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KORT BEGRUNDELSE

Formålet med dette forslag til direktiv fra Europa-Kommissionens er at ændre direktiv 
2004/40/EF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med 
arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser.

I 2006 gjorde medicinske kredse Europa-Kommissionen opmærksom på de negative følger, 
som gennemførelsen af dette direktiv ville få for anvendelsen og udviklingen af MRI-
teknikken (magnetisk resonansbilleddannelse). Fastsættelsen af nogle meget restriktive 
eksponeringsværdier ville begrænse anvendelsesområdet for MRI-teknikken, som er et 
uundværligt hjælpemiddel til diagnosticering og behandling af talrige sygdomme.

Europa-Kommissionen udsatte først fristen for gennemførelsen af direktiv 2004/40/EF fra den 
30. april 2008 til den 30. april 2012, men besluttede sig siden til at foreslå den foreliggende 
tekst, hvori den foreslår at friholde MRI-teknikken og de dermed forbundne aktiviteter fra 
eksponeringsgrænseværdierne, hvilket ordføreren udtrykker tilfredshed med.

Sundhedssektoren er opmærksom på de risici, som arbejdstagerne udsættes for i forbindelse 
med MRI-procedurer, og har allerede truffet strenge beskyttelsesforanstaltninger. Hertil er 
knyttet strenge kontrolforanstaltninger og uddannelse i sikkerhedsprocedurer og i 
sundhedsrisici på kort og lang sigt i tilfælde af overeksponering og/eller manglende 
iagttagelse af sikkerhedsforskrifterne.

På denne baggrund finder ordføreren en undtagelse for MRI og dermed forbundne aktiviteter 
fuldt retfærdiggjort. Denne opfattelse bestyrkes af, at Europa-Kommissionen i bilag IV til det 
foreliggende forslag indordner denne undtagelse i en ramme med nogle endnu skrappere 
sikkerhedsforanstaltninger.

Med fastsættelsen af meget strenge eksponeringsgrænseværdier samtidig med, at MRI-
aktiviteter og forbundne aktiviteter fritages fra disse værdier, gør dette forslag det muligt at 
finde en balance mellem på den ene siden den forpligtelse, som Den Europæiske Union har til 
at beskytte arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, jf. artikel 151 og 153, stk. 1, i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, og på den anden side de betydelige fremskridt inden 
for forskning og folkesundhed, som MRI gør mulig.  

Til trods for alle de forbedringer, der er foretaget i teksten, må det ikke desto mindre 
konstateres, at den visse steder stadig er for kompleks, om ikke uforståelig.

Denne udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed forfølger tre 
mål, som holder sig inden for udvalgets ansvarsområde. For det første støtter den de 
undtagelsesbestemmelser, som Kommissionen foreslår, og tilføjer med dette mål for øje en 
artikel, som specielt omhandler undtagelserne (ændringsforslag 17). Dernæst er der en række
steder i forslagsteksten, der klargøres og forenkles. Og endelig bliver foranstaltningerne 
vedrørende arbejdstagernes sikkerhed og sundhed udbygget og forstærket.

ÆNDRINGSFORSLAG
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Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Efter ikrafttrædelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/40/EF af 29. april 2004 om 
minimumsforskrifter for sikkerhed og 
sundhed i forbindelse med arbejdstagernes 
eksponering for risici på grund af fysiske 
agenser (elektromagnetiske felter) udtrykte 
de interesserede parter, navnlig fra 
medicinske kredse, alvorlige 
betænkeligheder ved de eventuelle
virkninger af gennemførelsen af direktivet 
for medicinske procedurer baseret på 
medicinsk billeddannelse. Der blev 
ligeledes udtrykt betænkeligheder ved 
direktivets virkninger for visse industrielle 
aktiviteter.

(3) Efter ikrafttrædelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2004/40/EF af 29. april 2004 om 
minimumsforskrifter for sikkerhed og 
sundhed i forbindelse med arbejdstagernes 
eksponering for risici på grund af fysiske 
agenser (elektromagnetiske felter) udtrykte 
de interesserede parter, navnlig fra 
medicinske kredse, alvorlige 
betænkeligheder ved de negative
virkninger af gennemførelsen af direktivet 
for på den ene side visse industrielle 
aktiviteter og på den anden side visse
medicinske procedurer baseret på 
medicinsk billeddannelse, navnlig 
magnetisk resonansbilleddannelse (MRI).
Anvendelsen af 
eksponeringsgrænseværdier, 
orienteringsværdier og aktionsværdier,
der udløser foranstaltninger i 
sundhedssektoren, vil begrænse 
mulighederne for at anvende MRI-
teknikken, som er et uundværligt redskab 
til diagnosticering og behandling af 
adskillige sygdomme.   

