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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav för 
arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med 
fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet (20:e särdirektivet enligt artikel 16.1 
i direktiv 89/391/EEG)
(KOM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2011)0348),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 153.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0191/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den …1,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den …,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-.../2011).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I detta direktiv fastställs minimikrav, 
vilket ger medlemsstaterna möjlighet att 

(Berör inte den svenska versionen.)

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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behålla eller anta mer förmånliga 
bestämmelser för skydd av arbetstagare, 
särskilt genom att fastställa lägre 
orienterings- och insatsvärden eller 
gränsvärden för exponering när det gäller 
elektromagnetiska fält. Genomförandet av 
detta direktiv bör emellertid inte kunna 
åberopas som skäl till inskränkningar i det 
skydd som för närvarande finns i varje 
medlemsstat.

Or. fr

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Arbetsgivarna bör anpassa sig till 
tekniska framsteg och vetenskapliga rön 
om risker i samband med exponering för 
elektromagnetiska fält i syfte att förbättra 
arbetstagarnas säkerhet och hälsoskydd.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Detta direktiv omfattar inte långsiktiga 
effekter.

3. Detta direktiv omfattar inte långsiktiga 
effekter av exponering för 
elektromagnetiska fält.

Or. fr
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) gränsvärden för exponering: gränser för 
exponering för elektromagnetiska fält som 
är direkt grundade på bekräftad 
hälsopåverkan och biologiska
hänsynstaganden. Om dessa gränser 
respekteras, är detta en garanti för att 
arbetstagare som exponeras för 
elektromagnetiska fält skyddas mot alla 
kända negativa hälsoeffekter.

e) gränsvärden för exponering: gränser för 
exponering för elektromagnetiska fält som 
är direkt grundade på bekräftad 
hälsopåverkan och biofysiska 
hänsynstaganden. Om dessa gränser 
respekteras, är detta en garanti för att 
arbetstagare som exponeras för 
elektromagnetiska fält skyddas mot alla 
kända negativa hälsoeffekter.

Or. fr

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att kunna garantera ett adekvat skydd 
av personer som arbetar i närheten av 
utrustning för magnetisk 
resonanstomografi i drift och för att 
kunna ta vederbörlig hänsyn till de 
säkerhets- och skyddsåtgärder som finns 
för exponering för elektromagnetiska fält 
ska arbetsgivarna genomföra 
riskbedömningar och vidta lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder för 
att skydda arbetstagarna för eventuella 
risker i samband med exponering för 
elektromagnetiska fält. Arbetstagarnas 
närvaro i närheten av utrustning för 
magnetisk resonanstomografi i drift ska 
vara begränsad till medicinska strålkällor 
vilka absolut kräver arbetstagarnas 
närvaro. I syfte att minska exponeringen 
och förebygga riskerna ska arbetsgivarna 
definiera ett område med statiska 
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magnetfält till vilket tillträdet är 
kontrollerat och vidta tekniska, 
organisatoriska, informativa och 
utbildningsmässiga åtgärder för de 
arbetstagare som får vistas i området till 
vilket tillträdet är kontrollerat.

Or. fr

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Alla effekter på hälsa och säkerhet för 
arbetstagare som är särskilt utsatta, 
exempelvis arbetstagare som har uppgivit 
för arbetsgivaren att de har en aktiv 
medicinsk enhet inopererad i kroppen samt 
kvinnor som har uppgivit att de är gravida.

c) Alla effekter på hälsa och säkerhet för 
arbetstagare som är särskilt utsatta, 
exempelvis arbetstagare som har en aktiv 
eller passiv medicinsk enhet (t.ex. en 
pacemaker) inopererad i kroppen, 
arbetstagare som har en bärbar medicinsk 
anordning (t.ex. en insulinpump) samt 
kvinnor som är gravida.

Or. fr

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med beaktande av tekniska framsteg och 
möjligheten att kontrollera produktionen av 
elektromagnetiska fält vid källan ska 
exponeringen för elektromagnetiska fält 
elimineras eller reduceras till ett minimum.

