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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid met betrekking tot de 
blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische 
velden) (twintigste bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 
89/391/EEG)
(COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2011)0348),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 153, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0191/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van ......20111,

– na raadpleging van het Comité van de Regio's,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en het advies van 
de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0000/2011),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze richtlijn stelt 
minimumvoorschriften vast en laat de 
lidstaten daarmee de keuze gunstiger 
bepalingen voor de bescherming van 
werknemers te handhaven of aan te nemen, 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad gepubliceerd.
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met name waar het de vaststelling betreft 
van lagere waarden voor de oriëntatie- en 
actiewaarden of de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
elektromagnetische velden. De uitvoering 
van deze richtlijn mag echter niet als 
rechtvaardiging dienen voor enigerlei 
verlaging van het in de lidstaten reeds 
bestaande beschermingsniveau.

Or. fr

Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het is van belang dat werkgevers zich 
aanpassen aan de technische vooruitgang 
en de wetenschappelijke kennis inzake de 
risico's in verband met blootstelling aan 
elektromagnetische velden teneinde de 
bescherming van de veiligheid en de 
gezondheid van werknemers te verbeteren.

(12) De werkgevers moeten zich aanpassen 
aan de technische vooruitgang en de 
wetenschappelijke kennis inzake de risico's 
in verband met blootstelling aan 
elektromagnetische velden teneinde de 
bescherming van de veiligheid en de 
gezondheid van werknemers te verbeteren.

Or. fr

Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Deze richtlijn heeft geen betrekking op 
de effecten op lange termijn van 
blootstelling aan elektromagnetische 
velden.

Or. fr
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Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) mogelijke effecten voor de gezondheid 
en veiligheid van werknemers met een 
verhoogd risico, zoals werknemers die een 
actief of passief implanteerbaar medisch 
hulpmiddel bij zich dragen (zoals 
pacemakers), werknemers die zijn 
uitgerust met draagbare medische 
hulpmiddelen (zoals insulinepompen) en 
zwangere vrouwen;

Or. fr

Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

waarbij rekening wordt gehouden met de 
technische vooruitgang en de mogelijkheid 
om maatregelen te nemen om de productie 
van elektromagnetische velden aan de bron 
te beheersen.

Or. fr

Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

de in dit artikel en in de bijlagen II en III 
bedoelde maatregelen af op de behoeften 
van werknemers met een verhoogd risico, 
met name werkgevers die zijn uitgerust 
met een implanteerbaar of draagbaar 
medische hulpmiddel en zwangere 
vrouwen.

Or. fr

Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de mogelijke indirecte gevolgen van 
blootstelling;

Or. fr
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Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 13
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De werkgever neemt passende 
maatregelen om te waarborgen dat de arts 
en/of de medische autoriteit 
verantwoordelijk voor het 
gezondheidstoezicht toegang hebben tot de 
resultaten van de in artikel 4 bedoelde 
risicobeoordeling.

2. De werkgever, zo nodig bijgestaan door 
de bedrijfsarts, neemt passende 
maatregelen om te waarborgen dat de arts 
en/of de medische autoriteit 
verantwoordelijk voor het
gezondheidstoezicht toegang hebben tot de 
resultaten van de in artikel 4 bedoelde 
risicobeoordeling.

Or. fr

Amendement 14
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) rekening te houden met de vaststelling 
van richtlijnen op het gebied van de 
technische harmonisatie en normalisatie 
met betrekking tot het ontwerp, de bouw, 
de vervaardiging of de constructie van 
arbeidsmiddelen of werkplekken;

a) rekening te houden met de vaststelling 
van richtlijnen op het gebied van de 
technische harmonisatie en normalisatie 
met betrekking tot de bouw, de 
vervaardiging of de constructie van 
arbeidsmiddelen of werkplekken;

Or. fr

Amendement 15
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegdheid tot vaststelling van de 
in artikel 10 bedoelde gedelegeerde 
handelingen wordt met ingang van [de 
datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn] verleend voor onbepaalde tijd.

2. De bevoegdheid tot vaststelling van de 
in artikel 10 bedoelde gedelegeerde 
handelingen wordt met ingang van [de 
datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn] aan de Commissie verleend voor 
een periode van vijf jaar. Uiterlijk negen 
maanden vóór het verstrijken van de 
periode van vijf jaar stelt de Commissie 
een verslag op over de gedelegeerde 
bevoegdheid. De bevoegdheidsdelegatie 
wordt stilzwijgend met perioden van 
dezelfde duur verlengd, tenzij het 
Europees Parlement of de Raad zich 
uiterlijk drie maanden voor het einde van 
een periode tegen verlenging verzet.

Or. fr

Amendement 16
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gedelegeerde handelingen die 
overeenkomstig dit artikel worden 
vastgesteld, treden onmiddellijk in werking 

1. Gedelegeerde handelingen vastgesteld 
volgens dit artikel treden onverwijld in 
werking en zijn van toepassing zolang er 
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en zijn van toepassing zolang geen 
bezwaar wordt aangetekend 
overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving 
van een gedelegeerde handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad wordt 
vermeld om welke redenen gebruik wordt 
gemaakt van de spoedprocedure.

geen bezwaar wordt gemaakt 
overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving 
van de gedelegeerde handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad wordt 
vermeld om welke redenen gebruik wordt 
gemaakt van de spoedprocedure om 
dwingende motieven in verband met de 
gezondheid en de bescherming van de 
werknemers.

Or. fr

Amendement 17
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Om de uitvoering van deze richtlijn, en met 
name de uitvoering van de 
risicobeoordeling en de medische 
controles, te vergemakkelijken, stelt de 
Commissie praktische handleidingen op 
voor de bepalingen van de artikelen 4 en 5 
en de bijlage II tot en met IV. De 
Commissie zal daarbij nauw samenwerken 
met het Raadgevend Comité voor 
veiligheid en gezondheid op de 
arbeidsplaats. Deze praktische 
handleidingen worden vastgesteld volgens 
de in artikel 11 bedoelde procedure.

Or. fr

Amendement 18
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het verslag dat overeenkomstig artikel 
17 bis van Richtlijn 89/391/EEG moet 
worden opgesteld, rapporteert met name 
over de doeltreffendheid van de richtlijn 
voor de vermindering van de blootstelling 

Onverminderd het verslag dat 
overeenkomstig artikel 17 bis van 
Richtlijn 89/391/EEG moet worden 
opgesteld, stelt de Commissie een speciaal 
verslag op binnen de vijf jaar te rekenen 
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aan elektromagnetische velden en over het 
percentage werkplekken waarvoor 
corrigerend optreden nodig was.

vanaf [de datum van inwerkingtreding 
van deze richtlijn]. In dit speciale verslag 
wordt met name de doeltreffendheid van de 
richtlijn voor de vermindering van de 
blootstelling aan elektromagnetische 
velden beschreven, alsmede het percentage 
werkplekken waarvoor corrigerend 
optreden nodig was.

Or. fr


