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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obiectivul prezentei propuneri de directivă a Comisiei Europene este revizuirea 
Directivei 2004/40/CE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 
expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici.

În 2006, comunitatea medicală a interpelat Comisia cu privire la impactul deosebit de negativ 
pe care l-ar avea transpunerea acestei directive asupra utilizării şi dezvoltării tehnicii de 
imagistică prin rezonanţă magnetică (RMN). Problema pe care a identificat-o a fost că fixarea 
unor valori-limită de expunere foarte restrictive ar fi redus câmpul de activitate al RMN-ului, 
instrument care este indispensabil pentru diagnosticarea şi tratarea a numeroase boli.

După ce într-o primă instanţă a amânat termenul de transpunere a Directivei 2004/40/CE de la 
30 aprilie 2008 la 30 aprilie 2012, Comisia Europeană a decis, în cele din urmă, să propună 
prezentul text, în care propune exceptarea RMN-ului şi a activităţilor conexe de la aplicarea 
valorilor-limită de expunere, lucru pe care îl salut. 

Conştient de riscurile la care se expun lucrătorii în cadrul procedurilor RMN, sectorul medical 
a instituit deja măsuri de protecţie riguroase. De altminteri, acestea sunt însoţite de controale 
stricte şi de activităţi de formare cu privire la procedurile de securitate şi la riscurile pentru 
sănătate pe termen scurt şi lung în caz de supraexpunere şi/sau de nerespectare a procedurilor 
de securitate. 

Având în vedere aceşti factori, consider că acordarea unei derogări pentru RMN şi activităţile 
conexe este perfect justificată, în special dacă se ia în considerare faptul că, în anexa IV la 
propunere, Comisia a condiţionat acordarea acestei scutiri de introducerea unor măsuri de 
siguranţă mai stricte. 

Prin fixarea unor valori-limită de expunere foarte stricte şi prin acordarea unei derogări pentru 
RMN şi activităţile conexe privind aplicarea acestor valori, prezenta propunere va permite să 
se găsească un echilibru între, pe de o parte, obligaţia Uniunii Europene de a proteja sănătatea 
şi securitatea lucrătorilor, în conformitate cu articolul 151 şi cu articolul 153 alineatul (1) din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi, pe de altă parte, progresele reale în materie 
de cercetare şi de sănătate publică permise de folosirea tehnicii RMN. 

În ciuda tuturor ameliorărilor aduse textului, trebuie să constatăm că părţi ale acestuia rămân 
încă prea complicate, chiar neinteligibile. 

Prezentul aviz este limitat la domeniul de competenţă al Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică şi siguranţă alimentară şi urmăreşte trei obiective. În primul rând, îşi propune 
sprijinirea condiţiilor de derogare propuse de Comisie prin adăugarea unui articol dedicat 
exclusiv derogărilor (amendamentul 17). Pe de altă parte, urmăreşte clarificarea şi 
simplificarea textului în anumite părţi ale propunerii.  În fine, îşi propune completarea şi 
consolidarea măsurilor referitoare la siguranţa şi sănătatea lucrătorilor.

AMENDAMENTELE
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Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară recomandă Comisiei pentru 
ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După intrarea în vigoare a 
Directivei 2004/40/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 29 aprilie 
2004 privind cerinţele minime de securitate 
şi sănătate referitoare la expunerea 
lucrătorilor la riscuri generate de agenţii 
fizici (câmpuri electromagnetice), părţile 
interesate, în special comunitatea medicală, 
au exprimat preocupări serioase legate de
potenţialul impact al punerii în aplicare a 
respectivei directive asupra procedurilor
medicale bazate pe imagistică medicală.
Totodată, au fost exprimate preocupări cu 
privire la impactul directivei asupra 
anumitor activităţi industriale.

