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Legenda simbolurilor utilizate

        *      Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].



PR\883642RO.doc 3/13 PE474.084v02-00

RO

CUPRINS

Pagina

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN..............5



PE474.084v02-00 4/13 PR\883642RO.doc

RO



PR\883642RO.doc 5/13 PE474.084v02-00

RO

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la 
riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) [a douăzecea directivă 
specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]
(COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0348),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 153 alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0191/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ......20111,

– după consultarea Comitetului Regiunilor,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și 
avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0000/2011),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezenta directivă stabilește cerințe 
minime, oferind astfel statelor membre 
posibilitatea de a menține sau de a adopta 

(7) Prezenta directivă stabilește cerințe 
minime, oferind astfel statelor membre 
posibilitatea de a menține sau de a adopta 

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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dispoziții mai favorabile pentru protecția 
lucrătorilor, în special de a stabili niveluri 
mai scăzute pentru valorile orientative și 
pentru valorile de declanșare a acțiunii sau 
pentru valorile limită de expunere la 
câmpuri electromagnetice. Cu toate 
acestea, punerea în aplicare a prezentei 
directive nu poate servi pentru justificarea 
unui regres în raport cu situația existentă în 
fiecare stat membru.

dispoziții mai favorabile pentru protecția 
lucrătorilor, în special de a stabili niveluri 
mai scăzute pentru valorile orientative și 
pentru valorile de declanșare a acțiunii sau 
pentru valorile limită de expunere la 
câmpuri electromagnetice. Cu toate 
acestea, punerea în aplicare a prezentei 
directive nu trebuie să servească la
justificarea unui regres în raport cu situația 
existentă în fiecare stat membru.

Or. fr

Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este necesar ca angajatorii să se 
adapteze la progresul tehnic și la 
cunoștințele științifice privind riscurile 
legate de expunerea la câmpuri 
electromagnetice, în vederea îmbunătățirii 
protecției securității și sănătății lucrătorilor.

(12) Angajatorii trebuie să se adapteze la 
progresul tehnic și la cunoștințele științifice 
privind riscurile legate de expunerea la 
câmpuri electromagnetice, în vederea 
îmbunătățirii protecției securității și 
sănătății lucrătorilor.

Or. fr

Amendamentul 3
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezenta directivă nu se referă la 
efectele pe termen lung.

(3) Prezenta directivă nu se referă la 
efectele pe termen lung ale expunerii la 
câmpuri electromagnetice.

Or. fr
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Amendamentul 4
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „valori limită de expunere”: limite ale 
expunerii la câmpuri electromagnetice care 
au fost stabilite pe baza efectelor asupra 
sănătății și a considerațiilor biologice
cunoscute. Respectarea valorilor limită de 
expunere aplicabile efectelor asupra 
sănătății va garanta protecția lucrătorilor 
expuși la câmpuri electromagnetice 
împotriva tuturor efectelor nocive 
cunoscute asupra sănătății. Respectarea 
valorilor limită de expunere aplicabile 
efectelor asupra securității va garanta 
protecția lucrătorilor expuși la câmpuri 
electromagnetice împotriva tuturor 
efectelor nocive cunoscute asupra sănătății 
și securității;

(e) „valori-limită de expunere”: limite ale 
expunerii la câmpuri electromagnetice care 
au fost stabilite pe baza efectelor asupra 
sănătății și a considerațiilor biofizice
cunoscute. Respectarea valorilor limită de 
expunere aplicabile efectelor asupra 
sănătății va garanta protecția lucrătorilor 
expuși la câmpuri electromagnetice 
împotriva tuturor efectelor nocive 
cunoscute asupra sănătății. Respectarea 
valorilor limită de expunere aplicabile 
efectelor asupra securității va garanta 
protecția lucrătorilor expuși la câmpuri 
electromagnetice împotriva tuturor 
efectelor nocive cunoscute asupra sănătății 
și securității;

Or. fr

Amendamentul 5
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura o protecție adecvată a 
persoanelor care lucrează în proximitatea 
unui echipament de imagistică prin 
rezonanță magnetică (RMN) aflat în
funcțiune și pentru a ține în mod adecvat 
seama de  precauțiile și măsurile de 
protecție existente în ceea ce privește 
expunerea la câmpurile electromagnetice, 
angajatorii efectuează evaluări ale 
riscurilor și adoptă măsuri tehnice și 
organizaționale adecvate pentru a proteja 
lucrătorii de riscurile potențiale care 
decurg din expunerea la câmpurile 



PE474.084v02-00 8/13 PR\883642RO.doc

RO

electromagnetice. Prezența lucrătorilor în 
proximitatea unui echipament RMN aflat 
în funcțiune se limitează la actele 
medicale pentru care prezența acestora 
este strict necesară. Angajatorii definesc o 
zonă de câmp magnetic static cu acces 
controlat și adoptă măsuri tehnice, 
organizaționale, de informare și de 
formare profesională vizând lucrătorii 
care pot intra în zona cu acces controlat, 
astfel încât să se reducă expunerea și să 
se prevină riscurile.

