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КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящото предложение за директива на Европейската комисия цели преработването 
на Директива 2004/40/ЕО относно минималните изисквания за здраве и безопасност, 
свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти.

През 2006 г .  медицинската общност призова Европейската комисия да обърне 
внимание на особено неблагоприятните последици от транспонирането на тази 
директива за използването и развитието на техниката на магнитно-резонансна образна 
диагностика (IRM). Всъщност, определянето на твърде ограничителни гранични 
стойности на експозиция би намалило обхвата на действие на магнитно-резонансната 
образна диагностика, която все пак е крайно необходимо средство за диагностиката и 
лечението на редица заболявания.

След като първо отложи срока за транспониране на Директива 2004/40/ЕО от 30 април 
2008 г. на 30 април 2012 г., Европейската комисия най-накрая реши да предложи 
настоящия текст, в който предлага дерогация от прилагането на граничните стойности 
на експозиция за магнитно-резонансната образна диагностика и свързаните с нея 
дейности  и аз приветствам това решение.

Осъзнавайки рисковете, на които са изложени работниците при процедурите на 
магнитно-резонансна образна диагностика, здравният сектор вече е въвел строги 
предпазни мерки. Освен това, те са придружени от строг контрол и обучение за 
процедурите на безопасност и рисковете за здравето в краткосрочен и дългосрочен 
план при свръхекспозиция и/или неспазване на процедурите за безопасност.

С оглед на всички тези елементи, въвеждането на дерогация за магнитно-резонансната 
образна диагностика и свързаните с нея дейности ми изглежда напълно оправдано, още 
повече, че в приложение IV към настоящото предложение на Европейската комисия  
тази дерогация е придружена от още по-строги мерки за безопасност.

Чрез определянето на много строги гранични стойности на експозиция и въвеждането 
на дерогация от прилагането на тези стойности за дейностите по магнитно-резонансна 
образна диагностика и свързаните с тях дейности, настоящото предложение ще позволи 
осигуряването на баланс между задължението на Европейския съюз за защита на 
здравето и безопасността на работниците в съответствие с членове 151 и 153, параграф 
1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, от една страна, и  постигането 
на реален напредък в научните изследвания и общественото здравеопазване чрез 
техниката на магнитно-резонансна образна диагностика, от друга страна.

Въпреки всички подобрения по този текст, трябва да се отбележи, че все още някои 
части от него си остават твърде сложни и дори неразбираеми.

Настоящото становище е насочено към постигането на три цели, за да могат 
общественото здраве и безопасността на храните да останат в правомощията на 
комисията по околна среда. Първо, подкрепа на правилата за въвеждане на дерогации, 
предложени от Комисията, чрез добавянето на член, специално посветен на 
дерогациите (изменение 17). От друга страна, изясняване и опростяване на текста в 
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някои части на предложението. И накрая, допълване и засилване на мерките за 
безопасност и здраве на работниците.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в доклада си следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) След влизането в сила на 
Директива 2004/40/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 април 
2004 г. относно минималните 
изисквания за здраве и безопасност, 
свързани с експозицията на работниците 
на рискове, дължащи се на физически 
агенти (електромагнитни полета), 
заинтересованите страни, и по-
специално медицинската общност, 
изразиха сериозна загриженост във 
връзка с евентуалното отражение на
прилагането на посочената директива 
върху използването на медицински 
процедури, базиращи се на 
медицинската образна диагностика. 
Загриженост бе изразена и във връзка 
с отражението на директивата 
върху някои промишлени дейности.

(3) След влизането в сила на 
Директива 2004/40/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 април 
2004 г. относно минималните 
изисквания за здраве и безопасност, 
свързани с експозицията на работниците 
на рискове, дължащи се на физически 
агенти (електромагнитни полета), 
заинтересованите страни, и по-
специално медицинската общност, 
изразиха сериозна загриженост във 
връзка с неблагоприятното отражение 
от прилагането на посочената 
директива, от една страна, върху 
някои промишлени дейности, и от 
друга страна, върху някои медицински 
процедури, базиращи се на 
медицинската образна диагностика, и 
по-специално върху магнитно-
резонансната образна диагностика.
Прилагането на граничните 
стойности на експозиция, 
ориентировъчните стойности и 
стойностите за предприемане на 
действия в здравния сектор ще доведе 
до намаляване на възможностите за 
използване на техниката за 
магнитно-резонансна образна 
диагностика, която е крайно 
необходимо средство за 
диагностиката и лечението на редица 
заболявания.