(3) După intrarea în vigoare a 
Directivei 2004/40/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 29 aprilie 
2004 privind cerinţele minime de securitate 
şi sănătate referitoare la expunerea 
lucrătorilor la riscuri generate de agenţii 
fizici (câmpuri electromagnetice), părţile 
interesate, în special comunitatea medicală, 
au exprimat preocupări serioase legate de
efectele negative pe care le-ar avea 
punerea în aplicare a respectivei directive, 
pe de o parte, asupra anumitor activităţi 
industriale şi, pe de altă parte, asupra 
anumitor proceduri medicale bazate pe 
imagistică medicală, în special asupra 
imagisticii prin rezonanţă magnetică 
(RMN). Aplicarea valorilor limită de 
expunere, a valorilor orientative şi a 
valorilor de declanşare a acţiunii în 
sectorul medical ar reduce posibilităţile de 
utilizare a tehnicii RMN, care este un 
instrument indispensabil pentru 
diagnosticarea şi tratarea mai multor boli.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia a examinat cu atenţie 
argumentele formulate de părţile interesate 
şi, în urma mai multor consultări, a decis să 
revizuiască în profunzime anumite 
prevederi ale Directivei 2040/40/CE, pe 

(4) Comisia a examinat cu atenţie 
argumentele formulate de părţile interesate, 
în special de sectorul medical, şi, în urma 
mai multor consultări, a decis să 
revizuiască anumite prevederi ale 
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baza noilor informaţii ştiinţifice furnizate 
de experţi recunoscuţi pe plan 
internaţional.

Directivei 2040/40/CE, pe baza noilor 
informaţii ştiinţifice furnizate de experţi 
recunoscuţi pe plan internaţional şi pe baza 
noilor recomandări revizuite ale Comisiei 
internaţionale pentru protecţia împotriva 
radiaţiilor neionizante (ICNIRP).

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Un sistem de protecţie împotriva 
câmpurilor electromagnetice ar trebui să se 
limiteze la definirea, fără detalii excesive, a 
obiectivelor care trebuie atinse, a 
principiilor care trebuie respectate şi a 
valorilor fundamentale care trebuie 
aplicate, pentru a permite statelor membre 
să aplice cerinţele minime în mod 
echivalent.

(8) Un sistem de protecţie împotriva 
câmpurilor electromagnetice ar trebui să se 
limiteze la definirea, fără detalii excesive, a 
obiectivelor care trebuie atinse, a 
principiilor care trebuie respectate şi a 
valorilor fundamentale care trebuie 
aplicate, pentru a permite statelor membre 
să aplice cerinţele minime în mod 
echivalent. În plus, acest sistem de 
protecţie ar trebui să fie însoţit de studii 
mai aprofundate şi independente pentru a 
obţine date ştiinţifice (bazate pe indicatori 
comuni şi obiectivi) privind efectele pe 
termen scurt şi lung, în special posibilele 
efecte cancerigene, ale expunerii la 
câmpuri electromagnetice.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Nivelul expunerii la câmpurile 
electromagnetice poate fi redus într-un 
mod mai eficient prin introducerea unor 
măsuri preventive încă din faza de 
proiectare a locurilor de muncă, astfel încât 
să se acorde prioritate reducerii riscului la 
sursă în momentul selectării 
echipamentelor, procedurilor şi metodelor 

(11) Nivelul expunerii la câmpurile 
electromagnetice poate fi redus într-un 
mod mai eficient prin introducerea unor 
măsuri preventive încă din faza de 
proiectare a locurilor de muncă, astfel încât 
să se acorde prioritate reducerii riscului la 
sursă în momentul selectării 
echipamentelor, procedurilor şi metodelor 
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de lucru. Dispoziţiile privind 
echipamentele şi metodele de lucru 
contribuie astfel la protecţia lucrătorilor 
care le utilizează. Cu toate acestea, este 
necesar să se evite duplicarea evaluărilor 
atunci când echipamentele de lucru 
îndeplinesc cerinţele legislaţiei UE 
referitoare la produse, care stabileşte 
niveluri de securitate mai ridicate decât 
cele prevăzute de prezenta directivă şi, în 
special, de Directiva 1999/5/CE şi 
Directiva 2006/95/CE Acest lucru permite 
o evaluare simplificată într-un mare 
număr de cazuri.

