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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
περί των ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των 
εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία) (20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ)
(COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0348),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, και το άρθρο 153 παράγραφος 2, της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0191/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
.....20111,

– αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 
(A7-0000/2011),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

                                               
1 Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. fr

Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι εργοδότες θα πρέπει να 
προσαρμόζονται στην τεχνική πρόοδο και 
στις επιστημονικές γνώσεις που αφορούν 
κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση 
στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία με σκοπό τη 
βελτίωση της ασφάλειας και της 
προστασίας της υγείας των εργαζομένων.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. fr

Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία δεν αφορά τα 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

3. Η παρούσα οδηγία δεν αφορά τα 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. της 
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έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Or. fr

Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «οριακές τιμές έκθεσης»: για χρονικώς 
μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά, μαγνητικά και 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία,  όρια τα οποία 
καθορίστηκαν με βάση τις επιδράσεις στην 
υγεία και βιολογικές μελέτες Η 
συμμόρφωση με τις οριακές τιμές έκθεσης 
για τις επιπτώσεις στην ασφάλεια θα 
διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι που 
εκτίθενται σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία θα 
προστατεύονται από όλες τις γνωστές 
δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία και στην 
ασφάλεια· Η συμμόρφωση με τις οριακές 
τιμές έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
ασφάλεια θα διασφαλίζει ότι οι 
εργαζόμενοι που εκτίθενται σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία θα 
προστατεύονται από όλες τις γνωστές 
δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία και στην 
ασφάλεια·

ε) «οριακές τιμές έκθεσης»: για χρονικώς 
μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά, μαγνητικά και 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία,  όρια τα οποία 
καθορίστηκαν με βάση τις επιδράσεις στην 
υγεία και βιοφυσικές μελέτες. Η 
συμμόρφωση με τις οριακές τιμές έκθεσης 
για τις επιπτώσεις στην ασφάλεια θα 
διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι που 
εκτίθενται σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία θα 
προστατεύονται από όλες τις γνωστές 
δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Η 
συμμόρφωση με τις οριακές τιμές έκθεσης 
για τις επιπτώσεις στην ασφάλεια θα 
διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι που 
εκτίθενται σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία θα 
προστατεύονται από όλες τις γνωστές 
δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία και στην 
ασφάλεια·

Or. fr

Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλίσουν την επαρκή 
προστασία των ατόμων που εργάζονται 
κοντά σε εξοπλισμό απεικόνισης 
μαγνητικού συντονισμού (MRI) εν 
λειτουργία και να λάβουν δεόντως υπόψη 
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τα ισχύοντα μέτρα πρόληψης και 
προστασίας από την έκθεση σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία, οι εργοδότες 
προβαίνουν σε αξιολόγηση των κινδύνων 
και λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα για την προστασίας 
των εργαζομένων από τους δυνητικούς 
κινδύνους που προκύπτουν από την 
έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η 
παρουσία εργαζομένων κοντά σε 
εξοπλισμό απεικόνισης μαγνητικού 
συντονισμού (MRI) εν λειτουργία, 
περιορίζεται στις ιατρικές πράξεις για τις 
οποίες η παρουσία τους είναι απολύτως 
αναγκαία.  Οι εργοδότες καθορίζουν μια 
ελεγχόμενη ζώνη πρόσβασης του 
στατικού μαγνητικού πεδίου και 
λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα 
ενημέρωσης και κατάρτισης των 
εργαζομένων που μπορούν να εισέλθουν 
στην ελεγχόμενη ζώνη πρόσβασης, έτσι 
ώστε να μειωθεί η έκθεση και να 
αποτραπούν οι κίνδυνοι.

Or. fr

Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο βα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τις πιθανές έμμεσες επιπτώσεις της 
έκθεσης·

Or. fr

Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εργοδότης λαμβάνει τα απαραίτητα 
μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο 

2. Ο εργοδότης, επικουρούμενος, εν 
ανάγκη, από την ιατρική της εργασίας, 
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ιατρός ή/και η ιατρική αρχή που είναι 
υπεύθυνη για την παρακολούθηση της 
υγείας έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα 
της εκτίμησης των κινδύνων που 
αναφέρεται στο άρθρο 4.

λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο ιατρός 
ή/και η ιατρική αρχή που είναι υπεύθυνη 
για την παρακολούθηση της υγείας έχει 
πρόσβαση στα αποτελέσματα της 
εκτίμησης των κινδύνων που αναφέρεται 
στο άρθρο 4.

Or. fr

Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να λαμβάνει υπόψη την έκδοση οδηγιών 
στο πεδίο της τεχνικής εναρμόνισης και 
τυποποίησης σχετικά με τον σχεδιασμό, 
την ανέγερση, την παραγωγή ή κατασκευή 
εξοπλισμού εργασίας ή χώρων εργασίας·

α) να λαμβάνει υπόψη την έκδοση οδηγιών 
στο πεδίο της τεχνικής εναρμόνισης και 
τυποποίησης σχετικά με την ανέγερση, την 
παραγωγή ή κατασκευή εξοπλισμού
εργασίας ή χώρων εργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 10 ανατίθεται για απροσδιόριστο 
χρονικό διάστημα από τις [η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο […] παρέχεται στην Επιτροπή για 
περίοδο πέντε ετών από … [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].
Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με 
τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της πενταετίας. Η εξουσιοδότηση 
ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους 
ίσης διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 
μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου.
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Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου 
τίθενται αμέσως σε ισχύ και εφαρμόζονται, 
εφόσον δεν προβληθεί καμία αντίρρηση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η 
κοινοποίηση μιας κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο αναφέρει τους λόγους 
χρήσης της διαδικασίας επείγοντος.

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου 
τίθενται αμέσως σε ισχύ και εφαρμόζονται, 
εφόσον δεν προβληθεί καμία αντίρρηση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η 
κοινοποίηση μιας κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο αναφέρει τους λόγους 
χρήσης της διαδικασίας επείγοντος για 
επιτακτικούς λόγους που συνδέονται με 
την υγεία και την προστασία των 
εργαζομένων.

Or. fr

Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Προκειμένου να διευκολύνει την εφαρμογή 
αυτής της οδηγίας, ιδίως τη διεξαγωγή της 
αξιολόγησης κινδύνου και των ιατρικών 
ελέγχων, η Επιτροπή θα καταρτίσει 
πρακτικές οδηγίες για τις διατάξεις των 
άρθρων 4 και 5 και των παραρτημάτων ΙΙ 
έως IV. Οι εν λόγω πρακτικές οδηγίες 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζει το άρθρο 11.

Or. fr
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Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr


