych 
rodzajów działalności, takich jak 
procedury medyczne z zastosowaniem 
technik rezonansu magnetycznego lub
działania wojskowe wymagające 
interoperacyjności, w przypadku których 
istnieją już międzynarodowe normy 
zapewniające równoważną ochronę 
pracowników poddanych specyficznemu 
narażeniu. Należy zatem wziąć pod uwagę 
te szczególne warunki.

(16) System obejmujący, w zależności od 
sytuacji, graniczne wartości miar 
wewnętrznych narażenia, pośrednie 
poziomy narażenia i graniczne poziomy 
narażenia, powinien być postrzegany jako 
środek ułatwiający wysoki poziom ochrony 
przed ustalonymi skutkami niekorzystnymi 
dla zdrowia, które mogą występować w 
związku z narażeniem na pola 
elektromagnetyczne. System ten może 
jednak kolidować ze szczególnymi 
warunkami prowadzenia niektórych 
rodzajów działalności, takich jak działania 
wojskowe wymagające interoperacyjności, 
w przypadku których istnieją już 
międzynarodowe normy zapewniające 
równoważną ochronę pracowników 
poddanych specyficznemu narażeniu. 
Należy zatem wziąć pod uwagę te 
szczególne warunki.

Or. en
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Poprawka 29
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) System zapewniający wysoki poziom 
ochrony przed skutkami niekorzystnymi 
dla zdrowia, które mogą wynikać z 
narażenia na pola elektromagnetyczne, 
powinien należycie uwzględniać 
specyficzne grupy pracowników i 
zapobiegać zakłóceniom działania 
wyrobów medycznych, takich jak protezy 
metalowe, sztuczne rozruszniki serca i 
defibrylatory, implanty ślimakowe i inne 
implanty, oraz zapobiegać wpływowi na 
funkcjonowanie tych wyrobów. Zakłócenia 
mogą mieć miejsce w szczególności w 
przypadku rozruszników serca przy 
poziomach poniżej pośrednich poziomów 
narażenia i granicznych poziomów 
narażenia, powinno się zatem przewidzieć 
w tej kwestii odpowiednie środki 
ostrożności i środki ochronne,

(17) System zapewniający wysoki poziom 
ochrony przed skutkami niekorzystnymi 
dla zdrowia i bezpieczeństwa, które mogą 
wynikać z narażenia na pola 
elektromagnetyczne, powinien należycie 
uwzględniać specyficzne grupy 
pracowników i zapobiegać zakłóceniom 
działania wyrobów medycznych, takich jak 
protezy metalowe, sztuczne rozruszniki 
serca i defibrylatory, implanty ślimakowe i 
inne implanty, oraz zapobiegać wpływowi 
na funkcjonowanie tych wyrobów. 
Zakłócenia mogą mieć miejsce w 
szczególności w przypadku rozruszników 
serca przy poziomach poniżej pośrednich 
poziomów narażenia i granicznych 
poziomów narażenia, powinno się zatem 
przewidzieć w tej kwestii odpowiednie 
środki ostrożności i środki ochronne,

Or. en

Poprawka 30
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Komisja w ciągu 5 lat dokonuje 
oceny dowodów naukowych dotyczących 
skutków długoterminowych narażenia na 
pole elektromagnetyczne i przedstawia 
wniosek dotyczący zmiany dyrektywy, tak 
aby uwzględnić ochronę pracowników 
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przed takimi skutkami długoterminowymi.

Or. en

Poprawka 31
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa, będąca dwudziestą 
dyrektywą szczegółową w rozumieniu art. 
16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG, 
ustanawia minimalne wymagania 
w zakresie ochrony pracowników przed 
zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa 
wynikającymi lub mogącymi wynikać 
z narażenia na pola elektromagnetyczne (0 
Hz do 300 GHz) w czasie pracy.

1. Niniejsza dyrektywa, będąca dwudziestą 
dyrektywą szczegółową w rozumieniu art. 
16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG, 
ustanawia minimalne wymagania 
w zakresie ochrony pracowników przed 
zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa 
wynikającymi lub mogącymi wynikać 
z narażenia na pola elektromagnetyczne 
w czasie pracy.

Or. en

Uzasadnienie

O definicji tej mowa w art. 2 lit. a).

Poprawka 32
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa dotyczy 
bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia 
i bezpieczeństwa pracowników związanych 
ze znanymi krótkoterminowymi 
niekorzystnymi skutkami dla organizmu 
człowieka, spowodowanymi przez 
indukowane pola elektryczne lub 
magnetyczne, przez pochłanianie energii 

skreślony
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lub prądy kontaktowe. Dyrektywa 
obejmuje także pośrednie skutki dla 
zdrowia i bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Elementy te określa się w art. 2 i 4.

Poprawka 33
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejsza dyrektywa nie dotyczy 
skutków długoterminowych.

skreślony

Or. en

Poprawka 34
Paul Murphy, Georgios Toussas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejsza dyrektywa nie dotyczy 
skutków długoterminowych.

skreślony

Or. en

Poprawka 35
Liisa Jaakonsaari

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejsza dyrektywa nie dotyczy 
skutków długoterminowych.

skreślony

Or. fi

Uzasadnienie

Stwierdzenie to jest niepotrzebne, ponieważ obecnie nie są dostępne żadne badania naukowe 
dotyczące skutków długoterminowych. Z punktu widzenia pracowników skutki 
długoterminowe są tak samo – o ile nie bardziej – istotne w porównaniu ze skutkami 
krótkoterminowymi.

Poprawka 36
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejsza dyrektywa nie dotyczy 
skutków długoterminowych.

3. W odniesieniu do skutków 
długoterminowych stosuje się obowiązki 
określone w dyrektywie Rady 
89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w 
sprawie wprowadzenia środków w celu 
poprawy bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników w miejscu pracy.

Or. en

Poprawka 37
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejsza dyrektywa nie dotyczy 
skutków długoterminowych.

3. Niniejsza dyrektywa dotyczy ryzyka 
wynikającego ze znanych niekorzystnych 
skutków krótkoterminowych popartego 
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wiarygodnymi dowodami naukowymi.

Or. en

Poprawka 38
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „skutki niekorzystne dla zdrowia”: 
skutki biologiczne mające szkodliwy 
wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne 
lub na ogólne samopoczucie narażonych 
pracowników. W niniejszej dyrektywie 
wzięto pod uwagę tylko skutki 
krótkoterminowe;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ rozróżnienie między skutkami niekorzystnymi dla zdrowia i skutkami 
niekorzystnymi dla bezpieczeństwa jest niejasne, definicja ta powinna być zawarta w art. 4 
ust. 5.

Poprawka 39
Jutta Steinruck, Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „skutki niekorzystne dla zdrowia”: 
skutki biologiczne mające szkodliwy 
wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne 
lub na ogólne samopoczucie narażonych 
pracowników. W niniejszej dyrektywie 
wzięto pod uwagę tylko skutki 
krótkoterminowe;

b) „skutki niekorzystne dla zdrowia”: 
skutki biologiczne mające szkodliwy 
wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne 
lub na ogólne samopoczucie narażonych 
pracowników;
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Or. de

Poprawka 40
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „skutki niekorzystne dla zdrowia”: 
skutki biologiczne mające szkodliwy 
wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne 
lub na ogólne samopoczucie narażonych 
pracowników. W niniejszej dyrektywie 
wzięto pod uwagę tylko skutki 
krótkoterminowe;

b) „skutki niekorzystne dla zdrowia”: 
skutki biologiczne mające szkodliwy 
wpływ na psychiczne i fizyczne 
samopoczucie narażonych pracowników. 
W niniejszej dyrektywie wzięto pod uwagę 
tylko skutki krótkoterminowe;

Or. de

Poprawka 41
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „skutki niekorzystne dla zdrowia”: 
skutki biologiczne mające szkodliwy 
wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne 
lub na ogólne samopoczucie narażonych 
pracowników. W niniejszej dyrektywie 
wzięto pod uwagę tylko skutki 
krótkoterminowe;

b) „skutki niekorzystne dla zdrowia”: 
skutki biologiczne mające szkodliwy 
wpływ na psychiczne i fizyczne 
samopoczucie narażonych pracowników. 
W niniejszej dyrektywie wzięto pod uwagę 
tylko skutki krótkoterminowe;

Or. de

Poprawka 42
Karima Delli
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „skutki niekorzystne dla 
bezpieczeństwa”: skutki wywołujące 
przejściowe rozdrażnienie lub wpływające 
na funkcje poznawcze lub inne funkcje 
mózgu lub mięśni, przez co skutki te mogą 
wpływać na zdolność pracownika do 
bezpiecznego wykonywania pracy;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ rozróżnienie między skutkami niekorzystnymi dla zdrowia i skutkami 
niekorzystnymi dla bezpieczeństwa jest niejasne, definicja ta powinna być zawarta w art. 4 
ust. 5.

Poprawka 43
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „bezpośredni wpływ”: wpływ na 
organizm człowieka bezpośrednio 
spowodowany obecnością silnego pola 
magnetycznego lub elektrycznego, na 
przykład stymulacja mięśni, nerwów lub 
narządów zmysłów, rozgrzanie tkanek, 
zawroty lub bóle głowy;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Definicja ta powinna być zawarta w art. 4 ust. 5.

Poprawka 44
Elisabeth Morin-Chartier
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „bezpośredni wpływ”: wpływ na 
organizm człowieka bezpośrednio 
spowodowany obecnością silnego pola 
magnetycznego lub elektrycznego, na 
przykład stymulacja mięśni, nerwów lub 
narządów zmysłów, rozgrzanie tkanek, 
zawroty lub bóle głowy;

c) „bezpośredni wpływ”: wpływ na 
organizm człowieka bezpośrednio 
spowodowany obecnością silnego pola 
magnetycznego lub elektrycznego, na 
przykład przy pewnych poziomach 
częstotliwości stymulacja mięśni, nerwów 
lub narządów zmysłów, rozgrzanie tkanek, 
zawroty głowy lub nudności;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy uściślić, że bezpośredni wpływ występuje przy pewnych poziomach częstotliwości. 
Lepiej byłoby wymienić nudności niż bóle głowy: związek nudności z polami 
magnetostatycznymi wysokiej częstotliwości został uznany, podczas gdy o bólach głowy nie 
wspomina się w żadnym z trzech dokumentów ICNIRP zawierających zalecenia.

Poprawka 45
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „bezpośredni wpływ”: wpływ na 
organizm człowieka bezpośrednio 
spowodowany obecnością silnego pola 
magnetycznego lub elektrycznego, na 
przykład stymulacja mięśni, nerwów lub 
narządów zmysłów, rozgrzanie tkanek,
zawroty lub bóle głowy;

c) „bezpośredni wpływ”: wpływ na 
organizm człowieka bezpośrednio 
spowodowany obecnością silnego pola 
magnetycznego lub elektrycznego, na 
przykład stymulacja mięśni, nerwów lub 
narządów zmysłów, rozgrzanie tkanek lub 
zawroty głowy;

Or. en

Uzasadnienie

Nie istnieje żaden dowód naukowy wykazujący związek między polem magnetycznym lub 
elektrycznym a bólami głowy. Ból głowy mogą powodować różne czynniki w miejscu pracy i 
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poza nim.

Poprawka 46
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) „pośredni wpływ”: wpływ na przedmiot,
wywołany obecnością silnego pola 
elektrycznego lub magnetycznego, który 
może spowodować zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia, na przykład 
prądy kontaktowe, pociski 
ferromagnetyczne lub zakłócenia 
działania wyrobów medycznych 
aktywnego osadzania.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Definicja ta powinna być zawarta w art. 4 ust. 5.

Poprawka 47
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia”: wartości graniczne narażenia 
na pola elektromagnetyczne, ustalone w 
oparciu o znane skutki dla zdrowia i 
względy biologiczne. Przestrzeganie 
granicznych wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczących skutków dla 
bezpieczeństwa zapewni pracownikom 
narażonym na pola elektromagnetyczne 
ochronę przed wszystkimi znanymi 
skutkami niekorzystnymi dla zdrowia i dla 

e) „graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia”: wartości graniczne narażenia 
na pola elektromagnetyczne, ustalone w 
oparciu o znane skutki dla zdrowia i 
względy biologiczne, w szczególności 
skutki termiczne oraz elektryczną 
stymulację tkanek;
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bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 48
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) „graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia”: wartości graniczne narażenia 
na pola elektromagnetyczne, ustalone w 
oparciu o znane skutki dla zdrowia i 
względy biologiczne. Przestrzeganie 
granicznych wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczących skutków dla 
zdrowia zapewni pracownikom narażonym 
na pola elektromagnetyczne ochronę przed 
wszystkimi znanymi skutkami 
niekorzystnymi dla zdrowia.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 49
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „pośredni poziom narażenia” i
„graniczny poziom narażenia”: 
bezpośrednio mierzalne, zależne od 
częstotliwości parametry, których wielkość 
jest ustalana w postaci wartości natężenia 
pola elektrycznego (E), natężenia pola 
magnetycznego (H), indukcji 
magnetycznej (B) i gęstości mocy (S), w 
przypadku osiągnięcia których należy 
podjąć środki określone w niniejszej 

f) „graniczny poziom narażenia”: 
bezpośrednio mierzalne, zależne od 
częstotliwości parametry narażenia na 
pole elektromagnetyczne, których 
wielkość jest ustalana, aby zapewnić 
przestrzeganie odpowiednich granicznych 
wartości miar wewnętrznych narażenia w 
oparciu o uproszczoną ocenę, lub w 
postaci wartości natężenia pola 
elektrycznego (E), natężenia pola 
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dyrektywie, magnetycznego (H), indukcji 
magnetycznej (B) i gęstości mocy (S), w 
przypadku osiągnięcia których należy 
podjąć środki określone w niniejszej 
dyrektywie,

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na uproszczenie i lepszą ochronę pracowników proponujemy usunięcie 
rozróżnienia między pośrednimi poziomami narażenia a granicznymi poziomami narażenia.

Poprawka 50
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) „pośredni poziom narażenia” i 
„graniczny poziom narażenia”: 
bezpośrednio mierzalne, zależne od 
częstotliwości parametry, których wielkość 
jest ustalana w postaci wartości natężenia 
pola elektrycznego (E), natężenia pola 
magnetycznego (H), indukcji 
magnetycznej (B) i gęstości mocy (S), w 
przypadku osiągnięcia których należy 
podjąć środki określone w niniejszej 
dyrektywie,

f) „pośredni poziom narażenia” i 
„graniczny poziom narażenia”: 
bezpośrednio mierzalne, zależne od 
częstotliwości parametry, których wielkość 
jest ustalana w postaci wartości natężenia 
pola elektrycznego (E), natężenia pola 
magnetycznego (H), indukcji 
magnetycznej (B) i gęstości mocy (S), w 
przypadku osiągnięcia których należy 
podjąć środki określone w niniejszej 
dyrektywie. Przestrzeganie granicznego 
poziomu narażenia zapewni zgodność z 
graniczną wartością miar wewnętrznych 
narażenia dotyczącą skutków dla zdrowia. 
Przestrzeganie pośredniego poziomu 
narażenia zapewni zgodność z 
granicznymi wartościami miar 
wewnętrznych narażenia dotyczącymi 
skutków niekorzystnych dla zdrowia i dla 
bezpieczeństwa.

Or. en
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Poprawka 51
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „Pośredni poziom narażenia”, o którym 
mowa w ust. 1 lit. f), odpowiada 
poziomowi pola, przy którym nie powinny 
występować żadne możliwe do 
zaobserwowania skutki niekorzystne dla 
zdrowia w normalnych warunkach pracy i 
w przypadku osób nienależących do grupy 
szczególnie zagrożonej. W związku z tym 
szczegółowość procedury oceny ryzyka 
można ograniczyć do minimum. 
Przestrzeganie pośredniego poziomu 
narażenia zapewni zgodność z 
odpowiednimi granicznymi wartościami 
miar wewnętrznych narażenia 
dotyczącymi skutków dla bezpieczeństwa i 
dla zdrowia.

skreślony

„Graniczny poziom narażenia”, o którym 
mowa w ust. 1 lit. f), odpowiada 
maksymalnemu bezpośrednio 
mierzalnemu polu, przy którym 
gwarantowana jest automatyczna 
zgodność z graniczną wartością miar 
wewnętrznych narażenia. Każdy poziom 
narażenia pomiędzy „pośrednim 
poziomem narażenia” i „granicznym 
poziomem narażenia” wymaga szerzej 
zakrojonej oceny i środków 
zapobiegawczych. Przestrzeganie 
granicznego poziomu narażenia zapewni 
zgodność z odpowiednimi granicznymi 
wartościami miar wewnętrznych 
narażenia dotyczącymi skutków dla 
zdrowia.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na uproszczenie i lepszą ochronę pracowników proponujemy usunięcie 
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rozróżnienia między pośrednimi poziomami narażenia a granicznymi poziomami narażenia. 
Definicja granicznych poziomów narażenia powinna być określona w art. 2 ust. 1 lit. g).

Poprawka 52
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Pośredni poziom narażenia”, o którym 
mowa w ust. 1 lit. f), odpowiada 
poziomowi pola, przy którym nie powinny 
występować żadne możliwe do 
zaobserwowania skutki niekorzystne dla 
zdrowia w normalnych warunkach pracy i 
w przypadku osób nienależących do grupy 
szczególnie zagrożonej. W związku z tym 
szczegółowość procedury oceny ryzyka 
można ograniczyć do minimum. 
Przestrzeganie pośredniego poziomu 
narażenia zapewni zgodność z 
odpowiednimi granicznymi wartościami 
miar wewnętrznych narażenia dotyczącymi 
skutków dla bezpieczeństwa i dla zdrowia.

2. „Pośredni poziom narażenia”, o którym 
mowa w ust. 1 lit. f), odpowiada 
poziomowi pola, przy którym nie powinny 
występować żadne możliwe do 
zaobserwowania skutki niekorzystne dla 
zdrowia lub skutki mogące powodować 
ryzyko dla bezpieczeństwa w normalnych 
warunkach pracy i w przypadku osób 
nienależących do grupy szczególnie 
zagrożonej. W związku z tym 
szczegółowość procedury oceny ryzyka 
można ograniczyć do minimum. 
Przestrzeganie pośredniego poziomu 
narażenia zapewni zgodność z 
odpowiednimi granicznymi wartościami 
miar wewnętrznych narażenia dotyczącymi 
skutków dla bezpieczeństwa i dla zdrowia.

Or. de

Poprawka 53
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Graniczny poziom narażenia”, o którym 
mowa w ust. 1 lit. f), odpowiada 
maksymalnemu bezpośrednio mierzalnemu 
polu, przy którym gwarantowana jest 
automatyczna zgodność z graniczną 

„Graniczny poziom narażenia”, o którym 
mowa w ust. 1 lit. f), odpowiada 
maksymalnemu bezpośrednio mierzalnemu 
polu, przy którym gwarantowana jest 
automatyczna zgodność z graniczną 
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wartością miar wewnętrznych narażenia. 
Każdy poziom narażenia pomiędzy 
„pośrednim poziomem narażenia” i 
„granicznym poziomem narażenia” 
wymaga szerzej zakrojonej oceny i
środków zapobiegawczych. Przestrzeganie 
granicznego poziomu narażenia zapewni 
zgodność z odpowiednimi granicznymi 
wartościami miar wewnętrznych narażenia 
dotyczącymi skutków dla zdrowia.

wartością miar wewnętrznych narażenia. 
Każdy poziom narażenia pomiędzy 
„pośrednim poziomem narażenia” i 
„granicznym poziomem narażenia” 
wymaga szerzej zakrojonej oceny lub
środków zapobiegawczych. Przestrzeganie 
granicznego poziomu narażenia zapewni 
zgodność z odpowiednimi granicznymi 
wartościami miar wewnętrznych narażenia 
dotyczącymi skutków dla zdrowia.

Or. en

Uzasadnienie

Dopóki poziom narażenia utrzymuje się poniżej granicznego poziomu narażenia, dopóty 
kontrola zgodności z granicznymi wartościami narażenia jest fakultatywna i nie stanowi 
wymogu. Poprawka ta jest zgodna z sekcją D „Środki zapobiegawcze i inne warunki” w 
załączniku II.

Poprawka 54
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Graniczny poziom narażenia”, o którym 
mowa w ust. 1 lit. f), odpowiada 
maksymalnemu bezpośrednio mierzalnemu 
polu, przy którym gwarantowana jest 
automatyczna zgodność z graniczną 
wartością miar wewnętrznych narażenia. 
Każdy poziom narażenia pomiędzy 
„pośrednim poziomem narażenia” i 
„granicznym poziomem narażenia” 
wymaga szerzej zakrojonej oceny i 
środków zapobiegawczych. Przestrzeganie 
granicznego poziomu narażenia zapewni 
zgodność z odpowiednimi granicznymi 
wartościami miar wewnętrznych narażenia 
dotyczącymi skutków dla zdrowia.

„Graniczny poziom narażenia”, o którym 
mowa w ust. 1 lit. f), odpowiada 
maksymalnemu bezpośrednio mierzalnemu 
polu, przy którym gwarantowana jest 
automatyczna zgodność z graniczną 
wartością miar wewnętrznych narażenia. 
Każdy poziom narażenia pomiędzy 
„pośrednim poziomem narażenia” i 
„granicznym poziomem narażenia”
mogący mieć skutki dla zdrowia wymaga 
szerzej zakrojonej oceny i środków 
zapobiegawczych. Przestrzeganie 
granicznego poziomu narażenia zapewni 
zgodność z odpowiednimi granicznymi 
wartościami miar wewnętrznych narażenia 
dotyczącymi skutków dla zdrowia.

Or. de



PE478.400v01-00 24/132 AM\886093PL.doc

PL

Poprawka 55
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia, pośrednie poziomy narażenia i 
graniczne poziomy narażenia

Graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia i graniczne poziomy narażenia

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na uproszczenie i lepszą ochronę pracowników proponujemy usunięcie 
rozróżnienia między pośrednimi poziomami narażenia a granicznymi poziomami narażenia.

Poprawka 56
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia, pośrednie poziomy narażenia i 
graniczne poziomy narażenia dla pól 
elektrycznych i magnetycznych w zakresie 
częstotliwości od 0 do 100 kHz określa się 
w załączniku II.

1. Graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dla pól elektromagnetycznych 
określa się w załączniku II.

Or. en

Uzasadnienie

Rozróżnienie między wysoką i niską częstotliwością nie jest właściwe, ponieważ w najbardziej 
profesjonalnym otoczeniu te różne rodzaje pól magnetycznych przenikają się. Ze względu na 
uproszczenie i lepszą ochronę pracowników proponujemy usunięcie rozróżnienia między 
pośrednimi poziomami narażenia a granicznymi poziomami narażenia. Dlatego proponujemy 
scalenie załącznika II i III.
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Poprawka 57
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia, pośrednie poziomy narażenia i 
graniczne poziomy narażenia dla pól 
elektrycznych i magnetycznych w zakresie 
częstotliwości od 0 do 100 kHz określa się 
w załączniku II.

1. Graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia, pośrednie poziomy narażenia i 
graniczne poziomy narażenia dla pól 
elektrycznych i magnetycznych w zakresie
częstotliwości od 0 do 100 kHz określa się 
w załączniku II. Stosuje się wartości 
graniczne, niezależnie od tego, czy 
zastosowania mają charakter techniczny, 
czy medyczny. 

Or. de

Poprawka 58
Elizabeth Lynne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia, pośrednie poziomy narażenia i 
graniczne poziomy narażenia dla pól 
elektrycznych i magnetycznych w zakresie 
częstotliwości od 0 do 100 kHz określa się 
w załączniku II.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 59
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia, pośrednie poziomy narażenia i 
graniczne poziomy narażenia dla pól 
elektrycznych i magnetycznych w zakresie 
częstotliwości od 0 do 100 kHz określa się 
w załączniku II.

Graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia, pośrednie poziomy narażenia i 
graniczne poziomy narażenia dla pól 
elektrycznych i magnetycznych w zakresie 
częstotliwości od 0 do 100 kHz określa się 
w załączniku II i stosuje do wszystkich 
zastosowań technicznych i medycznych.

Or. de

Poprawka 60
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku poziomów narażenia 
powyżej granicznego poziomu narażenia 
wykazuje się, w drodze odpowiednich 
kontroli, że poziom narażenia nie 
przekracza stosownej granicznej wartości 
miar wewnętrznych narażenia dotyczącej 
skutków dla zdrowia. W przypadku 
poziomów narażenia powyżej pośredniego 
poziomu narażenia wykazuje się, w drodze 
odpowiednich kontroli, że poziom 
narażenia nie przekracza stosownych 
granicznych wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczących skutków dla 
bezpieczeństwa i dla zdrowia, lub że 
poziom narażenia nie przekracza 
granicznego poziomu narażenia. W tym 
ostatnim przypadku należy dostosować 
środki zapobiegawcze i informacje dla 
pracowników.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ocenę ryzyka i określenie narażenia należy ująć w art. 4.
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Poprawka 61
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku poziomów narażenia 
powyżej granicznego poziomu narażenia 
wykazuje się, w drodze odpowiednich 
kontroli, że poziom narażenia nie 
przekracza stosownej granicznej wartości 
miar wewnętrznych narażenia dotyczącej 
skutków dla zdrowia. W przypadku 
poziomów narażenia powyżej pośredniego 
poziomu narażenia wykazuje się, w drodze 
odpowiednich kontroli, że poziom 
narażenia nie przekracza stosownych 
granicznych wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczących skutków dla 
bezpieczeństwa i dla zdrowia, lub że
poziom narażenia nie przekracza 
granicznego poziomu narażenia. W tym 
ostatnim przypadku należy dostosować 
środki zapobiegawcze i informacje dla 
pracowników.

W przypadku poziomów narażenia 
powyżej granicznego poziomu narażenia 
wykazuje się, w drodze odpowiednich 
kontroli, że poziom narażenia nie 
przekracza stosownej granicznej wartości 
miar wewnętrznych narażenia dotyczącej 
skutków dla zdrowia. W przypadku 
poziomów narażenia powyżej pośredniego 
poziomu narażenia wykazuje się, w drodze 
odpowiednich kontroli, że poziom 
narażenia nie przekracza stosownych 
granicznych wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczących skutków dla 
bezpieczeństwa i dla zdrowia lub że 
pracodawca ogranicza do minimum 
skutki dla zdrowia poprzez środki 
zapobiegawcze i szkolenie. W tym 
ostatnim przypadku należy dostosować 
środki zapobiegawcze i informacje dla 
pracowników.

Or. en

Uzasadnienie

Pośredni poziom narażenia jest związany ze skutkami dla bezpieczeństwa o mniejszych 
granicznych wartościach miar wewnętrznych narażenia w porównaniu ze skutkami dla 
zdrowia. W takim przypadku konieczne są „lżejsze” środki zapobiegawcze.

Poprawka 62
Elizabeth Lynne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku poziomów narażenia 
powyżej granicznego poziomu narażenia 
wykazuje się, w drodze odpowiednich 
kontroli, że poziom narażenia nie 
przekracza stosownej granicznej wartości 
miar wewnętrznych narażenia dotyczącej 
skutków dla zdrowia. W przypadku 
poziomów narażenia powyżej pośredniego 
poziomu narażenia wykazuje się, w drodze
odpowiednich kontroli, że poziom 
narażenia nie przekracza stosownych 
granicznych wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczących skutków dla 
bezpieczeństwa i dla zdrowia, lub że 
poziom narażenia nie przekracza 
granicznego poziomu narażenia. W tym 
ostatnim przypadku należy dostosować 
środki zapobiegawcze i informacje dla 
pracowników.

 W przypadku poziomów narażenia 
powyżej granicznego poziomu narażenia 
wykazuje się, w drodze odpowiednich 
kontroli, że poziom narażenia nie 
przekracza stosownej granicznej wartości 
miar wewnętrznych narażenia dotyczącej 
skutków dla zdrowia. W przypadku 
poziomów narażenia powyżej pośredniego 
poziomu narażenia ustanawia się
procedury i szkolenia dla pracowników, 
aby zapobiec konsekwencjom dla 
bezpieczeństwa związanym z każdym 
wystąpieniem niekorzystnych skutków dla 
bezpieczeństwa, chyba że w drodze 
odpowiednich kontroli zostanie wykazane, 
że poziom narażenia nie przekracza 
stosownych granicznych wartości miar 
wewnętrznych narażenia dotyczących 
skutków dla bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 63
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia i graniczne poziomy narażenia 
dla pól elektrycznych i magnetycznych w 
zakresie częstotliwości od 100 kHz do 300 
GHz określa się w załączniku III.

2. Graniczne poziomy narażenia dla pól 
elektromagnetycznych określa się w 
załączniku II.

Or. en

Uzasadnienie

Rozróżnienie między wysoką i niską częstotliwością nie jest właściwe, ponieważ w najbardziej 
profesjonalnym otoczeniu te różne rodzaje pól magnetycznych przenikają się. Ze względu na 
uproszczenie i lepszą ochronę pracowników proponujemy usunięcie rozróżnienia między 



AM\886093PL.doc 29/132 PE478.400v01-00

PL

pośrednimi poziomami narażenia a granicznymi poziomami narażenia. Dlatego proponujemy 
scalenie załącznika II i III.

Poprawka 64
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia i graniczne poziomy narażenia 
dla pól elektrycznych i magnetycznych w 
zakresie częstotliwości od 100 kHz do 300 
GHz określa się w załączniku III.

2. Graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczące skutków dla zdrowia i 
graniczne poziomy narażenia dla pól 
elektrycznych i magnetycznych w zakresie 
częstotliwości od 100 kHz do 300 GHz 
określa się w załączniku III.

Or. en

Poprawka 65
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku poziomów narażenia 
powyżej granicznego poziomu narażenia 
wykazuje się, w drodze odpowiednich 
kontroli, że poziom narażenia nie 
przekracza stosownej granicznej wartości 
miar wewnętrznych narażenia dotyczącej 
skutków dla zdrowia.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ocenę ryzyka i określenie narażenia należy ująć w art. 4.
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Poprawka 66
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do oceny, pomiaru lub obliczania 
poziomu narażenia pracowników na pola 
elektromagnetyczne, gdy poziom ten 
najprawdopodobniej pozostaje znacznie 
niższy niż graniczny poziom narażenia, 
można użyć prostych metod. Dla 
pozostałych przypadków, gdy poziom 
narażenia prawdopodobnie zbliża się do 
granicznego poziomu narażenia lub 
przekracza tę wartość, państwa 
członkowskie wydają wskazówki oparte na 
dostępnych zharmonizowanych normach 
europejskich ustanowionych przez 
Europejski Komitet Normalizacyjny 
Elektrotechniki (CENELEC) lub na 
innych normach lub wytycznych opartych 
na dowodach naukowych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ocenę ryzyka i określenie narażenia należy ująć w art. 4.

Poprawka 67
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do oceny, pomiaru lub obliczania 
poziomu narażenia pracowników na pola 
elektromagnetyczne, gdy poziom ten 
najprawdopodobniej pozostaje znacznie 
niższy niż graniczny poziom narażenia, 
można użyć prostych metod. Dla 

3. W przypadku, gdy poziom narażenia 
prawdopodobnie zbliża się do granicznego 
poziomu narażenia lub przekracza tę 
wartość, państwa członkowskie wydają 
wskazówki oparte na dostępnych 
zharmonizowanych normach europejskich 
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pozostałych przypadków, gdy poziom 
narażenia prawdopodobnie zbliża się do 
granicznego poziomu narażenia lub 
przekracza tę wartość, państwa 
członkowskie wydają wskazówki oparte na 
dostępnych zharmonizowanych normach 
europejskich ustanowionych przez 
Europejski Komitet Normalizacyjny 
Elektrotechniki (CENELEC) lub na innych 
normach lub wytycznych opartych na 
dowodach naukowych.

ustanowionych przez Europejski Komitet 
Normalizacyjny Elektrotechniki 
(CENELEC) lub na innych normach lub 
wytycznych opartych na dowodach 
naukowych.

Or. en

Poprawka 68
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do oceny, pomiaru lub obliczania 
poziomu narażenia pracowników na pola 
elektromagnetyczne, gdy poziom ten 
najprawdopodobniej pozostaje znacznie 
niższy niż graniczny poziom narażenia, 
można użyć prostych metod. Dla 
pozostałych przypadków, gdy poziom 
narażenia prawdopodobnie zbliża się do 
granicznego poziomu narażenia lub 
przekracza tę wartość, państwa 
członkowskie wydają wskazówki oparte na 
dostępnych zharmonizowanych normach 
europejskich ustanowionych przez 
Europejski Komitet Normalizacyjny 
Elektrotechniki (CENELEC) lub na 
innych normach lub wytycznych opartych
na dowodach naukowych.

3. Do oceny, pomiaru lub obliczania 
poziomu narażenia pracowników na pola 
elektromagnetyczne, gdy poziom ten 
najprawdopodobniej pozostaje znacznie 
niższy niż graniczny poziom narażenia, 
można użyć prostych metod. Dla 
pozostałych przypadków, gdy poziom 
narażenia prawdopodobnie zbliża się do 
granicznego poziomu narażenia lub 
przekracza tę wartość, pracodawcy mogą 
przeprowadzić ocenę, stosując 
zharmonizowane normy europejskie 
ustanowione przez Europejski Komitet 
Normalizacyjny Elektrotechniki 
(CENELEC), jeżeli są one dostępne, lub 
inne normy lub wytyczne oparte na 
dowodach naukowych.

Or. en

Poprawka 69
Elizabeth Lynne
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przyjmuje się, że zostało wykazane, iż
poziom narażenia nie przekracza 
stosownej granicznej wartości miar 
wewnętrznych narażenia, jeżeli maszyna 
lub zespół połączonych maszyn są zgodne 
z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
obsługi opartą na zharmonizowanych 
normach oraz zapewniają bezpieczne 
poziomy narażenia.

Or. en

Poprawka 70
Paul Murphy, Georgios Toussas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa ustępów 1 i 2 nie 
stosuje się do zastosowań medycznych 
z wykorzystaniem efektu rezonansu 
magnetycznego oraz do następujących 
powiązanych rodzajów działalności: 
integracyjne testowanie systemu przed 
dopuszczeniem do przesyłki, instalacja, 
czyszczenie, konserwacja, działania 
badawczo-rozwojowe. W tych 
szczególnych przypadkach należy wdrożyć 
specjalne środki ochronne. W tym celu 
Komisja konsultuje się z istniejącymi 
grupami roboczymi i postępuje zgodnie ze 
środkami określonymi w załączniku IV.

skreślony

Or. en
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Poprawka 71
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa ustępów 1 i 2 nie 
stosuje się do zastosowań medycznych 
z wykorzystaniem efektu rezonansu 
magnetycznego oraz do następujących 
powiązanych rodzajów działalności: 
integracyjne testowanie systemu przed 
dopuszczeniem do przesyłki, instalacja, 
czyszczenie, konserwacja, działania 
badawczo-rozwojowe. W tych 
szczególnych przypadkach należy wdrożyć 
specjalne środki ochronne. W tym celu 
Komisja konsultuje się z istniejącymi 
grupami roboczymi i postępuje zgodnie ze 
środkami określonymi w załączniku IV.

skreślony

Or. de

Poprawka 72
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa ustępów 1 i 2 nie 
stosuje się do zastosowań medycznych 
z wykorzystaniem efektu rezonansu 
magnetycznego oraz do następujących 
powiązanych rodzajów działalności: 
integracyjne testowanie systemu przed 
dopuszczeniem do przesyłki, instalacja, 
czyszczenie, konserwacja, działania 
badawczo-rozwojowe. W tych 
szczególnych przypadkach należy wdrożyć 
specjalne środki ochronne. W tym celu 
Komisja konsultuje się z istniejącymi 
grupami roboczymi i postępuje zgodnie ze 

skreślony



PE478.400v01-00 34/132 AM\886093PL.doc

PL

środkami określonymi w załączniku IV.

Or. de

Poprawka 73
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa ustępów 1 i 2 nie 
stosuje się do zastosowań medycznych 
z wykorzystaniem efektu rezonansu 
magnetycznego oraz do następujących 
powiązanych rodzajów działalności:
integracyjne testowanie systemu przed 
dopuszczeniem do przesyłki, instalacja, 
czyszczenie, konserwacja, działania 
badawczo-rozwojowe. W tych 
szczególnych przypadkach należy wdrożyć 
specjalne środki ochronne. W tym celu 
Komisja konsultuje się z istniejącymi 
grupami roboczymi i postępuje zgodnie ze 
środkami określonymi w załączniku IV.

4. Wprowadza się specjalne środki 
ochronne w odniesieniu do zastosowań 
medycznych z wykorzystaniem efektu 
rezonansu magnetycznego oraz do 
powiązanych rodzajów działalności 
obejmujących integracyjne testowanie 
systemu przed dopuszczeniem do 
przesyłki, instalację, czyszczenie, 
konserwację, działania badawczo-
rozwojowe. Aby zagwarantować ochronę 
przedmiotowej grupie pracowników, 
stosuje się następujące środki ochronne:

– ograniczenie czasowe w postaci 
maksymalnego dozwolonego dziennego 
czasu narażenia;
– przerywanie czasu narażenia poprzez 
regulowane przerwy lub zmiany 
czynności;
– przestrzeganie minimalnych odległości 
od źródeł pól elektromagnetycznych; 
– odpowiednie zapobiegawcze 
monitorowanie zdrowia w ramach badań 
zdrowotnych w miejscy pracy.

Or. de

Poprawka 74
Karima Delli
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa ustępów 1 i 2 nie 
stosuje się do zastosowań medycznych 
z wykorzystaniem efektu rezonansu 
magnetycznego oraz do następujących 
powiązanych rodzajów działalności: 
integracyjne testowanie systemu przed 
dopuszczeniem do przesyłki, instalacja, 
czyszczenie, konserwacja, działania 
badawczo-rozwojowe. W tych 
szczególnych przypadkach należy wdrożyć 
specjalne środki ochronne. W tym celu 
Komisja konsultuje się z istniejącymi 
grupami roboczymi i postępuje zgodnie ze 
środkami określonymi w załączniku IV.

4. Nie naruszając ust. 5, pracownicy nie 
mogą być poddawani narażeniu 
przekraczającemu graniczne wartości 
miar wewnętrznych narażenia. Na 
potrzeby specyficznych sytuacji, w których 
narażenie pracownika może czasowo 
przekraczać graniczne wartości miar 
wewnętrznych narażenia i w których, w 
odpowiednio uzasadnionych 
okolicznościach, z uwzględnieniem stanu 
wiedzy naukowej i technicznej oraz 
określonych cech miejsc pracy, mimo 
przedsięwziętych środków technicznych 
lub organizacyjnych nie jest możliwe 
przestrzeganie granicznych wartości miar 
wewnętrznych narażenia, państwa 
członkowskie mogą wprowadzić system 
zezwalający na pracę w kontrolowanych 
warunkach i na podstawie kompleksowej 
oceny ryzyka, w której określa się 
rzeczywiste poziomy narażenia i ich 
prawdopodobieństwo oraz porównuje te 
poziomy z granicznymi wartościami miar 
wewnętrznych narażenia określonymi w 
załączniku II. System taki musi 
gwarantować zredukowanie do minimum 
odnośnych zagrożeń oraz objęcie danych 
pracowników zwiększonym nadzorem 
medycznym. Jeżeli uzasadniające 
okoliczności już nie występują, zezwolenie 
podlega natychmiastowemu cofnięciu. 
Państwa członkowskie przekazują Komisji 
wykaz takich zezwoleń w sprawozdaniu, 
o którym mowa w art. 17a dyrektywy 
89/391/EWG, określając dokładne powody 
i okoliczności, które doprowadziły do ich 
wydania.
W konkretnym przypadku zastosowań 
medycznych z wykorzystaniem efektu 
rezonansu magnetycznego, w którym 
narażenie pracownika może czasowo 
przekraczać graniczne wartości miar 
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wewnętrznych narażenia, należy wdrożyć 
dodatkowe środki ochronne. W tym celu 
Komisja konsultuje się z istniejącymi 
grupami roboczymi i postępuje zgodnie ze 
środkami określonymi w załączniku IV.

Or. en

Uzasadnienie

Odstępstwa stosuje się tylko do zastosowań MRI, w przypadku których dochodzi do 
przekroczenia granicznych wartości miar wewnętrznych narażenia, jednak w ramach 
ogólnego odstępstwa obejmującego system zezwoleń i wzmożonych kontroli.

Poprawka 75
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa ustępów 1 i 2 nie 
stosuje się do zastosowań medycznych 
z wykorzystaniem efektu rezonansu 
magnetycznego oraz do następujących 
powiązanych rodzajów działalności: 
integracyjne testowanie systemu przed 
dopuszczeniem do przesyłki, instalacja, 
czyszczenie, konserwacja, działania 
badawczo-rozwojowe. W tych
szczególnych przypadkach należy wdrożyć 
specjalne środki ochronne. W tym celu 
Komisja konsultuje się z istniejącymi 
grupami roboczymi i postępuje zgodnie ze 
środkami określonymi w załączniku IV.

4. W drodze odstępstwa ustępów 1 i 2 nie 
stosuje się do zastosowań medycznych 
z wykorzystaniem efektu rezonansu 
magnetycznego oraz do następujących 
powiązanych rodzajów działalności: 
integracyjne testowanie systemu przed 
dopuszczeniem do przesyłki, instalacja, 
czyszczenie, konserwacja, działania 
badawczo-rozwojowe. Konieczne jest 
zapewnienie odpowiedniej ochrony 
osobom obsługującym takie urządzenia. 
Aby osiągnąć ten cel, Komisja musi 
przedstawić środki do dnia 31 grudnia 
2012 r. W szczególnych przypadkach 
należy wdrożyć specjalne środki ochronne. 
W tym celu Komisja konsultuje się z 
istniejącymi grupami roboczymi i 
postępuje zgodnie ze środkami 
określonymi w załączniku IV.

Or. nl
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Poprawka 76
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa ustępów 1 i 2 nie 
stosuje się do zastosowań medycznych 
z wykorzystaniem efektu rezonansu 
magnetycznego oraz do następujących 
powiązanych rodzajów działalności: 
integracyjne testowanie systemu przed 
dopuszczeniem do przesyłki, instalacja, 
czyszczenie, konserwacja, działania 
badawczo-rozwojowe. W tych 
szczególnych przypadkach należy wdrożyć 
specjalne środki ochronne. W tym celu 
Komisja konsultuje się z istniejącymi 
grupami roboczymi i postępuje zgodnie ze 
środkami określonymi w załączniku IV.

4. W drodze odstępstwa ustępów 1 i 2 nie 
stosuje się do zastosowań medycznych 
z wykorzystaniem efektu rezonansu 
magnetycznego oraz do następujących 
powiązanych rodzajów działalności: 
integracyjne testowanie systemu przed 
dopuszczeniem do przesyłki, instalacja, 
czyszczenie, konserwacja, działania 
badawczo-rozwojowe. W tych 
szczególnych przypadkach należy wdrożyć 
specjalne środki ochronne. W tym celu 
Komisja konsultuje się z istniejącymi 
grupami roboczymi i postępuje zgodnie ze 
środkami określonymi w załączniku IV.
Nie później niż po upływie 5 lat od 
przyjęcia dyrektywy Komisja przedstawia 
wniosek dotyczący zniesienia odstępstwa, 
o którym mowa w art. 3 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach dyrektywy należy zapewnić odpowiednią ochronę wszystkim pracownikom. Ze 
względu na art. 3 ust. 4 pracownicy narażeni na MRI nie są objęci ochroną w postaci 
granicznych wartości miar wewnętrznych narażenia i granicznych poziomów narażenia 
określonych w dyrektywie. Celem poprawki jest czasowe ograniczenie odstępstwa.

Poprawka 77
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa ustępów 1 i 2 nie 
stosuje się do zastosowań medycznych 

4. W drodze odstępstwa ustępów 1 i 2 nie 
stosuje się do zastosowań medycznych 
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z wykorzystaniem efektu rezonansu 
magnetycznego oraz do następujących 
powiązanych rodzajów działalności: 
integracyjne testowanie systemu przed 
dopuszczeniem do przesyłki, instalacja, 
czyszczenie, konserwacja, działania 
badawczo-rozwojowe. W tych 
szczególnych przypadkach należy wdrożyć 
specjalne środki ochronne. W tym celu 
Komisja konsultuje się z istniejącymi 
grupami roboczymi i postępuje zgodnie ze 
środkami określonymi w załączniku IV.

z wykorzystaniem efektu rezonansu 
magnetycznego oraz do następujących 
powiązanych rodzajów działalności: 
integracyjne testowanie systemu przed 
dopuszczeniem do przesyłki, instalacja, 
czyszczenie, konserwacja, działania 
badawczo-rozwojowe. W tych 
szczególnych przypadkach należy wdrożyć 
specjalne środki ochronne. W tym celu 
Komisja konsultuje się z istniejącymi 
grupami roboczymi i postępuje zgodnie ze 
środkami określonymi w załączniku IV.
Jeżeli chodzi o zastosowania medyczne z 
wykorzystaniem efektu rezonansu 
magnetycznego, nowe urządzenia nie 
mogą wytwarzać pól magnetycznych 
silniejszych od tych wytwarzanych przez 
urządzenia dostępne obecnie na rynku.

Or. en

Poprawka 78
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby opracować rzetelną, możliwą do 
zastosowania metodykę, zapewnić 
odpowiednią ochronę osobom 
obsługującym urządzenia do obrazowania 
metodą rezonansu magnetycznego (MRI), 
wytwarzające zmienne w czasie pola 
elektromagnetyczne (z zastosowaniem 
gradientów i częstotliwości radiowej), bądź 
osobom wykonującym czynności w 
pobliżu takich urządzeń będących w trybie 
pracy, a także aby należycie uwzględnić 
dostępne środki ostrożności i środki 
ochronne wobec narażenia na pola 
elektromagnetyczne, pracodawcy 
dokonują oceny ryzyka oraz przedsiębiorą 
właściwe środki techniczne i 
organizacyjne, mające na celu ochronę 
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pracowników przed możliwym ryzykiem 
wynikającym bezpośrednio lub pośrednio 
z narażenia na pola elektromagnetyczne. 
Zezwala się na przebywanie pracowników 
w pobliżu urządzeń MRI, wytwarzających 
zmienne w czasie pola 
elektromagnetyczne (z zastosowaniem 
gradientów i częstotliwości radiowej) i 
będących w trybie pracy, tylko w trakcie 
operacji, w przypadku których nadzór 
sprawowany przez pracowników jest 
absolutnie niezbędny. Pracodawcy 
określają strefę o kontrolowanym dostępie 
wokół urządzeń. Strefa ta musi w pełni 
zawierać się w konturze o 0,5 mT oraz być 
zaplanowana w taki sposób, aby możliwe 
było kontrolowanie dostępu do niej za 
pomocą środków fizycznych lub 
administracyjnych. Pracownicy 
wprowadzają środki techniczne, 
organizacyjne, informacyjne oraz środki 
w zakresie szkolenia przeznaczone dla 
pracowników, którzy mogą wchodzić do 
strefy o kontrolowanym dostępie bez 
nadzoru, aby ograniczyć ryzyko 
bezpośredniego i pośredniego narażenia 
oraz zapobiegać ryzyku.