Or. fr
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Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Комисията разгледа внимателно 
доводите, изтъкнати от 
заинтересованите страни, и след серия 
от консултации реши да преразгледа 
изцяло някои разпоредби на 
Директива 2040/40/EО въз основа на 
новите научни данни, предоставени от 
международно признати експерти.

(4) Комисията разгледа внимателно 
доводите, изтъкнати от 
заинтересованите страни, и след серия 
от консултации реши да преразгледа 
някои разпоредби на 
Директива 2040/40/EО въз основа на 
новите научни данни, предоставени от 
международно признати експерти, 
както и преразглеждането на новите 
препоръки на Международната 
комисия за защита срещу 
нейонизиращите лъчения (ICNIRP).

Or. fr

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Системата за защита срещу 
електромагнитни полета следва да се 
ограничи до това, да определи без 
излишни подробности целите, които 
трябва да бъдат постигнати, 
принципите, които трябва да се спазват, 
и основните стойности, които трябва да 
се прилагат, за да може държавите-
членки да прилагат минималните 
изисквания по еднакъв начин.

(8) Системата за защита срещу 
електромагнитни полета следва да се 
ограничи до това, да определи без 
излишни подробности целите, които 
трябва да бъдат постигнати, 
принципите, които трябва да се спазват, 
и основните стойности, които трябва да 
се прилагат, за да може държавите-
членки да прилагат минималните 
изисквания по еднакъв начин. Освен 
това тази система за защита следва 
да бъде придружена от по-
задълбочени проучвания, за да се 
получат научни данни (базирани на 
общи показатели) за краткосрочните 
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и дългосрочните последици, 
включително заболеваемостта от 
рак, в резултат на експозицията на 
електромагнитни полета.

Or. fr

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Нивото на експозиция на 
електромагнитни полета може да бъде 
намалено по-успешно чрез въвеждането 
на превантивни мерки още на етапа на 
проектирането на работните места, 
както и като бъде дадено предимство 
при избора на оборудване, процеси и 
методи на работа на ограничаването на 
рисковете при източника. По този начин 
разпоредбите относно оборудването и 
методите на работа допринасят за 
защитата на работниците, които ги 
използват. Необходимо е обаче да се 
избегне дублирането на оценки, 
когато работното оборудване 
отговаря на изискванията на 
законодателството на ЕС в областта 
на продуктите, което определя по-
строги равнища на безопасност, 
отколкото предвидените в 
настоящата директива, и по-
специално Директиви 1999/5/EО и
2006/95/EО. В много от случаите това 
позволява по-лесно оценяване.

(11) Нивото на експозиция на 
електромагнитни полета може да бъде 
намалено по-успешно чрез въвеждането 
на превантивни мерки още на етапа на 
проектирането на работните места, 
както и като бъде дадено предимство 
при избора на оборудване, процеси и 
методи на работа на ограничаването на 
рисковете при източника. По този начин 
разпоредбите относно оборудването и 
методите на работа допринасят за 
защитата на работниците, които ги 
използват. Освен това процесите и 
методите на работа трябва да бъдат 
свързани със задължителни обучения 
за предоставяне на информация и 
превенция на рисковете във връзка с 
неизползването на оборудването или 
неспазването на инструкциите за 
безопасност.  Обученията, методите 
и работното оборудване трябва да 
бъдат оценявани в съответствие с 
Директива 1999/5/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 9 март 
1999 г. относно радионавигационното 
оборудване и далекосъобщителното 
крайно оборудване и взаимното 
признаване на тяхното 
съответствие1 и Директива 
2006/95/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 12 декември 2006 г. за 
сближаване на законодателствата на 
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държавите-членки относно 
електрически съоръжения, 
предназначени за използване при 
някои ограничения на напрежението2

и да подлежат на строг контрол и 
възпиращи санкции при неспазване на 
изискванията от страна на 
работодателите. 
1 ОВ L 91, 7.4.1999 г., стр. 10.
2 ОВ L 374, 27.12.2006 г., стр. 10.

Or. fr

Изменение 5

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива, която е 
двадесетата специална директива по 
смисъла на член 16, параграф 1 от 
Директива 89/391/ЕИО, определя 
минималните изисквания за защита на 
работниците срещу рисковете за 
тяхното здраве и безопасност, които се 
дължат или могат да се дължат на 
експозиция на електромагнитни полета 
(от 0 Hz до 300 GHz) по време на 
работа.

