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KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med kommissionens föreliggande förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv är 
att omarbeta Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/40/EG om minimikrav för 
arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska 
agens i arbetet.

Läkarkåren krävde 2006 att kommissionen skulle uttala sig om de särskilt negativa följder 
som införlivandet av detta direktiv skulle få för användningen och utvecklingen av magnetisk 
resonanstomografi (MRT). Fastställandet av mycket strikta gränsvärden för exponering skulle 
inskränka användningsområdet för MRT, som behövs för att diagnostisera och behandla en 
rad olika sjukdomar.

Efter att ha skjutit upp tidsfristen för när direktiv 2004/40/EG senast skulle vara införlivat från 
den 30 april 2008 till den 30 april 2012 beslutade kommissionen i slutändan att föreslå 
föreliggande text, i vilken den föreslår att MRT och relaterad verksamhet inte ska omfattas av 
gränsvärden för exponering, vilket är mycket välkommet. 

Läkarkåren är medveten om riskerna för personal som kommer i kontakt med MRT och har 
redan infört mycket stränga skyddsåtgärder. Dessa skyddsåtgärder kompletteras dessutom av 
strikta kontroller och av utbildning om säkerhetsförfaranden och om de kort- och långsiktiga 
hälsoriskerna vid överexponering och/eller underlåtenhet att iaktta säkerhetsförfarandena. 

Med detta i åtanke anser föredraganden det vara motiverat att det införs ett undantag för MRT 
och relaterad verksamhet, inte minst som kommissionen i bilaga IV i detta förslag omgärdar 
detta undantag med ännu strängare säkerhetsåtgärder. 

Tack vare att det har fastställts mycket stränga gränsvärden för exponering och att MRT och 
relaterad verksamhet har undantagits från dessa gränsvärden kommer detta förslag att göra det 
möjligt att nå en balans mellan å ena sidan Europeiska unionens skyldighet att skydda 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet enligt artiklarna 151 och 153.1 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och å andra sidan de konkreta framsteg inom folkhälsoforskningen 
som MRT-tekniken möjliggör. 

Trots alla förbättringar som har gjorts av denna text är vissa delar av den fortfarande alltför 
komplicerade och till och med obegripliga. 

Detta yttrande är begränsat till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhets 
behörighetsområde och har tre mål: Det första målet är att stödja de undantagsbestämmelser 
som kommissionen har föreslagit genom att lägga till en artikel som särskilt avser undantag 
(ändringsförslag 17). Det andra målet går ut på att klargöra och förenkla texten i vissa delar av 
förslaget. Det tredje målet slutligen är att komplettera och stärka de åtgärder som avser 
arbetstagarnas säkerhet och hälsa.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för sysselsättning 
och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Efter antagandet av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/40/EG av den 
29 april 2004 om minimikrav för 
arbetstagares hälsa och säkerhet vid 
exponering för risker som har samband 
med fysikaliska agens (elektromagnetiska 
fält) i arbetet uttrycktes allvarliga farhågor 
från berörda parter, särskilt läkarkåren, om 
hur genomförandet av direktivet eventuellt
skulle kunna påverka bruket av medicinska 
behandlingsmetoder som bygger på 
bilddiagnostik. Farhågor uttrycktes också 
i fråga om direktivets inverkan på viss 
industriell verksamhet.

(3) Efter antagandet av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2004/40/EG av den 
29 april 2004 om minimikrav för
arbetstagares hälsa och säkerhet vid 
exponering för risker som har samband 
med fysikaliska agens (elektromagnetiska 
fält) i arbetet uttrycktes allvarliga farhågor 
från berörda parter, särskilt läkarkåren, om 
hur genomförandet av direktivet negativt
skulle kunna påverka dels viss industriell 
verksamhet dels vissa medicinska 
behandlingsmetoder som bygger på 
bilddiagnostik, i synnerhet magnetisk 
resonanstomografi (MRT). Tillämpning 
av gränsvärden för exponering, 
orienteringsvärden och insatsvärden inom 
vården skulle minska möjligheterna att 
använda MRT-teknik, som är ett 
nödvändigt instrument för att 
diagnostisera och behandla en rad olika 
sjukdomar.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Kommissionen genomförde en 
ingående granskning av argumenten från 
berörda parter och efter flera samråd 
beslutade den sig för att grundligt 
ompröva vissa bestämmelser i 
direktiv 2040/40/EC på grundval av nya 

(4) Kommissionen genomförde en 
ingående granskning av argumenten från 
berörda parter, särskilt från läkarkåren,
och efter flera samråd beslutade den sig för 
att revidera vissa bestämmelser i 
direktiv 2004/40/EG på grundval av nya 
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vetenskapliga rön som offentliggjorts av 
internationellt erkända experter.

vetenskapliga rön som offentliggjorts av 
internationellt erkända experter och av 
översynen av de nya rekommendationerna 
från Internationella kommissionen för 
skydd mot icke-joniserande strålning 
(ICNIRP).

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) En strategi för skydd mot 
elektromagnetiska fält måste, utan att gå in 
för mycket på onödiga detaljer, begränsas 
till att fastställa vilka mål som ska uppnås 
och vilka principer och grundläggande 
värden som ska användas för att 
möjliggöra en likartad tillämpning av 
minimikraven i samtliga medlemsstater.

(8) En strategi för skydd mot 
elektromagnetiska fält måste, utan att gå in 
för mycket på onödiga detaljer, begränsas 
till att fastställa vilka mål som ska uppnås 
och vilka principer och grundläggande 
värden som ska användas för att 
möjliggöra en likartad tillämpning av 
minimikraven i samtliga medlemsstater.
Dessutom bör denna skyddsstrategi 
kompletteras av mer djupgående och 
oberoende forskning så att man får fram 
vetenskapliga uppgifter (grundade på 
gemensamma och objektiva indikatorer) 
om effekterna på kort och lång sikt, 
särskilt eventuella cancerframkallande 
effekter, av exponering för 
elektromagnetiska fält.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Exponeringsnivån för 
elektromagnetiska fält kan reduceras 
effektivare om förebyggande åtgärder sätts 
in redan vid utformningen av arbetsplatser 
och vid valet av arbetsutrustning, 
arbetsprocesser och arbetsmetoder, så att 
riskerna företrädesvis minskas redan vid 

(11) Exponeringsnivån för 
elektromagnetiska fält kan reduceras 
effektivare om förebyggande åtgärder sätts 
in redan vid utformningen av arbetsplatser 
och vid valet av arbetsutrustning, 
arbetsprocesser och arbetsmetoder, så att 
riskerna företrädesvis minskas redan vid 
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källan. Bestämmelser om arbetsutrustning 
och arbetsmetoder bidrar således till att 
skydda de berörda arbetstagarna. Det
föreligger emellertid ett behov av att 
undvika dubbla bedömningar, när 
arbetsutrustning uppfyller kraven i 
EU:s produktlagstiftning, som fastställer
strängare säkerhetskrav än de som 
föreskrivs i detta direktiv och i synnerhet i 
direktiven 1999/5/EG och 2006/95/EG. 
Detta möjliggör förenklade bedömningar i 
ett stort antal fall.

källan. Bestämmelser om arbetsutrustning 
och arbetsmetoder bidrar således till att 
skydda de berörda arbetstagarna. Det är 
dessutom absolut nödvändigt att 
arbetsprocesser och arbetsmetoder knyts 
till obligatorisk utbildning för att öka 
medvetenheten om och förebygga 
riskerna med att inte följa föreskrifter om 
bärande av skyddsutrustning eller 
säkerhetsinstruktioner, och att 
utbildningen, arbetsmetoderna och 
arbetsutrustningen utvärderas i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 
om radioutrustning och 
teleterminalutrustning och om ömsesidigt 
erkännande av utrustningens 
överensstämmelse1 och
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/95/EG av den 12 december 2006 om 
harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning om elektrisk utrustning 
avsedd för användning inom vissa 
spänningsgränser2 och är föremål för 
strikta kontroller och avskräckande 
påföljder för arbetsgivare som frångår 
gällande bestämmelser.

