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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter for 
sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund 
af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (20. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 
1, i direktiv 89/391/EØF)
(KOM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2011)0348),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 153, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0191/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af ... 20111,

– efter høring af Regionsudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0000/2011),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1
Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Dette direktiv fastsætter 
minimumsforskrifter og giver således 
medlemsstaterne mulighed for at 

(7) Dette direktiv fastsætter 
minimumsforskrifter og giver således 
medlemsstaterne mulighed for at 

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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opretholde eller vedtage gunstigere 
bestemmelser for beskyttelse af 
arbejdstagerne, navnlig fastsættelse af 
lavere værdier for orienteringsværdier og 
aktionsværdier eller 
eksponeringsgrænseværdier for 
elektromagnetiske felter. Gennemførelsen 
af dette direktiv bør dog ikke anvendes 
som begrundelse for en forringelse af 
eksisterende vilkår på dette felt i de enkelte 
medlemsstater.

opretholde eller vedtage gunstigere 
bestemmelser for beskyttelse af 
arbejdstagerne, navnlig fastsættelse af 
lavere værdier for orienteringsværdier og 
aktionsværdier eller 
eksponeringsgrænseværdier for 
elektromagnetiske felter. Gennemførelsen 
af dette direktiv må dog ikke anvendes som 
begrundelse for en forringelse af 
eksisterende vilkår på dette felt i de enkelte 
medlemsstater.

Or. fr

Ændringsforslag 2
Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Arbejdsgiverne bør tilpasse sig den 
tekniske udvikling og den videnskabelige 
viden for så vidt angår risici i forbindelse 
med eksponering for elektromagnetiske 
felter med henblik på at forbedre 
beskyttelsen af arbejdstagernes sikkerhed 
og sundhed.

(12) Arbejdsgiverne skal tilpasse sig den 
tekniske udvikling og den videnskabelige 
viden for så vidt angår risici i forbindelse 
med eksponering for elektromagnetiske 
felter med henblik på at forbedre 
beskyttelsen af arbejdstagernes sikkerhed 
og sundhed

Or. fr

Ændringsforslag 3
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Dette direktiv omhandler ikke de 
langvarige virkninger.

3. Dette direktiv omhandler ikke de 
langvarige virkninger af eksponering for 
elektromagnetiske felter.

Or. fr
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Ændringsforslag 4
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "eksponeringsgrænseværdier": grænser 
for eksponering for elektromagnetiske 
felter, der er baseret direkte på kendte 
sundhedsmæssige virkninger og biologiske
overvejelser. Overholdelse af 
eksponeringsgrænseværdierne for 
sikkerhedsmæssige virkninger sikrer, at de 
arbejdstagere, som eksponeres for 
elektromagnetiske felter, beskyttes mod 
alle kendte sundhedsskadelige virkninger. 
Overholdelse af eksponeringsgrænse-
værdierne for sikkerhedsmæssige 
virkninger sikrer, at de arbejdstagere, som 
eksponeres for elektromagnetiske felter, 
beskyttes mod alle kendte 
sundhedsskadelige og sikkerhedsskadelige 
virkninger

e) grænser for eksponering for 
elektromagnetiske felter, der er baseret 
direkte på kendte sundhedsmæssige 
virkninger og biofysiske overvejelser. 
Overholdelse af eksponeringsgrænse-
værdierne for sikkerhedsmæssige 
virkninger sikrer, at de arbejdstagere, som 
eksponeres for elektromagnetiske felter, 
beskyttes mod alle kendte 
sundhedsskadelige virkninger. 
Overholdelse af eksponeringsgrænse-
værdierne for sikkerhedsmæssige 
virkninger sikrer, at de arbejdstagere, som 
eksponeres for elektromagnetiske felter, 
beskyttes mod alle kendte 
sundhedsskadelige og sikkerhedsskadelige 
virkninger