1. Настоящата директива, която е 
двадесетата специална директива по 
смисъла на член 16, параграф 1 от 
Директива 89/391/ЕИО, определя 
минималните изисквания за защита на 
работниците срещу рисковете за 
тяхното здраве и безопасност, които се 
дължат или могат да се дължат на 
експозиция на електромагнитни полета 
(от 0 Hz до 300 GHz) в рамките на 
тяхната професионална дейност. В 
съответствие с приложението към 
Директива 89/391/ЕИО настоящата 
директива обхваща следните 
области: работното място, 
работното оборудване, личните 
предпазни средства, работата с 
екранно оборудване, обработката на 
тежки товари, която създава риск от 
гръбначни увреждания, временни или 
подвижни строителни участъци, 
както и риболов и селско стопанство.

Or. fr
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Изменение 6

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящата директива се отнася до 
преките рисковете за здравето и 
безопасността на работниците, 
които водят до последици за 
човешкото тяло, признати за вредни в 
краткосрочен план, причинени от 
индуцирани електрически или 
магнитни полета, от поглъщането на 
енергия, както и от допирни 
електрически токове. Тя обхваща също 
така непреките последици за 
здравето и безопасността.

2. Настоящата директива се отнася до 
преките и косвените последици за 
здравето и безопасността на 
работниците, признати за вредни в 
краткосрочен план, причинени от 
електромагнитни полета, от 
поглъщането на енергия, както и от 
допирни електрически токове.

Or. fr

Изменение 7

Предложение за директива
Член 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Директива 89/391/ЕИО се прилага 
изцяло по отношение на всички области, 
посочени в параграф 1, без да се засягат 
по-строгите и/или по-специални 
разпоредби, включени в настоящата 
директива.

5. Директива 89/391/ЕИО се прилага 
изцяло по отношение на всички области, 
посочени в параграф 1, без да се засягат 
по-строгите и по-специални разпоредби 
и/или някои дерогации за дейностите 
по магнитно-резонансна образна 
диагностика и свързаните с тях 
дейности, включени в настоящата 
директива.

Or. fr
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Изменение 8

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „вредни последици за здравето“: 
биологични ефекти, които вредят на 
умственото, физическото и/или 
общото благосъстояние на 
изложените работници. В 
настоящата директива се 
разглеждат само краткосрочните 
последици;

заличава се

Or. fr

Изменение 9

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „вредни последици за 
безопасността“: последици, които 
предизвикват временно дразнение или 
засягат когнитивните способности 
или други мозъчни или мускулни 
функции, като по този начин могат 
да се отразят на способността на 
даден работник да работи в пълна 
безопасност;

заличава се

Or. fr
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Изменение 10

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква ва)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „пряка последица“: последица за 
човешкото тяло, пряко предизвикана 
от наличието на силно магнитно или 
електрическо поле, като например 
стимулиране на мускулите, нервите 
или сетивните органи, загряване на 
тъканите, световъртеж или 
главоболие;

заличава се

Or. fr

Изменение 11

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „непряка последица“: въздействие 
върху даден предмет, предизвикано от 
наличието на силно електрическо или 
магнитно поле, което може да 
предизвика появата на опасност за 
здравето или безопасността, като 
например допирни електрически 
токове, феромагнитни летящи
предмети или взаимни смущения с 
активни имплантируеми медицински 
изделия;

заличава се

Or. fr
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Изменение 12

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква г a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) "преки и косвени неблагоприятни 
последици за здравето и 
безопасността на работниците": 
последици, предизвикани от 
наличието на силно магнитно или 
електрическо поле, които засягат 
когнитивните способности или други 
мозъчни или мускулни функции на 
изложените работници и оказват 
влияние върху тяхната 
работоспособност и физическото им 
и /или психическо благосъстояние. В 
настоящата директива се вземат 
предвид само краткосрочните 
последици;

Or. fr

Изменение 13

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „гранични стойности на експозиция“: 
границите на експозиция на 
електромагнитните полета, определени 
въз основа на известните последици за 
здравето и на съображения от 
биологично естество. Спазването на 
граничните стойности на експозиция по 
отношение на последиците за здравето 
ще гарантира, че работниците, изложени 
на електромагнитни полета, са защитени 
срещу всички известни вредни за 
здравето последици. Спазването на 
граничните стойности на експозиция 
по отношение на последиците за 