Or. fr

Amendamentul 6
Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) oricăror efecte legate de sănătatea și 
securitatea lucrătorilor care prezintă riscuri 
deosebite, care au declarat angajatorului 
că poartă un dispozitiv medical activ 
implantabil, precum și femeile care au 
declarat că sunt gravide;

(c) oricăror efecte legate de sănătatea și 
securitatea lucrătorilor care prezintă riscuri 
deosebite, cum ar fi lucrătorii care poartă 
un dispozitiv medical implantabil activ sau 
pasiv (de exemplu stimulatoare cardiace), 
lucrătorii echipați cu dispozitive medicale 
portative (cum ar fi pompele de insulină)
și femeile gravide;

Or. fr

Amendamentul 7
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Luând în considerare progresul tehnic 
și disponibilitatea măsurilor de control al 
producției de câmpuri electromagnetice la 
sursă, expunerea la câmpuri 
electromagnetice se elimină sau se reduce
la minimum.

(1) Luând în considerare progresul tehnic 
și disponibilitatea măsurilor de control al 
producției de câmpuri electromagnetice la 
sursă, riscurile asociate expunerii la 
câmpuri electromagnetice sunt eliminate
sau reduse la minimum.
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Or. fr

Amendamentul 8
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În orice caz, lucrătorii nu trebuie supuși 
unor expuneri superioare valorilor limită 
aplicabile efectelor asupra sănătății decât 
dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la 
articolul 3 alineatul (6). Dacă, în pofida 
măsurilor luate de angajator pentru a 
respecta prezenta directivă, valorile limită 
de expunere aplicabile efectelor asupra 
sănătății este depășită, angajatorul ia 
măsuri imediate pentru a reduce expunerea 
sub aceste valori limită de expunere. 
Angajatorul stabilește cauzele depășirii 
valorilor limită de expunere aplicabile 
efectelor asupra sănătății și adaptează în 
consecință măsurile de protecție și de 
prevenire în scopul de a evita o nouă 
depășire.

(4) În orice caz, lucrătorii nu trebuie supuși 
unor expuneri superioare valorilor limită 
aplicabile efectelor asupra sănătății decât 
dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la 
articolul 3 alineatul (6). Dacă, în pofida 
măsurilor luate de angajator pentru a 
respecta prezenta directivă, valorile limită 
de expunere aplicabile efectelor asupra 
sănătății sunt depășite, angajatorul ia 
măsuri imediate pentru a reduce expunerea 
sub aceste valori limită de expunere. 
Angajatorul stabilește cauzele depășirii 
valorilor limită de expunere aplicabile 
efectelor asupra sănătății și adaptează în 
consecință măsurile de protecție și de 
prevenire, asigurând în mod adecvat 
trasabilitatea adaptărilor efectuate.

Or. fr

Amendamentul 9
Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În temeiul articolului 15 din Directiva 
89/391/CEE, angajatorul adaptează 
măsurile prevăzute în prezentul articol și în 
anexele II și III la necesitățile lucrătorilor 
expuși unui risc deosebit.

(5) În temeiul articolului 15 din Directiva 
89/391/CEE, angajatorul adaptează 
măsurile prevăzute în prezentul articol și în 
anexele II și III la necesitățile lucrătorilor 
expuși unui risc deosebit, în special ale 
lucrătorilor echipați cu un dispozitiv 
medical implantabil sau portativ și ale 
femeilor însărcinate;

Or. fr
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Amendamentul 10
Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere dispozițiilor 
articolelor 10 și 12 din Directiva 
89/391/CEE, angajatorul se asigură că 
lucrătorii expuși riscurilor generate de 
câmpurile electromagnetice la locul de 
muncă și/sau reprezentanții acestora 
beneficiază de toate informațiile și 
formarea privind rezultatul evaluării 
riscurilor prevăzute la articolul 4 
alineatul (1) din prezenta directivă cu 
privire, în special, la următoarele:

Fără a se aduce atingere dispozițiilor 
articolelor 10 și 12 din Directiva 
89/391/CEE, angajatorul se asigură că 
lucrătorii expuși riscurilor generate de 
câmpurile electromagnetice la locul de 
muncă și/sau reprezentanții acestora, 
desemnați conform legislației și 
practicilor la nivel național, beneficiază 
de toate informațiile și formarea privind 
rezultatul evaluării riscurilor prevăzute la 
articolul 4 alineatul (1) din prezenta 
directivă cu privire, în special, la 
următoarele:

Or. fr

Amendamentul 11
Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) posibilele efecte indirecte ale 
expunerii;

Or. fr

Amendamentul 12
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru expunerile în gama de frecvențe 
100 kHz – 300 GHz și în toate cazurile în 
care se depistează o expunere peste valorile 