Or. fr
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Kommissionen undersøgte nøje de 
argumenter, som de interesserede parter 
fremsatte, og besluttede efter adskillige 
høringer at tage nogle af bestemmelserne i 
direktiv 2040/40/EF op til grundig 
genovervejelse på basis af nye 
videnskabelige oplysninger, fra 
internationalt anerkendte eksperter.

(4) Kommissionen undersøgte nøje de 
argumenter, som de interesserede parter, 
navnlig medicinske kredse, fremsatte, og 
besluttede efter adskillige høringer at
ændre nogle af bestemmelserne i direktiv 
2040/40/EF på basis af nye videnskabelige 
oplysninger fra internationalt anerkendte
eksperter og revisionen af de nye 
henstillinger fra International 
Commission for Non-Ionising Radiation 
Protection (ICNIRP).

Or. fr

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Et system til beskyttelse mod 
eksponering for elektromagnetiske felter 
bør uden unødige detaljer begrænses til en 
fastsættelse af de mål, der skal nås, de 
principper, der skal overholdes, og de 
grundlæggende værdier, der skal anvendes, 
for at gøre det muligt for medlemsstaterne 
at gennemføre minimumsforskrifterne på 
en ensartet måde.

(8) Et system til beskyttelse mod 
eksponering for elektromagnetiske felter 
bør uden unødige detaljer begrænses til en 
fastsættelse af de mål, der skal nås, de 
principper, der skal overholdes, og de 
grundlæggende værdier, der skal anvendes, 
for at gøre det muligt for medlemsstaterne 
at gennemføre minimumsforskrifterne på 
en ensartet måde. Dette system til 
beskyttelse bør desuden ledsages af mere 
dybtgående undersøgelser for at opnå 
videnskabelige data (på basis af fælles 
indikatorer) om kort- og langsigtede 
virkninger, især kræftfremkaldende, af 
eksponering for elektromagnetiske felter.

Or. fr
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) En begrænsning af eksponeringen for 
elektromagnetiske felter gennemføres mest 
effektivt ved iværksættelse af 
forebyggende foranstaltninger allerede ved 
planlægningen af arbejdspladserne og 
gennem valget af arbejdsudstyr, -
fremgangsmåder og -metoder, således at 
der fortrinsvis sættes ind ved kilden.
Bestemmelser om arbejdsmetoder og -
udstyr bidrager således til beskyttelsen af 
de arbejdstagere, der anvender dem.
Dobbeltvurderinger bør imidlertid 
undgås, hvor arbejdsudstyr opfylder 
kravene i EU's produktlovgivning, som 
fastsætter strengere sikkerhedsniveauer 
end dem, der er fastsat i nærværende 
direktiv og navnlig i direktiv 1999/5/EF 
og 2006/95/EF. Det åbner mulighed for 
forenklet vurdering i en lang række 
tilfælde.

(11) En begrænsning af eksponeringen for 
elektromagnetiske felter gennemføres mest 
effektivt ved iværksættelse af 
forebyggende foranstaltninger allerede ved 
planlægningen af arbejdspladserne og 
gennem valget af arbejdsudstyr, -
fremgangsmåder og -metoder, således at 
der fortrinsvis sættes ind ved kilden.
Bestemmelser om arbejdsmetoder og -
udstyr bidrager således til beskyttelsen af 
de arbejdstagere, der anvender dem. I 
tilknytning til fremgangsmåderne og -
metoderne bør der desuden være 
obligatoriske uddannelsesforanstaltninger 
vedrørende oplysning om og forebyggelse 
af risici ved ikke at anvende 
sikkerhedsudstyr og overholde 
sikkerhedsanvisninger. Vejledningerne,
fremgangsmåderne og arbejdsudstyret bør 
vurderes i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og 
teleterminaludstyr samt gensidig 
anerkendelse af udstyrets 
overensstemmelse1 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/95/EF af 12. december 2006 om 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om elektrisk materiel bestemt 
til anvendelse inden for visse 
spændingsgrænser2 og gøres til genstand 
for streng kontrol og afskrækkende 
sanktioner i tilfælde, hvor arbejdsgiverne 
undlader af overholde dem.
1 EFT L 91 af 7.4.1999, s. 10.
2 EFT L 374 af 27.12.2006, s. 10.