Or. fr

Ændringsforslag 5
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af 
personer, der arbejder i nærheden af 
aktivt udstyr til magnetisk 
resonanstomografi (MRI), og for at tage 
behørigt hensyn til de allerede gældende 
forsigtigheds- og 
beskyttelsesbestemmelser i forbindelse 
med elektromagnetiske felter foretager 
arbejdsgiverne en evaluering af risiciene 
og træffer de nødvendige tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger for at 
beskytte arbejdstagerne mod potentielle 
risici som følge af eksponering for 
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elektromagnetiske felter. Arbejdstagernes 
tilstedeværelse i nærheden af aktivt MRI-
udstyr begrænses til de medicinske 
opgaver, hvor deres tilstedeværelse er 
absolut nødvendig. Arbejdsgiverne 
definerer områder med statiske 
magnetfelter, hvor der er begrænset 
adgang, og træffer de nødvendige 
tekniske, organisatoriske, 
informationsmæssige og 
uddannelsesmæssige foranstaltninger 
over for de arbejdstagerne, der har 
adgang til de kontrollerede zoner, for at 
mindske eksponeringen og reducere 
risiciene.

Or. fr

Ændringsforslag 6
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) enhver virkning af sundheds- og 
sikkerhedsmæssig art for arbejdstagere, der 
er udsat for særlig risiko, f.eks. 
arbejdstagere, der har meddelt 
arbejdsgiveren, at de bærer et aktivt, 
implantabelt medicinsk udstyr, og kvinder, 
der har meddelt, at de er gravide

c) enhver virkning af sundheds- og 
sikkerhedsmæssig art for arbejdstagere, der 
er udsat for særlig risiko, f.eks. 
arbejdstagere, der bærer et aktivt eller 
passivt, implantabelt medicinsk udstyr 
(f.eks. kardiologiske stimulatorer), 
arbejdstagere med bærbart medicinsk 
udstyr (f.eks. insulinpumper) og gravide 
kvinder, 

Or. fr

Ændringsforslag 7
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under hensyn til den tekniske udvikling 
og de foranstaltninger, der kan træffes for 

1. Under hensyn til den tekniske udvikling 
og de foranstaltninger, der kan træffes for 
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at have kontrol med de elektromagnetiske 
felter ved kilden, skal eksponeringen for 
elektromagnetiske felter fjernes eller 
begrænses til et minimum.

at have kontrol med de elektromagnetiske 
felter ved kilden, skal risikoen for
eksponeringen for elektromagnetiske felter 
fjernes eller begrænses til et minimum

Or. fr

Ændringsforslag 8
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Arbejdstagere må under ingen 
omstændigheder udsættes for en 
eksponering, der overskrider 
eksponeringsgrænseværdierne for 
sundhedsmæssige virkninger, medmindre 
betingelserne i artikel 3, stk. 6, er opfyldt. 
Hvis eksponeringsgrænseværdierne for 
sundhedsmæssige virkninger overskrides 
uanset de foranstaltninger, som 
arbejdsgiveren har truffet på grundlag af 
dette direktiv, tager arbejdsgiveren straks 
skridt til at bringe eksponeringen ned under 
eksponeringsgrænseværdierne. 
Arbejdsgiveren fastslår årsagerne til, at 
eksponeringsgrænseværdierne for 
sundhedsmæssige virkninger er blevet 
overskredet, og tilpasser beskyttelses- og 
forebyggelsesforanstaltningerne herefter 
for at undgå, at 
eksponeringsgrænseværdierne 
overskrides igen.