Or. fr

Poprawka 79
Elizabeth Lynne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Aby zapewnić odpowiednią ochronę 
osobom pracującym w strefie narażenia 
wokół urządzeń do obrazowania metodą 
rezonansu magnetycznego (MRI), 
działających przy włączonych gradientach 
pola magnetycznego, oraz aby należycie 
uwzględnić dostępne środki ostrożności i 
środki ochronne wobec narażenia na pola 
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elektromagnetyczne, pracodawcy 
dokonują oceny ryzyka oraz przedsiębiorą 
właściwe środki techniczne i 
organizacyjne, mające na celu ochronę 
pracowników przed możliwym ryzykiem 
wynikającym z narażenia na pola 
elektromagnetyczne. W strefie narażenia 
wokół urządzenia MRI będącego w trybie 
pracy mogą przebywać tylko pracownicy 
wykonujący procedury medyczne, 
prowadzący badania, wykonujący 
czynności z zakresu obsługi i czyszczenia, 
w przypadku których nadzór sprawowany 
przez tych pracowników jest absolutnie 
niezbędny. Pracodawcy określają strefę 
kontrolowanego dostępu wokół 
statycznego pola magnetycznego oraz 
przedsiębiorą środki techniczne, 
organizacyjne, informacyjne oraz środki 
w zakresie szkolenia przeznaczone dla 
pracowników, którzy mogą wchodzić do 
strefy kontrolowanego dostępu, mające na 
celu ograniczenie narażenia i 
zapobieganie ryzyku.

Or. en

Poprawka 80
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W drodze odstępstwa ustępy 1 i 2 nie 
mają zastosowania do sił zbrojnych 
w państwach członkowskich, w których 
wprowadzono równoważny, bardziej 
specyficzny system ochronny, taki jak 
norma NATO STANAG-2345. Państwa 
członkowskie informują Komisję o 
istnieniu i skutecznym wdrożeniu takich 
systemów ochronnych, powiadamiając o 
transpozycji przepisów niniejszej 
dyrektywy do prawodawstwa krajowego 

skreślony
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zgodnie z art. 14.

Or. de

Poprawka 81
Paul Murphy, Georgios Toussas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W drodze odstępstwa ustępy 1 i 2 nie 
mają zastosowania do sił zbrojnych 
w państwach członkowskich, w których 
wprowadzono równoważny, bardziej 
specyficzny system ochronny, taki jak 
norma NATO STANAG-2345. Państwa 
członkowskie informują Komisję o 
istnieniu i skutecznym wdrożeniu takich 
systemów ochronnych, powiadamiając o 
transpozycji przepisów niniejszej 
dyrektywy do prawodawstwa krajowego 
zgodnie z art. 14.

5. W drodze odstępstwa ustępy 1 i 2 nie 
mają zastosowania do sił zbrojnych 
w państwach członkowskich, w których 
wprowadzono równoważny, bardziej 
specyficzny system ochronny, taki jak 
norma NATO STANAG-2345. Państwa 
członkowskie zapewniają jednak 
skuteczne wdrożenie nadzoru 
medycznego, zgodnie z art. 14 dyrektywy 
89/391/EWG i art. 8 niniejszej dyrektywy. 
Państwa członkowskie informują Komisję 
o istnieniu i skutecznym wdrożeniu takich 
systemów ochronnych, powiadamiając o 
transpozycji przepisów niniejszej 
dyrektywy do prawodawstwa krajowego 
zgodnie z art. 14.

Or. en

Poprawka 82
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zagwarantowania odpowiedniej 
ochrony również osobom zatrudnionym w 
siłach zbrojnych oraz aby należycie 
uwzględnić dostępne środki ostrożności i 
środki ochronne wobec narażenia na pola 
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elektromagnetyczne, właściwe organy 
krajowe dokonują ocen ryzyka oraz 
przedsiębiorą właściwe środki techniczne i 
organizacyjne mające na celu ochronę 
tych osób przed możliwym ryzykiem 
wynikającym z narażenia na pola 
elektromagnetyczne. Władze sił zbrojnych 
określają strefę kontrolowanego dostępu 
wokół statycznego pola magnetycznego 
oraz przedsiębiorą środki techniczne, 
organizacyjne, informacyjne oraz środki 
w zakresie szkolenia przeznaczone dla 
osób, które mogą wchodzić do strefy 
kontrolowanego dostępu, mające na celu 
ograniczenie narażenia i zapobieganie 
ryzyku.

Or. en

Poprawka 83
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W świetle możliwych nowych ustaleń 
naukowych Komisja w ciągu pięciu lat 
dokonuje ponownej oceny tego, czy należy 
utrzymać odstępstwa, o których mowa w 
ust. 4 i 5, lub dostosowuje odpowiednio 
dane środki ochronne.

Or. en

Poprawka 84
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Bez uszczerbku dla ust. 4 i 5, 
pracownicy nie mogą być poddawani 

skreślony
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narażeniu przekraczającemu graniczne 
wartości miar wewnętrznych narażenia 
dotyczące skutków dla zdrowia. Na 
potrzeby specyficznych sytuacji, w których 
wartości te mogą być czasowo 
przekroczone, państwa członkowskie 
mogą wprowadzić system zezwalający na 
pracę w kontrolowanych warunkach i na 
podstawie kompleksowej oceny ryzyka 
określającej rzeczywiste poziomy 
narażenia oraz ich prawdopodobieństwo, 
a także porównującej je do granicznych 
wartości miar wewnętrznych narażenia 
określonych w załącznikach II i III. Takie 
specyficzne sytuacje są zgłaszane Komisji 
w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 
17a dyrektywy 89/391/EWG.

Or. en

Uzasadnienie

Ogólne odstępstwo należy przenieść do ust. 4.

Poprawka 85
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Bez uszczerbku dla ust. 4 i 5, 
pracownicy nie mogą być poddawani 
narażeniu przekraczającemu graniczne 
wartości miar wewnętrznych narażenia 
dotyczące skutków dla zdrowia. Na 
potrzeby specyficznych sytuacji, w których 
wartości te mogą być czasowo 
przekroczone, państwa członkowskie 
mogą wprowadzić system zezwalający na 
pracę w kontrolowanych warunkach i na 
podstawie kompleksowej oceny ryzyka 
określającej rzeczywiste poziomy 
narażenia oraz ich prawdopodobieństwo, 
a także porównującej je do granicznych 

skreślony
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wartości miar wewnętrznych narażenia 
określonych w załącznikach II i III. Takie 
specyficzne sytuacje są zgłaszane Komisji 
w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 
17a dyrektywy 89/391/EWG.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst zaproponowany przez Komisję umożliwia państwom członkowskim zezwalanie na pracę 
w warunkach, w których zostają przekroczone graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia. W przedstawionej poprawce proponuje się usunięcie ustępu, ponieważ podważa on 
podstawową koncepcję ustanowienia równego poziomu ochrony w odniesieniu do wszystkich 
pracowników w Unii Europejskiej.

Poprawka 86
Paul Murphy, Georgios Toussas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Bez uszczerbku dla ust. 4 i 5, 
pracownicy nie mogą być poddawani 
narażeniu przekraczającemu graniczne 
wartości miar wewnętrznych narażenia 
dotyczące skutków dla zdrowia. Na 
potrzeby specyficznych sytuacji, w których 
wartości te mogą być czasowo 
przekroczone, państwa członkowskie 
mogą wprowadzić system zezwalający na 
pracę w kontrolowanych warunkach i na 
podstawie kompleksowej oceny ryzyka 
określającej rzeczywiste poziomy 
narażenia oraz ich prawdopodobieństwo, 
a także porównującej je do granicznych 
wartości miar wewnętrznych narażenia 
określonych w załącznikach II i III. Takie 
specyficzne sytuacje są zgłaszane Komisji 
w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 
17a dyrektywy 89/391/EWG.

6. Pracownicy nie mogą być poddawani 
narażeniu przekraczającemu graniczne 
wartości miar wewnętrznych narażenia 
dotyczące skutków dla zdrowia.

Or. en
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Poprawka 87
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Bez uszczerbku dla ust. 4 i 5, 
pracownicy nie mogą być poddawani 
narażeniu przekraczającemu graniczne 
wartości miar wewnętrznych narażenia 
dotyczące skutków dla zdrowia. Na 
potrzeby specyficznych sytuacji, w których 
wartości te mogą być czasowo 
przekroczone, państwa członkowskie 
mogą wprowadzić system zezwalający na 
pracę w kontrolowanych warunkach i na 
podstawie kompleksowej oceny ryzyka 
określającej rzeczywiste poziomy 
narażenia oraz ich prawdopodobieństwo, 
a także porównującej je do granicznych 
wartości miar wewnętrznych narażenia 
określonych w załącznikach II i III. Takie 
specyficzne sytuacje są zgłaszane Komisji 
w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 
17a dyrektywy 89/391/EWG.

6. Bez uszczerbku dla ust. 4 i 5, 
pracownicy nie mogą być poddawani 
narażeniu przekraczającemu graniczne 
wartości miar wewnętrznych narażenia 
dotyczące skutków dla zdrowia.

Or. en

Poprawka 88
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Bez uszczerbku dla ust. 4 i 5, 
pracownicy nie mogą być poddawani 
narażeniu przekraczającemu graniczne 
wartości miar wewnętrznych narażenia 
dotyczące skutków dla zdrowia. Na 
potrzeby specyficznych sytuacji, w których 

6. Bez uszczerbku dla ust. 4 i 5, 
pracownicy nie mogą być poddawani 
narażeniu przekraczającemu graniczne 
wartości miar wewnętrznych narażenia 
dotyczące skutków dla zdrowia.
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wartości te mogą być czasowo 
przekroczone, państwa członkowskie 
mogą wprowadzić system zezwalający na 
pracę w kontrolowanych warunkach i na 
podstawie kompleksowej oceny ryzyka 
określającej rzeczywiste poziomy 
narażenia oraz ich prawdopodobieństwo, 
a także porównującej je do granicznych 
wartości miar wewnętrznych narażenia 
określonych w załącznikach II i III. Takie 
specyficzne sytuacje są zgłaszane Komisji 
w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 
17a dyrektywy 89/391/EWG.

Or. de

Uzasadnienie

Nie należy wprowadzać kolejnych szczegółowych odstępstw, gdyż może to prowadzić do 
zakłóceń konkurencji. Zgodnie z prawem pierwotnym UE ma obowiązek polepszania 
środowiska pracy w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników (art. 153 ust. 1 
TFUE).

Poprawka 89
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Bez uszczerbku dla ust. 4 i 5, 
pracownicy nie mogą być poddawani 
narażeniu przekraczającemu graniczne 
wartości miar wewnętrznych narażenia 
dotyczące skutków dla zdrowia. Na 
potrzeby specyficznych sytuacji, w których 
wartości te mogą być czasowo 
przekroczone, państwa członkowskie mogą 
wprowadzić system zezwalający na pracę 
w kontrolowanych warunkach i na 
podstawie kompleksowej oceny ryzyka 
określającej rzeczywiste poziomy 
narażenia oraz ich prawdopodobieństwo, a 
także porównującej je do granicznych 
wartości miar wewnętrznych narażenia 

6. Bez uszczerbku dla ust. 4 i 5, 
pracownicy nie mogą być poddawani 
narażeniu przekraczającemu graniczne 
wartości miar wewnętrznych narażenia 
dotyczące skutków dla zdrowia. Na 
potrzeby specyficznych sytuacji, w których 
wartości te mogą być przekroczone, 
państwa członkowskie mogą wprowadzić 
system umożliwiający pracę w 
kontrolowanych warunkach i na podstawie 
kompleksowej oceny ryzyka określającej 
rzeczywiste poziomy narażenia oraz ich 
prawdopodobieństwo, a także 
porównującej je do granicznych wartości 
miar wewnętrznych narażenia określonych 
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określonych w załącznikach II i III. Takie 
specyficzne sytuacje są zgłaszane Komisji 
w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 
17a dyrektywy 89/391/EWG.

w załącznikach II i III. Takie specyficzne 
sytuacje są zgłaszane Komisji 
w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 
17a dyrektywy 89/391/EWG.

Or. en

Poprawka 90
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Bez uszczerbku dla ust. 4 i 5, 
pracownicy nie mogą być poddawani 
narażeniu przekraczającemu graniczne 
wartości miar wewnętrznych narażenia 
dotyczące skutków dla zdrowia. Na 
potrzeby specyficznych sytuacji, w których 
wartości te mogą być czasowo 
przekroczone, państwa członkowskie mogą 
wprowadzić system zezwalający na pracę 
w kontrolowanych warunkach i na 
podstawie kompleksowej oceny ryzyka 
określającej rzeczywiste poziomy 
narażenia oraz ich prawdopodobieństwo, a 
także porównującej je do granicznych 
wartości miar wewnętrznych narażenia 
określonych w załącznikach II i III. Takie 
specyficzne sytuacje są zgłaszane Komisji 
w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 
17a dyrektywy 89/391/EWG.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 91
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Bez uszczerbku dla ust. 4 i 5, 
pracownicy nie mogą być poddawani 
narażeniu przekraczającemu graniczne 
wartości miar wewnętrznych narażenia 
dotyczące skutków dla zdrowia. Na 
potrzeby specyficznych sytuacji, w których 
wartości te mogą być czasowo 
przekroczone, państwa członkowskie mogą 
wprowadzić system zezwalający na pracę 
w kontrolowanych warunkach i na 
podstawie kompleksowej oceny ryzyka 
określającej rzeczywiste poziomy 
narażenia oraz ich prawdopodobieństwo, a 
także porównującej je do granicznych 
wartości miar wewnętrznych narażenia 
określonych w załącznikach II i III. Takie 
specyficzne sytuacje są zgłaszane Komisji 
w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 
17a dyrektywy 89/391/EWG.

6. Pracownicy nie mogą być poddawani 
narażeniu przekraczającemu graniczne 
wartości miar wewnętrznych narażenia 
dotyczące skutków dla zdrowia. Na 
potrzeby specyficznych sytuacji, w których 
wartości te mogą być czasowo 
przekroczone, państwa członkowskie mogą 
wprowadzić system zezwalający na pracę 
w kontrolowanych warunkach i na 
podstawie kompleksowej oceny ryzyka 
określającej rzeczywiste poziomy 
narażenia oraz ich prawdopodobieństwo, a 
także porównującej je do granicznych 
wartości miar wewnętrznych narażenia 
określonych w załącznikach II i III. Takie 
specyficzne sytuacje są zgłaszane Komisji 
w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 
17a dyrektywy 89/391/EWG.

Or. de

Uzasadnienie

Odstępstwa pociągają za sobą konsekwencję w postaci niedopuszczalnego nierównego 
traktowania oraz stanową poważne naruszenie dyrektywy ramowej w sprawie bezpieczeństwa 
i zdrowia w miejscu pracy (89/391/EWG). Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom producenci 
muszą zapewnić możliwość utrzymania stałej liczby zastosowań lub jej zwiększenia mimo 
wartości granicznych. Odstępstwa lub mniej rygorystyczne wartości graniczne powodują 
znaczące ograniczenie konieczności wywierania nacisku na producentów, co dzieje się 
kosztem zdrowia pracowników.

Poprawka 92
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Określenie narażenia i ocena ryzyka Ocena ryzyka i określenie narażenia

Or. en



AM\886093PL.doc 49/132 PE478.400v01-00

PL

Poprawka 93
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wypełniając obowiązki ustanowione w 
art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 dyrektywy
89/391/EWG, pracodawca ocenia poziomy 
pól elektromagnetycznych, na jakie 
narażeni są pracownicy, oraz, w razie 
potrzeby, dokonuje pomiaru lub obliczeń 
tych pól. Ocena, pomiar i obliczenia mogą 
być przeprowadzane przy użyciu 
wskazówek podanych w załączniku II i 
III. W przypadkach nieujętych w tych 
załącznikach pracodawca może użyć 
zharmonizowanych norm europejskich 
ustanowionych przez CENELEC do 
przeprowadzania odpowiednich ocen, 
pomiarów i obliczeń. Pracodawca jest 
uprawniony również do stosowania 
innych norm lub wytycznych opartych na 
dowodach naukowych, jeżeli wymaga tego 
dane państwo członkowskie. W 
stosownych przypadkach pracodawca 
uwzględnia także poziomy emisji i inne 
dane dotyczące bezpieczeństwa podane 
przez producentów sprzętu zgodnie z 
odpowiednimi przepisami UE.

1. Pracodawca dysponuje oceną ryzyka 
zgodnie z dyrektywą 89/391/EWG i 
określa środki, których przedsięwzięcie 
jest konieczne zgodnie z niniejszą 
dyrektywą. Ocena ryzyka jest zapisana na 
odpowiednim nośniku, zgodnie z 
krajowym prawem i praktyką. Może ona 
zawierać sporządzone przez pracodawcę 
uzasadnienie, w którym stwierdza się, że 
rodzaj i stopień ryzyka związanego z 
polami elektromagnetycznymi nie wymaga 
dalszej szczegółowej oceny ryzyka. Ocena 
ryzyka jest systematycznie aktualizowana, 
zwłaszcza jeśli nastąpiły istotne zmiany, 
które mogły spowodować jej 
nieaktualność, lub jeśli wyniki nadzoru 
medycznego wykażą konieczność jej 
aktualizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ normy CENELEC nie są otwarte, nie należy o nich wspominać w przedmiotowej 
dyrektywie.

Poprawka 94
Sari Essayah
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wypełniając obowiązki ustanowione w 
art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG, pracodawca ocenia poziomy 
pól elektromagnetycznych, na jakie 
narażeni są pracownicy, oraz, w razie 
potrzeby, dokonuje pomiaru lub obliczeń 
tych pól. Ocena, pomiar i obliczenia mogą 
być przeprowadzane przy użyciu 
wskazówek podanych w załączniku II i III. 
W przypadkach nieujętych w tych 
załącznikach pracodawca może użyć 
zharmonizowanych norm europejskich 
ustanowionych przez CENELEC do 
przeprowadzania odpowiednich ocen, 
pomiarów i obliczeń. Pracodawca jest 
uprawniony również do stosowania innych 
norm lub wytycznych opartych na 
dowodach naukowych, jeżeli wymaga tego 
dane państwo członkowskie. W 
stosownych przypadkach pracodawca 
uwzględnia także poziomy emisji i inne 
dane dotyczące bezpieczeństwa podane 
przez producentów sprzętu zgodnie z 
odpowiednimi przepisami UE.

1. Wypełniając obowiązki ustanowione w 
art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG, pracodawca ocenia poziomy 
pól elektromagnetycznych, na jakie 
narażeni są pracownicy, oraz, w razie 
potrzeby, dokonuje pomiaru lub obliczeń 
tych pól. Ocena, pomiar i obliczenia mogą 
być przeprowadzane przy użyciu 
wskazówek podanych w załączniku II i III. 
W przypadkach nieujętych w tych 
załącznikach pracodawca może użyć 
zharmonizowanych norm europejskich 
ustanowionych przez CENELEC do 
przeprowadzania odpowiednich ocen, 
pomiarów i obliczeń. Pracodawca jest 
uprawniony również do stosowania innych 
norm lub wytycznych opartych na 
dowodach naukowych. W stosownych 
przypadkach pracodawca uwzględnia także 
poziomy emisji i inne dane dotyczące 
bezpieczeństwa podane przez producentów 
sprzętu zgodnie z odpowiednimi 
przepisami UE.

Or. en

Uzasadnienie

Pracodawca powinien mieć prawo do stosowania norm lub wytycznych opartych na 
dowodach naukowych, nawet jeżeli dane państwo członkowskie tego nie wymaga.

Poprawka 95
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wypełniając obowiązki ustanowione w 1. Wypełniając obowiązki ustanowione w 
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art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG, pracodawca ocenia poziomy 
pól elektromagnetycznych, na jakie 
narażeni są pracownicy, oraz, w razie 
potrzeby, dokonuje pomiaru lub obliczeń 
tych pól. Ocena, pomiar i obliczenia mogą 
być przeprowadzane przy użyciu 
wskazówek podanych w załączniku II i III. 
W przypadkach nieujętych w tych 
załącznikach pracodawca może użyć 
zharmonizowanych norm europejskich 
ustanowionych przez CENELEC do 
przeprowadzania odpowiednich ocen, 
pomiarów i obliczeń. Pracodawca jest 
uprawniony również do stosowania innych 
norm lub wytycznych opartych na 
dowodach naukowych, jeżeli wymaga tego 
dane państwo członkowskie. W 
stosownych przypadkach pracodawca 
uwzględnia także poziomy emisji i inne 
dane dotyczące bezpieczeństwa podane 
przez producentów sprzętu zgodnie z 
odpowiednimi przepisami UE.

art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG, pracodawca ocenia poziomy 
pól elektromagnetycznych, na jakie 
narażeni są pracownicy, oraz, w razie 
potrzeby, dokonuje pomiaru lub obliczeń 
tych pól. Ocena, pomiar i obliczenia mogą 
być przeprowadzane przy użyciu 
wskazówek podanych w załączniku II i III. 
W przypadkach nieujętych w tych 
załącznikach pracodawca może użyć 
zharmonizowanych norm europejskich 
ustanowionych przez CENELEC do 
przeprowadzania odpowiednich ocen, 
pomiarów i obliczeń. Pracodawca jest 
uprawniony również do stosowania innych 
norm lub wytycznych opartych na 
dowodach naukowych. W stosownych 
przypadkach pracodawca uwzględnia także 
poziomy emisji i inne dane dotyczące 
bezpieczeństwa podane przez producentów 
sprzętu zgodnie z odpowiednimi 
przepisami UE.

Or. en

Poprawka 96
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Z wyjątkiem przypadków 
uzasadnionych względami dotyczącymi 
ochrony danych ocenę tę upublicznia się 
na żądanie.

Or. en

Poprawka 97
Karima Delli
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na podstawie oceny poziomów pól 
elektromagnetycznych, przeprowadzanej 
zgodnie z ust. 1, jeżeli którykolwiek z 
granicznych poziomów narażenia, o 
których mowa w załącznikach II lub III, 
jest przekroczony, pracodawca dokonuje 
dalszej oceny i, w razie potrzeby, oblicza, 
czy przekroczone są graniczne wartości 
miar wewnętrznych narażenia.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ustęp ten należy umieścić po ust. 6.

Poprawka 98
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na podstawie oceny poziomów pól 
elektromagnetycznych, przeprowadzanej 
zgodnie z ust. 1, jeżeli którykolwiek z 
granicznych poziomów narażenia, o 
których mowa w załącznikach II lub III, 
jest przekroczony, pracodawca dokonuje 
dalszej oceny i, w razie potrzeby, oblicza, 
czy przekroczone są graniczne wartości 
miar wewnętrznych narażenia.

2. Na podstawie oceny poziomów pól 
elektromagnetycznych, przeprowadzanej 
zgodnie z ust. 1, jeżeli którykolwiek z 
pośrednich poziomów narażenia, o których 
mowa w załączniku II, jest przekroczony, 
pracodawca dokonuje dalszej oceny i, w 
razie potrzeby, oblicza, czy przekroczone 
są graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczące skutków dla 
bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 99
Elizabeth Lynne
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na podstawie oceny poziomów pól 
elektromagnetycznych, przeprowadzanej 
zgodnie z ust. 1, jeżeli którykolwiek z 
granicznych poziomów narażenia, o 
których mowa w załącznikach II lub III, 
jest przekroczony, pracodawca dokonuje 
dalszej oceny i, w razie potrzeby, oblicza, 
czy przekroczone są graniczne wartości 
miar wewnętrznych narażenia.