de lucru. Dispoziţiile privind 
echipamentele şi metodele de lucru 
contribuie astfel la protecţia lucrătorilor 
care le utilizează. În plus, este imperativ 
ca procedurile şi metodele de lucru să fie 
asociate unor activităţi de formare 
obligatorii care să urmărească 
sensibilizarea şi prevenirea riscurilor în 
caz de nerespectare a obligaţiei de a 
utiliza echipamente de protecţie sau a 
procedurilor de securitate şi ca formarea 
şi echipamentele de lucru să fie evaluate 
în conformitate cu Directiva 1999/5/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului
din 9 martie 1999 privind echipamentele 
hertziene şi echipamentele terminale de 
telecomunicaţii şi recunoaşterea reciprocă 
a conformităţii acestora1 şi cu Directiva 
2006/95/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 12 decembrie 2006 
privind armonizarea legislaţiilor statelor 
membre referitoare la echipamentele 
electrice destinate utilizării în cadrul unor 
anumite limite de tensiune2 şi să facă 
obiectul unor controale stricte şi a unor 
sancţiuni disuasive în cazul angajatorilor 
care nu le respectă. 
________________
1 JO L 91, 7.4.1999 p. 10.
2 JO L 374, 27.12.06 p. 10.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este necesar ca angajatorii să se 
adapteze la progresul tehnic şi la 
cunoştinţele ştiinţifice privind riscurile 
legate de expunerea la câmpuri 
electromagnetice, în vederea îmbunătăţirii 
protecţiei securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.

(12) Este necesar ca angajatorii să se 
adapteze la progresul tehnic şi la 
cunoştinţele ştiinţifice privind riscurile 
legate de expunerea la câmpuri 
electromagnetice, în vederea îmbunătăţirii 
protecţiei securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.
Se recomandă statelor membre să 
încurajeze angajatorii să respecte 
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prezenta directivă prin controale şi 
sancţiuni stricte. 

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Prezenta directivă nu se referă la 
efectele pe termen lung ale expunerii 
lucrătorilor la câmpuri electromagnetice. 
Cu toate acestea, în cazul în care apar noi 
dovezi cu privire la efectele pe termen 
lung ale expunerii la câmpuri 
electromagnetice, prezenta directivă ar 
trebui să fie revizuită în mod 
corespunzător, ţinând seama de aceste 
efecte probabile şi în conformitate cu 
articolul 17 din Directiva 89/391..

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezenta directivă, care este a douăzecea 
directivă specială în sensul articolului 16 
alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, 
stabileşte cerinţe minime privind protecţia 
lucrătorilor împotriva riscurilor pentru 
sănătatea şi securitatea lor generate sau 
care ar putea fi generate de expunerea la 
câmpuri electromagnetice (0 Hz –
300 GHz) la locul de muncă.

1. Prezenta directivă, care este a douăzecea 
directivă specială în sensul articolului 16 
alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, 
stabileşte cerinţe minime privind protecţia 
lucrătorilor împotriva riscurilor pentru 
sănătatea şi securitatea lor generate sau 
care ar putea fi generate de expunerea la 
câmpuri electromagnetice (0 Hz –
300 GHz) în cadrul activităţii lor 

profesionale. În conformitate cu anexa la
Directiva 89/391/CEE, prezenta directivă 
acoperă următoarele domenii: locurile de 
muncă, echipamentul de lucru, 
echipamentul individual de protecţie, 
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lucrul cu echipamente dotate cu ecrane de 
afişaj, manipularea încărcăturilor grele 
care implică riscul accidentării zonei 
lombare, şantierele temporare sau mobile, 
precum şi pescuitul şi agricultura.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prezenta directivă se referă la riscurile
directe pentru sănătatea şi securitatea
lucrătorilor cauzate de efectele nocive pe 
termen scurt în organismul uman produse 
de câmpuri electrice sau magnetice induse
prin absorbţia de energie şi prin curenţii de 
contact Totodată, directiva acoperă 
efectele indirecte asupra sănătăţii şi 
securităţii.