д) „гранични стойности на експозиция“: 
границите на експозиция на 
електромагнитните полета, определени 
въз основа на известните последици за 
здравето и на съображения от 
биологично естество.  Спазването на 
граничните стойности на експозиция по 
отношение на последиците за здравето и 
безопасността ще гарантира, че 
работниците, изложени на 
електромагнитни полета, са защитени 
срещу всички известни вредни за 
здравето и безопасността последици. 
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безопасността ще гарантира, че 
работниците, изложени на 
електромагнитни полета, са 
защитени срещу всички известни 
вредни за здравето и за 
безопасността последици.

Or. fr

Изменение 14

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация параграфи 1 и 2 не се 
прилагат по отношение на 
медицински приложения, при които 
се използва въздействието на 
магнитния резонанс, както и за 
следните свързани с тях дейности: 
цялостно системно изпитване преди 
освобождаване за транспортиране, 
монтиране, почистване, поддръжка, 
научноизследователска и развойна 
дейност. За тези конкретни случаи е 
необходимо да бъдат въведени 
специфични мерки за защита. За 
целта Комисията се консултира със 
съществуващите работни групи и 
действа в съответствие с мерките, 
посочени в приложение IV.

заличава се

Or. fr

Изменение 15

Предложение за директива
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Чрез дерогация параграфи 1 и 2 не се заличава се
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прилагат по отношение на военните 
сили в държавите-членки, в които 
вече е въведена и се прилага 
равностойна и по-специфична 
програма за защита, като стандарта 
на НАТО STANAG 2345. Държавите-
членки информират Комисията за 
съществуването и ефективното 
прилагане на такива системи за 
защита, когато нотифицират за 
транспонирането на разпоредбите на 
настоящата директива в 
националното законодателство в 
съответствие с член 14.

Or. fr

Изменение 16

Предложение за директива
Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 4 и 5, работниците не 
могат да бъдат изложени над 
граничните стойности на експозиция 
по отношение на последиците за 
здравето. За специфични ситуации, 
при които тези стойности могат 
временно да бъдат надхвърлени, 
държавите-членки могат да въведат 
система, която да разрешава работа 
при контролирани условия и въз 
основа на изчерпателна оценка на 
рисковете, позволяваща да се 
определят действителните нива на 
експозиция и тяхната вероятност и 
да се направи сравнение с граничните 
стойности на експозиция, определени 
в приложения II и III. За подобни 
специфични ситуации се докладва на 
Комисията в доклада, посочен в член 
17а на Директива 89/391/ЕИО.

заличава се
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Or. fr

Изменение 17

Предложение за директива
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3 а
Специални дерогации

1. Чрез дерогация параграфи 1, 2 и 3 
от член 3 не се прилагат по 
отношение на медицински 
приложения, при които се използва 
въздействието на магнитния 
резонанс, както и за следните 
свързани с тях дейности: цялостно 
системно изпитване преди 
освобождаване за транспортиране, 
монтиране, почистване, поддръжка, 
научноизследователска и развойна 
дейност.
С цел да бъде осигурена необходимата 
защита за работниците, подлагани 
на въздействието на MRI, и да бъдат 
взети предвид наличните мерки за 
превенция, работодателите 
извършват предварителна оценка на 
рисковете и въвеждат технически и 
организационни мерки, както и 
специфични и изчерпателни обучения,
с цел предотвратяване на рисковете, 
а именно взаимните смущения при 
взаимодействие с медицинско 
електронно оборудване и изделия, 
привличането и загряването на 
феромагнитни предмети в статични 
магнитни полета, привличането и 
загряването на имплантирани 
медицински изделия, стимулирането 
на централната нервна система, 
стимулирането на периферните 
нерви и загряването на тъканите. 
Освен това се прилагат строги 
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проверки относно установените 
мерки за превенция и защита.
2. Чрез дерогация параграфи 1, 2 и 3 
от член 3 не се прилагат по 
отношение на военните сили в 
държавите-членки, в които вече е 
въведена и се прилага равностойна и 
по-специфична програма за защита, 
като стандарта на НАТО STANAG 
2345. Държавите-членки информират 
Комисията за съществуването и 
ефективното прилагане на такива 
системи за защита, когато 
нотифицират за транспонирането на 
разпоредбите на настоящата 
директива в националното 
законодателство в съответствие с 
член 14.
3. Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 1 и 2 от настоящия член, 
работниците не могат да бъдат 
изложени на стойности, които са над 
граничните стойности на експозиция 
по отношение на последиците за 
здравето.
4. За специфични и изолирани 
ситуации, при които е възможно 
граничните стойности на експозиция 
да бъдат временно надхвърлени, 
държавите-членки могат да въведат 
система, която да разрешава работа 
при контролирани условия, както и 
прецизни мерки за превенция и 
сигурност. Тази система трябва да 
почива върху изчерпателна оценка на 
рисковете, за да могат да бъдат 
определени действителните нива на 
експозиция и тяхната вероятност и 
да се направи сравнение с граничните 
стойности на експозиция, определени 
в приложения II и III. За подобни 
ситуации се докладва на Комисията в 
доклада, посочен в член 17а на 
Директива 89/391/ЕИО и биват 
подложени на проверка от страна на 
същата тази Комисията.