2. Na podstawie oceny poziomów pól 
elektromagnetycznych, przeprowadzanej 
zgodnie z ust. 1, jeżeli którykolwiek z 
pośrednich poziomów narażenia, o których 
mowa w załączniku II, jest przekroczony, 
pracodawca dokonuje dalszej oceny i, w 
razie potrzeby, oblicza, czy przekroczone 
są graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczące skutków dla 
bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 100
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ocena, pomiar i obliczenia, o których 
mowa w ust. 1 i 2, nie muszą być 
przeprowadzane w powszechnie 
dostępnych miejscach pracy, o ile 
uprzednio dokonano oceny zgodnie z 
przepisami zalecenia Rady 1999/519/WE z 
dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie 
ograniczenia narażenia ogółu 
społeczeństwa na pola 
elektromagnetyczne (od 0 Hz do 300 
GHz)9, przestrzegane są względem 
pracowników określone tam ograniczenia, 
a zagrożenia dla bezpieczeństwa są 
wykluczone. Warunki te są spełnione, 
jeżeli sprzęt przeznaczony dla ogółu 
społeczeństwa i zgodny z przepisami UE 
dotyczącymi produktów, w szczególności z 
dyrektywami 1999/5/WE i 2006/95/WE, 
jest używany zgodnie z przeznaczeniem.

skreślony



PE478.400v01-00 54/132 AM\886093PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 101
Paul Murphy, Georgios Toussas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ocena, pomiar i obliczenia, o których 
mowa w ust. 1 i 2, nie muszą być 
przeprowadzane w powszechnie 
dostępnych miejscach pracy, o ile 
uprzednio dokonano oceny zgodnie z 
przepisami zalecenia Rady 1999/519/WE z 
dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie 
ograniczenia narażenia ogółu 
społeczeństwa na pola 
elektromagnetyczne (od 0 Hz do 300 
GHz)9, przestrzegane są względem 
pracowników określone tam ograniczenia, 
a zagrożenia dla bezpieczeństwa są 
wykluczone. Warunki te są spełnione, 
jeżeli sprzęt przeznaczony dla ogółu 
społeczeństwa i zgodny z przepisami UE 
dotyczącymi produktów, w szczególności z 
dyrektywami 1999/5/WE i 2006/95/WE, 
jest używany zgodnie z przeznaczeniem.

skreślony

Or. en

Poprawka 102
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ocena, pomiar i obliczenia, o których 
mowa w ust. 1 i 2, nie muszą być 
przeprowadzane w powszechnie 
dostępnych miejscach pracy, o ile 

3. Ocena, pomiar i obliczenia, o których 
mowa w ust. 1 i 2 oraz 2a, nie muszą być 
przeprowadzane w powszechnie 
dostępnych miejscach pracy, o ile 
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uprzednio dokonano oceny zgodnie z 
przepisami zalecenia Rady 1999/519/WE z 
dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie 
ograniczenia narażenia ogółu 
społeczeństwa na pola elektromagnetyczne 
(od 0 Hz do 300 GHz)9, przestrzegane są 
względem pracowników określone tam 
ograniczenia, a zagrożenia dla 
bezpieczeństwa są wykluczone. Warunki te 
są spełnione, jeżeli sprzęt przeznaczony dla 
ogółu społeczeństwa i zgodny z przepisami 
UE dotyczącymi produktów, w 
szczególności z dyrektywami 1999/5/WE i 
2006/95/WE, jest używany zgodnie z 
przeznaczeniem.

uprzednio dokonano oceny zgodnie z 
przepisami zalecenia Rady 1999/519/WE z 
dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie 
ograniczenia narażenia ogółu 
społeczeństwa na pola elektromagnetyczne 
(od 0 Hz do 300 GHz)9, przestrzegane są 
względem pracowników określone tam 
ograniczenia, a zagrożenia dla 
bezpieczeństwa są wykluczone. Warunki te 
są spełnione, jeżeli sprzęt przeznaczony dla 
ogółu społeczeństwa i zgodny z przepisami 
UE dotyczącymi produktów, w 
szczególności z dyrektywami 1999/5/WE i 
2006/95/WE, jest używany zgodnie z 
przeznaczeniem.

Or. en

Poprawka 103
Elizabeth Lynne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ocena, pomiar i obliczenia, o których 
mowa w ust. 1 i 2, nie muszą być 
przeprowadzane w powszechnie 
dostępnych miejscach pracy, o ile 
uprzednio dokonano oceny zgodnie z 
przepisami zalecenia Rady 1999/519/WE z 
dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie 
ograniczenia narażenia ogółu 
społeczeństwa na pola elektromagnetyczne 
(od 0 Hz do 300 GHz)9, przestrzegane są 
względem pracowników określone tam 
ograniczenia, a zagrożenia dla 
bezpieczeństwa są wykluczone. Warunki te 
są spełnione, jeżeli sprzęt przeznaczony dla 
ogółu społeczeństwa i zgodny z przepisami 
UE dotyczącymi produktów, w 
szczególności z dyrektywami 1999/5/WE i 
2006/95/WE, jest używany zgodnie z 
przeznaczeniem.

3. Ocena, pomiar i obliczenia, o których 
mowa w ust. 1 i 2 oraz 2a, nie muszą być 
przeprowadzane w powszechnie 
dostępnych miejscach pracy, o ile 
uprzednio dokonano oceny zgodnie z 
przepisami zalecenia Rady 1999/519/WE z 
dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie 
ograniczenia narażenia ogółu 
społeczeństwa na pola elektromagnetyczne 
(od 0 Hz do 300 GHz)9, przestrzegane są 
względem pracowników określone tam 
ograniczenia, a zagrożenia dla 
bezpieczeństwa są wykluczone. Warunki te 
są spełnione, jeżeli sprzęt przeznaczony dla 
ogółu społeczeństwa i zgodny z przepisami 
UE dotyczącymi produktów, w 
szczególności z dyrektywami 1999/5/WE i 
2006/95/WE, jest używany zgodnie z 
przeznaczeniem.
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Or. en

Poprawka 104
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ocena, pomiar lub obliczenia, o których 
mowa w ust. 1 i 2, są planowane i 
przeprowadzane przez właściwe służby lub 
osoby w należytych odstępach czasu, przy 
uwzględnieniu wskazówek podanych w 
załącznikach II i II i przy szczególnym 
uwzględnieniu przepisów art. 7 i 11 
dyrektywy 89/391/EWG dotyczących 
niezbędnych właściwych służb lub osób 
oraz konsultacji z pracownikami i ich 
uczestnictwa. Dane uzyskane z oceny, 
pomiaru lub obliczeń poziomu narażenia 
przechowuje się w odpowiedniej postaci, 
umożliwiającej wgląd do nich na 
późniejszym etapie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ustęp ten należy umieścić po ust. 6.

Poprawka 105
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ocena, pomiar lub obliczenia, o których 
mowa w ust. 1 i 2, są planowane i 
przeprowadzane przez właściwe służby lub 
osoby w należytych odstępach czasu, przy 
uwzględnieniu wskazówek podanych w 

4. Ocena, pomiar lub obliczenia, o których 
mowa w ust. 1 i 2, są planowane i 
przeprowadzane przez właściwe służby lub 
osoby w należytych odstępach czasu i w 
przypadku znaczących zmian, przy 
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załącznikach II i II i przy szczególnym 
uwzględnieniu przepisów art. 7 i 11 
dyrektywy 89/391/EWG dotyczących 
niezbędnych właściwych służb lub osób 
oraz konsultacji z pracownikami i ich 
uczestnictwa. Dane uzyskane z oceny, 
pomiaru lub obliczeń poziomu narażenia 
przechowuje się w odpowiedniej postaci, 
umożliwiającej wgląd do nich na 
późniejszym etapie.

uwzględnieniu wskazówek podanych w 
załącznikach II i II i przy szczególnym 
uwzględnieniu przepisów art. 7 i 11 
dyrektywy 89/391/EWG dotyczących 
niezbędnych właściwych służb lub osób 
oraz konsultacji z pracownikami i ich 
uczestnictwa. Dane uzyskane z oceny, 
pomiaru lub obliczeń poziomu narażenia 
przechowuje się w odpowiedniej postaci, 
umożliwiającej wgląd do nich na 
późniejszym etapie.

Or. de

Poprawka 106
Elizabeth Lynne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ocena, pomiar lub obliczenia, o których 
mowa w ust. 1 i 2, są planowane i 
przeprowadzane przez właściwe służby lub 
osoby w należytych odstępach czasu, przy 
uwzględnieniu wskazówek podanych w 
załącznikach II i II i przy szczególnym 
uwzględnieniu przepisów art. 7 i 11 
dyrektywy 89/391/EWG dotyczących 
niezbędnych właściwych służb lub osób 
oraz konsultacji z pracownikami i ich 
uczestnictwa. Dane uzyskane z oceny, 
pomiaru lub obliczeń poziomu narażenia 
przechowuje się w odpowiedniej postaci, 
umożliwiającej wgląd do nich na 
późniejszym etapie.

4. Ocena, pomiar lub obliczenia, o których 
mowa w ust. 1 i 2 oraz 2a, są planowane i 
przeprowadzane przez właściwe służby lub 
osoby w należytych odstępach czasu, przy 
uwzględnieniu wskazówek podanych w 
załącznikach II i II i przy szczególnym 
uwzględnieniu przepisów art. 7 i 11 
dyrektywy 89/391/EWG dotyczących 
niezbędnych właściwych służb lub osób 
oraz konsultacji z pracownikami i ich 
uczestnictwa. Dane uzyskane z oceny, 
pomiaru lub obliczeń poziomu narażenia 
przechowuje się w odpowiedniej postaci, 
umożliwiającej wgląd do nich na 
późniejszym etapie.

Or. en

Poprawka 107
Julie Girling
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy 
89/391/EWG, dokonując oceny ryzyka, 
pracodawca zwraca szczególną uwagę na:

5. Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy 
89/391/EWG, dokonując oceny ryzyka, w 
stosownych przypadkach pracodawca 
zwraca szczególną uwagę na:

Or. en

Poprawka 108
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) widmo częstotliwości i poziom, czas 
trwania i rodzaj narażenia;

a) skład częstotliwości i poziom, czas 
trwania i rodzaj narażenia;

Or. en

Poprawka 109
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia i graniczne poziomy narażenia, 
o których mowa w art. 3 niniejszej 
dyrektywy i w załącznikach II i III do 
niej;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie to należy umieścić po definicjach.
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Poprawka 110
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wszelki bezpośredni wpływ fizyczny, a 
w szczególności: wpływ na organizm 
człowieka bezpośrednio spowodowany 
obecnością silnego pola 
elektromagnetycznego, na przykład 
rozgrzanie tkanek, stymulacja mięśni, 
nerwów lub narządów zmysłów, zawroty 
głowy lub fotyzmy;

Or. en

Poprawka 111
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5 – litera bb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) wszelkie skutki niekorzystne dla 
zdrowia, w szczególności: skutki 
biologiczne mające szkodliwy wpływ na 
zdrowie psychiczne i fizyczne lub na 
ogólne samopoczucie narażonych 
pracowników;

Or. en

Poprawka 112
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5 – litera bc) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) wszelkie skutki niekorzystne dla 
bezpieczeństwa, w szczególności skutki 
wywołujące przejściowe rozdrażnienie lub 
wpływające na funkcje poznawcze lub 
inne funkcje mózgu lub mięśni, przez co 
skutki te mogą wpływać na zdolność 
pracownika do bezpiecznego 
wykonywania pracy;

Or. en

Poprawka 113
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5 – litera bd) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bd) graniczne wartości miar 
wewnętrznych narażenia i graniczne 
poziomy narażenia, o których mowa w art. 
3 niniejszej dyrektywy i w załączniku II do 
niej;

Or. en

Poprawka 114
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wszelkie skutki dotyczące zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników szczególnie 
zagrożonych, takich jak pracownicy, 
którzy oświadczyli pracodawcy, że 
posiadają wyrób medyczny aktywnego 
osadzania, lub kobiety, które oświadczyły, 

c) wszelkie skutki dotyczące zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników szczególnie 
zagrożonych, w szczególności 
pracowników posiadających wyrób 
medyczny aktywnego lub pasywnego 
osadzania (taki jak sztuczny rozrusznik 
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że są w ciąży; serca), pracowników, którzy noszą wyroby 
medyczne na ciele (takie jak pompy 
insulinowe), pracowników o słabym 
systemie odpornościowym (jak osoby z 
chorobą nowotworową) lub kobiet, które 
oświadczyły, że są w ciąży;

Or. en

Poprawka 115
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wszelkie skutki dotyczące zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników szczególnie 
zagrożonych, takich jak pracownicy, 
którzy oświadczyli pracodawcy, że 
posiadają wyrób medyczny aktywnego 
osadzania, lub kobiety, które oświadczyły, 
że są w ciąży;

c) wszelkie skutki dotyczące zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników szczególnie 
zagrożonych, takich jak pracownicy, 
którzy oświadczyli pracodawcy, że 
posiadają wyrób medyczny aktywnego lub 
pasywnego osadzania (np. sztuczny 
rozrusznik serca), że posiadają przenośne 
wyroby medyczne (takie jak pompy 
insulinowe), lub kobiety, które 
oświadczyły, że są w ciąży;

Or. fr

Uzasadnienie

Aby zapewnić zgodność z art. 5 ust. 2 lit. c), pracodawcy muszą być powiadamiani przez 
swoich pracowników o uwarunkowaniach zdrowotnych wymienionych w poprawce; 
osiągnięcie tego celu jest możliwe tylko wtedy, gdy pracownicy dostarczą odpowiednie 
informacje.

Poprawka 116
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5 – litera d) – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wszelkie skutki pośrednie, takie jak: d) wszelkie skutki pośrednie dla 
przedmiotu wywołane obecnością pola 
elektromagnetycznego, które mogą 
spowodować zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia, takie jak:

Or. en

Poprawka 117
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5 – litera d) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zakłócenia działania elektronicznego 
sprzętu medycznego i elektronicznych 
wyrobów medycznych (w tym sztucznych 
rozruszników serca i innych wyrobów 
aktywnego osadzania, o których mowa w 
lit. c));

(i) zakłócenia działania elektronicznego 
sprzętu medycznego i elektronicznych 
wyrobów medycznych (w tym sztucznych 
rozruszników serca i innych wyrobów 
aktywnego osadzania lub noszonych na 
ciele, o których mowa w lit. f));

Or. en

Poprawka 118
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5 – litera d) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zagrożenie balistyczne ze strony 
przedmiotów ferromagnetycznych w 
polach magnetostatycznych o indukcji 
magnetycznej przekraczającej 30 mT;

(ii) zagrożenie balistyczne ze strony 
przedmiotów ferromagnetycznych w 
polach magnetostatycznych o indukcji 
magnetycznej przekraczającej 3 mT;

Or. en
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Poprawka 119
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5 – litera d) – podpunkt (iva) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) prądy kontaktowe lub gałęziowe;

Or. en

Poprawka 120
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) odpowiednie informacje uzyskane w 
wyniku nadzoru medycznego, w tym 
informacje opublikowane;

skreślona

Or. en

Poprawka 121
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Pracodawca jest zobowiązany posiadać 
ocenę ryzyka zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a)
dyrektywy 89/391/EWG i określa środki, 
których podjęcie jest niezbędne zgodnie z 
art. 5 i 6 niniejszej dyrektywy. Ocena 
ryzyka jest zapisana na odpowiednim 
nośniku, zgodnie z krajowym prawem i 
praktyką. Może ona zawierać sporządzone 
przez pracodawcę uzasadnienie 
stwierdzające, że rodzaj i stopień ryzyka 

6. Wypełniając obowiązki ustanowione w 
art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG, pracodawca ocenia poziomy 
pól elektromagnetycznych, na jakie 
narażeni są pracownicy, oraz, w razie 
potrzeby, dokonuje pomiaru lub obliczeń 
tych pól. Ocena, pomiar i obliczenia mogą 
być przeprowadzane przy użyciu opartych 
na dowodach naukowych wskazówek, 
określonych w art. 14.
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związanego z polami 
elektromagnetycznymi nie wymaga dalszej 
szczegółowej oceny ryzyka. Ocena ryzyka 
jest systematycznie aktualizowana, w 
szczególności, jeśli nastąpiły istotne 
zmiany, które mogły spowodować jej 
nieaktualność, lub jeśli wyniki nadzoru 
medycznego wykażą konieczność jej 
aktualizacji.

Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie 
dalszej oceny narażenia, pracodawca 
może stosować odpowiednie normy 
dotyczące ocen, pomiarów i obliczeń, 
określone przez europejskie organy 
normalizacyjne.
Pracodawca jest uprawniony również do 
stosowania innych norm lub wytycznych 
opartych na dowodach naukowych, jeżeli 
wymaga tego dane państwo członkowskie. 
W stosownych przypadkach pracodawca 
uwzględnia także poziomy emisji i inne 
dane dotyczące bezpieczeństwa podane 
przez producentów sprzętu zgodnie z 
odpowiednimi przepisami UE. Jeżeli 
przedstawione dane dotyczące 
bezpieczeństwa są niewystarczające, aby 
ocenić poziom narażenia na pola 
elektromagnetyczne w konkretnym 
miejscu pracy, ocenę przeprowadza się w 
szczególności w odniesieniu do 
technologii zastosowanych w 
urządzeniach i instalacjach mających 
wpływ na dane miejsce pracy, w 
szczególności charakteryzujących się 
właściwościami takimi jak: ogrzewanie 
mikrofalowe, induktory, anteny emitujące 
energię przekraczającą 5 W, napięcie 
wyrażone w woltach przekraczające 
graniczne poziomy narażenia 
odpowiedniej częstotliwości wyrażone w 
V/m, prąd wyrażony w amperach 
przekraczający graniczne poziomy 
narażenia odpowiedniej częstotliwości 
wyrażone w mikroteslach.

Or. en
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Poprawka 122
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Na podstawie oceny poziomów pól 
elektromagnetycznych, przeprowadzanej 
zgodnie z ust. 4, jeżeli którykolwiek z 
pośrednich poziomów narażenia, o 
których mowa w załączniku II, jest 
przekroczony, pracodawca dokonuje 
dalszej oceny i w razie potrzeby oblicza, 
czy przekroczone są graniczne wartości 
miar wewnętrznych narażenia.

Or. en

Poprawka 123
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 6b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. Ocena, pomiar lub obliczenia, o 
których mowa w ust. 4 i 5, są planowane i 
przeprowadzane przez właściwe służby lub 
osoby w należytych odstępach czasu, z 
uwzględnieniem wskazówek i szczególnym 
uwzględnieniem przepisów art. 7 i 11 
dyrektywy 89/391/EWG dotyczących 
niezbędnych właściwych służb lub osób 
oraz konsultacji z pracownikami i ich 
uczestnictwa. Dane uzyskane z oceny, 
pomiaru lub obliczeń poziomu narażenia 
przechowuje się w odpowiedniej postaci, 
umożliwiającej wgląd do nich na 
późniejszym etapie.

Or. en
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Poprawka 124
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uwzględniając postęp techniczny 
i dostępność środków kontroli 
wytwarzania pól elektromagnetycznych 
w miejscu ich powstawania, eliminuje się 
lub ogranicza do minimum narażenie na 
pola elektromagnetyczne.

skreślony

Or. en

Poprawka 125
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uwzględniając postęp techniczny 
i dostępność środków kontroli wytwarzania 
pól elektromagnetycznych w miejscu ich 
powstawania, eliminuje się lub ogranicza 
do minimum narażenie na pola 
elektromagnetyczne.

1. Uwzględniając postęp techniczny 
i dostępność środków kontroli wytwarzania 
pól elektromagnetycznych w miejscu ich 
powstawania, eliminuje się lub ogranicza 
do minimum ryzyko związane z 
narażeniem na pola elektromagnetyczne.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem przedmiotowej dyrektywy jest ograniczenie ryzyka związanego z narażeniem. 
Występuje zatem ryzyko, które musi zostać wyeliminowane lub ograniczone do minimum. Nie 
można wyeliminować narażenia samego w sobie ze względu na właściwości pól 
magnetycznych, które występują, gdy użytkowana jest energia elektryczna.
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Poprawka 126
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uwzględniając postęp techniczny 
i dostępność środków kontroli wytwarzania 
pól elektromagnetycznych w miejscu ich 
powstawania, eliminuje się lub ogranicza 
do minimum narażenie na pola 
elektromagnetyczne.

1. Uwzględniając postęp techniczny 
i dostępność środków kontroli wytwarzania 
pól elektromagnetycznych w miejscu ich 
powstawania, eliminuje się lub ogranicza 
do minimum ryzyko związane z 
narażeniem na pola elektromagnetyczne.

Or. en

Poprawka 127
David Casa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uwzględniając postęp techniczny 
i dostępność środków kontroli wytwarzania 
pól elektromagnetycznych w miejscu ich 
powstawania, eliminuje się lub ogranicza 
do minimum narażenie na pola 
elektromagnetyczne.

1. Uwzględniając postęp techniczny 
i dostępność środków kontroli wytwarzania 
pól elektromagnetycznych w miejscu ich 
powstawania, eliminuje się lub ogranicza 
do minimum narażenie na szkodliwe pola 
elektromagnetyczne.

Or. en

Poprawka 128
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenie ryzyka wynikającego z 
narażenia na pola elektromagnetyczne 

Ogranicza się lub eliminuje ryzyko 
wynikające z narażenia na pola 
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opiera się na ogólnych zasadach
zapobiegania określonych w dyrektywie 
89/391/EWG.

elektromagnetyczne, zgodnie z ogólnymi 
zasadami zapobiegania określonymi
w dyrektywie 89/391/EWG.

Or. en

Poprawka 129
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie poddaje się pracowników narażeniu 
przekraczającemu graniczne wartości 
miar wewnętrznych narażenia, o ile nie są 
spełnione warunki określone w art. 4 ust. 
3. Jeżeli pomimo środków 
przedsięwziętych przez pracodawcę w celu 
spełnienia wymagań niniejszej dyrektywy 
graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia zostaną przekroczone, 
pracodawca niezwłocznie podejmuje 
działania w celu zmniejszenia narażenia 
poniżej tych granicznych wartości miar 
wewnętrznych narażenia. Pracodawca 
ustala przyczyny przekroczenia wartości 
granicznych miar wewnętrznych 
narażenia oraz dostosowuje środki 
ochronne i środki zapobiegawcze, tak aby 
zapobiec ponownemu przekroczeniu tych 
wartości.

Or. en

Poprawka 130
Rovana Plumb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W świetle postępu naukowego i 
technicznego oraz coraz bardziej 
powszechnego stosowania w różnych 
obszarach urządzeń wytwarzających pola 
elektromagnetyczne, dążąc do osiągnięcia 
jasno zdefiniowanego celu zapewnienia 
korzyści społeczeństwu, państwa 
członkowskie przydzielają niezbędne 
finansowanie przeznaczone na badania 
mające na celu jak najdokładniejsze 
określenie negatywnych skutków 
narażenia człowieka na pola 
elektromagnetyczne.