2. Prezenta directivă se referă la efectele 
nocive directe şi indirecte pe termen scurt
pentru sănătatea şi siguranţa lucrătorilor 
produse de câmpuri electromagnetice prin 
absorbţia de energie şi prin curenţii de 
contact

Amendamentul 9

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. Cu toate acestea, în cazul 
în care apar noi dovezi cu privire la 
efectele pe termen lung ale expunerii la 
câmpuri electromagnetice, prezenta 
directivă ar trebui să fie revizuită. 
Comisia elaborează şi publică un raport 
privind cele mai recente dovezi şi cercetări 
cu privire la efectele pe termen lung ale 
expunerii la câmpuri electromagnetice, în 
termen de cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive şi, ulterior, la 
fiecare cinci ani. Această revizuire este 
efectuată de o comisie ad-hoc de experţi 
independenţi şi ţine seama de toate 
lucrările de specialitate existente şi 
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recente privind efectele pe termen lung 
ale expunerii la câmpuri 
electromagnetice.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Directiva 89/391/CEE se aplică integral 
tuturor domeniilor menţionate la 
alineatul (1), fără a aduce atingere 
dispoziţiilor mai restrictive şi/sau mai 
specifice cuprinse în prezenta directivă.

5. Directiva 89/391/CEE se aplică integral 
tuturor domeniilor menţionate la 
alineatul (1), fără a aduce atingere 
dispoziţiilor mai restrictive sau mai 
specifice şi/sau anumitor exceptări pentru 
activităţile RMN şi activităţile lor conexe
cuprinse în prezenta directivă.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – literele b şi c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „efecte nocive asupra sănătăţii şi a 
securităţii”: efecte biologice pe termen 
scurt care au consecinţe dăunătoare asupra 
bunăstării mentale, fizice şi/sau generale a 
lucrătorilor expuşi şi efecte care produc o 
jenă temporară sau afectează funcţia 
cognitivă sau alte funcţii cerebrale sau 
musculare şi care, astfel, pot afecta 
capacitatea unui lucrător de a-şi desfăşura 
activitatea în condiţii de securitate;

(b) „efecte nocive asupra sănătăţii”:
efectele biologice care au consecinţe 
dăunătoare asupra bunăstării mentale, 
fizice şi/sau generale a lucrătorilor expuşi.
În prezenta directivă sunt avute în vedere 
doar efectele pe termen scurt;
(c) „efecte nocive asupra securităţii”: 
efecte care produc o perturbare temporară 
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sau afectează funcţia cognitivă sau alte 
funcţii cerebrale sau musculare şi care, 
astfel, pot afecta capacitatea unui lucrător 
de a-şi desfăşura activitatea în condiţii de 
securitate;

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Prin derogare, alineatele (1) şi (2) nu se 
aplică aplicaţiilor medicale care utilizează 
efectul de rezonanţă magnetică şi 
următoarelor activităţi conexe: testarea 
completă a sistemului înainte de avizarea 
expediţiei, instalare, curăţire, întreţinere, 
activităţi de cercetare şi dezvoltare. În 
aceste cazuri particulare, se pun în 
aplicare măsuri de protecţie specifice. În 
acest scop, Comisia se consultă cu 
grupurile de lucru existente şi procedează 
în conformitate cu măsurile stabilite în 
anexa IV.