Or. fr
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Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv, som er det 20. særdirektiv 
i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 
89/391/EØF, indeholder minimumskrav til 
beskyttelse af arbejdstagerne mod sådanne 
risici for deres sundhed og sikkerhed, som 
opstår eller kan opstå som følge af 
eksponering for elektromagnetiske felter (0 
Hz - 300 GHz) i forbindelse med arbejdet.

1. Dette direktiv, som er det 20. særdirektiv 
i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 
89/391/EØF, indeholder minimumskrav til 
beskyttelse af arbejdstagerne mod sådanne 
risici for deres sundhed og sikkerhed, som 
opstår eller kan opstå som følge af 
eksponering for elektromagnetiske felter (0 
Hz - 300 GHz) i forbindelse med deres 
erhvervsaktivitet. I overensstemmelse med 
bilaget til direktiv 89/391/EØF dækker 
dette direktiv følgende områder:
arbejdsudstyr, personlige værnemidler, 
arbejde med skærmterminaler, håndtering 
af tunge byrder, der medfører risiko for 
lændeskader, midlertidige og mobile 
arbejdssteder samt fiskeri og landbrug.

Or. fr

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv omhandler de direkte
risici for arbejdstagernes sundhed og 
sikkerhed, der opstår som følge af kendte, 
kortvarige skadelige påvirkninger af
kroppen forårsaget af inducerede 
elektriske eller magnetiske felter, 
energiabsorption og kontaktstrøm. Det 
omhandler også indirekte 
sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige 
virkninger.

2. Dette direktiv omhandler de direkte og 
indirekte kendte, kortvarige skadelige 
påvirkninger af arbejdstagernes sundhed 
og sikkerhed, forårsaget af
elektromagnetiske felter, energiabsorption 
og kontaktstrøm.
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Or. fr

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Direktiv 89/391/EØF finder anvendelse 
på hele det i stk. 1 nævnte område, 
medmindre nærværende direktiv 
indeholder strengere og/eller mere 
specifikke bestemmelser.

5. Direktiv 89/391/EØF finder anvendelse 
på hele det i stk. 1 nævnte område, 
medmindre nærværende direktiv 
indeholder strengere, mere specifikke 
bestemmelser og/eller visse undtagelser 
for MRI-aktiviteter og dermed forbundne
aktiviteter.

Or. fr

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "sundhedsskadelige virkninger":
biologiske virkninger, som indvirker 
negativt på de eksponerede arbejdstageres 
psykiske, fysiske og/eller generelle 
velfærd. Dette direktiv omhandler kun de 
kortvarige virkninger

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "sikkerhedsskadelige virkninger":
virkninger, der forårsager midlertidige 
gener, eller som påvirker kognition eller 
andre hjerne- eller muskelfunktioner og 
dermed kan påvirke en arbejdstagers evne 
til at arbejde sikkert

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "direkte virkning": påvirkning af 
kroppen, som er direkte udløst af 
tilstedeværelsen af et stærkt magnetisk 
eller elektrisk felt, f.eks. stimulering af 
muskler, nerver eller sanseorganer, 
opvarmning af væv, svimmelhed eller 
hovedpine

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "indirekte virkning": påvirkning af en 
genstand som følge af tilstedeværelsen af 
et stærkt elektrisk eller magnetiske felt, 
som kan medføre sikkerheds- eller 
sundhedsrisici, f.eks. kontaktstrøm, 

udgår
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ferromagnetiske projektiler eller 
interferens med aktivt, implantabelt 
medicinsk udstyr

Or. fr

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d bis) "direkte og indirekte virkninger, der 
er skadelige for arbejdstagernes sundhed 
og sikkerhed": virkninger, der er udløst af 
tilstedeværelsen af et stærkt magnetisk 
eller elektrisk felt, og som påvirker 
kognition eller andre hjerne- eller 
muskelfunktioner hos eksponerede 
arbejdstagere, og som påvirker deres evne 
til at arbejde og deres fysiske og/eller 
psykiske velfærd Dette direktiv omhandler 
kun de kortvarige virkninger.