Or. ro

Poprawka 131
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na podstawie oceny ryzyka, o której 
mowa w art. 4, w przypadku przekroczenia 
granicznych poziomów narażenia 
określonych w art. 3 i w załącznikach II i 
III, pracodawca ma obowiązek opracować 
i wdrożyć plan działań obejmujący środki 
techniczne lub organizacyjne mające 
zapobiec przekroczeniu granicznych 
wartości miar wewnętrznych narażenia, 
chyba że ocena przeprowadzona zgodnie z 
art. 4 ust. 2 dowodzi, że graniczne 
wartości miar wewnętrznych narażenia 
nie zostały przekroczone oraz że można 
wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa; 
plan uwzględnia w szczególności:

2. Na podstawie oceny ryzyka, o której 
mowa w art. 4, w przypadku przekroczenia 
dowolnych granicznych poziomów 
narażenia określonych w art. 3 i w 
załączniku II, pracodawca ma obowiązek 
opracować i wdrożyć plan działań 
obejmujący środki techniczne lub 
organizacyjne mające zapobiec 
przekroczeniu granicznych wartości miar 
wewnętrznych narażenia; plan uwzględnia 
w szczególności:

Or. en
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Poprawka 132
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na podstawie oceny ryzyka, o której 
mowa w art. 4, w przypadku przekroczenia 
granicznych poziomów narażenia 
określonych w art. 3 i w załącznikach II i 
III, pracodawca ma obowiązek opracować 
i wdrożyć plan działań obejmujący środki 
techniczne lub organizacyjne mające 
zapobiec przekroczeniu granicznych 
wartości miar wewnętrznych narażenia, 
chyba że ocena przeprowadzona zgodnie z 
art. 4 ust. 2 dowodzi, że graniczne wartości 
miar wewnętrznych narażenia nie zostały 
przekroczone oraz że można wykluczyć 
zagrożenia dla bezpieczeństwa; plan 
uwzględnia w szczególności:

2. Na podstawie oceny ryzyka, o której 
mowa w art. 4, w przypadku przekroczenia 
granicznych poziomów narażenia 
określonych w art. 3 i w załącznikach II i 
III, pracodawca ma obowiązek opracować 
i wdrożyć plan działań obejmujący środki 
techniczne lub organizacyjne mające 
zapobiec przekroczeniu granicznych 
wartości miar wewnętrznych narażenia 
dotyczących skutków dla zdrowia, chyba 
że ocena przeprowadzona zgodnie z art. 4 
ust. 2 dowodzi, że graniczne wartości miar 
wewnętrznych narażenia nie zostały 
przekroczone oraz że można wykluczyć 
zagrożenia dla bezpieczeństwa; plan 
uwzględnia w szczególności:

Or. en

Poprawka 133
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) odpowiednie środki w zakresie 
wytyczenia granic i dostępu (takie jak 
sygnały, etykiety, oznakowanie na 
podłodze, ogrodzenia) w celu 
informowania pracowników oraz 
ograniczenia lub kontroli dostępu;

Or. fr
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Poprawka 134
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) odpowiednie środki w zakresie 
wytyczenia granic i dostępu (takie jak 
sygnały, etykiety, oznakowanie na 
podłodze, ogrodzenia) w celu ograniczenia 
lub kontroli dostępu;

Or. en

Poprawka 135
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera cb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) środki i procedury służące 
opanowaniu ryzyka wyładowań iskrowych 
za pomocą środków technicznych i 
szkolenia pracowników (stosuje się w 
przypadku narażeń na pola elektryczne);

Or. en

Poprawka 136
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera cb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) środki i procedury służące 
opanowaniu ryzyka wyładowań iskrowych 
za pomocą środków technicznych i 
szkolenia pracowników (stosuje się w 
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przypadku narażeń na pola elektryczne);

Or. en

Poprawka 137
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Na podstawie oceny ryzyka, o której 
mowa w art. 4, w przypadku przekroczenia 
dowolnych granicznych poziomów 
narażenia określonych w art. 3 i w 
załączniku II pracodawca ma obowiązek 
opracować i wdrożyć plan działań 
obejmujący środki techniczne lub 
organizacyjne mające zapobiec ryzyku 
zagrażającemu pracownikom szczególnie 
zagrożonym oraz wszelkim rodzajom 
ryzyka wynikającym ze skutków 
bezpośrednich, o których mowa w 
niniejszym artykule.

Or. en

Poprawka 138
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na podstawie oceny ryzyka 
przeprowadzonej zgodnie z art. 4 miejsca 
pracy, w których pracownicy mogliby być 
narażeni na pola elektromagnetyczne, 
których poziomy przekraczają pośrednie 
poziomy narażenia lub graniczne poziomy 
narażenia, są odpowiednio oznakowywane 
zgodnie z załącznikami II i III oraz z 

3. Na podstawie oceny ryzyka 
przeprowadzonej zgodnie z art. 4 miejsca 
pracy, w których pracownicy mogą być 
narażeni na pola elektromagnetyczne, 
których poziomy przekraczają graniczne 
poziomy narażenia, są odpowiednio 
oznakowywane zgodnie z załącznikiem II 
oraz z dyrektywą Rady 92/58/EWG z dnia 
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dyrektywą Rady 92/58/EWG z dnia 24 
czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących znaków 
bezpieczeństwa i/lub zdrowia w pracy 
(dziewiąta dyrektywa szczegółowa w 
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG). Odnośne obszary są 
identyfikowane, a dostęp do nich we 
właściwy sposób ograniczany. Jeżeli 
dostęp do tych obszarów jest odpowiednio 
ograniczony z innych powodów, nie są 
wymagane znaki i ograniczenia dostępu 
specyficzne dla pól elektromagnetycznych.

24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących znaków 
bezpieczeństwa i/lub zdrowia w pracy 
(dziewiąta dyrektywa szczegółowa w 
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG). Odnośne obszary są 
identyfikowane, a dostęp do nich we 
właściwy sposób ograniczany. Jeżeli 
dostęp do tych obszarów jest odpowiednio 
ograniczony z innych powodów, a 
pracownicy zostali poinformowani o 
zagrożeniach elektromagnetycznych, nie 
są wymagane znaki i ograniczenia dostępu 
specyficzne dla pól elektromagnetycznych.

Or. en

Poprawka 139
Elizabeth Lynne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na podstawie oceny ryzyka 
przeprowadzonej zgodnie z art. 4 miejsca 
pracy, w których pracownicy mogliby być 
narażeni na pola elektromagnetyczne, 
których poziomy przekraczają pośrednie 
poziomy narażenia lub graniczne poziomy 
narażenia, są odpowiednio oznakowywane 
zgodnie z załącznikami II i III oraz z
dyrektywą Rady 92/58/EWG z dnia 24 
czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących znaków 
bezpieczeństwa i/lub zdrowia w pracy 
(dziewiąta dyrektywa szczegółowa w 
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG). Odnośne obszary są 
identyfikowane, a dostęp do nich we 
właściwy sposób ograniczany. Jeżeli 
dostęp do tych obszarów jest odpowiednio 
ograniczony z innych powodów, nie są 
wymagane znaki i ograniczenia dostępu 

3. Na podstawie oceny ryzyka 
przeprowadzonej zgodnie z art. 4 ust. 2 
miejsca pracy, w których pracownicy 
mogliby być narażeni na pola 
elektromagnetyczne, których poziomy 
przekraczają graniczne poziomy narażenia, 
są odpowiednio oznakowywane za pomocą 
znaków – w stosowanych przypadkach –
chyba że w ocenie ryzyka wykazano, że 
graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczące skutków dla zdrowia 
nie zostały przekroczone, w związku z 
czym można wykluczyć skutki 
niekorzystne dla zdrowia. W taki sam 
sposób, na podstawie oceny ryzyka 
przeprowadzonej zgodnie z art. 4 ust. 2a 
miejsca pracy, w których pracownicy 
mogliby być narażeni na pola 
elektromagnetyczne o poziomach 
przekraczających pośrednie poziomy 
narażenia, są odpowiednio 
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specyficzne dla pól elektromagnetycznych. oznakowywane, chyba że w ocenie ryzyka 
wykazano, że graniczne wartości miar 
wewnętrznych narażenia dotyczące 
skutków dla bezpieczeństwa nie zostały 
przekroczone, w związku z czym można 
wykluczyć skutki niekorzystne dla 
bezpieczeństwa. Znaki te są zgodne z 
dyrektywą Rady 92/58/EWG z dnia 24 
czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących znaków 
bezpieczeństwa i/lub zdrowia w pracy 
(dziewiąta dyrektywa szczegółowa w 
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG). Odnośne obszary są 
identyfikowane, a dostęp do nich we 
właściwy sposób ograniczany. Jeżeli 
dostęp do tych obszarów jest odpowiednio 
ograniczony z innych powodów, nie są 
wymagane znaki i ograniczenia dostępu 
specyficzne dla pól elektromagnetycznych.

Or. en

Poprawka 140
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na podstawie oceny ryzyka 
przeprowadzonej zgodnie z art. 4 miejsca 
pracy, w których pracownicy mogliby być 
narażeni na pola elektromagnetyczne, 
których poziomy przekraczają pośrednie 
poziomy narażenia lub graniczne poziomy 
narażenia, są odpowiednio oznakowywane 
zgodnie z załącznikami II i III oraz z 
dyrektywą Rady 92/58/EWG z dnia 24 
czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących znaków 
bezpieczeństwa i/lub zdrowia w pracy 
(dziewiąta dyrektywa szczegółowa w 
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG). Odnośne obszary są 

Nie dotyczy wersji polskiej.
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identyfikowane, a dostęp do nich we 
właściwy sposób ograniczany. Jeżeli 
dostęp do tych obszarów jest odpowiednio 
ograniczony z innych powodów, nie są 
wymagane znaki i ograniczenia dostępu 
specyficzne dla pól elektromagnetycznych.

Or. en

Poprawka 141
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na podstawie oceny ryzyka 
przeprowadzonej zgodnie z art. 4 miejsca 
pracy, w których pracownicy mogliby być 
narażeni na pola elektromagnetyczne, 
których poziomy przekraczają pośrednie 
poziomy narażenia lub graniczne poziomy 
narażenia, są odpowiednio oznakowywane 
zgodnie z załącznikami II i III oraz z 
dyrektywą Rady 92/58/EWG z dnia 24 
czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących znaków 
bezpieczeństwa i/lub zdrowia w pracy 
(dziewiąta dyrektywa szczegółowa w 
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG). Odnośne obszary są 
identyfikowane, a dostęp do nich we 
właściwy sposób ograniczany. Jeżeli 
dostęp do tych obszarów jest odpowiednio 
ograniczony z innych powodów, nie są 
wymagane znaki i ograniczenia dostępu 
specyficzne dla pól elektromagnetycznych.

3. Na podstawie oceny ryzyka 
przeprowadzonej zgodnie z art. 4 miejsca 
pracy, w których pracownicy mogliby być 
narażeni na pola elektromagnetyczne, 
których poziomy przekraczają pośrednie 
poziomy narażenia lub graniczne poziomy 
narażenia, są odpowiednio oznakowywane 
zgodnie z załącznikami II i III oraz z 
dyrektywą Rady 92/58/EWG z dnia 24 
czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących znaków 
bezpieczeństwa i/lub zdrowia w pracy 
(dziewiąta dyrektywa szczegółowa w 
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG). Odnośne obszary są 
identyfikowane, a dostęp do nich we 
właściwy sposób ograniczany. Jeżeli 
dostęp do tych obszarów jest odpowiednio 
ograniczony z innych powodów, lub w 
przypadku tras przebiegu linii 
napowietrznych, nie są wymagane znaki i 
ograniczenia dostępu specyficzne dla pól 
elektromagnetycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Właściciel linii nie może umieszczać znaków ostrzegawczych na trasach przebiegu tych linii, 
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ponieważ nie jest normalnie właścicielem gruntów. Również pracownicy zajmujący się 
przeglądem linii napowietrznych zwykle dokonują przeglądów rzadko i tylko przez krótki czas.

Poprawka 142
Liisa Jaakonsaari

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na podstawie oceny ryzyka 
przeprowadzonej zgodnie z art. 4 miejsca 
pracy, w których pracownicy mogliby być 
narażeni na pola elektromagnetyczne, 
których poziomy przekraczają pośrednie 
poziomy narażenia lub graniczne poziomy 
narażenia, są odpowiednio oznakowywane 
zgodnie z załącznikami II i III oraz z 
dyrektywą Rady 92/58/EWG z dnia 24 
czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących znaków 
bezpieczeństwa i/lub zdrowia w pracy 
(dziewiąta dyrektywa szczegółowa w 
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG). Odnośne obszary są 
identyfikowane, a dostęp do nich we 
właściwy sposób ograniczany. Jeżeli 
dostęp do tych obszarów jest odpowiednio 
ograniczony z innych powodów, nie są 
wymagane znaki i ograniczenia dostępu 
specyficzne dla pól elektromagnetycznych.

3. Na podstawie oceny ryzyka 
przeprowadzonej zgodnie z art. 4 miejsca 
pracy, w których pracownicy mogliby być 
narażeni na pola elektromagnetyczne, 
których poziomy przekraczają pośrednie 
poziomy narażenia lub graniczne poziomy 
narażenia, są odpowiednio oznakowywane 
zgodnie z załącznikami II i III oraz z 
dyrektywą Rady 92/58/EWG z dnia 24 
czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących znaków 
bezpieczeństwa i/lub zdrowia w pracy 
(dziewiąta dyrektywa szczegółowa w 
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG). Odnośne obszary są 
identyfikowane, a dostęp do nich we 
właściwy sposób ograniczany. Jeżeli 
dostęp do tych obszarów jest odpowiednio 
ograniczony z innych powodów, lub 
stosuje się inne rozwiązania zgodnie z 
krajowym prawem i praktyką, nie są 
wymagane znaki i ograniczenia dostępu 
specyficzne dla pól elektromagnetycznych.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku tras przebiegu linii napowietrznych wiele problemów praktycznych może 
dotyczyć znaków i ograniczeń dostępu, np. określenia, kto jest właścicielem gruntu, na którym 
należy umieścić znaki, obszaru geograficznego oraz liczby potrzebnych znaków. W wymogu 
tym należy uwzględnić krajowe prawo i praktykę oraz inne okoliczności.
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Poprawka 143
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W żadnym przypadku nie poddaje się 
pracowników narażeniu 
przekraczającemu graniczne wartości 
miar wewnętrznych narażenia dotyczące 
skutków zdrowotnych, o ile nie są 
spełnione warunki określone w art. 3 ust. 
6. Jeżeli, pomimo środków podjętych przez 
pracodawcę w celu spełnienia wymagań 
niniejszej dyrektywy, graniczne wartości 
miar wewnętrznych narażenia dotyczące 
skutków zdrowotnych zostaną 
przekroczone, pracodawca niezwłocznie 
podejmuje działania w celu zmniejszenia 
narażenia poniżej tych granicznych 
wartości miar wewnętrznych narażenia. 
Pracodawca ustala przyczyny 
przekroczenia wartości granicznych miar 
wewnętrznych narażenia dotyczących 
skutków zdrowotnych oraz dostosowuje 
środki ochrony i środki zapobiegawcze, 
tak aby zapobiec ponownemu 
przekroczeniu tych wartości.

skreślony

Or. en

Poprawka 144
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W żadnym przypadku nie poddaje się 
pracowników narażeniu przekraczającemu 
graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczące skutków zdrowotnych, 
o ile nie są spełnione warunki określone w 

4. W żadnym przypadku nie poddaje się 
pracowników narażeniu przekraczającemu 
graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczące skutków zdrowotnych. 
Jeżeli, pomimo środków podjętych przez 
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art. 3 ust. 6. Jeżeli, pomimo środków 
podjętych przez pracodawcę w celu 
spełnienia wymagań niniejszej dyrektywy, 
graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczące skutków zdrowotnych 
zostaną przekroczone, pracodawca 
niezwłocznie podejmuje działania w celu
zmniejszenia narażenia poniżej tych 
granicznych wartości miar wewnętrznych 
narażenia. Pracodawca ustala przyczyny 
przekroczenia wartości granicznych miar 
wewnętrznych narażenia dotyczących 
skutków zdrowotnych oraz dostosowuje 
środki ochrony i środki zapobiegawcze, tak 
aby zapobiec ponownemu przekroczeniu 
tych wartości.

pracodawcę w celu spełnienia wymagań 
niniejszej dyrektywy, graniczne wartości 
miar wewnętrznych narażenia dotyczące 
skutków zdrowotnych zostaną 
przekroczone, pracodawca ma bezpośredni 
obowiązek zmniejszenia narażenia poniżej 
tych granicznych wartości miar 
wewnętrznych narażenia. Pracodawca 
ustala przyczyny przekroczenia wartości 
granicznych miar wewnętrznych narażenia 
dotyczących skutków zdrowotnych oraz 
dostosowuje środki ochrony i środki 
zapobiegawcze, tak aby zapobiec 
ponownemu przekroczeniu tych wartości.

Or. de

Poprawka 145
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W żadnym przypadku nie poddaje się 
pracowników narażeniu przekraczającemu 
graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczące skutków zdrowotnych, 
o ile nie są spełnione warunki określone w 
art. 3 ust. 6. Jeżeli, pomimo środków 
podjętych przez pracodawcę w celu 
spełnienia wymagań niniejszej dyrektywy, 
graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczące skutków zdrowotnych 
zostaną przekroczone, pracodawca 
niezwłocznie podejmuje działania w celu 
zmniejszenia narażenia poniżej tych 
granicznych wartości miar wewnętrznych 
narażenia. Pracodawca ustala przyczyny 
przekroczenia wartości granicznych miar 
wewnętrznych narażenia dotyczących 
skutków zdrowotnych oraz dostosowuje 
środki ochrony i środki zapobiegawcze, tak 

4. Nie poddaje się pracowników narażeniu 
przekraczającemu graniczne wartości 
miar wewnętrznych narażenia dotyczące 
skutków dla bezpieczeństwa, chyba że 
przeprowadza się kontrole zarządzania 
oraz szkolenia dla pracowników w celu 
dopilnowania, aby udało się zapobiec 
konsekwencjom skutków niekorzystnych 
dla bezpieczeństwa.
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aby zapobiec ponownemu przekroczeniu 
tych wartości.

W żadnym przypadku nie poddaje się 
pracowników narażeniu przekraczającemu 
graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczące skutków zdrowotnych, 
o ile nie są spełnione warunki określone w 
art. 3 ust. 6. Jeżeli, pomimo środków 
podjętych przez pracodawcę w celu 
spełnienia wymagań niniejszej dyrektywy, 
graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczące skutków zdrowotnych 
zostaną przekroczone, pracodawca 
niezwłocznie podejmuje działania w celu 
zmniejszenia narażenia poniżej tych 
granicznych wartości miar wewnętrznych 
narażenia. Pracodawca ustala przyczyny 
przekroczenia wartości granicznych miar 
wewnętrznych narażenia dotyczących 
skutków zdrowotnych oraz dostosowuje 
środki ochrony i środki zapobiegawcze, tak 
aby zapobiec ponownemu przekroczeniu 
tych wartości.

Or. en

Poprawka 146
Elizabeth Lynne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W żadnym przypadku nie poddaje się 
pracowników narażeniu przekraczającemu 
graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczące skutków zdrowotnych, 
o ile nie są spełnione warunki określone w 
art. 3 ust. 6. Jeżeli, pomimo środków 
podjętych przez pracodawcę w celu 
spełnienia wymagań niniejszej dyrektywy, 
graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczące skutków zdrowotnych 
zostaną przekroczone, pracodawca 

4. Jeśli pracownicy są poddawani 
narażeniu przekraczającemu graniczne 
wartości miar wewnętrznych narażenia 
dotyczące skutków zdrowotnych dla 
bezpieczeństwa, muszą być ustanowione 
procedury oraz prowadzone szkolenia dla 
pracowników w celu dopilnowania, aby 
udało się zapobiec wszelkim 
konsekwencjom skutków niekorzystnych 
dla bezpieczeństwa. W żadnym przypadku 
nie poddaje się pracowników narażeniu 
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niezwłocznie podejmuje działania w celu 
zmniejszenia narażenia poniżej tych 
granicznych wartości miar wewnętrznych 
narażenia. Pracodawca ustala przyczyny 
przekroczenia wartości granicznych miar 
wewnętrznych narażenia dotyczących 
skutków zdrowotnych oraz dostosowuje 
środki ochrony i środki zapobiegawcze, tak 
aby zapobiec ponownemu przekroczeniu 
tych wartości.

przekraczającemu graniczne wartości miar 
wewnętrznych narażenia dotyczące 
skutków zdrowotnych, o ile nie są 
spełnione warunki określone w art. 3 ust. 6. 
Jeżeli, pomimo środków podjętych przez 
pracodawcę w celu spełnienia wymagań 
niniejszej dyrektywy, graniczne wartości 
miar wewnętrznych narażenia dotyczące 
skutków zdrowotnych zostaną 
przekroczone, pracodawca niezwłocznie 
podejmuje działania w celu zmniejszenia 
narażenia poniżej tych granicznych 
wartości miar wewnętrznych narażenia. 
Pracodawca ustala przyczyny 
przekroczenia wartości granicznych miar 
wewnętrznych narażenia dotyczących 
skutków zdrowotnych oraz dostosowuje
środki ochrony i środki zapobiegawcze, tak 
aby zapobiec ponownemu przekroczeniu 
tych wartości.

Or. en

Poprawka 147
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W żadnym przypadku nie poddaje się 
pracowników narażeniu przekraczającemu 
graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczące skutków zdrowotnych, 
o ile nie są spełnione warunki określone w 
art. 3 ust. 6. Jeżeli, pomimo środków 
podjętych przez pracodawcę w celu 
spełnienia wymagań niniejszej dyrektywy, 
graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczące skutków zdrowotnych 
zostaną przekroczone, pracodawca 
niezwłocznie podejmuje działania w celu 
zmniejszenia narażenia poniżej tych 
granicznych wartości miar wewnętrznych 
narażenia. Pracodawca ustala przyczyny 

4. W żadnym przypadku nie poddaje się 
pracowników narażeniu przekraczającemu 
graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczące skutków zdrowotnych, 
o ile nie są spełnione warunki określone w 
art. 3 ust. 6. Jeżeli, pomimo środków 
podjętych przez pracodawcę w celu 
spełnienia wymagań niniejszej dyrektywy, 
graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczące skutków zdrowotnych 
zostaną przekroczone, pracodawca 
niezwłocznie podejmuje działania w celu 
zmniejszenia narażenia poniżej tych 
granicznych wartości miar wewnętrznych 
narażenia. Pracodawca ustala przyczyny 
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przekroczenia wartości granicznych miar 
wewnętrznych narażenia dotyczących 
skutków zdrowotnych oraz dostosowuje 
środki ochrony i środki zapobiegawcze, tak 
aby zapobiec ponownemu przekroczeniu 
tych wartości.

przekroczenia wartości granicznych miar 
wewnętrznych narażenia dotyczących 
skutków zdrowotnych oraz dostosowuje 
środki ochrony i środki zapobiegawcze, 
dbając o zapewnienie identyfikowalności 
zmian, tak aby zapobiec ponownemu 
przekroczeniu tych wartości.

Or. fr

Poprawka 148
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W żadnym przypadku nie poddaje się 
pracowników narażeniu przekraczającemu 
graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczące skutków zdrowotnych, 
o ile nie są spełnione warunki określone w 
art. 3 ust. 6. Jeżeli, pomimo środków 
podjętych przez pracodawcę w celu 
spełnienia wymagań niniejszej dyrektywy, 
graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczące skutków zdrowotnych 
zostaną przekroczone, pracodawca 
niezwłocznie podejmuje działania w celu 
zmniejszenia narażenia poniżej tych 
granicznych wartości miar wewnętrznych 
narażenia. Pracodawca ustala przyczyny 
przekroczenia wartości granicznych miar 
wewnętrznych narażenia dotyczących 
skutków zdrowotnych oraz dostosowuje 
środki ochrony i środki zapobiegawcze, tak 
aby zapobiec ponownemu przekroczeniu 
tych wartości.

4. W żadnym przypadku nie poddaje się 
pracowników narażeniu przekraczającemu 
graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczące skutków zdrowotnych. 
Jeżeli, pomimo środków podjętych przez 
pracodawcę w celu spełnienia wymagań 
niniejszej dyrektywy, graniczne wartości 
miar wewnętrznych narażenia dotyczące 
skutków zdrowotnych zostaną 
przekroczone, pracodawca niezwłocznie 
podejmuje działania w celu zmniejszenia 
narażenia poniżej tych granicznych 
wartości miar wewnętrznych narażenia. 
Pracodawca ustala przyczyny 
przekroczenia wartości granicznych miar 
wewnętrznych narażenia dotyczących 
skutków zdrowotnych oraz dostosowuje 
środki ochrony i środki zapobiegawcze, tak 
aby zapobiec ponownemu przekroczeniu 
tych wartości.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta wynika ze zmiany (skreślenia) art. 3 ust. 6.
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Poprawka 149
Paul Murphy, Georgios Toussas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W żadnym przypadku nie poddaje się 
pracowników narażeniu przekraczającemu 
graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczące skutków zdrowotnych, 
o ile nie są spełnione warunki określone w 
art. 3 ust. 6. Jeżeli, pomimo środków 
podjętych przez pracodawcę w celu 
spełnienia wymagań niniejszej dyrektywy, 
graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczące skutków zdrowotnych 
zostaną przekroczone, pracodawca 
niezwłocznie podejmuje działania w celu 
zmniejszenia narażenia poniżej tych 
granicznych wartości miar wewnętrznych 
narażenia. Pracodawca ustala przyczyny 
przekroczenia wartości granicznych miar 
wewnętrznych narażenia dotyczących 
skutków zdrowotnych oraz dostosowuje 
środki ochrony i środki zapobiegawcze, tak 
aby zapobiec ponownemu przekroczeniu 
tych wartości.

4. W żadnym przypadku nie poddaje się 
pracowników narażeniu przekraczającemu 
graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczące skutków zdrowotnych. 
Jeżeli, pomimo środków podjętych przez 
pracodawcę w celu spełnienia wymagań 
niniejszej dyrektywy, graniczne wartości 
miar wewnętrznych narażenia dotyczące 
skutków zdrowotnych zostaną 
przekroczone, pracodawca niezwłocznie 
podejmuje działania w celu zmniejszenia 
narażenia poniżej tych granicznych 
wartości miar wewnętrznych narażenia. 
Pracodawca ustala przyczyny 
przekroczenia wartości granicznych miar 
wewnętrznych narażenia dotyczących 
skutków zdrowotnych oraz dostosowuje 
środki ochrony i środki zapobiegawcze, tak 
aby zapobiec ponownemu przekroczeniu 
tych wartości.

Or. en

Poprawka 150
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Na podstawie art. 15 dyrektywy 
89/391/EWG pracodawca dostosowuje 
środki określone w niniejszym artykule 
oraz w załącznikach II i III do potrzeb 

5. Na podstawie art. 15 dyrektywy 
89/391/EWG pracodawca dostosowuje 
środki określone w niniejszym artykule 
oraz w załącznikach II i III do potrzeb 
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szczególnie zagrożonych pracowników. szczególnie zagrożonych pracowników, w 
szczególności pracowników, którzy 
oświadczyli pracodawcy, że posiadają
wyrób medyczny osadzania lub przenośny 
wyrób medyczny, bądź kobiet, które 
oświadczyły, że są w ciąży.

Or. fr

Poprawka 151
Elizabeth Lynne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Na podstawie art. 15 dyrektywy 
89/391/EWG pracodawca dostosowuje 
środki określone w niniejszym artykule 
oraz w załącznikach II i III do potrzeb 
szczególnie zagrożonych pracowników.

5. Na podstawie art. 15 dyrektywy 
89/391/EWG pracodawca dostosowuje 
środki określone w niniejszym artykule 
oraz w załącznikach II i III do potrzeb 
szczególnie zagrożonych pracowników, w 
szczególności pracowników, którzy 
oświadczyli pracodawcy, że posiadają 
wyrób medyczny osadzania lub przenośny 
wyrób medyczny, bądź kobiet, które 
oświadczyły, że są w ciąży.

Or. en

Poprawka 152
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Na podstawie art. 15 dyrektywy 
89/391/EWG pracodawca dostosowuje 
środki określone w niniejszym artykule 
oraz w załącznikach II i III do potrzeb 
szczególnie zagrożonych pracowników.

5. Na podstawie art. 15 dyrektywy 
89/391/EWG pracodawca dostosowuje 
środki określone w niniejszym artykule do 
potrzeb szczególnie zagrożonych 
pracowników oraz poszczególnych ocen 
ryzyka, w stosownych przypadkach.
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Or. en

Poprawka 153
Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla art. 10 i 12 dyrektywy 
89/391/EWG, pracodawca zapewnia
pracownikom narażonym na zagrożenia 
związane z polami elektromagnetycznymi 
w miejscu pracy lub ich przedstawicielom 
wszelkie niezbędne informacje i szkolenia
w zakresie wyników oceny ryzyka 
przewidzianej w art. 4 ust. 1 niniejszej 
dyrektywy, dotyczące w szczególności:

Bez uszczerbku dla art. 10 i 12 dyrektywy 
89/391/EWG, pracodawca ma obowiązek 
zapewnienia pracownikom narażonym na 
zagrożenia związane z polami 
elektromagnetycznymi w miejscu pracy 
lub ich przedstawicielom wszelkich 
niezbędnych informacji i szkoleń
w zakresie wyników oceny ryzyka 
przewidzianej w art. 4 ust. 1 niniejszej 
dyrektywy, dotyczących w szczególności:

Or. de

Poprawka 154
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla art. 10 i 12 dyrektywy 
89/391/EWG, pracodawca zapewnia 
pracownikom narażonym na zagrożenia 
związane z polami elektromagnetycznymi 
w miejscu pracy lub ich przedstawicielom 
wszelkie niezbędne informacje i szkolenia 
w zakresie wyników oceny ryzyka 
przewidzianej w art. 4 ust. 1 niniejszej 
dyrektywy, dotyczące w szczególności:

Bez uszczerbku dla art. 10 i 12 dyrektywy 
89/391/EWG, pracodawca zapewnia 
pracownikom, którzy mogą być narażeni 
na zagrożenia związane z polami 
elektromagnetycznymi w miejscu pracy,
lub ich przedstawicielom wszelkie 
niezbędne informacje i szkolenia 
w zakresie wyników oceny ryzyka 
przewidzianej w art. 4 ust. 1 niniejszej 
dyrektywy, dotyczące w szczególności:

Or. en
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Poprawka 155
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla art. 10 i 12 dyrektywy 
89/391/EWG, pracodawca zapewnia 
pracownikom narażonym na zagrożenia 
związane z polami elektromagnetycznymi 
w miejscu pracy lub ich przedstawicielom 
wszelkie niezbędne informacje i szkolenia 
w zakresie wyników oceny ryzyka 
przewidzianej w art. 4 ust. 1 niniejszej 
dyrektywy, dotyczące w szczególności:

Bez uszczerbku dla art. 10 i 12 dyrektywy 
89/391/EWG, pracodawca zapewnia 
pracownikom narażonym na zagrożenia 
związane z polami elektromagnetycznymi 
w miejscu pracy i ich przedstawicielom 
wszelkie niezbędne informacje i szkolenia 
w zakresie wyników oceny ryzyka 
przewidzianej w art. 4 niniejszej 
dyrektywy, dotyczące w szczególności:

Or. de

Poprawka 156
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wartości i pojęć granicznych wartości 
miar wewnętrznych narażenia, pośrednich 
poziomów narażenia i granicznych 
poziomów narażenia oraz związanych z 
nimi potencjalnych zagrożeń i podjętych 
środków zapobiegawczych;

b) wartości i pojęć granicznych wartości 
miar wewnętrznych narażenia i 
granicznych poziomów narażenia oraz 
związanych z nimi możliwych zagrożeń i 
podjętych środków zapobiegawczych;

Or. en

Poprawka 157
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – litera ba) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) możliwych pośrednich skutków 
narażenia;

Or. fr

Poprawka 158
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Celem zapobiegania jakimkolwiek 
niekorzystnym dla zdrowia skutkom 
wywołanym narażeniem na pola 
elektromagnetyczne oraz ich wczesnego 
diagnozowania prowadzony jest 
odpowiedni nadzór medyczny zgodnie z 
art. 14 dyrektywy 89/391/EWG.

1. Celem zapobiegania jakimkolwiek 
niekorzystnym dla zdrowia skutkom 
wywołanym narażeniem na pola 
elektromagnetyczne oraz ich wczesnego 
diagnozowania prowadzony jest 
odpowiedni nadzór medyczny zgodnie z 
art. 14 dyrektywy 89/391/EWG. Przepisy 
te, w tym wymogi określone w odniesieniu 
do kart zdrowia i ich dostępności, 
wprowadza się na podstawie prawa 
krajowego lub praktyki.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. „Szczegółowe wyjaśnienie wniosku w podziale na rozdziały i artykuły”, artykuł 8, strona 
9 wniosku Komisji. Tekst brzmi następująco: „[…] po opuszczeniu przez pracownika obszaru 
niepożądanego narażenia nie można zaobserwować skutków narażenia na pola niskiej 
częstotliwości. W drodze badania lekarskiego nie można zatem stwierdzić żadnych szkód dla 
zdrowia spowodowanych takim narażeniem”.

Poprawka 159
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Celem zapobiegania jakimkolwiek 
niekorzystnym dla zdrowia skutkom 
wywołanym narażeniem na pola 
elektromagnetyczne oraz ich wczesnego 
diagnozowania prowadzony jest 
odpowiedni nadzór medyczny zgodnie z 
art. 14 dyrektywy 89/391/EWG.

1. Celem zapobiegania jakimkolwiek 
niekorzystnym dla zdrowia skutkom 
wywołanym narażeniem na pola 
elektromagnetyczne oraz ich wczesnego 
diagnozowania prowadzony jest 
odpowiedni nadzór medyczny zgodnie z 
art. 14 dyrektywy 89/391/EWG. Przepisy 
te, w tym wymogi określone w odniesieniu 
do kart zdrowia i ich dostępności, 
wprowadza się na podstawie prawa 
krajowego lub praktyki.

Or. en

Poprawka 160
Elizabeth Lynne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Celem zapobiegania jakimkolwiek 
niekorzystnym dla zdrowia skutkom 
wywołanym narażeniem na pola 
elektromagnetyczne oraz ich wczesnego 
diagnozowania prowadzony jest 
odpowiedni nadzór medyczny zgodnie z 
art. 14 dyrektywy 89/391/EWG.

1. Celem zapobiegania jakimkolwiek 
niekorzystnym dla zdrowia skutkom 
wywołanym narażeniem na pola 
elektromagnetyczne oraz ich wczesnego 
diagnozowania prowadzony jest 
odpowiedni nadzór medyczny zgodnie z 
art. 14 dyrektywy 89/391/EWG. Przepisy 
te wprowadza się zgodnie z krajowym 
prawem lub praktyką.

Or. en

Poprawka 161
Liisa Jaakonsaari

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Celem zapobiegania jakimkolwiek 
niekorzystnym dla zdrowia skutkom 
wywołanym narażeniem na pola 
elektromagnetyczne oraz ich wczesnego 
diagnozowania prowadzony jest 
odpowiedni nadzór medyczny zgodnie z 
art. 14 dyrektywy 89/391/EWG.

1. Celem zapobiegania jakimkolwiek 
niekorzystnym dla zdrowia skutkom 
wywołanym narażeniem na pola 
elektromagnetyczne oraz ich wczesnego 
diagnozowania prowadzony jest 
odpowiedni nadzór medyczny zgodnie z 
art. 14 dyrektywy 89/391/EWG. Ponadto 
należy zaktualizować stosowane w 
państwach członkowskich wytyczne w 
sprawie kontroli medycznych i regulacje 
dotyczące monitorowania zdrowia 
odpowiednio do zmienionych granicznych 
wartości narażenia pracowników na pola 
elektromagnetyczne.

Or. fi

Poprawka 162
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zakresu częstotliwości do 
100 kHz o wszelkich niepożądanych lub 
nieoczekiwanych skutkach dla zdrowia 
zgłoszonych przez pracownika 
powiadamia się osobę odpowiedzialną za 
nadzór medyczny, która podejmuje 
właściwe działania zgodnie z krajowym 
prawem i praktyką.

skreślony

Or. en

Poprawka 163
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zakresu częstotliwości do 
100 kHz o wszelkich niepożądanych lub 
nieoczekiwanych skutkach dla zdrowia 
zgłoszonych przez pracownika 
powiadamia się osobę odpowiedzialną za 
nadzór medyczny, która podejmuje 
właściwe działania zgodnie z krajowym 
prawem i praktyką.

skreślony

Or. en

Poprawka 164
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zakresu częstotliwości do 
100 kHz o wszelkich niepożądanych lub 
nieoczekiwanych skutkach dla zdrowia 
zgłoszonych przez pracownika powiadamia 
się osobę odpowiedzialną za nadzór 
medyczny, która podejmuje właściwe 
działania zgodnie z krajowym prawem 
i praktyką.

W przypadku zakresu częstotliwości do 
100 kHz, jeżeli narażenie przekracza 
graniczną wartość miar wewnętrznych 
narażenia dotyczącą skutków dla zdrowia, 
o wszelkich niepożądanych lub 
nieoczekiwanych skutkach dla zdrowia 
zgłoszonych przez pracownika powiadamia 
się osobę odpowiedzialną za nadzór 
medyczny, która podejmuje właściwe 
działania zgodnie z krajowym prawem i 
praktyką.

Or. en

Poprawka 165
Elizabeth Lynne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zakresu częstotliwości do 
100 kHz o wszelkich niepożądanych lub 
nieoczekiwanych skutkach dla zdrowia 
zgłoszonych przez pracownika powiadamia 
się osobę odpowiedzialną za nadzór 
medyczny, która podejmuje właściwe 
działania zgodnie z krajowym prawem 
i praktyką.

W przypadku zakresu częstotliwości do 
100 kHz, jeżeli narażenie przekracza 
graniczną wartość miar wewnętrznych 
narażenia dotyczącą skutków dla zdrowia, 
o wszelkich niepożądanych lub 
nieoczekiwanych skutkach dla zdrowia 
zgłoszonych przez pracownika powiadamia 
się osobę odpowiedzialną za nadzór 
medyczny, która podejmuje właściwe 
działania zgodnie z krajowym prawem i 
praktyką.

Or. en

Poprawka 166
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zakresu częstotliwości do 
100 kHz o wszelkich niepożądanych lub 
nieoczekiwanych skutkach dla zdrowia 
zgłoszonych przez pracownika powiadamia 
się osobę odpowiedzialną za nadzór 
medyczny, która podejmuje właściwe 
działania zgodnie z krajowym prawem 
i praktyką.

W przypadku zakresu częstotliwości do 
100 kHz o wszelkich niepożądanych lub 
niekorzystnych fizycznych skutkach dla 
zdrowia zgłoszonych przez pracownika 
powiadamia się osobę odpowiedzialną za 
nadzór medyczny, która podejmuje 
właściwe działania zgodnie z krajowym 
prawem i praktyką.

Or. de

Poprawka 167
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku narażenia w zakresie od 100 
kHz do 300 GHz oraz w każdym 
przypadku wykrycia narażenia 
przekraczającego graniczne wartości miar 
wewnętrznych narażenia, pracownikom, 
których to dotyczy, zapewnia się 
możliwość wykonania badań lekarskich 
zgodnie z krajowym prawem i praktyką. W 
przypadku wykrycia uszczerbku na 
zdrowiu powstałego na skutek takiego 
narażenia pracodawca przeprowadza 
ponowną ocenę ryzyka zgodnie z art. 4.

skreślony

Or. en

Poprawka 168
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku narażenia w zakresie od 100 
kHz do 300 GHz oraz w każdym 
przypadku wykrycia narażenia 
przekraczającego graniczne wartości miar 
wewnętrznych narażenia, pracownikom, 
których to dotyczy, zapewnia się 
możliwość wykonania badań lekarskich 
zgodnie z krajowym prawem i praktyką. W 
przypadku wykrycia uszczerbku na 
zdrowiu powstałego na skutek takiego 
narażenia pracodawca przeprowadza 
ponowną ocenę ryzyka zgodnie z art. 4.

skreślony

Or. en

Poprawka 169
Julie Girling
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku narażenia w zakresie od 100 
kHz do 300 GHz oraz w każdym
przypadku wykrycia narażenia 
przekraczającego graniczne wartości miar 
wewnętrznych narażenia, pracownikom, 
których to dotyczy, zapewnia się 
możliwość wykonania badań lekarskich 
zgodnie z krajowym prawem i praktyką. W 
przypadku wykrycia uszczerbku na 
zdrowiu powstałego na skutek takiego 
narażenia pracodawca przeprowadza 
ponowną ocenę ryzyka zgodnie z art. 4.

W przypadku narażenia w zakresie od 100 
kHz do 300 GHz oraz w przypadku 
wykrycia narażenia przekraczającego 
graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia, pracownikom, których to 
dotyczy, zapewnia się możliwość 
wykonania badań lekarskich zgodnie z 
krajowym prawem i praktyką. W 
przypadku wykrycia uszczerbku na 
zdrowiu powstałego na skutek takiego 
narażenia pracodawca przeprowadza 
ponowną ocenę ryzyka zgodnie z art. 4.

Or. en

Poprawka 170
Elizabeth Lynne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku narażenia w zakresie od 100 
kHz do 300 GHz oraz w każdym 
przypadku wykrycia narażenia 
przekraczającego graniczne wartości miar 
wewnętrznych narażenia, pracownikom, 
których to dotyczy, zapewnia się 
możliwość wykonania badań lekarskich 
zgodnie z krajowym prawem i praktyką. W 
przypadku wykrycia uszczerbku na 
zdrowiu powstałego na skutek takiego 
narażenia pracodawca przeprowadza 
ponowną ocenę ryzyka zgodnie z art. 4.

W przypadku narażenia w zakresie od 100 
kHz do 300 GHz oraz w przypadku 
wykrycia narażenia przekraczającego 
graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia, pracownikom zapewnia się 
możliwość wykonania badań lekarskich w 
godzinach pracy. Koszty pokrywa się 
zgodnie z krajowym prawem i praktyką. W 
przypadku wykrycia uszczerbku na 
zdrowiu powstałego na skutek takiego 
narażenia pracodawca przeprowadza 
ponowną ocenę ryzyka zgodnie z art. 4.

Or. en
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Poprawka 171
David Casa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku narażenia w zakresie od 100 
kHz do 300 GHz oraz w każdym 
przypadku wykrycia narażenia 
przekraczającego graniczne wartości miar 
wewnętrznych narażenia, pracownikom, 
których to dotyczy, zapewnia się 
możliwość wykonania badań lekarskich 
zgodnie z krajowym prawem i praktyką. W 
przypadku wykrycia uszczerbku na 
zdrowiu powstałego na skutek takiego 
narażenia pracodawca przeprowadza 
ponowną ocenę ryzyka zgodnie z art. 4.

W przypadku narażenia w zakresie od 100 
kHz do 300 GHz oraz w każdym 
przypadku wykrycia narażenia 
przekraczającego graniczne wartości miar 
wewnętrznych narażenia, pracownikom, 
których to dotyczy, zapewnia się 
możliwość wykonania badań lekarskich 
zgodnie z krajowym prawem i praktyką. W 
przypadku wykrycia uszczerbku na 
zdrowiu powstałego na skutek takiego 
narażenia pracodawca przeprowadza 
ponowną ocenę ryzyka oraz środków 
ochronnych i zapobiegawczych zgodnie z 
art. 4.

Or. en

Poprawka 172
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku narażenia w zakresie od 100 
kHz do 300 GHz oraz w każdym 
przypadku wykrycia narażenia 
przekraczającego graniczne wartości miar 
wewnętrznych narażenia, pracownikom, 
których to dotyczy, zapewnia się 
możliwość wykonania badań lekarskich 
zgodnie z krajowym prawem i praktyką. W 
przypadku wykrycia uszczerbku na 
zdrowiu powstałego na skutek takiego 
narażenia pracodawca przeprowadza 
ponowną ocenę ryzyka zgodnie z art. 4.

W przypadku narażenia w zakresie od 100 
kHz do 300 GHz oraz w każdym 
przypadku wykrycia narażenia 
przekraczającego graniczne wartości miar 
wewnętrznych narażenia, pracownikom, 
których to dotyczy, zapewnia się 
możliwość wykonania badań lekarskich 
zgodnie z krajowym prawem i praktyką. W 
przypadku wykrycia uszczerbku na 
zdrowiu powstałego na skutek takiego 
narażenia pracodawca przeprowadza 
ponowną ocenę ryzyka zgodnie z art. 4, a 
także wypłaca odszkodowanie zgodnie z 
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krajowym prawem i praktyką.

Or. de

Poprawka 173
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pracodawca podejmuje odpowiednie 
środki, aby zapewnić lekarzowi lub 
organom medycznym odpowiedzialnym za 
nadzór medyczny dostęp do wyników 
oceny ryzyka, o której mowa w art. 4.

skreślony

Or. en

Poprawka 174
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wyniki uzyskane w wyniku nadzoru 
medycznego przechowuje się 
w odpowiedniej formie, umożliwiającej 
wgląd do nich później, z uwzględnieniem 
wymogów zachowania poufności. 
Poszczególnym pracownikom udostępnia 
się na ich wniosek dokumentację 
dotyczącą ich stanu zdrowia.

skreślony

Or. en

Poprawka 175
Heinz K. Becker
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wyniki uzyskane w wyniku nadzoru 
medycznego przechowuje się 
w odpowiedniej formie, umożliwiającej 
wgląd do nich później, z uwzględnieniem 
wymogów zachowania poufności. 
Poszczególnym pracownikom udostępnia 
się na ich wniosek dokumentację dotyczącą 
ich stanu zdrowia.

3. Wyniki uzyskane w wyniku nadzoru 
medycznego przechowuje się 
w odpowiedniej formie, umożliwiającej 
wgląd do nich w każdym momencie, z 
uwzględnieniem wymogów zachowania 
poufności. Poszczególnym pracownikom 
udostępnia się na ich wniosek 
dokumentację dotyczącą ich stanu zdrowia.

Or. de

Poprawka 176
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wyniki uzyskane w wyniku nadzoru 
medycznego przechowuje się 
w odpowiedniej formie, umożliwiającej 
wgląd do nich później, z uwzględnieniem 
wymogów zachowania poufności. 
Poszczególnym pracownikom udostępnia 
się na ich wniosek dokumentację dotyczącą 
ich stanu zdrowia.

3. Wyniki uzyskane w wyniku nadzoru 
medycznego przechowuje się 
w odpowiedniej formie, umożliwiającej 
wgląd do nich później, z uwzględnieniem 
wymogów zachowania poufności. 
Poszczególnym pracownikom udostępnia 
się bez ograniczeń, na ich wniosek,
dokumentację dotyczącą ich stanu zdrowia.

Or. de

Poprawka 177
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a



PE478.400v01-00 96/132 AM\886093PL.doc

PL

Monitorowanie skutków 
długoterminowych

Powołuje się komitet niezależnych 
ekspertów z zadaniem dokonywania 
przeglądu wiedzy naukowej na temat 
długoterminowych skutków narażenia na 
pole elektromagnetyczne, a Komisja, 
zgodnie z art. 17 dyrektywy 89/391/EWG, 
proponuje zmianę niniejszej dyrektywy w 
celu uwzględnienia tych możliwych 
skutków.

Or. en

Poprawka 178
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie sankcje mające zastosowanie 
w przypadku naruszenia krajowego 
prawodawstwa przyjętego na podstawie 
niniejszej dyrektywy. Sankcje te muszą 
być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające.

Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie sankcje mające zastosowanie 
w przypadku naruszenia krajowego 
prawodawstwa przyjętego na podstawie 
niniejszej dyrektywy. Sankcje te muszą 
być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające. Państwa członkowskie 
określają stosowne odszkodowanie, jakie 
ma być wypłacane w przypadku 
wystąpienia skutku niekorzystnego dla 
zdrowia w wyniku narażeń będących 
przedmiotem przepisów niniejszej 
dyrektywy.