____________
1 EGT L 91, 7.4.1999, s. 10.
2 EUT L 374, 27.12.2006, s. 10.

Ändringsförslag 5

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.

(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.
Medlemsstaterna tillråds att med hjälp av 
noggranna kontroller och påföljder få 
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arbetsgivarna att rätta sig efter detta 
direktiv.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Detta direktiv omfattar inte 
långsiktiga effekter av arbetstagares 
exponering för elektromagnetiska fält. 
Om det framkommer nya rön om de 
långsiktiga effekterna av exponering för 
elektromagnetiska fält bör detta direktiv 
emellertid ses över på lämpligt sätt för att 
ta hänsyn till dessa sannolika effekter, i 
enlighet med artikel 17 i 
direktiv 89/391/EEG. 

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv, som är det 20:e 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i 
direktiv 89/391/EEG, fastställs minimikrav 
för att skydda arbetstagare mot sådana 
hälso- och säkerhetsrisker som uppstår 
eller kan uppstå vid exponering för 
elektromagnetiska fält under arbetet
(0 Hz–300 GHz).

1. I detta direktiv, som är det 20:e 
särdirektivet enligt artikel 16.1 i 
direktiv 89/391/EEG, fastställs minimikrav 
för att skydda arbetstagare mot sådana 
hälso- och säkerhetsrisker som uppstår 
eller kan uppstå vid exponering för 
elektromagnetiska fält (0 Hz–300 GHz) 
inom ramen för deras yrkesutövning. 
Enligt bilagan till direktiv 89/91/EEG 
omfattar detta direktiv följande områden: 
arbetsplatser, arbetsutrustning, personlig 
skyddsutrustning, arbete vid bildskärm, 
hantering av tunga laster med risk för 
ryggskador, tillfälliga eller rörliga 
arbetsplatser samt fiske och jordbruk.
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv avser den direkta hälso-
och säkerhetsrisk som arbetstagare utsätts 
för på grund av kända, kortsiktiga,
negativa effekter på kroppen som orsakas 
av inducerade elektriska eller
elektromagnetiska fält och genom 
energiabsorption samt kontaktströmmar.
Det omfattar även indirekta hälso- och 
säkerhetseffekter.

2. Detta direktiv avser de direkta och 
indirekta kända, negativa och kortsiktiga 
effekter på arbetstagarnas hälsa och 
säkerhet som orsakas av elektromagnetiska 
fält samt genom energiabsorption och
kontaktströmmar.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Detta direktiv omfattar inte långsiktiga 
effekter.

3. Detta direktiv omfattar inte långsiktiga 
effekter. Om det kommer fram nya rön om 
långsiktiga effekter av exponering för 
elektromagnetiska fält bör detta direktiv 
dock ses över.
Kommissionen ska fem år efter detta 
direktivs ikraftträdande och vart femte år 
därefter sammanställa och offentliggöra 
en rapport om de senaste rönen och den 
senaste forskningen om långsiktiga 
effekter av exponering för 
elektromagnetiska fält. Denna rapport ska 
utarbetas av en ad hoc-kommitté av 
oberoende experter som ska ta hänsyn till 
all befintlig och aktuell vetenskaplig 
litteratur om långsiktiga effekter av 
elektromagnetisk exponering.
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Direktiv 89/391/EEG ska tillämpas fullt 
ut inom hela det område som avses i 
punkt 1 utan att det påverkar tillämpningen 
av strängare och/eller mer specifika 
bestämmelser i detta direktiv.

