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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с 
експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти 
(електромагнитни полета) (двадесета специална директива по смисъла на член 16, 
параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО)
(COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0348),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 153, параграф 2 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0191/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от … 2011 г.1,

– след консултиране с Комитета на регионите,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните (A7-0000/2011),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
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Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Важно е работодателите да се 
адаптират към техническия прогрес и 
към научните познания по отношение на 
рисковете, свързани с експозицията на 
електромагнитни полета, с оглед 
подобряването на безопасността и 
опазването на здравето на работниците.

(12) Работодателите трябва да се 
адаптират към техническия прогрес и 
към научните познания по отношение на 
рисковете, свързани с експозицията на 
електромагнитни полета, с оглед 
подобряването на безопасността и 
опазването на здравето на работниците.

Or. fr
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Изменение 3
Предложение за директива
Член 1 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящата директива не се отнася до 
дългосрочните последици.

3. Настоящата директива не се отнася до 
дългосрочните последици на 
експозицията на електромагнитни 
полета.

Or. fr

Изменение 4
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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Изменение 5
Предложение за директива
Член 3 – параграф 4 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Изменение 6
Предложение за директива
Член 4 – параграф 5 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 7
Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 8
Предложение за директива
Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

въпреки взетите от работодателя мерки 
за спазване на настоящата директива, 
граничните стойности на експозиция по 
отношение на последиците за здравето 
бъдат надвишени, работодателят взема 
незабавно мерки, за да намали 
експозицията под посочените гранични 
стойности на експозиция. Работодателят 
определя причините за превишаването 
на граничните стойности на експозиция 
по отношение на последиците за 
здравето и променя съответно мерките 
за защита и превенция, като осигурява 
добро проследяване на направените 
промени.

Or. fr

Изменение 9
Предложение за директива
Член 5 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 10
Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на Без да се засягат разпоредбите на 



PR\883642BG.doc 11/15 PE474.084v02-00

BG

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

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

Or. fr

Изменение 11
Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) възможните непреки последици 
от експозицията;

Or. fr

Изменение 12
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 13
Предложение за директива
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Работодателят, с помощта, ако е 
необходимо, на специалист по 
трудова медицина, взема необходимите 
мерки, за да осигури на лекаря и/или на 
медицинския орган, отговарящ за 
здравното наблюдение, достъп до 
резултатите от оценката на рисковете, 
посочена в член 4.

Or. fr

Изменение 14
Предложение за директива
Член 10 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) взема предвид приемането на 
директиви в областта на техническата 
хармонизация и стандартизацията, 
свързани с проектирането,
изграждането, производството или 
конструкцията на работното оборудване 
или работните места;

а) взема предвид приемането на 
директиви в областта на техническата 
хармонизация и стандартизацията, 
свързани с изграждането, 
производството или конструкцията на 
работното оборудване или работните 
места;

Or. fr
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Изменение 15
Предложение за директива
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 10, се дава за 
неопределен период от време, считано 
от [датата на влизане в сила на 
настоящата директива].

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 10, се предоставя на 
Комисията за срок от пет години, 
считано от [датата на влизане в сила на 
настоящата директива]. Комисията 
изготвя доклад относно делегиранeто 
на правомощия не по-късно от девет 
месеца преди изтичането на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се подновява с мълчаливо 
съгласие за срокове с еднаква 
продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
подновяване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

Or. fr

Изменение 16
Предложение за директива
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Делегираните актове, приети съгласно 
настоящия член, влизат в сила 
незабавно и се прилагат, докато не бъде 
представено възражение в съответствие 
с параграф 2. В нотификацията на 
делегиран акт до Европейския 
парламент и до Съвета се посочват 
причините за използването на 
процедурата по спешност.

1. Делегираните актове, приети по 
силата на настоящия член, влизат в сила 
незабавно и се прилагат, докато не бъде 
повдигнато възражение в съответствие с 
параграф 2. В нотификацията на 
делегиран акт до Европейския 
парламент и до Съвета се посочват 
причините за използването на 
процедурата по спешност поради 
наложителни причини, свързани със 
здравето и защитата на 
работниците.

Or. fr
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Изменение 17
Предложение за директива
Член 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

За да се улесни прилагането на 
настоящата директива, по-специално 
извършването на оценка на рисковете и 
медицинските прегледи, Комисията 
изготвя практически ръководства във 
връзка с разпоредбите на членове 4 и 5 и 
приложения II—IV. Тя работи в тясно 
сътрудничество с Консултативния 
комитет за безопасност и здраве на 
работното място. Тези практически 
ръководства се приемат в 
съответствие с процедурата по
член 11.

Or. fr

Изменение 18
Предложение за директива
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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