Or. fr

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "eksponeringsgrænseværdier": grænser 
for eksponering for elektromagnetiske 
felter, der er baseret direkte på kendte 
sundhedsmæssige virkninger og biologiske 
overvejelser. Overholdelse af 
eksponeringsgrænseværdierne for 
sikkerhedsmæssige virkninger sikrer, at de 
arbejdstagere, som eksponeres for 
elektromagnetiske felter, beskyttes mod 
alle kendte sundhedsskadelige og 

f) "eksponeringsgrænseværdier": grænser 
for eksponering for elektromagnetiske 
felter, der er baseret direkte på kendte
sundhedsmæssige virkninger og biologiske 
overvejelser. Overholdelse af 
eksponeringsgrænseværdierne for
sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige 
virkninger sikrer, at de arbejdstagere, som 
eksponeres for elektromagnetiske felter, 
beskyttes mod alle kendte 
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sikkerhedsskadelige virkninger sundhedsskadelige og sikkerhedsskadelige 
virkninger

Or. fr

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Som en undtagelse finder stk. 1 og 2 
ikke anvendelse på medicinske 
anvendelser, hvor der benyttes magnetisk 
resonanseffekt, og følgende dermed 
forbundne aktiviteter: integreret 
systemafprøvning inden frigivelse til 
forsendelse, installering, rengøring, 
vedligeholdelse og forsknings- og 
udviklingsaktiviteter. I disse særlige 
tilfælde skal der træffes særlige 
beskyttelsesforanstaltninger. Med henblik 
herpå hører Kommissionen de 
eksisterende arbejdsgrupper og handler i 
henhold til foranstaltningerne i bilag IV.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Som en undtagelse finder stk. 1 og 2 
ikke anvendelse på de væbnede styrker i 
medlemsstaterne, hvor et tilsvarende og 
mere specifikt beskyttelsessystem som 
f.eks. NATO-standarden STANAG 2345 
allerede er indført og gennemført.
Medlemsstaterne informerer 
Kommissionen om eksistensen og den 
effektive gennemførelse af sådanne 

udgår
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beskyttelsessystemer, når de meddeler, at 
dette direktivs bestemmelser er 
gennemført i national lovgivning, jf. 
artikel 14.

Or. fr

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Arbejdstagere må ikke udsættes for en 
eksponering, der overskrider 
eksponeringsgrænseværdierne for 
sundhedsmæssige virkninger, jf. dog stk.
4 og 5. I særlige situationer, hvor disse 
værdier kan blive midlertidigt overskredet, 
kan medlemsstaterne indføre et system, 
som tillader arbejde under kontrollerede 
betingelser og på grundlag af en 
omfattende risikovurdering, der 
fastlægger de faktiske 
eksponeringsværdier og sandsynligheden 
herfor og sammenligner dem med de 
eksponeringsgrænseværdier, der er fastsat 
i bilag II og III.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 a
Særlige undtagelser

1. Som en undtagelse finder stk. 1, 2 og 3 i 
artikel 3 ikke anvendelse på medicinske 
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anvendelser, hvor der benyttes magnetisk 
resonanseffekt, og følgende dermed 
forbundne aktiviteter: integreret 
systemafprøvning inden frigivelse til 
forsendelse, installering, rengøring, 
vedligeholdelse og forsknings- og 
udviklingsaktiviteter.
For at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af 
arbejdstagere, som udsættes for MRI-
påvirkning, og for at tage højde for de 
eksisterende 
forebyggelsesforanstaltninger skal 
arbejdsgiverne på forhånd vurdere 
risiciene og træffe tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger og 
særlige og tilstrækkelige
uddannelsesforanstaltninger for at 
forebygge risici, navnlig interferens med 
medicinske apparater og udstyr, 
tiltrækning og opvarmning af 
ferromagnetiske genstande i et statisk 
magnetfelt, tiltrækning og opvarmning af 
implanteret medicinsk udstyr, stimulering 
af centralnervesystemet, stimulering af de 
perifere nerver og opvarmning af væv.
Desuden skal der føres en streng kontrol 
med de trufne forebyggelses- og 
beskyttelsesforanstaltninger.  
2. Som en undtagelse finder stk. 1, 2 og 3 i 
artikel 3 ikke anvendelse på de væbnede 
styrker i medlemsstaterne, hvor et 
tilsvarende og mere specifikt 
beskyttelsessystem som f.eks. NATO-
standarden STANAG 2345 allerede er 
indført og gennemført. Medlemsstaterne 
informerer Kommissionen om eksistensen 
og den effektive gennemførelse af 
sådanne beskyttelsessystemer, når de 
meddeler, at dette direktivs bestemmelser 
er gennemført i national lovgivning, jf. 
artikel 14.
3. Arbejdstagerne må ikke udsættes for en 
eksponering, der overskrider 
eksponeringsgrænseværdierne for 
sundhedsmæssige virkninger, jf. dog stk. 
1 og 2 i denne artikel.
4. I særlige situationer, hvor disse værdier 
kan blive midlertidigt overskredet, kan 
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medlemsstaterne indføre et system, som 
tillader arbejde under kontrollerede 
betingelser og målrettede forebyggelses-
og sikkerhedsforanstaltninger. Dette 
system skal hvile på en fuldstændig 
risikovurdering, der gør det muligt at 
fastlægge de faktiske eksponeringsværdier 
og sandsynligheden herfor og 
sammenligne dem med de 
eksponeringsgrænseværdier, der er fastsat 
i bilag II og III. Disse særlige situationer 
skal meddeles Kommissionen i den 
rapport, der er omhandlet i artikel 17a i 
direktiv 89/391/EØF, og de skal 
kontrolleres af Kommissionen.