Or. de

Poprawka 179
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a 

Na podstawie najnowszych danych 
naukowych Komisja, w ciągu 5 lat od daty 
przyjęcia niniejszej dyrektywy, 
przedstawia wniosek dotyczący przyjęcia 
zmienionej dyrektywy, aby ująć w 
dyrektywie graniczne wartości miar 
wewnętrznych narażenia i graniczne 
poziomy narażenia dotyczące MRI 
(zgodnie z art. 3 ust. 4).

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na art. 3 ust. 4 pracownicy narażeni na MRI nie są objęci ochroną w postaci 
granicznych wartości miar wewnętrznych narażenia i granicznych poziomów narażenia 
określonych w dyrektywie. Poprawka wymaga szybkiego przedstawienia przez Komisję 
wniosku, w którym określa się czasowe ograniczenie odstępstwa dotyczące MRI. (Poprawka 
dotycząca art. 3 ust. 4).

Poprawka 180
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – lit. b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uwzględnienia postępu technicznego, 
zmian w odpowiednich
zharmonizowanych normach europejskich 
lub specyfikacjach i najnowszych ustaleń 
naukowych w dziedzinie pól 
elektromagnetycznych;

b) uwzględnienia postępu technicznego, 
zmian w odpowiednich normach lub 
specyfikacjach i najnowszych ustaleń 
naukowych w dziedzinie pól 
elektromagnetycznych;

Or. en

Poprawka 181
Karima Delli
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dostosowania pośrednich poziomów 
narażenia i granicznych poziomów 
narażenia pod warunkiem utrzymania 
zgodności z obowiązującymi granicznymi 
wartościami miar wewnętrznych narażenia, 
a także dostosowania powiązanych 
wykazów rodzajów działalności, miejsc 
pracy i rodzajów sprzętu wymienionych w 
załącznikach II i III.

c) dostosowania granicznych poziomów 
narażenia pod warunkiem utrzymania 
zgodności z obowiązującymi granicznymi 
wartościami miar wewnętrznych narażenia 
wymienionych w załączniku II.

Or. en

Poprawka 182
Liisa Jaakonsaari

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu ułatwienia wdrażania niniejszej 
dyrektywy Komisja opracowuje
praktyczny przewodnik dotyczący 
przepisów art. 4 i 5 oraz załączników II-IV. 
Komisja działa w ścisłej współpracy z 
Komitetem Doradczym ds. 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w 
Miejscu Pracy

W celu ułatwienia wdrażania niniejszej 
dyrektywy Komisja opracowuje
praktyczny przewodnik dotyczący 
przepisów art. 4 i 5 oraz załączników II-IV. 
Komisja działa w ścisłej współpracy z 
Komitetem Doradczym ds. 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w 
Miejscu Pracy Praktyczny poradnik należy 
poddawać regularnej aktualizacji, 
uwzględniając w nim między innymi 
przyszły rozwój techniczny. Powyższe 
działania następcze mają również wpływ 
na prace Komisji na podstawie art. 10.

Or. en

Uzasadnienie

Wykazy w niektórych punktach załączników mają charakter przykładowy i staną się ważne 
wraz z przyjęciem dyrektywy, ale nie uwzględniają przyszłego rozwoju technologicznego. 
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Zasadnicze znaczenie ma sporządzenie praktycznych podręczników i ich regularna 
aktualizacja, między innymi odpowiednio do rozwoju technologicznego. Komisja powinna 
prowadzić działania następcze w ścisłej współpracy z Komitetem Doradczym ds. 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, przy czym działania te powinny również 
znaleźć odzwierciedlenie w pracach Komisji prowadzonych na podstawie art. 10.

Poprawka 183
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W sprawozdaniu sporządzanym zgodnie z 
art. 17a dyrektywy 89/391/EWG informuje 
się w szczególności o skuteczności 
dyrektywy w zakresie ograniczania 
narażenia na pola elektromagnetyczne 
oraz o odsetku miejsc pracy, które 
wymagały działań naprawczych.

W sprawozdaniu sporządzanym zgodnie z 
art. 17a dyrektywy 89/391/EWG.

Or. en

Poprawka 184
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W sprawozdaniu sporządzanym zgodnie z 
art. 17a dyrektywy 89/391/EWG informuje 
się w szczególności o skuteczności 
dyrektywy w zakresie ograniczania 
narażenia na pola elektromagnetyczne oraz 
o odsetku miejsc pracy, które wymagały 
działań naprawczych.

Bez uszczerbku dla sprawozdania 
sporządzonego zgodnie z art. 17a 
dyrektywy 89/391/EWG Komisja 
sporządza sprawozdanie szczegółowe w 
ciągu pięciu lat od [data wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy]. W tym 
sprawozdaniu szczegółowym informuje się 
w szczególności o skuteczności dyrektywy 
w sprawie narażenia w zakresie 
ograniczania narażenia na pola 
elektromagnetyczne oraz o odsetku miejsc 
pracy, które wymagały działań 
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naprawczych.

Or. fr

Poprawka 185
Paul Murphy, Georgios Toussas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W sprawozdaniu sporządzanym zgodnie z 
art. 17a dyrektywy 89/391/EWG informuje 
się w szczególności o skuteczności 
dyrektywy w zakresie ograniczania 
narażenia na pola elektromagnetyczne oraz 
o odsetku miejsc pracy, które wymagały 
działań naprawczych.

W sprawozdaniu sporządzanym zgodnie z 
art. 17a dyrektywy 89/391/EWG informuje 
się w szczególności o skuteczności 
dyrektywy w zakresie ograniczania 
narażenia na pola elektromagnetyczne oraz 
o odsetku miejsc pracy, które wymagały 
działań naprawczych. Komisja dokonuje 
oceny naukowych dowodów występowania 
długoterminowych skutków narażenia na 
pola elektromagnetyczne w ciągu 5 lat od 
publikacji niniejszej dyrektywy w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
oraz przedstawia wniosek dotyczący 
zmiany tej dyrektywy, tak aby uwzględnić 
ochronę zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników przed takimi skutkami 
długoterminowymi.

Or. en

Poprawka 186
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit pierwszy – definicja pierwsza

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Prąd kontaktowy (IC) pomiędzy osobą a 
przedmiotem wyrażany jest w amperach 
(A). Prąd kontaktowy stanu ustalonego 
występuje w sytuacji, gdy osoba ma 

Prąd kontaktowy (IC) pomiędzy osobą a 
przedmiotem wyrażany jest w amperach 
(A). Prąd kontaktowy stanu ustalonego 
występuje w sytuacji, gdy osoba ma 
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styczność z przedmiotem przewodzącym w 
polu elektrycznym. W chwili takiego 
kontaktu może nastąpić wyładowanie 
iskrowe wraz z powiązanymi z nim 
prądami stanu przejściowego.

styczność z przedmiotem przewodzącym w 
polu elektromagnetycznym. W chwili
takiego kontaktu może nastąpić 
wyładowanie iskrowe wraz z powiązanymi 
z nim prądami stanu przejściowego.

Or. en

Poprawka 187
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit pierwszy – definicja druga

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Natężenie pola elektrycznego to wielkość 
wektorowa (E), która odpowiada sile 
wywieranej na naładowaną cząstkę 
niezależnie od jej ruchu w przestrzeni. 
Wyrażane jest ono w woltach na metr 
(V/m).

Natężenie pola elektrycznego to wielkość 
wektorowa (E), która odpowiada sile 
wywieranej na naładowaną cząstkę 
niezależnie od jej ruchu w przestrzeni. 
Wyrażane jest ono w woltach na metr 
(V/m). Należy dokonać rozróżnienia 
między polem elektrycznym zewnętrznym 
a wewnętrznym.

Or. en

Poprawka 188
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit pierwszy – definicja szósta

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Energia pochłonięta (SA) to energia 
pochłonięta w jednostce masy tkanki 
biologicznej, wyrażona w dżulach na 
kilogram (J/kg). W niniejszej dyrektywie 
wielkość ta używana jest w celu określenia 
limitów skutków nietermicznych
impulsowego promieniowania 
mikrofalowego.

Energia pochłonięta (SA) to energia 
pochłonięta w jednostce masy tkanki 
biologicznej, wyrażona w dżulach na 
kilogram (J/kg). W niniejszej dyrektywie 
wielkość ta używana jest w celu określenia 
limitów skutków impulsowego 
promieniowania mikrofalowego.
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Or. en

Poprawka 189
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Spośród podanych wielkości, indukcję 
magnetyczną, prąd kontaktowy, natężenie 
pola elektrycznego i magnetycznego oraz 
gęstość mocy można zmierzyć 
bezpośrednio.

Spośród podanych wielkości, indukcję 
magnetyczną (B), prąd kontaktowy (IL), 
natężenie pola elektrycznego i 
magnetycznego (E) oraz gęstość mocy (S) 
można zmierzyć bezpośrednio.

Or. en

Poprawka 190
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – nagłówek 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

NARAŻENIE NA POLA 
ELEKTROMAGNETYCZNE O 
ZAKRESIE CZĘSTOTLIWOŚCI OD 0 
HZ DO 100 KHZ 

GRANICZNE WARTOŚCI MIAR 
WEWNĘTRZNYCH NARAŻENIA I 
GRANICZNE POZIOMY NARAŻENIA

Or. en

Poprawka 191
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część A 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

A. SYSTEM OGRANICZANIA A. GRANICZNE WARTOŚCI MIAR 
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NARAŻENIA WEWNĘTRZNYCH NARAŻENIA

Główne zasady, na których opiera się 
system ochrony przyjęty w odniesieniu do 
zakresu częstotliwości do 100 kHz 
(100 000 cykli na sekundę) są 
następujące:

W zależności od częstotliwości i 
dystrybucji pól elektromagnetycznych, na 
jakie narażony jest pracownik, stosuje się 
następujące wielkości fizyczne i wartości 
do określenia granicznych wartości miar 
wewnętrznych narażenia:

– należyte uwzględnienie najnowszych 
międzynarodowych zaleceń 
opublikowanych przez wyspecjalizowane 
organizacje uznane na szczeblu 
międzynarodowym;
– wprowadzenie odpowiednich uproszczeń 
według zasady ograniczenia środków do 
założonego celu, dla ułatwienia 
zrozumienia i praktycznego wdrażania 
systemu ochrony;
– wprowadzenie w praktyce systemu 
„strefowania”, w ramach którego możliwe 
będzie sklasyfikowanie wszystkich 
rodzajów działalności; przypisanie danej 
działalności do ustalonej strefy ma 
bezpośredni wpływ na zakres oceny 
ryzyka, którą ma wykonać pracodawca, i 
na zalecane środki zapobiegawcze;
– ograniczenie liczby przypadków, w 
których musi być zapewnione 
przestrzeganie rzeczywistych granicznych 
wartości narażenia ze względu na to, że 
zmierzony poziom narażenia jest wyższy 
niż górna granica najwyższej dozwolonej 
strefy (graniczny poziom narażenia).

1. Graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczące skutków dla zdrowia i 
bezpieczeństwa w wyniku elektrycznej 
stymulacji tkanek (wyrażone w 
wartościach skutecznych)
a) graniczną wartość miar wewnętrznych 
narażenia w odniesieniu do całego ciała 
uzyskuje się z wartości progowej 
wystąpienia skutków dla obwodowego 
układu nerwowego w całym ciele; 
zapobiega ona również stymulacji włókien 
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nerwowych w ośrodkowym układzie 
nerwowym i jest wyrażona jako pole 
elektryczne generowane w tkance 
nerwowej ciała (w V/m):
f < 3 kHz – 0,8 V/m;
od 3 kHz do 10 MHz – 2,7x10-4f V/m; 

gdzie f oznacza częstotliwość w hercach 
(Hz).
b) graniczną wartość miar wewnętrznych 
narażenia w odniesieniu do narażenia 
głowy uzyskuje się z wartości progowej 
wystąpienia skutków dla ośrodkowego 
układu nerwowego w głowie; jest ona 
wyrażona jako pole elektryczne 
generowane w tkance nerwowej ciała (w 
V/m):
f < 10 Hz – 0,5/f V/m;
od 10 Hz do 25 Hz – 0,05 V/m;
od 25 Hz do 400 Hz – 0,002f V/m;
od 400 Hz do 3 kHz – 0,8 V/m;
od 3 kHz do 10 MHz – 2,7x10-4f V/m; 

gdzie f oznacza częstotliwość w hercach 
(Hz).
2. Graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczące skutków dla zdrowia i 
bezpieczeństwa w wyniku skutków 
termicznych dla tkanek w celu 
zapobieżenia obciążeniu termicznemu 
całego ciała i nadmiernemu miejscowemu 
przegrzaniu tkanek
a) graniczną wartość miar wewnętrznych 
narażenia w odniesieniu do całego ciała 
uzyskuje się z wartości progowej 
wystąpienia skutków w przypadku 
obciążenia termicznego całego ciała; 
wyraża się ją jako uśrednioną szybkość 
pochłaniania właściwego energii (SAR) w 
ciele (w W/kg).
od 9 kHz do 10 GHz – 0,4 W/kg;
b) graniczną wartość miar wewnętrznych 
narażenia w odniesieniu do głowy i 
tułowia uzyskuje się z wartości progowej



AM\886093PL.doc 105/132 PE478.400v01-00

PL

wystąpienia skutków w przypadku 
obciążenia termicznego całego ciała; 
wyraża się ją jako miejscową SAR w ciele 
(w W/kg).
od 9 kHz do 10 GHz – 10 W/kg;
c) graniczną wartość miar wewnętrznych 
narażenia w odniesieniu do kończyn 
uzyskuje się z wartości progowej 
wystąpienia skutków w przypadku 
obciążenia termicznego kończyn; wyraża 
się ją jako miejscową SAR w kończynach 
(w W/kg).
od 9 kHz do 10 GHz – 20 W/kg,
gdzie:
– wszystkie wartości SAR muszą być 
uśrednione w okresie dowolnych sześciu 
minut;
– miejscowa wartość SAR jest uśredniana 
w odniesieniu do dowolnych 10 g zwartej 
tkanki; maksymalna wartość SAR 
otrzymana w ten sposób powinna być 
stosowana do oszacowania narażenia. 
Wybrane 10 g tkanki ma stanowić masę 
zwartej tkanki o niemal jednorodnych 
właściwościach elektrycznych. Jeżeli 
chodzi o określenie zwartej masy tkanki, 
należy stwierdzić, że pojęcie to nadaje się 
do celów dozymetrii obliczeniowej, ale 
może nastręczać trudności przy 
bezpośrednich pomiarach fizycznych. 
Można zastosować tak prostą geometrię 
jak masa tkanki o kształcie sześcianu, pod 
warunkiem, że obliczone wielkości 
dozymetryczne mają wartości odpowiednio 
ostrożniejsze w stosunku do zaleceń 
dotyczących narażenia;
– dla narażenia na pola impulsowe z 
zakresu częstotliwości od 0,3 do 10 GHz i 
dla miejscowego narażenia głowy zaleca 
się stosowanie dodatkowej granicznej 
wartości miar wewnętrznych narażenia w 
celu ograniczenia i wyeliminowania 
skutków słuchowych wywołanych 
termoelastyczną falą ciśnienia 
akustycznego. Stąd wartość SA nie 
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powinna przekroczyć 10 mJ/kg, 
uśrednionego w 10 g tkanki.
3. Graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczące skutków dla zdrowia i 
bezpieczeństwa w wyniku skutków 
termicznych dla tkanek w celu 
zapobieżenia obciążeniu termicznemu na 
powierzchni ciała lub w jej pobliżu
– graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia w odniesieniu do obciążenia 
termicznego powierzchni ciała uzyskuje 
się z wartości progowej dla obciążenia 
termicznego powierzchni ciała i wyraża 
się je jako gęstość mocy (w W/m2):
od 10 GHz do 300 GHz – 50 W/m2,

gdzie gęstości mocy powinny być 
uśredniane na 20 cm2 narażonej 
powierzchni i w dowolnym okresie 68/f1,05

minuty (gdzie f wyrażona jest w GHz), aby 
zrównoważyć głębokość wnikania 
zmniejszającą się stopniowo ze wzrostem 
częstotliwości. Maksymalne w przestrzeni 
gęstości mocy uśrednione na 1 cm2 nie 
powinny przekroczyć 20-krotnie wartości 
50 W/m2.
4. Graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczące skutków dla zdrowia i 
bezpieczeństwa w wyniku narażenia na 
statyczne pole elektryczne i magnetyczne
a) graniczna wartość miar wewnętrznych 
narażenia dla narażenia całego ciała na 
pole magnetostatyczne – 2 T;
b) graniczna wartość miar wewnętrznych 
narażenia dla narażenia rąk na pole 
magnetostatyczne – 8 T.
Powyżej 8 T stosuje się art. 4 ust. 3.

Or. en

Poprawka 192
Karima Delli
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część B – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

B. POZIOMY I GRANICZNE 
WARTOŚCI NARAŻENIA

B. GRANICZNE POZIOMY 
NARAŻENIA

Or. en

Poprawka 193
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część B – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z najnowszymi zaleceniami 
przyjęto następujące warianty:

W zależności od częstotliwości i 
dystrybucji pól elektromagnetycznych, na 
jakie narażony jest pracownik, stosuje się 
następujące wielkości fizyczne i wartości 
do określenia granicznych poziomów 
narażenia, których wielkość ustala się, 
aby zapewnić, w oparciu o uproszczoną 
ocenę, przestrzeganie właściwych 
granicznych wartości miar wewnętrznych 
narażenia, lub w przypadku których 
konieczne jest przedsięwzięcie jednego ze 
środków przewidzianych w niniejszej 
dyrektywie lub większej ich liczby. 
Graniczne poziomy narażenia 
odpowiadają szacowanym lub mierzonym 
wartościom pola w miejscu pracy w 
sytuacji nieobecności pracownika jako 
maksymalnej wartości na stanowisku 
danego pracownika. Stosując ocenę 
wyników pomiaru, uwzględnia się 
niepewności pomiaru ustalane zgodnie z 
praktyką mierniczą.
Konieczne jest określenie głównych 
częstotliwości, na jakie mogą być narażeni 
pracownicy. Konieczne jest stosowanie 
danych producenta lub instalatora, o ile 
tylko są dostępne. Konieczne jest również 
określenie, czy pola są sinusoidalne, czy 
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impulsowe.

Or. en

Poprawka 194
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część B – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– graniczne poziomy narażenia i 
pośrednie poziomy narażenia odpowiadają 
szacowanym lub mierzonym wartościom 
pola w miejscu pracy w sytuacji 
nieobecności pracownika;

skreślone

Or. en

Poprawka 195
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część B – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– graniczne poziomy narażenia i pośrednie 
poziomy narażenia odpowiadają 
szacowanym lub mierzonym wartościom 
pola w miejscu pracy w sytuacji 
nieobecności pracownika;

– graniczne poziomy narażenia i pośrednie 
poziomy narażenia odpowiadają 
mierzonym wartościom pola w miejscu 
pracy w sytuacji nieobecności pracownika;

Or. de

Poprawka 196
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część B – akapit pierwszy – tiret drugie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dotyczące skutków dla zdrowia 
oraz graniczne wartości miar 
wewnętrznych narażenia dotyczące 
skutków dla bezpieczeństwa wyraża się 
jako pola elektryczne generowane w 
tkance nerwowej w organizmie (w V/m);

skreślone

Or. en

Poprawka 197
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część B – akapit pierwszy – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– W odniesieniu do pracowników 
szczególnie zagrożonych, w rozumieniu 
art. 4 ust. 5 lit. c), należy przeprowadzić 
indywidualną ocenę zgodnie z 
załącznikiem II pkt E.

skreślone

Or. en

Poprawka 198
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część B – akapit pierwszy – uwaga 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwaga 1: w każdym przypadku, gdy 
zmierzona wartość jest wyższa od 
granicznego poziomu narażenia, należy 
przeprowadzić dokładną weryfikację 
zgodnie z art. 4 ust. 2.

skreślona

Or. en
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Poprawka 199
Elizabeth Lynne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część B – akapit pierwszy – uwaga 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwaga 1: w każdym przypadku, gdy 
zmierzona wartość jest wyższa od 
granicznego poziomu narażenia, należy
przeprowadzić dokładną weryfikację 
zgodnie z art. 4 ust. 2.

Uwaga 1: w każdym przypadku, gdy 
zmierzona wartość jest wyższa od 
pośredniego poziomu narażenia lub 
granicznego poziomu narażenia, należy 
przeprowadzić dokładną weryfikację 
odpowiednio zgodnie z art. 4 ust. 2a lub 
art. 4 ust. 2.

Or. en

Poprawka 200
Julie Girling

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część B – akapit pierwszy – uwaga 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwaga 1: w każdym przypadku, gdy 
zmierzona wartość jest wyższa od 
granicznego poziomu narażenia, należy 
przeprowadzić dokładną weryfikację
zgodnie z art. 4 ust. 2.

Uwaga 1: w każdym przypadku, gdy 
zmierzona wartość jest wyższa od 
pośredniego poziomu narażenia, należy 
przeprowadzić ocenę zgodnie z art. 4 ust. 
2a.

Or. en

Poprawka 201
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część B – akapit pierwszy – uwaga 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwaga 2: w każdym przypadku, gdy 
sygnał przybiera kształt różniący się od 
sinusoidy w wystarczającym stopniu, aby 
wpłynąć na wynik, należy stosować 
wartości szczytowe następująco: W 
odniesieniu do granicznych wartości miar 
wewnętrznych narażenia wartość 
szczytową należy porównać z wartością 
szczytową indukowanego pola 
elektrycznego, uzyskaną poprzez 
pomnożenie wartości podanych w tabeli 
2.1 przez 1,41. W odniesieniu do pól 
magnetycznych i elektrycznych poza 
organizmem, szczytowe wartości szybkości 
ich zmian w czasie należy porównać z 
wartościami podanymi w tabeli 2.2 lub 
2.3, pomnożonymi przez 8,9f (czyli √2 
2πf).

Uwaga 2: w przypadku niesinusoidalnych 
pól elektrycznych i magnetycznych 
narażenie ocenia się zgodnie z wytycznymi 
INCIRP, innymi odpowiednimi normami 
lub wytycznymi bądź wytycznymi 
dotyczącymi stosowania dyrektywy 
podanymi przez Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku pomiaru pól elektrycznych i magnetycznych za pomocą mierników dostępnych 
na rynku nie zawsze jest jasne, czy kształt sygnału różni się od sinusoidy. INCIRP podała 
szereg wytycznych dotyczących metod pomiaru pól sinusoidalnych. Również wszystkie pola 
zawierające harmoniczne nie są powodowane sygnałami impulsowymi.

Poprawka 202
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część B – akapit pierwszy – uwaga 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwaga 2: w każdym przypadku, gdy 
sygnał przybiera kształt różniący się od 
sinusoidy w wystarczającym stopniu, aby 
wpłynąć na wynik, należy stosować 
wartości szczytowe następująco: W 
odniesieniu do granicznych wartości miar 
wewnętrznych narażenia wartość 

W każdym przypadku, gdy sygnał 
przybiera kształt różniący się od sinusoidy 
w wystarczającym stopniu, aby wpłynąć na 
wynik, należy stosować wartości 
szczytowe następująco: W odniesieniu do 
granicznych wartości miar wewnętrznych 
narażenia wartość szczytową należy 
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szczytową należy porównać z wartością 
szczytową indukowanego pola 
elektrycznego, uzyskaną poprzez 
pomnożenie wartości podanych w tabeli 
2.1 przez 1,41. W odniesieniu do pól 
magnetycznych i elektrycznych poza 
organizmem, szczytowe wartości 
szybkości ich zmian w czasie należy 
porównać z wartościami podanymi w 
tabeli 2.2 lub 2.3, pomnożonymi przez 8,9f 
(czyli √2 2πf).

porównać z wartością szczytową 
indukowanego pola elektrycznego, 
uzyskaną poprzez pomnożenie wartości 
podanych i wyrażonych w wartościach 
skutecznych przez 1,41.