4. Prin derogare, limitele de expunere 
stabilite la alineatele (1) şi (2) nu se aplică 
aplicaţiilor medicale care utilizează efectul 
de rezonanţă magnetică, în special în 
cazurile în care se furnizează servicii de 
asistenţă medicală, şi nu se aplică 
următoarelor activităţi conexe: testarea 
completă a sistemului înainte de avizarea 
expediţiei, instalare, curăţire, întreţinere, 
activităţi de cercetare şi dezvoltare. 
Măsurile de protecţie stabilite în prezenta 
directivă se aplică în continuare 
lucrătorilor expuşi la câmpurile 
electromagnetice generate de dispozitive 
de imagistică prin rezonanţă magnetică. 
Pentru a garanta protecţia adecvată a 
lucrătorilor şi utilizarea în condiţii de 
siguranţă a aplicaţiilor medicale care 
folosesc efectul de rezonanţă magnetică, 
angajatorii, pe lângă măsurile de 
protejare existente, efectuează în prealabil 
o evaluare a riscurilor potenţiale, instituie 
măsuri tehnice şi organizaţionale şi 
asigură activităţi de formare specifice şi 
suficiente în conformitate cu ghidurile 
practice redactate de Comisie menţionate 
la articolul 13 din prezenta directivă. În 
acest scop, Comisia se consultă cu 
grupurile de lucru existente şi procedează 
în conformitate cu măsurile stabilite în 
anexa IV. Prezenta derogare se revizuieşte 
în termen de cinci ani de la …*, luând în 
considerare noile dovezi referitoare la 
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efectul expunerii la câmpurile 
electromagnetice şi progresele înregistrate 
în domeniul protecţiei lucrătorilor 
împotriva expunerii.
_____________
* JO: a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Prin derogare, alineatele (1) şi (2) nu se 
aplică forţelor armate din statele membre, 
în cazul cărora se aplică şi funcţionează un 
sistem de protecţie echivalent şi mai 
specific, precum standardul NATO 
STANAG 2345. Statele membre 
informează Comisia cu privire la existenţa 
şi punerea efectivă în aplicare a unor astfel 
de sisteme de protecţie atunci când notifică 
transpunerea prevederilor prezentei 
directive în legislaţia naţională, în 
conformitate cu articolul 14.

5. Prin derogare, limitele de expunere 
stabilite la alineatele (1) şi (2) nu se aplică 
forţelor armate din statele membre, în cazul 
cărora se aplică şi funcţionează un sistem 
de protecţie echivalent şi mai specific, 
precum standardul NATO STANAG 2345. 
Statele membre informează Comisia cu 
privire la existenţa şi punerea efectivă în 
aplicare a unor astfel de sisteme de 
protecţie atunci când notifică transpunerea 
prevederilor prezentei directive în legislaţia 
naţională, în conformitate cu articolul 14.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Fără a se aduce atingere dispoziţiilor 
alineatelor (4) şi (5), lucrătorii nu pot fi
expuşi la niveluri de expunere peste 
valoarea-limită aplicabilă efectelor asupra 
sănătăţii. Pentru situaţiile specifice în care 
aceste valori pot fi depăşite temporar, 
statele membre pot pune în aplicare un 
sistem care să autorizeze lucrul în condiţii 
controlate şi pe baza unei evaluări 
cuprinzătoare a riscurilor, permiţând 

6. Fără a se aduce atingere dispoziţiilor 
alineatelor (4) şi (5), lucrătorii nu sunt 
expuşi la niveluri de expunere peste 
valoarea-limită aplicabilă efectelor asupra 
sănătăţii. Pentru situaţiile specifice şi 
punctuale în care aceste valori pot fi 
depăşite temporar în circumstanţe 
justificate în mod corespunzător având în 
vedere nivelul de dezvoltare şi 
caracteristicile specifice ale locurilor de 
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stabilirea nivelurilor reale de expunere şi 
probabilitatea acestora, precum şi 
compararea lor cu valorile limită de 
expunere definite în anexele II şi III. Astfel 
de situaţii specifice se aduc la cunoştinţa 
Comisiei în raportul menţionat la articolul 
17a din Directiva 89/391/CEE.