Or. fr
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Изменение 18

Предложение за директива
Член 4 – параграф 5 – точка з a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з а) капацитетът за бързо реагиране в 
случай на инцидент на работното 
място (мобилизиране на спасителен 
екип и на спасително оборудване).

Or. fr

Изменение 19

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Намаляването на рисковете, които 
възникват от експозицията на 
електромагнитни полета, се основава на 
общите принципи на превенция, 
определени в Директива 89/391/ЕИО.

Намаляването на рисковете, които 
възникват от експозицията на 
електромагнитни полета, се основава на 
общите принципи, които съгласно член 
6, параграф 2 от Директива 
89/391/ЕИО са част от общите 
задължения на работодателя. Тези 
общи принципи са следните:
а) избягване на рисковете; 
б) оценка на рисковете, които не 
могат да бъдат избегнати; 
в) борба с рисковете при източника 
им; 
г) адаптиране на работата към 
индивида, особено по отношение на 
проектирането на работните места, 
избора на работно оборудване, избора 
на работни и производствени методи;
д) привеждане в съответствие с 
техническия прогрес;
е) замяна на опасното с безопасно или 
по-малко опасно;
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ж) разработване на политика за 
превенция;
з) отдаване на предимство на 
колективните защитни мерки пред 
личните защитни мерки;
и) даване съответни инструкции на 
работниците.

Or. fr

Изменение 20

Предложение за директива
Член 6 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в а) достигнатото ниво на познания 
по отношение на преките и 
косвените неблагоприятни последици 
за здравето и безопасността на 
работниците, които би могло да има 
в краткосрочен и дългосрочен план 
излагането на мощно 
електромагнитно поле;

Or. fr

Изменение 21

Предложение за директива
Член 6 – точка е a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е а) капацитетът за бързо реагиране в 
случай на инцидент на работното 
място (мобилизиране на спасителен 
екип и на спасително оборудване).

Or. fr
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Изменение 22

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При експозиция в честотния обхват до 
100 kHz за всяка нежелана или 
неочаквана последица за здравето, за 
която е било сигнализирано от 
работник, се съобщава на лицето, което 
отговаря за медицинското наблюдение и
което ще предприеме необходимите 
действия в съответствие с националното 
законодателство и практики.

При експозиция в честотния обхват до 
100 kHz за всяка нежелана или 
неочаквана последица за здравето, за 
която е било сигнализирано от 
работник, се съобщава на лицето, което 
отговаря за медицинското наблюдение и 
на работодателя, които ще трябва да 
предприемат необходимите действия в 
съответствие с националното 
законодателство и практики; в 
противен случай се налагат санкции.

Or. fr

Изменение 23

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

При експозиция в честотния обхват от 
100 kHz до 300 GHz и винаги, когато се 
установи експозиция над граничните 
стойности на експозиция, на 
засегнатия/те работник/ци се осигурява 
медицински преглед в съответствие с 
националното законодателство и 
практики. Ако бъде установено 
увреждане на здравето в резултат на 
такава експозиция, се прави повторна 
оценка на рисковете от страна на 
работодателя в съответствие с член 4.

При експозиция в честотния обхват от 
100 kHz до 300 GHz и винаги, когато се 
установи експозиция над граничните 
стойности на експозиция, на 
засегнатия/те работник/ци 
задължително се осигурява 
медицински преглед в съответствие с 
националното законодателство и 
практики; в противен случай се 
налагат санкции. Ако бъде установено 
увреждане на здравето в резултат на 
такава експозиция, незабавно се прави 
повторна оценка на рисковете от страна 
на работодателя в съответствие с член 4. 