Or. fr

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 5 - litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) beredskab i tilfælde af uheld på 
arbejdspladsen (mobilisering af 
nødhjælpsgruppe og nødhjælpsmateriel).

Or. fr

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En begrænsning af risici, der er en følge af 
eksponering for elektromagnetiske felter, 
foretages på grundlag af de generelle 
principper om forebyggelse i direktiv 
89/391/EØF.

En begrænsning af risici, der er en følge af 
eksponering for elektromagnetiske felter, 
foretages på grundlag af de generelle 
principper, som i overensstemmelse med 
artikel 6, stk. 2, i direktiv 89/391/EØF
henhører under arbejdsgiverens generelle 
forpligtelser. Disse generelle principper 
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er:
a) forhindring af risici
b) evaluering af risici, som ikke kan 
forhindres
c) bekæmpelse af risici ved kilden
d) tilpasning af arbejdet til mennesket, 
navnlig for så vidt angår udformningen af 
arbejdspladsen samt valg af arbejdsudstyr 
og arbejds- og produktionsmetoder
e) hensyntagen til den tekniske udvikling
f) udskiftning af det, der er farligt, med 
noget, der er ufarligt eller mindre farligt
g) planlægning af forebyggelsen
h) vedtagelse af foranstaltninger til 
kollektiv beskyttelse frem for 
foranstaltninger til individuel beskyttelse
i) hensigtsmæssig instruktion af 
arbejdstagerne.

Or. fr

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 6 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) den aktuelle viden om direkte og 
indirekte virkninger, der er skadelige for 
arbejdstagernes sundhed og sikkerhed, og 
som eksponering for et stærkt 
elektromagnetisk felt kan have på kort 
eller lang sigt 

Or. fr
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Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 6 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) beredskab i tilfælde af uheld på 
arbejdspladsen (mobilisering af 
nødhjælpsgruppe og nødhjælpsmateriel).

Or. fr

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved eksponeringer i frekvensområdet op til 
100 kHz skal alle uønskede eller uventede 
sundhedsmæssige virkninger, som en 
arbejdstager indberetter, meddeles den 
ansvarlige for den lægelige kontrol, som 
træffer de nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og praksis.

Ved eksponeringer i frekvensområdet op til 
100 kHz skal alle uønskede eller uventede 
sundhedsmæssige virkninger, som en 
arbejdstager indberetter, meddeles den 
ansvarlige for den lægelige kontrol og 
arbejdsgiveren, som træffer de nødvendige 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
national lovgivning og praksis og under 
strafansvar.

Or. fr

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For eksponering i området fra 100 kHz op 
til 300 GHz tilbydes den eller de berørte 
arbejdstagere i alle tilfælde, hvor der 
opdages eksponering, som overstiger 
eksponeringsgrænseværdierne, en 
lægeundersøgelse i overensstemmelse med 

For eksponering i området fra 100 kHz op 
til 300 GHz tilbydes den eller de berørte 
arbejdstagere obligatorisk i alle tilfælde, 
hvor der opdages eksponering, som 
overstiger eksponeringsgrænseværdierne, 
en lægeundersøgelse i overensstemmelse 
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national lovgivning og praksis. Påvises der 
sundhedsskader som følge af en sådan 
eksponering, foretager arbejdsgiveren en 
fornyet risikovurdering, jf. artikel 4.

med national lovgivning og praksis og 
under strafansvar. Påvises der 
sundhedsskader som følge af en sådan 
eksponering, foretager arbejdsgiveren
omgående en fornyet risikovurdering, jf. 
artikel 4.