Pentru expunerile în gama de frecvențe 
100 kHz – 300 GHz și în toate cazurile în 
care se depistează o expunere peste valorile 
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limită de expunere, lucrătorul sau lucrătorii 
în cauză trebuie să dispună de servicii de 
control medical în conformitate cu 
legislația și practicile la nivel național. 
Dacă se detectează deteriorarea sănătății ca 
urmare a acestei expuneri, angajatorul 
efectuează o reevaluare a riscurilor, în 
conformitate cu articolul 4.

limită de expunere, lucrătorul sau lucrătorii 
în cauză trebuie să dispună de servicii de 
control medical în conformitate cu 
legislația și practicile la nivel național.
Acest control medical se realizează în 
cadrul programului de lucru, iar costurile 
aferente sunt suportate de angajator.
Dacă se detectează deteriorarea sănătății ca 
urmare a acestei expuneri, angajatorul 
efectuează o reevaluare a riscurilor, în 
conformitate cu articolul 4.

Or. fr

Amendamentul 13
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Angajatorul ia măsurile 
corespunzătoare pentru a garanta că 
medicul și/sau autoritatea medicală 
responsabilă cu supravegherea stării de 
sănătate au acces la rezultatele evaluării 
riscurilor prevăzute la articolul 4.

(2) Angajatorul, asistat, dacă este cazul, de 
un specialist în medicina muncii, ia 
măsurile corespunzătoare pentru a garanta 
că medicul și/sau autoritatea medicală 
responsabilă cu supravegherea stării de 
sănătate au acces la rezultatele evaluării 
riscurilor prevăzute la articolul 4.

Or. fr

Amendamentul 14
Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să se ia în considerare adoptarea de 
directive în materie de armonizare tehnică 
și de standardizare privind proiectarea,
construcția, fabricarea sau realizarea de 
echipamente și posturi de lucru;

(a) să se ia în considerare adoptarea de 
directive în materie de armonizare tehnică 
și de standardizare privind construcția, 
fabricarea sau realizarea de echipamente și 
posturi de lucru;

Or. fr
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Amendamentul 15
Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea competenței menționate la 
articolul 10 se acordă pe durată 
nedeterminată începând din [data intrării 
în vigoare a prezentei directive].

(2) Delegarea competenței menționate la 
articolul 10 este conferită Comisiei pentru 
o perioadă de cinci ani începând din [data 
intrării în vigoare a prezentei directive].
Comisia întocmește un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
nouă luni înainte de încheierea perioadei 
de cinci ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Or. fr

Amendamentul 16
Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Actele delegate adoptate în temeiul 
prezentului articol intră imediat în vigoare 
și se aplică atât timp cât nu se formulează 
nicio obiecție în conformitate cu alineatul 
(2). În notificarea actului delegat transmisă 
Parlamentului European și Consiliului se 
prezintă motivele pentru care s-a folosit 
procedura de urgență.

(1) Actele delegate adoptate în temeiul 
prezentului articol intră imediat în vigoare 
și se aplică atât timp cât nu se formulează 
nicio obiecție în conformitate cu alineatul 
(2). În notificarea actului delegat transmisă 
Parlamentului European și Consiliului se
prezintă motivele pentru care s-a folosit 
procedura de urgență, aceasta impunându-
se în mod imperios din rațiuni legate de 
sănătatea și protecția lucrătorilor.

Or. fr
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Amendamentul 17
Propunere de directivă
Articolul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul facilitării punerii în aplicare a 
prezentei directive, în special a evaluării 
riscurilor, Comisia elaborează un ghid 
practic cu privire la dispozițiile 
articolelor 4 și 5 și ale anexelor II-IV. 
Comisia colaborează îndeaproape cu 
Comitetul consultativ pentru securitate și 
sănătate la locul de muncă.

În scopul facilitării punerii în aplicare a 
prezentei directive, în special a evaluării 
riscurilor și a efectuării controlului 
medical, Comisia elaborează un ghid 
practic cu privire la dispozițiile 
articolelor 4 și 5 și ale anexelor II-IV.
Comisia colaborează îndeaproape cu 
Comitetul consultativ pentru securitate și 
sănătate la locul de muncă. Aceste ghiduri 
practice se adoptă în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 11.

Or. fr

Amendamentul 18
Propunere de directivă
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul care trebuie elaborat în 
conformitate cu articolul 17 litera (a) din 
Directiva 89/391/CEE se referă în special 
la eficacitatea directivei în reducerea 
expunerii la câmpuri electromagnetice și la 
procentajul de posturi de lucru care au 
necesitat măsuri corective.

Fără a aduce atingere raportului care 
trebuie elaborat în conformitate cu 
articolul 17a din Directiva 89/391/CEE, 
Comisia elaborează un raport specific în 
perioada de cinci ani de la [data intrării 
în vigoare a prezentei directive]. Acest 
raport specific se referă în special la 
eficacitatea directivei în reducerea 
expunerii la câmpuri electromagnetice și la 
procentajul de posturi de lucru care au 
necesitat măsuri corective.

Or. fr