Or. fr
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Изменение 24

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки че медицинските 
приложения, използващи MRI, както 
и свързаните с тях дейности, са 
освободени от прилагането на 
граничните стойности на 
експозиция, ориентировъчните 
стойности и стойностите за 
предприемане на действия, 
работниците в тези сектори трябва 
да се ползват от засилено здравно 
наблюдение.

Or. fr

Изменение 25

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 а. В съответствие с член 14, 
параграф 2 от Директива 89/391/ЕИО
работодателите въвеждат мерки, 
които позволяват на всеки работник 
да се подлага по собствено желание 
на редовно здравно наблюдение. 

Or. fr

Изменение 26

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Работодателят взема необходимите 2. Работодателят взема необходимите 
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мерки, за да осигури на лекаря и/или на 
медицинския орган, отговарящ за 
здравното наблюдение, достъп до 
резултатите от оценката на рисковете, 
посочена в член 4.

мерки, за да осигури на лекаря и/или на 
медицинския орган, отговарящ за 
здравното наблюдение, достъп до 
резултатите от оценката на рисковете, 
посочена в член 4, както и до мерките 
за превенция и защита, които са били 
предварително въведени.

Or. fr

Изменение 27

Предложение за директива
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се улесни прилагането на 
настоящата директива, по-специално 
извършването на оценка на рисковете, 
Комисията изготвя практически 
ръководства във връзка с разпоредбите 
на членове 4 и 5 и приложения II—IV. 
Тя работи в тясно сътрудничество с 
Консултативния комитет за безопасност 
и здраве на работното място.

За да се улесни прилагането на 
настоящата директива, по-специално 
извършването на оценка на рисковете, 
Комисията изготвя практически 
ръководства във връзка с разпоредбите 
на членове 4 и 5 и приложения II—IV и 
мерките за превенция и защита на 
работниците, изложени на 
електромагнитни полета. Тя работи в 
тясно сътрудничество с Консултативния 
комитет за безопасност и здраве на 
работното място.

Or. fr

Изменение 28

Предложение за директива
Приложение ІV – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ ЗА ДЕЙНОСТИ, 
ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ЧЛЕН 3, 
ПАРАГРАФ 4

СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ ЗА ДЕЙНОСТИ, 
ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ЧЛЕН 3 А, 
ПАРАГРАФ 1

Or. fr



PE475.801v01-00 22/23 PA\882055BG.doc

BG

Изменение 29

Предложение за директива
Приложение ІV – въведение

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 3, параграф 4 и за 
да се гарантира хармонизирана и 
подходяща защита на работниците, като 
същевременно се вземат предвид 
съществуващите предпазни и защитни 
мерки, ще бъдат прилагани следните 
принципи и изпълнявани следните 
задачи.

В съответствие с член 3 а, параграф 1 и 
за да се гарантира хармонизирана и 
подходяща защита на работниците, като 
същевременно се вземат предвид 
съществуващите предпазни и защитни 
мерки, ще бъдат прилагани следните 
принципи и изпълнявани следните 
задачи.

Or. fr

Изменение 30

Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) Първата цел е да бъде разработена, 
съвместно със засегнатите страни, 
последователна и практически 
приложима методика за защита на 
работниците, изложени на 
електромагнитни полета по време на 
дейности, попадащи в обхвата на член 3, 
параграф 4.

a) Първата цел е да бъде разработена, 
съвместно със засегнатите страни, 
последователна и практически 
приложима методика за защита на 
работниците, изложени на 
електромагнитни полета по време на 
дейности, попадащи в обхвата на член 3 
а, параграф 1.

Or. fr

Изменение 31

Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – буква б) – първо тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

- мерки за предоставянето на 
ефективна информация и механизми 

механизми за активна консултация и 
мерки за предоставянето на 
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за активна консултация, ефективна информация относно 
сигурността и състоянието на 
познанията за преките и косвените 
неблагоприятни последици за 
здравето и безопасността на 
работниците, които би могло да има 
в краткосрочен и дългосрочен план 
излагането на мощно 
електромагнитно поле;

Or. fr

Изменение 32

Предложение за директива
Приложение IV – параграф 1 – буква б) – тире 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- носене на ефикасна защитна 
екипировка 

Or. fr