Or. fr

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Selv om medicinske anvendelser af MRI
og dermed forbundne aktiviteter er 
undtaget fra
eksponeringsgrænseværdierne, 
orienteringsværdierne og 
aktionsværdierne skal arbejdstagerne i 
disse sektorer være omfattet af en skærpet 
helbredskontrol.

Or. fr

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I overensstemmelse med artikel 14, 
stk. 2, i direktiv 89/391/EØF træffer 
arbejdsgiverne foranstaltninger, der skal 
sikre, at alle arbejdstagere, hvis de ønsker 
det, regelmæssigt har adgang til 
helbredsovervågning. 

Or. fr



PE475.801v01-00 18/20 PA\882055DA.doc

DA

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Arbejdsgiveren træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at lægen 
og/eller den medicinske myndighed, der er 
ansvarlig for sundhedskontrollen, har 
adgang til resultaterne af 
risikovurderingen, jf. artikel 4.

2. Arbejdsgiveren træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at lægen 
og/eller den medicinske myndighed, der er 
ansvarlig for sundhedskontrollen, har 
adgang til resultaterne af 
risikovurderingen, jf. artikel 4, og til de 
forebyggelses- og 
beskyttelsesforanstaltninger, der på 
forhånd er truffet.

Or. fr

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at lette gennemførelsen af dette 
direktiv, navnlig gennemførelsen af 
risikovurderingen, udarbejder 
Kommissionen en praktisk vejleding til 
bestemmelserne i artikel 4 og 5 og bilag II 
til IV. Kommission arbejder tæt sammen 
med Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed 
og Sundhed på Arbejdspladsen.

For at lette gennemførelsen af dette 
direktiv, navnlig gennemførelsen af 
risikovurderingen og forebyggelses- og 
beskyttelsesforanstaltningerne for 
arbejdstagere, der eksponeres for 
elektromagnetiske felter, udarbejder 
Kommissionen en praktisk vejleding til 
bestemmelserne i artikel 4 og 5 og bilag II 
til IV. Kommission arbejder tæt sammen 
med Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed 
og Sundhed på Arbejdspladsen.

Or. fr
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Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Bilag IV – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SÆRLIGE FORANSTALTNINGER FOR 
AKTIVITETER, DER FALDER IND UNDER 
ARTIKEL 3, STK. 4

SÆRLIGE FORANSTALTNINGER FOR 
AKTIVITETER, DER FALDER IND UNDER 
ARTIKEL 3A, STK. 1

Or. fr

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Bilag IV - indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 3, stk. 4,
og for at sikre harmoniseret og 
tilstrækkelig beskyttelse af arbejdstagerne, 
samtidig med at der tages behørigt hensyn 
til eksisterende forholdsregler og 
forebyggende foranstaltninger, skal 
følgende principper følges og følgende 
opgaver udføres.

I overensstemmelse med artikel 3a, stk. 1,
og for at sikre harmoniseret og 
tilstrækkelig beskyttelse af arbejdstagerne, 
samtidig med at der tages behørigt hensyn 
til eksisterende forholdsregler og 
forebyggende foranstaltninger, skal 
følgende principper følges og følgende 
opgaver udføres.

Or. fr

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Bilag IV – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Den første målsætning er, sammen med 
de berørte parter, at udvikle en 
sammenhængende og praktisk anvendelig 
metodologi for at beskytte arbejdstagere, 
der eksponeres for EMF, når de udfører de 
aktiviteter, der falder ind under artikel 3, 
stk. 4.

a) Den første målsætning er, sammen med 
de berørte parter, at udvikle en 
sammenhængende og praktisk anvendelig 
metodologi for at beskytte arbejdstagere, 
der eksponeres for EMF, når de udfører de 
aktiviteter, der falder ind under artikel 3, 
stk. 1.
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Or. fr

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Bilag IV – stk. 1 – litra b – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

effektive informationsforanstaltninger og
dynamiske høringsmekanismer

dynamiske høringsmekanismer og
effektive informationsforanstaltninger
vedrørende sikkerhed og den aktuelle 
viden om de direkte og indirekte skadelige 
virkninger for arbejdstagernes sundhed 
og sikkerhed, som eksponering for et 
stærkt elektromagnetisk felt kan have på 
kort og mellemlang sigt;

Or. fr

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel IV – stk. 1 – litra b – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- at der anvendes effektivt 
beskyttelsesudstyr

Or. fr