muncă, statele membre pot pune în 
aplicare un sistem care să permită lucrul în 
condiţii controlate şi pe baza unei evaluări 
cuprinzătoare a riscurilor, permiţând 
stabilirea nivelurilor reale de expunere şi 
probabilitatea acestora, precum şi 
compararea lor cu valorile-limită de 
expunere definite în anexele II şi III. Un 
astfel de sistem trebuie să garanteze că 
riscurile potenţiale rezultate sunt reduse 
la minimum şi că lucrătorii în cauză sunt 
supuşi unei supravegheri medicale mai 
intense. Astfel de situaţii specifice se aduc 
la cunoştinţa Comisiei în raportul 
menţionat la articolul 17a din 
Directiva 89/391/CEE.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Determinarea expunerii şi evaluarea 
riscurilor

Evaluarea riscurilor şi determinarea 
expunerii

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) orice efecte fizice directe, în special: 
efectele asupra corpului uman provocate 
în mod direct de prezenţa unui câmp 
electromagnetic, cum ar fi, de exemplu, 
încălzirea ţesuturilor, stimularea 
muşchilor, a nervilor sau a organelor 
senzoriale, vertij sau fosfene.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5 – litera bb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) orice efecte nocive asupra sănătăţii, 
în special: efecte biologice care au 
consecinţe dăunătoare asupra bunăstării 
mentale, fizice şi/sau generale a 
lucrătorilor expuşi;

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) orice efecte nocive asupra securităţii, 
în special: efecte care produc o perturbare 
temporară sau afectează funcţia cognitivă 
sau alte funcţii cerebrale sau musculare şi 
care, astfel, pot afecta capacitatea unui 
lucrător de a-şi desfăşura activitatea în 
condiţii de siguranţă;

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) orice efecte legate de sănătatea şi 
securitatea lucrătorilor care prezintă riscuri 
deosebite, în special lucrătorii care poartă 
un dispozitiv medical activ sau pasiv
implantabil (cum ar fi stimulatoarele 
cardiace), lucrătorii care poartă 
dispozitive medicale pe corp (cum ar fi 
pompele de insulină), lucrătorii cu 
sisteme imunitare deficitare (de exemplu, 
persoanele bolnave de cancer) şi femeile 
care sunt gravide;

Amendamentul 20
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Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5 – litera d – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) interferenţele cu alte echipamente şi 
dispozitive electronice medicale [inclusiv 
stimulatoarele cardiace şi alte dispozitive 
implantabile prevăzute la punctul (c)];

(i) interferenţele cu alte echipamente şi 
dispozitive electronice medicale [inclusiv 
stimulatoarele cardiace şi alte dispozitive 
implantabile sau purtate pe corp prevăzute 
la punctul (c)];

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) capacitatea de reacţie rapidă în caz 
de incident la locul de muncă 
(mobilizarea unei echipe de salvare şi a 
echipamentelor de salvare).

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reducerea riscurilor legate de expunerea la 
câmpuri electromagnetice are la bază 
principiile generale de prevenire prevăzute 
de Directiva 89/391/CEE.

Reducerea riscurilor legate de expunerea la 
câmpuri electromagnetice are la bază 
principiile generale care, conform 
articolului 6 alineatul (2) din Directiva 
89/391/CEE, sunt similare cu obligaţiile 
generale ale angajatorului. Aceste 
principii generale sunt:
(a) evitarea riscurilor; 
(b) evaluarea riscurilor care nu pot fi 
evitate; 
(c) combaterea riscurilor la sursă; 
(d) adaptarea muncii în funcţie de 
persoană, în special în ceea ce priveşte 
proiectarea locurilor de muncă, alegerea 
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echipamentului de lucru şi a metodelor de 
producţie şi de lucru;
(e) adaptarea la progresul tehnic;
(f) înlocuirea aspectelor periculoase prin 
aspecte nepericuloase sau mai puţin 
periculoase;
(g) dezvoltarea unei politici de prevenire;
(h) acordarea de prioritate măsurilor de 
protecţie colectivă faţă de cele de protecţie 
individuală;
(i) transmiterea de instrucţiuni 
corespunzătoare lucrătorilor.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul (2) - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pe baza evaluării riscurilor menţionată la 
articolul 4, odată ce sunt depăşite valorile 
de declanşare a acţiunii prevăzute la 
articolul 3 şi în anexele II şi III, cu excepţia 
cazurilor în care evaluarea efectuată în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (2) 
demonstrează că valorile limită de 
expunere nu sunt depăşite şi că se pot 
exclude riscurile de securitate, angajatorul 
elaborează şi pune în aplicare un plan de 
acţiune cuprinzând măsuri tehnice şi/sau 
organizaţionale pentru a evita expuneri 
care depăşesc valorile limită de expunere, 
ţinând seama, în special, de următoarele:

2. Pe baza evaluării riscurilor menţionată la 
articolul 4, odată ce sunt depăşite valorile 
de declanşare a acţiunii prevăzute la 
articolul 3 şi în anexele II şi III, cu excepţia 
cazurilor în care evaluarea efectuată în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (2) 
demonstrează că valorile-limită de 
expunere nu sunt depăşite şi că se pot 
exclude riscurile de securitate şi de 
sănătate, angajatorul elaborează şi pune în 
aplicare un plan de acţiune cuprinzând 
măsuri tehnice şi/sau organizaţionale 
pentru a evita expuneri care depăşesc
valorile-limită de expunere, ţinând seama, 
în special, de următoarele:

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) măsuri şi proceduri de gestionare a 
descărcărilor cu scânteie prin mijloace 
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tehnice şi prin formarea lucrătorilor (se 
aplică expunerilor la câmpuri electrice);

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul (5 a) (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. În cazul în care apar noi dovezi 
ştiinţifice cu privire la efectele nocive ale 
expunerii la câmpuri electromagnetice, 
angajatorul adaptează măsurile, iar 
Comisia transmite Parlamentului 
European şi Consiliului o propunere 
legislativă de revizuire a prezentei 
directive în mod corespunzător.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 6 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) cunoştinţele referitoare la efectele 
nocive directe şi indirecte asupra sănătăţii 
şi securităţii lucrătorilor pe care le poate 
avea, pe termen scurt şi lung, expunerea 
la un câmp electromagnetic puternic;

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) riscurile şi măsurile specifice pentru 
lucrătorii care sunt expuşi unor riscuri 
deosebite;
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Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) practicile profesionale sigure care reduc 
la minimum riscurile generate de expunere.

(f) practicile profesionale şi echipamentele 
sigure care reduc la minimum riscurile 
generate de expunere.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 6 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) capacitatea de reacţie rapidă în caz de 
incident la locul de muncă (mobilizarea 
unei echipe de salvare şi a echipamentelor 
de salvare).

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul prevenirii şi diagnosticării 
precoce a oricăror efecte nocive asupra 
sănătăţii din cauza expunerii la câmpuri 
electromagnetice, se supraveghează starea 
de sănătate în mod corespunzător, în 
conformitate cu articolul 14 din 
Directiva 89/391/CEE.

În scopul prevenirii şi diagnosticării 
precoce a oricăror efecte nocive asupra 
sănătăţii din cauza expunerii la câmpuri 
electromagnetice, se supraveghează starea 
de sănătate în mod corespunzător, în 
conformitate cu articolul 14 din 
Directiva 89/391/CEE. Dispoziţiile 
respective, inclusiv cerinţele prevăzute 
pentru fişele medicale şi disponibilitatea 
acestora, se introduc în legislaţia şi/sau 
practica naţională.
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Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru expuneri în gama de frecvenţe până 
la 100 kHz, toate efectele nedorite sau 
neaşteptate asupra sănătăţii raportate de un 
lucrător se transmit persoanei responsabile 
cu supravegherea medicală, care va lua
măsurile corespunzătoare în conformitate 
cu legislaţia şi practicile la nivel naţional.