1. Med beaktande av tekniska framsteg och 
möjligheten att kontrollera produktionen av 
elektromagnetiska fält vid källan ska de 
risker som uppstår vid exponering för 
elektromagnetiska fält elimineras eller 
reduceras till ett minimum.

Or. fr
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Under alla omständigheter ska 
arbetstagare inte utsättas för värden vilka 
överstiger gränsvärdena för exponering och 
som kan leda till negativa hälsoeffekter, 
såvida inte villkoren i artikel 3.6 är 
uppfyllda. Om gränsvärdet för exponering, 
trots de åtgärder som arbetsgivaren vidtagit 
för att tillämpa detta direktiv, har 
överskridits, ska arbetsgivaren omedelbart 
vidta ytterligare åtgärder för att minska 
exponeringen så att den hamnar under 
gränsvärdet. Arbetsgivaren ska fastställa 
orsakerna till att gränsvärdena för 
exponering har överskridits och anpassa 
skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder 
för att undvika att detta upprepas.

4. Under alla omständigheter ska 
arbetstagare inte utsättas för värden vilka 
överstiger gränsvärdena för exponering och 
som kan leda till negativa hälsoeffekter, 
såvida inte villkoren i artikel 3.6 är 
uppfyllda. Om gränsvärdet för exponering, 
trots de åtgärder som arbetsgivaren vidtagit 
för att tillämpa detta direktiv, har 
överskridits, ska arbetsgivaren omedelbart 
vidta ytterligare åtgärder för att minska 
exponeringen så att den hamnar under 
gränsvärdet. Arbetsgivaren ska fastställa 
orsakerna till att gränsvärdena för 
exponering har överskridits och anpassa 
skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder 
samt se till att förändringarna kan spåras.

Or. fr

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I överensstämmelse med artikel 15 i 
direktiv 89/391/EEG ska arbetsgivaren 
anpassa de åtgärder som avses i denna 
artikel och i bilagorna II och III till kraven 
för arbetstagare som är utsatta för särskilda 
risker.

5. I överensstämmelse med artikel 15 i 
direktiv 89/391/EEG ska arbetsgivaren 
anpassa de åtgärder som avses i denna 
artikel och i bilagorna II och III till kraven 
för arbetstagare som är utsatta för särskilda 
risker, särskilt arbetstagare som har en 
medicinsk enhet inopererad i kroppen 
eller arbetstagare med en bärbar 
medicinsk anordning samt gravida 
kvinnor.

Or. fr
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 10 och 12 i direktiv 89/391/EEG 
ska arbetsgivaren säkerställa att de 
arbetstagare som utsätts för risker på grund 
av elektromagnetiska fält på arbetsplatsen 
eller deras företrädare får ta del av all 
nödvändig information och utbildning om 
resultatet av den riskbedömning som 
föreskrivs i artikel 4.1 i detta direktiv, 
särskilt när det gäller

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 10 och 12 i direktiv 89/391/EEG 
ska arbetsgivaren säkerställa att de 
arbetstagare som utsätts för risker på grund 
av elektromagnetiska fält på arbetsplatsen 
eller deras företrädare, utsedda i enlighet 
med nationell praxis och lagstiftning, får 
ta del av all nödvändig information och 
utbildning om resultatet av den 
riskbedömning som föreskrivs i artikel 4.1 
i detta direktiv, särskilt när det gäller

Or. fr

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 6 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) eventuella indirekta effekter av 
exponeringen,

Or. fr

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det konstateras att en arbetstagare 
utsatts för en exponering inom 
frekvensområdet 100 kHz–300 GHz, och 

Om det konstateras att en arbetstagare 
utsatts för en exponering inom 
frekvensområdet 100 kHz–300 GHz, och 
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under alla omständigheter om 
exponeringen omfattar värden över 
gränsvärdena, ska denne erbjudas att 
genomgå en hälsokontroll i enlighet med 
nationell lag och praxis. Om hälsoskador 
till följd av sådan exponering upptäcks, ska 
arbetsgivaren genomföra en omvärdering 
av risken i enlighet med artikel 4.

under alla omständigheter om 
exponeringen omfattar värden över 
gränsvärdena, ska denne erbjudas att 
genomgå en hälsokontroll i enlighet med 
nationell lag och praxis. Hälsokontrollen 
ska ske under arbetstid och arbetsgivaren 
ska stå för kostnaderna. Om hälsoskador 
till följd av sådan exponering upptäcks, ska 
arbetsgivaren genomföra en omvärdering 
av risken i enlighet med artikel 4.

Or. fr

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Arbetsgivaren ska vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att den läkare 
eller behöriga medicinska instans som 
ansvarar för hälsokontrollerna har tillgång 
till resultaten av den riskbedömning som 
avses i artikel 4.

2. Arbetsgivaren ska vidta lämpliga 
åtgärder, vid behov med hjälp av 
företagshälsovården, för att säkerställa att 
den läkare eller behöriga medicinska 
instans som ansvarar för hälsokontrollerna 
har tillgång till resultaten av den 
riskbedömning som avses i artikel 4.

Or. fr

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) beakta antagandet av direktiv om teknisk 
harmonisering och standardisering som 
gäller utformning, uppbyggnad av, 
tillverkning eller konstruktion av 
arbetsutrustning eller arbetsplatser,

a) beakta antagandet av direktiv om teknisk 
harmonisering och standardisering som 
gäller uppbyggnad av, tillverkning eller 
konstruktion av arbetsutrustning eller 
arbetsplatser,

Or. fr
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Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i artikel 10 ska delegeras tills vidare
[den dag då detta direktiv träder i kraft].

2. Delegering av de befogenheter som 
avses i artikel 10 ska ges till kommissionen 
för en period av fem år från och med den 
... [den dag då detta direktiv träder i kraft].
Kommissionen ska utarbeta en rapport 
om delegeringen av befogenheter senast 
nio månader före utgången av perioden 
av fem år. Delegeringen av befogenheter 
ska genom tyst medgivande förlängas med 
perioder av samma längd, om inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

Or. fr

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Delegerade akter som antagits enligt 
denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål 
och ska tillämpas så länge som ingen 
invändning görs i enlighet med punkt 2. 
Akten ska överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet tillsammans 
med en motivering av varför det 
skyndsamma förfarandet tillämpas.

1. Delegerade akter som antagits enligt 
denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål 
och ska tillämpas så länge ingen 
invändning görs i enlighet med punkt 2. 
Delgivningen av en delegerad akt till 
Europaparlamentet och rådet ska innehålla
en motivering till varför det skyndsamma 
förfarandet tillämpas på grund av 
tvingande skäl som är förknippade med 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

Or. fr
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Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att underlätta genomförandet av detta 
direktiv, i synnerhet genomförandet av 
riskbedömningen, ska kommissionen 
utarbeta praktiska handledningar för 
bestämmelserna i artiklarna 4 och 5 samt 
bilagorna II–IV. Kommissionen ska 
bedriva ett nära samarbete med rådgivande 
kommittén för arbetsmiljöfrågor.

För att underlätta genomförandet av detta 
direktiv, i synnerhet genomförandet av 
riskbedömningen och hälsokontroller, ska 
kommissionen utarbeta praktiska 
handledningar för bestämmelserna i 
artiklarna 4 och 5 samt bilagorna II–IV.
Dessa praktiska handledningar ska antas 
i enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 11.

Or. fr

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den rapport som ska utarbetas i enlighet 
med artikel 17 a i direktiv 89/391/EEG ska 
särskilt belysa hur effektivt direktivet är i 
fråga om att minska exponeringen för 
elektromagnetiska fält och andelen 
arbetsplatser där korrigerande åtgärder 
krävs.

Utan att det påverkar den rapport som ska 
utarbetas i enlighet med artikel 17 a i 
direktiv 89/391/EEG ska kommissionen 
utarbeta en särskild rapport inom fem år 
från och med den [den dag då detta 
direktiv träder i kraft]. Denna särskilda 
rapport ska särskilt belysa hur effektivt 
direktivet är i fråga om att minska 
exponeringen för elektromagnetiska fält 
och andelen arbetsplatser där korrigerande 
åtgärder krävs.

Or. fr