5. Direktiv 89/391/EEG ska tillämpas fullt 
ut inom hela det område som avses i 
punkt 1 utan att det påverkar tillämpningen 
av strängare och/eller mer specifika 
bestämmelser och/eller vissa undantag för
MRT och relaterad verksamhet i detta 
direktiv.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – leden b och c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) negativa hälsoeffekter: biologiska 
effekter som inverkar negativt på de 
exponerade arbetstagarnas mentala, fysiska 
eller allmänna hälsotillstånd. I detta 
direktiv beaktas endast de kortsiktiga 
effekterna.

b) negativa hälsoeffekter och 
säkerhetseffekter: kortsiktiga biologiska 
effekter som inverkar negativt på de 
exponerade arbetstagarnas mentala, fysiska 
eller allmänna hälsotillstånd, och effekter 
som skapar tillfällig irritation eller 
påverkar kognitionen eller andra hjärn-
eller muskelfunktioner och som därmed 
kan påverka en arbetstagares förmåga att 
utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert 
sätt.

c) negativa säkerhetseffekter: effekter som 
skapar tillfällig irritation eller påverkar 
kognitionen eller andra hjärn- eller 
muskelfunktioner och som därmed kan 
påverka en arbetstagares förmåga att utföra 
sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt.
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag ska punkterna 1 och 2 
inte vara tillämpliga på medicinsk 
utrustning som använder magnetisk 
resonans och följande relaterade 
verksamheter: integrerad systemtestning 
före transport, installation, rengöring, 
underhåll eller forsknings- och 
utvecklingsverksamhet. I dessa särfall ska 
specifika skyddsåtgärder inrättas. I detta 
syfte ska kommissionen rådfråga de 
befintliga arbetsgrupperna och förfara 
enligt de åtgärder som anges i bilaga IV.

4. Genom undantag ska de gränsvärden 
för exponering som fastställs i 
punkterna 1 och 2 inte vara tillämpliga på 
medicinsk utrustning som använder 
magnetisk resonans, särskilt i situationer 
där medicinska stödtjänster 
tillhandahålls, och inte heller på följande 
relaterade verksamheter: integrerad 
systemtestning före transport, installation, 
rengöring, underhåll eller forsknings- och 
utvecklingsverksamhet. Arbetstagare som 
exponeras för elektromagnetiska fält från 
magnetisk resonanstomografi ska 
fortfarande omfattas av de skyddsåtgärder 
som fastställs i detta direktiv. För att tillse 
att arbetstagarna åtnjuter ett fullgott 
skydd och garantera säker användning av 
medicinsk utrustning som använder 
magnetisk resonans, ska arbetsgivarna 
utöver befintliga skyddsåtgärder i förväg 
bedöma eventuella risker och vidta 
tekniska och organisatoriska åtgärder 
samt anordna särskild och lämplig 
utbildning i enlighet med de praktiska 
riktlinjer som kommissionen ska utarbeta 
enligt artikel 13 i detta direktiv. I detta 
syfte ska kommissionen rådfråga de 
befintliga arbetsgrupperna och förfara
enligt de åtgärder som anges i bilaga IV.
Undantaget ska ses över inom fem år från 
…, varvid hänsyn ska tas till nya rön om 
effekterna av exponering för 
elektromagnetiska fält samt till de 
framsteg som gjorts när det gäller att 
skydda arbetstagare mot exponering.
_____________
* EUT: För in datum för denna 
förordnings ikraftträdande.
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Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Genom undantag ska punkterna 1 och 2 
inte gälla de väpnade styrkorna i de 
medlemsstater där ett likvärdigt och mer 
specifikt skyddssystem, exempelvis Natos 
standard STANAG 2345, redan är på plats 
och genomfört. Medlemsstaterna ska 
informera kommissionen om förekomsten 
av och ett effektivt genomförande av 
sådana skyddssystem när de anmäler 
införlivandet av detta direktivs 
bestämmelser i den nationella 
lagstiftningen i enlighet med artikel 14.