4. Arbejdstagere må under ingen 
omstændigheder udsættes for en 
eksponering, der overskrider 
eksponeringsgrænseværdierne for 
sundhedsmæssige virkninger, medmindre 
betingelserne i artikel 3, stk. 6, er opfyldt. 
Hvis eksponeringsgrænseværdierne for 
sundhedsmæssige virkninger overskrides 
uanset de foranstaltninger, som 
arbejdsgiveren har truffet på grundlag af 
dette direktiv, tager arbejdsgiveren straks 
skridt til at bringe eksponeringen ned under 
eksponeringsgrænseværdierne. 
Arbejdsgiveren fastslår årsagerne til, at 
eksponeringsgrænseværdierne for 
sundhedsmæssige virkninger er blevet 
overskredet, og tilpasser beskyttelses- og 
forebyggelsesforanstaltningerne herefter, 
idet sporbarheden af de foretagne 
ændringer sikres.

Or. fr

Ændringsforslag 9
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I henhold til artikel 15 i direktiv 5. I henhold til artikel 15 i direktiv 
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89/391/EØF tilpasser arbejdsgiveren de i 
nærværende artikel og i bilag II og III 
nævnte foranstaltninger efter de behov, 
som de arbejdstagere, der eksponeres for 
særlig risiko, har.

89/391/EØF tilpasser arbejdsgiveren de i 
nærværende artikel og i bilag II og III 
nævnte foranstaltninger efter de behov, 
som de arbejdstagere, der eksponeres for 
særlig risiko, har, navnlig arbejdstagere, 
der bærer implantabelt eller bærbart 
medicinsk udstyr og gravide kvinder

Or. fr

Ændringsforslag 10
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af artikel 10 og 12 i direktiv
89/391/EØF sørger arbejdsgiveren for, at 
arbejdstagere, der på arbejdsstedet vil 
kunne blive eksponeret for 
elektromagnetiske felter, og/eller disses 
repræsentanter får den nødvendige 
underretning og vejledning med hensyn til 
resultaterne af risikovurderingen i henhold 
til nærværende direktivs artikel 4, stk. 1, 
navnlig vedrørende

Med forbehold af artikel 10 og 12 i direktiv 
89/391/EØF sørger arbejdsgiveren for, at 
arbejdstagere, der på arbejdsstedet vil 
kunne blive eksponeret for 
elektromagnetiske felter, og/eller disses 
repræsentanter, der udpeges i 
overensstemmelse med national praksis 
og lovgivning, får den nødvendige 
underretning og vejledning med hensyn til 
resultaterne af risikovurderingen i henhold 
til nærværende direktivs artikel 4, stk. 1, 
navnlig vedrørende

Or. fr

Ændringsforslag 11
Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) a  de mulige indirekte følger af 
eksponeringen;

Or. fr
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Ændringsforslag 12
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For eksponering i området fra 100 kHz op 
til 300 GHz tilbydes den eller de berørte 
arbejdstagere i alle tilfælde, hvor der 
opdages eksponering, som overstiger 
eksponeringsgrænseværdierne, en 
lægeundersøgelse i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis. Påvises der 
sundhedsskader som følge af en sådan 
eksponering, foretager arbejdsgiveren en 
fornyet risikovurdering, jf. artikel 4.

For eksponering i området fra 100 kHz op 
til 300 GHz tilbydes den eller de berørte 
arbejdstagere i alle tilfælde, hvor der 
opdages eksponering, som overstiger 
eksponeringsgrænseværdierne, en 
lægeundersøgelse i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis. Denne 
undersøgelse finder sted i arbejdstiden, og 
udgifterne i forbindelse hermed påhviler 
arbejdsgiveren. Påvises der 
sundhedsskader som følge af en sådan 
eksponering, foretager arbejdsgiveren en 
fornyet risikovurdering, jf. artikel 4.

Or. fr

Ændringsforslag 13
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Arbejdsgiveren træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at lægen 
og/eller den medicinske myndighed, der er 
ansvarlig for sundhedskontrollen, har 
adgang til resultaterne af 
risikovurderingen, jf. artikel 4.