Pentru expuneri în gama de frecvenţe până 
la 100 kHz, toate efectele nedorite sau 
neaşteptate asupra sănătăţii sau securităţii 
raportate de un lucrător se transmit 
persoanei responsabile cu supravegherea 
medicală şi angajatorului, care vor trebui 
să ia măsurile corespunzătoare în 
conformitate cu legislaţia şi practicile la 
nivel naţional, în caz contrar aplicându-se 
sancţiuni.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru expunerile în gama de frecvenţe 
100 kHz – 300 GHz şi în toate cazurile în 
care se depistează o expunere peste valorile 
limită de expunere, lucrătorul sau lucrătorii 
în cauză trebuie să dispună în mod 
imperativ de servicii de control medical în 
conformitate cu legislaţia şi practicile la 
nivel naţional, în caz contrar aplicându-se 
sancţiuni. Dacă se detectează deteriorarea 
sănătăţii sau a securităţii ca urmare a 
acestei expuneri, angajatorul efectuează 
imediat o reevaluare a riscurilor, în 
conformitate cu articolul 4.
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Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deşi aplicaţiile medicale care utilizează 
RMN şi activităţile conexe sunt exceptate 
de la aplicarea valorilor limită de 
expunere, a valorilor orientative şi a 
valorilor de declanşare a acţiunii, 
lucrătorii din aceste sectoare beneficiază 
de o supraveghere medicală mai intensă.

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În conformitate cu articolul 14 
alineatul (2) din Directiva 89/391/CEE, 
angajatorii instituie măsuri care să 
permită fiecărui lucrător să beneficieze, 
dacă doreşte, de controale medicale la 
intervale regulate. 

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Angajatorul ia măsurile corespunzătoare 
pentru a garanta că medicul şi/sau
autoritatea medicală responsabilă cu 
supravegherea stării de sănătate au acces la 
rezultatele evaluării riscurilor prevăzute la 
articolul 4 şi la măsurile de prevenire şi de 
protecţie care au fost instituite în 
prealabil.

Amendamentul 36
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să se ia în considerare progresul tehnic, 
evoluţia celor mai relevante norme sau 
specificaţii europene armonizate şi noile 
cunoştinţe ştiinţifice privind câmpurile 
electromagnetice;

(b) să se ia în considerare progresul tehnic, 
evoluţia celor mai relevante norme sau 
specificaţii şi noile cunoştinţe ştiinţifice 
privind câmpurile electromagnetice;

Amendamentul 37

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 dispoziţiile 
articolelor 4 şi 5 şi ale anexelor II-IV.
Comisia colaborează îndeaproape cu 
Comitetul consultativ pentru securitate şi 
sănătate la locul de muncă.

În scopul facilitării punerii în aplicare a 
prezentei directive, în special a evaluării 
riscurilor şi a măsurilor de prevenire şi de 
protecţie pentru lucrătorii expuşi unor 
câmpuri electromagnetice, Comisia 
elaborează un ghid practic cu privire la 
dispoziţiile articolelor 4 şi 5 şi ale anexelor 
II-IV. Comisia colaborează îndeaproape cu 
Comitetul consultativ pentru securitate şi 
sănătate la locul de muncă.

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Anexa IV – partea 1. Obiective – litera b – prima liniuţă

Textul propus de Comisie Amendamentul

– măsuri de informare eficace şi
mecanisme dinamice de consultare

- mecanisme dinamice de consultare şi 
măsuri eficace de informare cu privire la 
siguranţă şi la cunoştinţele referitoare la 
efectele nocive directe şi indirecte asupra 
sănătăţii şi securităţii lucrătorilor pe care 
le poate avea, pe termen scurt şi lung, 
expunerea la un câmp electromagnetic 
puternic;
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Amendamentul 39

Propunere de directivă
Anexa IV – partea 1. Obiective – litera b – a doua liniuţă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- utilizarea unui echipament de protecţie 
eficient
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