5. Genom undantag ska de gränsvärden 
för exponering som fastställs i punkterna 1 
och 2 inte gälla de väpnade styrkorna i de 
medlemsstater där ett likvärdigt och mer 
specifikt skyddssystem, exempelvis Natos 
standard STANAG 2345, redan är på plats 
och genomfört. Medlemsstaterna ska 
informera kommissionen om förekomsten 
av och ett effektivt genomförande av 
sådana skyddssystem när de anmäler 
införlivandet av detta direktivs 
bestämmelser i den nationella 
lagstiftningen i enlighet med artikel 14.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 4 och 5, får arbetstagare inte 
utsättas för värden som ligger över de 
gränsvärden för exponering som kan ge 
negativa hälsoeffekter. För specifika 
situationer där dessa värden tillfälligt kan 
överskridas, får medlemsstaterna inrätta ett 
system för att tillåta arbete under 
kontrollerade förhållanden och på grundval 
av en omfattande riskbedömning ange de 
faktiska exponeringsnivåerna och deras 
sannolikhet samt jämföra dem med de 
gränsvärden för exponering som anges i 
bilagorna II och III. Sådana specifika 
situationer ska rapporteras till 
kommissionen i den rapport som avses i 
artikel 17 a i direktiv 89/391/EEG.

6. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 4 och 5, ska arbetstagare inte 
utsättas för värden som ligger över de 
gränsvärden för exponering som kan ge 
negativa hälsoeffekter. För specifika 
undantagssituationer där dessa värden 
tillfälligt kan överskridas, får 
medlemsstaterna, under vederbörligen 
motiverade omständigheter mot bakgrund 
av arbetsplatsens utvecklingsstadium och 
särdrag, inrätta ett system för att 
möjliggöra arbete under kontrollerade 
förhållanden och på grundval av en 
omfattande riskbedömning ange de 
faktiska exponeringsnivåerna och deras 
sannolikhet samt jämföra dem med de 
gränsvärden för exponering som anges i 
bilagorna II och III. Ett sådant system 
måste garantera att de risker som det kan 
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tänkas förorsaka minimeras och att 
hälsokontrollerna av de berörda 
arbetstagarna utökas. Sådana specifika 
situationer ska rapporteras till 
kommissionen i den rapport som avses i 
artikel 17 a i direktiv 89/391/EEG.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fastställande av exponering och 
bedömning av risker

Bedömning av risker och fastställande av 
exponering

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Eventuella direkta fysiska effekter, 
framför allt effekter på kroppen som 
direkt framkallas av vistelse i ett 
elektromagnetiskt fält, exempelvis 
vävnadsuppvärmning, stimulering av 
muskler, nerver eller sinnesorgan, svindel 
eller fosfener.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Eventuella negativa hälsoeffekter, 
framför allt biologiska effekter som 
inverkar negativt på de exponerade 
arbetstagarnas mentala, fysiska eller 
allmänna hälsotillstånd.
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Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bc) Eventuella negativa säkerhetseffekter, 
framför allt effekter som skapar tillfällig 
irritation eller påverkar kognitionen eller 
andra hjärn- eller muskelfunktioner och 
som därmed kan påverka en arbetstagares 
förmåga att utföra sina arbetsuppgifter på 
ett säkert sätt.

Ändringsförslag 19

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, i 
synnerhet arbetstagare som har en aktiv 
eller passiv medicinsk enhet inopererad i
kroppen (såsom pacemakrar), 
arbetstagare som bär medicinska enheter 
utanpå kroppen (såsom insulinpumpar), 
arbetstagare med nedsatt immunförsvar 
(såsom cancerpatienter) samt gravida
kvinnor.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5 – led d – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) interferens med medicinsk elektronisk 
utrustning och anordningar (inklusive 
pacemakrar och andra implantat som avses 
i punkt c),

i) interferens med medicinsk elektronisk 
utrustning och anordningar (inklusive 
pacemakrar och andra implantat eller 
anordningar som bärs utanpå kroppen 
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och som avses i led c),

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Snabb insatsberedskap om det 
inträffar en incident på arbetsplatsen (se 
till att räddningspersonal och 
räddningsutrustning kommer på plats).