W odniesieniu do pól magnetycznych i 
elektrycznych poza organizmem, 
szczytowe wartości szybkości ich zmian w 
czasie należy porównać z granicznymi 
wartościami miar wewnętrznych 
narażenia lub granicznymi poziomami 
narażenia uzyskanymi w celu 
zapobieżenia elektrycznej stymulacji 
tkanek i pomnożonymi przez 8,9f (czyli √2 
2πf).

Or. en

Poprawka 203
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część B – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do złożonych sygnałów 
impulsowych należy przeprowadzić 
dokładną weryfikację zgodnie z art. 3 ust. 
3.

skreślony

Or. en

Poprawka 204
Karima Delli
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część B – tabela 2.1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tabela 2.1 Graniczne wartości miar 
wewnętrznych narażenia (wyrażone w 
wartościach skutecznych)

skreślona

Or. en

Poprawka 205
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część B – tabela 2.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f oznacza częstotliwość w hercach (Hz) skreślony

Or. en

Poprawka 206
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część B – tabela 2.1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Graniczną wartość miar wewnętrznych 
narażenia w odniesieniu do skutków dla 
bezpieczeństwa uzyskuje się z wartości 
progowej wystąpienia skutków dla 
ośrodkowego układu nerwowego w 
głowie.

skreślony

Or. en

Poprawka 207
Karima Delli
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część B – tabela 2.1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Graniczną wartość miar wewnętrznych 
narażenia w odniesieniu do skutków dla 
zdrowia uzyskuje się z wartości progowej 
wystąpienia skutków dla obwodowego 
układu nerwowego; zapobiega ona 
również stymulacji włókien nerwowych w 
ośrodkowym układzie nerwowym.

skreślony

Or. en

Poprawka 208
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część B – tabela 2.1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Graniczne wartości miar wewnętrznych 
narażenia dla statycznych pól 
magnetycznych podano w tabeli 2.3.

skreślony

Or. en

Poprawka 209
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część B – tabela 2.2

Tekst proponowany przez Komisję

Tabela 2.2. Pośrednie i graniczne poziomy narażenia w przypadku narażenia na pole 
elektryczne (wartości skuteczne)

Częstotliwość Pośredni poziom 

narażenia

Graniczny poziom 

narażenia
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(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

Poprawka
Tabela 1. Graniczne poziomy narażenia w przypadku narażenia na pole elektryczne

Częstotliwość Narażenie głowy Narażenie całego ciała

(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

Poprawka 210
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część B – tabela 2.2 – uwaga 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwaga 1: Graniczny poziom narażenia dla 
pól elektrycznych o zakresie częstotliwości 
od 1 do 90 Hz jest ograniczony do 20 

Uwaga 1: Graniczny poziom narażenia dla 
pól elektrycznych o zakresie częstotliwości 
od 1 do 90 Hz jest ograniczony do 20 
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kV/m w celu ograniczenia ryzyka skutków 
pośrednich w postaci wyładowań 
iskrowych, które mogą nastąpić w 
przypadku kontaktu pracownika z 
przedmiotem przewodzącym o innym 
potencjale elektrycznym. Przy opanowaniu
ryzyka wyładowań iskrowych poprzez 
środki techniczne i szkolenie pracowników 
można dopuścić do narażenia 
przekraczającego graniczny poziom 
narażenia, pod warunkiem że nie zostaną 
przekroczone graniczne wartości miar 
wewnętrznych narażenia, zgodnie z art. 4 
ust. 2.

kV/m w celu ograniczenia ryzyka skutków 
pośrednich w postaci wyładowań 
iskrowych, które mogą nastąpić w 
przypadku kontaktu pracownika z 
przedmiotem przewodzącym o innym 
potencjale elektrycznym. Przy opanowaniu 
ryzyka wyładowań iskrowych poprzez 
środki techniczne i szkolenie pracowników 
można dopuścić do narażenia 
przekraczającego graniczny poziom 
narażenia, pod warunkiem że nie zostaną 
przekroczone graniczne wartości miar 
wewnętrznych narażenia, zgodnie z art. 5 
ust. 5.

Or. en

Poprawka 211
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część B – tabela 2.3

Tekst proponowany przez Komisję

Tabela 2.3. Pośrednie i graniczne poziomy narażenia w przypadku narażenia na pole 
magnetyczne (wartości skuteczne)

Częstotliwość Pośredni poziom 

narażenia

Graniczny poziom 

narażenia

(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
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Poprawka
Tabela 2. Graniczne poziomy narażenia w przypadku narażenia na pole magnetyczne 
(wartości skuteczne) 

Częstotliwość Narażenie głowy Narażenie całego ciała

(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 --- 10-5xf0.5

2 109 – 1010 --- 0,45

1010 – 3 1011 --- 0,45

Or. en

Poprawka 212
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część B – tabela 2.3 – uwaga 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwaga 1: Wartości podane w powyższej Uwaga 1: f oznacza częstotliwość w
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tabeli dla 0 Hz to graniczne wartości miar 
wewnętrznych narażenia. Powyżej 8 T 
stosuje się art. 3 ust. 6.

hercach (Hz).

Or. en

Poprawka 213
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część B – tabela 2.3 – uwaga 1a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwaga 1a:
Powyżej 8 T stosuje się art. 4 ust. 3.

Or. en

Poprawka 214
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część B – tabela 2.3 – uwaga 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwaga 2: Graniczny poziom narażenia dla 
częstotliwości powyżej 9 kHz i pośredni 
poziom narażenia dla częstotliwości 
powyżej 20 kHz wynikają z granicznych 
wartości miar wewnętrznych narażenia dla 
wartości SAR uśrednionej dla całego ciała, 
określonej w załączniku III.

Uwaga 2: Graniczny poziom narażenia 
całego ciała dla częstotliwości powyżej 9 
kHz i graniczny poziom narażenia głowy 
dla częstotliwości powyżej 20 kHz 
wynikają z granicznych wartości miar 
wewnętrznych narażenia dla wartości SAR 
uśrednionej dla całego ciała, określonej w 
załączniku II.

Or. en

Poprawka 215
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część C
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

C. […] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W wykazie w części C nie uwzględnia się rozwoju technologicznego. Zawiera on także 
przykłady, które mogą nie być ważne w przyszłości, jak również niedokładne informacje. 
Należy dokonać przeglądu tego wykazu, przy czym lepiej byłoby go umieścić w praktycznym 
przewodniku, który sporządzi Komisja zgodnie z art. 13 wniosku.

Poprawka 216
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część C

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

C. […] skreślony

Or. en

Poprawka 217
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część C

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

C. […] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zasady włączenia poszczególnych pozycji do wykazu urządzeń roboczych i rodzajów działań 
oraz uszeregowania tych pozycji nie są oparte na dowodach naukowych. Skutki regulacyjne 
części C załącznika II są niejasne. Załącznikowi można by natomiast nadać formę 
niewiążącego podręcznika opartego na zasadach naukowych.
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Poprawka 218
Elisabeth Morin-Chartier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część C – punkt 1 – punkt 10 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

transport kolejowy zasilany prądem 
przemiennym (50 Hz)

transport kolejowy zasilany prądem 
przemiennym (50 Hz, 16,7 Hz)

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn o charakterze historycznym koleje w Europie funkcjonują przy zastosowaniu 
różnych częstotliwości: 50 Hz (częstotliwość napięcia, jakim zasila się sieć trakcji 
elektrycznych w Europie; w Stanach Zjednoczonych sieć trakcyjną zasila się napięciem o 
częstotliwości 60 Hz) oraz 16,7 w Austrii, Niemczech, Norwegii, Szwecji i Szwajcarii. 
Najprawdopodobniej autorzy tekstu nie wiedzieli o tej szczególnej częstotliwości mającej 
zastosowanie w przypadku kolei elektrycznych.

Poprawka 219
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część C – punkt 1 – punkt 10 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

· transport kolejowy zasilany prądem 
przemiennym (50 Hz)

· transport kolejowy zasilany prądem 
przemiennym (50 Hz, 16,7 Hz)

Or. de

Poprawka 220
Sylvana Rapti, Stephen Hughes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część C – punkt 1 – punkt 10 – punkt 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

· transport kolejowy zasilany prądem 
przemiennym (50 Hz)

· transport kolejowy zasilany prądem 
przemiennym (50 Hz, 16,7 Hz)

Or. en

Poprawka 221
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część D

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

D. ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE i inne 
warunki

skreślony

1) W odniesieniu do osób szczególnie 
zagrożonych, o których mowa w art. 4 ust. 
5 lit. c), należy przeprowadzić 
indywidualną ocenę zgodnie z pkt E.
2) Strefy narażenia poniżej pośredniego 
poziomu narażenia:
- Odpowiednie oznakowanie
3) Strefy narażenia powyżej pośredniego 
poziomu narażenia, ale poniżej 
granicznego poziomu narażenia:
- Odpowiednie oznakowanie
- Odpowiednie wytyczenie granic (np. 
oznakowanie na podłodze, ogrodzenia) w 
celu ograniczenia lub kontroli dostępu
- Informowanie i szczegółowe szkolenie 
odpowiednich pracowników
- Weryfikacja przestrzegania granicznych 
wartości miar wewnętrznych narażenia 
dotyczących skutków dla bezpieczeństwa, 
względnie procedury gwarantujące 
opanowanie skutków niekorzystnych dla 
bezpieczeństwa
4) Narażenie powyżej granicznego 
poziomu narażenia:
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- Odpowiednie oznakowanie
- Odpowiednie wytyczenie granic (np. 
oznakowanie na podłodze, ogrodzenia) w 
celu ograniczenia lub kontroli dostępu
- Weryfikacja przestrzegania granicznych 
wartości miar wewnętrznych narażenia 
dotyczących skutków dla zdrowia
- Procedura służąca opanowaniu ryzyka 
wyładowań iskrowych za pomocą środków 
technicznych i szkolenia pracowników. 
(Stosuje się tylko w przypadku narażenia 
na pole elektryczne w tej strefie.)
- Odpowiednie środki w zakresie 
wytyczenia granic i dostępu
- Informowanie i szczegółowe szkolenie 
odpowiednich pracowników

Or. en

Poprawka 222
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część D

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

D. ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE i inne 
warunki

skreślony

1) W odniesieniu do osób szczególnie 
zagrożonych, o których mowa w art. 4 ust. 
5 lit. c), należy przeprowadzić 
indywidualną ocenę zgodnie z pkt E.
2) Strefy narażenia poniżej pośredniego 
poziomu narażenia:
- Odpowiednie oznakowanie
3) Strefy narażenia powyżej pośredniego 
poziomu narażenia, ale poniżej 
granicznego poziomu narażenia:
- Odpowiednie oznakowanie
- Odpowiednie wytyczenie granic (np. 
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oznakowanie na podłodze, ogrodzenia) w 
celu ograniczenia lub kontroli dostępu
- Informowanie i szczegółowe szkolenie 
odpowiednich pracowników
- Weryfikacja przestrzegania granicznych 
wartości miar wewnętrznych narażenia 
dotyczących skutków dla bezpieczeństwa, 
względnie procedury gwarantujące 
opanowanie skutków niekorzystnych dla 
bezpieczeństwa
4) Narażenie powyżej granicznego 
poziomu narażenia:
- Odpowiednie oznakowanie
- Odpowiednie wytyczenie granic (np. 
oznakowanie na podłodze, ogrodzenia) w 
celu ograniczenia lub kontroli dostępu
- Weryfikacja przestrzegania granicznych 
wartości miar wewnętrznych narażenia 
dotyczących skutków dla zdrowia
- Procedura służąca opanowaniu ryzyka 
wyładowań iskrowych za pomocą środków 
technicznych i szkolenia pracowników. 
(Stosuje się tylko w przypadku narażenia 
na pole elektryczne w tej strefie.)
- Odpowiednie środki w zakresie 
wytyczenia granic i dostępu
- Informowanie i szczegółowe szkolenie 
odpowiednich pracowników

Or. en

Uzasadnienie

Z prawnego punktu widzenia oraz pod względem ochrony część D załącznika II utrudnia 
stosowanie innych części dyrektywy, w tym ogólnych zasad zapobiegania zawartych w art. 5 
(przepisów mających na celu unikanie ryzyka i zapobieganie mu, opartych na ogólnych 
zasadach zapobiegania zawartych w dyrektywie ramowej). Należy skreślić ten artykuł i 
umieścić go w niewiążącym poradniku.

Poprawka 223
Heinz K. Becker
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część D – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Strefy narażenia poniżej pośredniego 
poziomu narażenia:

skreślony

- Odpowiednie oznakowanie

Or. de

Poprawka 224
Elizabeth Lynne

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część D – punkt 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Strefy narażenia poniżej pośredniego 
poziomu narażenia:

skreślony

- Odpowiednie oznakowanie

Or. en

Poprawka 225
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część E

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

E. OSOBY SZCZEGÓLNIE 
ZAGROŻONE

skreślony

Za osoby szczególnie zagrożone, zgodnie z 
art. 4 ust. 5 lit. c), uważa się pracowników, 
którzy oświadczyli, że posiadają wyrób 
medyczny aktywnego osadzania, oraz 
kobiety, które oświadczyły, że są w ciąży.
W wypadku gdy pracownik oświadczył 
pracodawcy, że ma wyrób medyczny 
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aktywnego osadzania, pracodawca 
przeprowadza ocenę w celu określenia, 
jakie ograniczenia co do miejsca 
wykonywania pracy przez danego 
pracownika są konieczne, aby uniknąć 
zakłóceń w działaniu jego wyrobu 
medycznego. Porady w tym zakresie 
zostały wydane przez CENELEC (zob. 
norma EN 50527 i części powiązane). 
Należy zauważyć, że u podstaw 
wytycznych CENELEC leży zasada 
mówiąca, że zakłócenia nie występują w 
przypadku pól o natężeniu poniżej 
poziomów odniesienia określonych w 
zaleceniu Rady 1999/519/WE w sprawie 
ograniczenia narażenia ogółu ludności na 
pola elektromagnetyczne (od 0 Hz do 300 
GHz)11.
W wypadku gdy pracownica oświadczyła 
pracodawcy, że jest w ciąży, zastosowanie 
mają wymogi dyrektywy Rady 92/85/EWG 
w sprawie wprowadzenia środków 
służących wspieraniu poprawy w miejscu 
pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic 
w ciąży, pracownic, które niedawno 
rodziły, i pracownic karmiących 
piersią12. Pracodawca umożliwia danej 
pracownicy unikanie konieczności 
wchodzenia do pomieszczeń, w których 
narażenie przekracza graniczne wartości 
narażenia dla ogółu ludności, określone w 
zaleceniu Rady 1999/519/WE lub jego 
późniejszych zmianach.

Or. en

Poprawka 226
Liisa Jaakonsaari

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – część E – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W wypadku gdy pracownica oświadczyła W wypadku gdy pracownica oświadczyła 
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pracodawcy, że jest w ciąży, zastosowanie 
mają wymogi dyrektywy Rady 92/85/EWG 
w sprawie wprowadzenia środków 
służących wspieraniu poprawy w miejscu 
pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic 
w ciąży, pracownic, które niedawno 
rodziły, i pracownic karmiących piersią 
Pracodawca umożliwia danej pracownicy 
unikanie konieczności wchodzenia do 
pomieszczeń, w których narażenie 
przekracza graniczne wartości narażenia 
dla ogółu ludności, określone w zaleceniu 
Rady 1999/519/WE lub jego późniejszych 
zmianach.

pracodawcy, że jest w ciąży, zastosowanie 
mają wymogi dyrektywy Rady 92/85/EWG 
w sprawie wprowadzenia środków 
służących wspieraniu poprawy w miejscu 
pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic 
w ciąży, pracownic, które niedawno 
rodziły, i pracownic karmiących piersią 
Dana pracownica ma prawo odmówić 
wchodzenia do pomieszczeń, w których 
narażenie przekracza graniczne wartości 
narażenia dla ogółu ludności, określone w 
zaleceniu Rady 1999/519/WE lub jego 
późniejszych zmianach.

Or. fi

Poprawka 227
Karima Delli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. en

Poprawka 228
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – część C

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

C. KATEGORIE URZĄDZEŃ 
ROBOCZYCH LUB RODZAJÓW 
DZIAŁAŃ

skreślony

1) Narażenie pracowników wywoływane 
przez wymienione poniżej rodzaje działań 
uznaje się w normalnych warunkach za 
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niższe od granicznego poziomu narażenia.
· Miejsca pracy, w których stosuje się 
wyłącznie urządzenia zgodne z 
dyrektywami 1999/5/WE i 2006/95/WE, 
eksploatując je zgodnie z przeznaczeniem, 
a w szczególności:
· nadajniki (małe, w stacjach bazowych 
GSM, < 1 W)
· Telefony i radiotelefony
· Systemy radarowe (do pomiaru 
prędkości, radary meteorologiczne)
· RFID powyżej 100 kHz
· Suszenie mikrofalowe
· Nadajniki TETRA na masztach
· Nadajniki TETRA na pojazdach, o 
maksymalnej mocy 10 W 10 W
· Urządzenia do kasowania taśm 
magnetycznych
· Stacje bazowe dla telefonii komórkowej 
(GSM, UMTS)
2) Narażenie pracowników wywoływane 
przez wymienione poniżej rodzaje działań 
uznaje się w normalnych warunkach za 
wyższe od granicznego poziomu 
narażenia.
· Urządzenia w trakcie instalacji lub 
konserwacji (w tym usuwanie usterek)
· Nieautomatyczne ogrzewanie indukcyjne 
działające w tym zakresie częstotliwości
· Oświetlenie o częstotliwościach 
radiowych i mikrofalowe
· Nieniszczące badania magnetyczne
· Działalność w strefach zamkniętych dla 
ogółu społeczeństwa wokół:
· dużych nadajników radiowo-
telewizyjnych,
· systemów radarowych (do celów 
nawigacyjnych),
· innych urządzeń wytwarzających pola 
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elektromagnetyczne

Or. en

Uzasadnienie

W wykazie w części C nie uwzględnia się rozwoju technologicznego. Należy dokonać 
przeglądu tego wykazu, przy czym lepiej byłoby go umieścić w praktycznym przewodniku, 
który sporządzi Komisja zgodnie z art. 13 wniosku.

Poprawka 229
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – część C

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

C. KATEGORIE URZĄDZEŃ 
ROBOCZYCH LUB RODZAJÓW 
DZIAŁAŃ

skreślony

1) Narażenie pracowników wywoływane 
przez wymienione poniżej rodzaje działań 
uznaje się w normalnych warunkach za 
niższe od granicznego poziomu narażenia.
· Miejsca pracy, w których stosuje się 
wyłącznie urządzenia zgodne z 
dyrektywami 1999/5/WE i 2006/95/WE, 
eksploatując je zgodnie z przeznaczeniem, 
a w szczególności:
· nadajniki (małe, w stacjach bazowych 
GSM, < 1 W)
· Telefony i radiotelefony
· Systemy radarowe (do pomiaru 
prędkości, radary meteorologiczne)
· RFID powyżej 100 kHz
· Suszenie mikrofalowe
· Nadajniki TETRA na masztach
· Nadajniki TETRA na pojazdach, o 
maksymalnej mocy 10 W 10 W
· Urządzenia do kasowania taśm 
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magnetycznych
· Stacje bazowe dla telefonii komórkowej 
(GSM, UMTS)
2) Narażenie pracowników wywoływane 
przez wymienione poniżej rodzaje działań 
uznaje się w normalnych warunkach za 
wyższe od granicznego poziomu 
narażenia.
· Urządzenia w trakcie instalacji lub 
konserwacji (w tym usuwanie usterek)
· Nieautomatyczne ogrzewanie indukcyjne 
działające w tym zakresie częstotliwości
· Oświetlenie o częstotliwościach 
radiowych i mikrofalowe
· Nieniszczące badania magnetyczne
· Działalność w strefach zamkniętych dla 
ogółu społeczeństwa wokół:
· dużych nadajników radiowo-
telewizyjnych,
· systemów radarowych (do celów 
nawigacyjnych),
· innych urządzeń wytwarzających pola 
elektromagnetyczne

Or. en

Uzasadnienie

Zasady włączenia poszczególnych pozycji do wykazu urządzeń roboczych i rodzajów działań 
oraz uszeregowania tych pozycji nie są oparte na dowodach naukowych. Skutki regulacyjne 
załącznika III są niejasne. Załącznikowi można by natomiast nadać formę niewiążącego 
podręcznika opartego na zasadach naukowych.

Poprawka 230
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – część D
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

D. ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE skreślony
1) W odniesieniu do osób szczególnie 
zagrożonych, o których mowa w art. 4 ust. 
5 lit. c), należy przeprowadzić 
indywidualną ocenę zgodnie z 
załącznikiem III pkt E.
2) Strefy narażenia poniżej granicznego 
poziomu narażenia:
- Odpowiednie oznakowanie
- Informowanie pracowników
3) Narażenie powyżej granicznego 
poziomu narażenia:
- Weryfikacja przestrzegania granicznych 
wartości miar wewnętrznych narażenia
- Odpowiednie środki w zakresie 
wytyczenia granic i dostępu
- Informowanie i szczegółowe szkolenie 
odpowiednich pracowników

Or. en

Uzasadnienie

Z prawnego punktu widzenia oraz pod względem ochrony część D załącznika III utrudnia 
stosowanie innych części dyrektywy, w tym ogólnych zasad zapobiegania zawartych w art. 5 
(przepisów mających na celu unikanie ryzyka i zapobieganie mu, opartych na ogólnych 
zasadach zapobiegania zawartych w dyrektywie ramowej). Należy skreślić ten artykuł i 
umieścić go w niewiążącym poradniku.

Poprawka 231
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – część D – punkt 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Strefy narażenia poniżej granicznego 
poziomu narażenia:

skreślony
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- Odpowiednie oznakowanie
– Informowanie pracowników

Or. de

Poprawka 232
Thomas Mann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – część E – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za osoby szczególnie zagrożone, zgodnie z 
art. 4 ust. 5 lit. c), uważa się pracowników, 
którzy oświadczyli, że posiadają wyrób 
medyczny aktywnego osadzania, oraz 
kobiety, które oświadczyły, że są w ciąży.

Za osoby szczególnie zagrożone, zgodnie z 
art. 4 ust. 5 lit. c), uważa się pracowników, 
którzy oświadczyli, że posiadają wyrób 
medyczny aktywnego osadzania, młodych 
ludzi oraz kobiety, które oświadczyły, że 
są w ciąży.

Or. de

Poprawka 233
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – część E – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W wypadku gdy pracownica oświadczyła 
pracodawcy, że jest w ciąży, zastosowanie 
mają wymogi dyrektywy 
92/85/EWG. Pracodawca umożliwia danej 
pracownicy unikanie konieczności 
wchodzenia do pomieszczeń, w których 
narażenie przekracza graniczne wartości 
narażenia dla ogółu ludności, określone w 
zaleceniu 1999/519/WE lub jego 
późniejszych zmianach.

W wypadku gdy pracownica oświadczyła 
pracodawcy, że jest w ciąży, zastosowanie 
mają wymogi dyrektywy
92/85/EWG. Pracownica ma prawo do 
tego, aby nie wchodzić do pomieszczeń, w 
których narażenie przekracza graniczne 
wartości narażenia dla ogółu ludności, 
określone w zaleceniu 1999/519/WE lub 
jego późniejszych zmianach.

Or. en
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Uzasadnienie

W ramach środka bezpieczeństwa, jako że wiedza na temat skutków dla nienarodzonych 
dzieci jest ograniczona lub nieistniejąca, pracownicom należy przyznać prawo do odmówienia
wchodzenia do pomieszczeń, w których narażenie mogłoby być szkodliwe dla 
nienarodzonego dziecka. 