2. Arbejdsgiveren, eventuelt assisteret af 
en arbejdsmediciner, træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at lægen 
og/eller den medicinske myndighed, der er 
ansvarlig for sundhedskontrollen, har 
adgang til resultaterne af 
risikovurderingen, jf. artikel 4

Or. fr

Ændringsforslag 14
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tage hensyn til vedtagelsen af direktiver 
om teknisk harmonisering og 
standardisering vedrørende 
produktudvikling, konstruktion, 
fremstilling eller indretning af 
arbejdsudstyr eller arbejdssteder

a) tage hensyn til vedtagelsen af direktiver 
om teknisk harmonisering og 
standardisering vedrørende konstruktion, 
fremstilling eller indretning af 
arbejdsudstyr eller arbejdssteder.

Or. fr

Ændringsforslag 15
Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 10 
tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra den [datoen for 
dette direktivs ikrafttræden].

2. De delegerede beføjelser i artikel 10 
tillægges Kommissionen for en periode på 
fem år fra den [datoen for dette direktivs 
ikrafttræden] Kommissionen udarbejder 
en rapport om delegeringen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
perioden på fem år. Delegeringen af 
beføjelser forlænges stiltiende for en 
tilsvarende periode, medmindre Europa-
Parlamentet eller Rådet modsætter sig en 
sådan forlængelse senest tre måneder 
inden udløbet af hver periode.

Or. fr

Ændringsforslag 16
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Delegerede retsakter vedtaget i henhold 
til denne artikel træder i kraft straks og 
anvendes, så længe, der ikke er gjort 
indsigelse i henhold til stk. 2. I 
meddelelsen til Europa-Parlamentet og 

1. Delegerede retsakter vedtaget i henhold 
til denne artikel træder i kraft straks og 
anvendes, så længe, der ikke er gjort 
indsigelse i henhold til stk. 2. I 
meddelelsen til Europa-Parlamentet og 
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Rådet af en delegeret retsakt anføres 
begrundelsen for anvendelse af 
hasteproceduren.

Rådet af en delegeret retsakt anføres 
begrundelsen for anvendelse af 
hasteproceduren, der på overbevisende 
måde skal bunde i sundhedshensyn og 
beskyttelse af arbejdstagerne.

Or. fr

Ændringsforslag 17
Forslag til direktiv
Artikel 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at lette gennemførelsen af dette 
direktiv, navnlig gennemførelsen af 
risikovurderingen, udarbejder 
Kommissionen en praktisk vejleding til 
bestemmelserne i artikel 4 og 5 og bilag II 
til IV. Kommission arbejder tæt sammen 
med Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed 
og Sundhed på Arbejdspladsen.

For at lette gennemførelsen af dette 
direktiv, navnlig gennemførelsen af 
risikovurderingen og lægekontrollen, 
udarbejder Kommissionen en praktisk 
vejleding til bestemmelserne i artikel 4 og 
5 og bilag II til IV. Kommission arbejder 
tæt sammen med Det Rådgivende Udvalg 
for Sikkerhed og Sundhed på 
Arbejdspladsen Disse praktiske 
vejledninger vedtages i overensstemmelse 
med proceduren i artikel 11.

Or. fr

Ændringsforslag 18
Forslag til direktiv
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapporten, der skal udarbejdes i henhold 
til artikel 17a i direktiv 89/391/EØF, skal 
navnlig omhandle direktivets effektivitet 
med hensyn til at mindske eksponering for 
elektromagnetiske felter og procentdelen af 
arbejdspladser, der krævede korrigerende 
foranstaltninger.

Uden at det berører den rapport, der skal 
udarbejdes i henhold til artikel 17a i 
direktiv 89/391/EØF, udarbejder 
Kommissionen er særlig rapport senest 
fem år efter den [datoen for direktivets 
ikrafttrædelse]. Denne særlige rapport
skal navnlig omhandle direktivets 
effektivitet med hensyn til at mindske 
eksponering for elektromagnetiske felter 
og procentdelen af arbejdspladser, der 
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krævede korrigerende foranstaltninger

Or. fr