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Reduktion av de risker som härrör från 
exponering för elektromagnetiska fält ska 
genomföras på grundval av de allmänna 
principerna för förebyggande arbete i 
direktiv 89/391/EEG.

Reduktion av de risker som härrör från 
exponering för elektromagnetiska fält ska 
genomföras på grundval av allmänna 
principer som, i enlighet med artikel 6.2 i 
direktiv 89/391/EEG, överensstämmer 
med arbetsgivarens allmänna 
skyldigheter. Dessa allmänna principer är 
att
a) undvika risker, 
b) utvärdera risker som inte kan undvikas, 
c) bekämpa riskerna vid källan, 
d) anpassa arbetet till den enskilde, i 
synnerhet vad gäller utformningen av 
arbetsplatser, val av arbetsutrustning och 
val av arbets- och produktionsmetoder,
e) ta hänsyn till den tekniska 
utvecklingen,
f) ersätta farliga ämnen med ämnen som 
inte är farliga eller mindre farliga,
g) utveckla en policy för det förebyggande 
arbetet,
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h) prioritera gemensamma skyddsåtgärder 
framför individinriktade skyddsåtgärder,
i) ge arbetstagarna tillräckliga 
instruktioner.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När de insatsvärden som avses i artikel 3 
och bilagorna II och III överskrids, ska 
arbetsgivaren (om inte den bedömning som 
genomförts i enlighet med artikel 4.2 visar 
att gränsvärdena för exponeringen inte 
överskrids och att säkerhetsrisker kan 
uteslutas), på grundval av den 
riskbedömning som avses i artikel 4, 
utarbeta och genomföra en handlingsplan 
som innehåller tekniska och/eller 
organisatoriska åtgärder för att förebygga 
exponering som överskrider gränsvärdena 
för exponering, med särskilt beaktande av 
följande:

2. När de insatsvärden som avses i artikel 3 
och bilagorna II och III överskrids, ska 
arbetsgivaren (om inte den bedömning som 
genomförts i enlighet med artikel 4.2 visar 
att gränsvärdena för exponeringen inte 
överskrids och att hälso- och
säkerhetsrisker kan uteslutas), på grundval 
av den riskbedömning som avses i 
artikel 4, utarbeta och genomföra en 
handlingsplan som innehåller tekniska 
och/eller organisatoriska åtgärder för att 
förebygga exponering som överskrider 
gränsvärdena för exponering, med särskilt 
beaktande av följande:

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Åtgärder och förfaranden för att 
hantera gnisturladdningar med hjälp av 
tekniska metoder och utbildning av 
arbetstagare (gäller i händelse av 
exponering för elektriska fält).
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Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Om det framkommer nya 
vetenskapliga rön om de negativa 
effekterna av exponering för 
elektromagnetiska fält ska arbetsgivaren 
anpassa åtgärderna och kommissionen 
ska lägga fram ett lagstiftningsförslag för 
Europaparlamentet och rådet om en 
lämplig översyn av detta direktiv.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 6 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) kunskaperna om de direkta och 
indirekta negativa effekter på 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet som 
exponeringen för ett starkt 
elektromagnetiskt fält kan ha på kort och 
lång sikt, 

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 6 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) de specifika riskerna och åtgärderna 
för särskilt riskutsatta arbetstagare,
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Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 6 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) säkra arbetsrutiner för att minimera 
riskerna i samband med exponering.

f) säkra arbetsrutiner och säker utrustning
för att minimera riskerna i samband med 
exponering.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 6 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) snabb insatsberedskap om det inträffar 
en incident på arbetsplatsen (se till att 
räddningspersonal och 
räddningsutrustning kommer på plats).

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I syfte att förebygga och tidigt 
diagnostisera eventuella negativa 
hälsoeffekter orsakade av exponering för 
elektromagnetiska fält ska lämpliga 
hälsokontroller genomföras i enlighet med 
artikel 14 i direktiv 89/391/EEG.

1. I syfte att förebygga och tidigt 
diagnostisera eventuella negativa 
hälsoeffekter orsakade av exponering för 
elektromagnetiska fält ska lämpliga 
hälsokontroller genomföras i enlighet med 
artikel 14 i direktiv 89/391/EEG. Dessa 
bestämmelser, inklusive kraven 
beträffande hälsojournaler och deras 
tillgänglighet, ska införlivas i nationell 
lag och/eller praxis.
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Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vad gäller exponering inom 
frekvensområdet 0–100 kHz, ska varje 
oönskad eller oväntad hälsoeffekt som 
rapporteras av en arbetstagare 
inrapporteras till den person som är 
ansvarig för hälsokontrollerna och som har 
att vidta lämpliga åtgärder i enlighet med 
nationell lag och praxis.

Vad gäller exponering inom 
frekvensområdet 0–100 kHz, ska varje 
oönskad eller oväntad hälso- eller 
säkerhetseffekt som rapporteras av en 
arbetstagare inrapporteras till den person 
som är ansvarig för hälsokontrollerna och 
till arbetsgivaren, vilka båda har att vidta 
lämpliga åtgärder i enlighet med nationell 
lag och praxis. I annat fall riskeras en 
påföljd.

Ändringsförslag 32

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 
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.

Om det konstateras att en arbetstagare 
utsatts för en exponering inom 
frekvensområdet 100 kHz–300 GHz, och 
under alla omständigheter om 
exponeringen omfattar värden över 
gränsvärdena, ska denne erbjudas att 
genomgå en hälsokontroll i enlighet med 
nationell lag och praxis. I annat fall 
riskeras en påföljd. Om det upptäcks att 
hälsan eller säkerheten har skadats till 
följd av sådan exponering, ska 
arbetsgivaren omedelbart genomföra en 
omvärdering av risken i enlighet med 
artikel 4. 
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Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Även om medicinsk teknik som utnyttjar 
MRT och relaterad verksamhet är 
undantagen från gränsvärdena för 
exponering, orienteringsvärdena och 
insatsvärdena, ska arbetstagare inom 
dessa sektorer omfattas av förbättrade 
hälsokontroller.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I enlighet med artikel 14.2 i 
direktiv 89/391/EEG ska arbetsgivarna 
vidta åtgärder som gör att varje 
arbetstagare som så önskar kan genomgå 
regelbundna hälsokontroller. 

Ändringsförslag 35

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 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 och till de förebyggande 
åtgärder och skyddsåtgärder som tidigare 
har inrättats.
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Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tekniska framsteg, förändringar av de 
mest relevanta harmoniserade europeiska
standarderna eller specifikationerna samt 
nya vetenskapliga rön om 
elektromagnetiska fält, och

b) tekniska framsteg, förändringar av de 
mest relevanta standarderna eller 
specifikationerna samt nya vetenskapliga 
rön om elektromagnetiska fält, och

Ändringsförslag 37

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 samt de förebyggande 
åtgärderna och skyddsåtgärderna för de 
arbetstagare som exponeras för 
elektromagnetiska fält, 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.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Bilaga IV – del 1 – Mål – led b – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– effektiv information och dynamiska 
rådgivningsfunktioner,

– dynamiska rådgivningsfunktioner och 
effektiv information om säkerheten och 
om kunskaperna om de direkta och 
indirekta negativa effekter på 
arbetstagares hälsa och säkerhet som 
exponeringen för ett starkt 
elektromagnetiskt fält kan ha på kort och 
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lång sikt,

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Bilaga IV – del 1 – Mål – led b – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– bärande av effektiv skyddsutrustning, 
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