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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος της παρούσας πρότασης οδηγίας της Επιτροπής είναι η αναδιατύπωση της οδηγίας 
2004/40/ΕΚ περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην 
έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες. 

Το 2006, η ιατρική κοινότητα  ζήτησε πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με 
τις ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις που θα είχε η μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εθνικό 
δίκαιο, στην χρήση και ανάπτυξη της τεχνολογίας απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού 
(MRI). Πράγματι, ο καθορισμός ιδιαίτερα περιοριστικών οριακών τιμών έκθεσης φαίνεται ότι 
θα είχε ως αποτέλεσμα να περιορίσει το πεδίο δραστηριότητας της MRI, εργαλείο που, 
ωστόσο, είναι απαραίτητο για τη διάγνωση και τη θεραπεία πολλών ασθενειών.

Ενώ αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αναβάλει την προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας 
2004/40/ΕΚ σε εθνικό δίκαιο από τις 30 Απριλίου 2008 στις 30 Απριλίου 2012, τελικά 
αποφάσισε να υποβάλει το παρόν κείμενο, στο οποίο προτείνει να εξαιρέσει την  τεχνολογία 
μαγνητικού συντονισμού και τις συναφείς δραστηριότητες από τις οριακές τιμές έκθεσης, 
γεγονός το οποίο ο συντάκτης επικροτεί.  

Έχοντας συνείδηση των κινδύνων που διατρέχουν οι εργαζόμενοι στο πλαίσιο των 
διαδικασιών MRI, ο ιατρικός κλάδος έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα 
προστασίας. Εξάλλου, τα μέτρα αυτά συνοδεύονται από αυστηρούς ελέγχους και 
προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τις διαδικασίες ασφαλείας και τους βραχυπρόθεσμους 
και μακροπρόθεσμους κινδύνους για την υγεία  σε περίπτωση υπερέκθεσης και/ή μη τήρηση 
των διαδικασιών ασφαλείας. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ως άνω στοιχεία, ο συντάκτης είναι της άποψης ότι η θέσπιση 
εξαίρεσης για την MRI και τις συναφείς δραστηριότητες δικαιολογείται πλήρως· ειδικότερα 
δε επειδή στο παράρτημα IV της παρούσας πρότασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλαισιώνει την 
εξαίρεση αυτή με μέτρα ασφαλείας ακόμα πιο αυστηρά. 

Χάρη στον καθορισμό πολύ αυστηρών οριακών τιμών έκθεσης  και σε μια εξαίρεση ως προς 
τις τιμές αυτές για τις δραστηριότητες της MRI και τις συναφείς δραστηριότητες , η παρούσα 
πρόταση θα επιτρέψει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ αφενός της υποχρέωσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, 
σύμφωνα με τα άρθρα 151 και 153 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και, αφετέρου, της πραγματικής προόδου στους τομείς της έρευνας και της 
δημόσιας υγείας που καθίσταται εφικτή χάρη στην τεχνολογία MRI. 

Παρ' όλες τις βελτιώσεις του κειμένου, είναι σαφές ότι εξακολουθεί να είναι περίπλοκο και 
μάλιστα, σε ορισμένα σημεία, ακατανόητο. 

Προκειμένου να περιοριστεί στο πεδίο αρμοδιότητας της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας του Τροφίμων, η παρούσα γνωμοδότηση αποβλέπει σε τρεις 
στόχους.  Καταρχάς να  υποστηρίξει τους προτεινόμενους από την Επιτροπή κανόνες για τις 
εξαιρέσεις, με την προσθήκη ενός άρθρου που αφιερώνεται ειδικά στις παρεκκλίσεις 
(τροπολογία 17). Κατά δεύτερον, να διευκρινίσει και να απλοποιήσει το κείμενο σε ορισμένα 
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σημεία της πρότασης. Και τέλος, να συμπληρώσει και να ενισχύσει τα μέτρα που αφορούν 
την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας 
2004/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
29ης Απριλίου 2004 περί των ελαχίστων 
προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον 
αφορά στην έκθεση των εργαζομένων σε 
κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς 
παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία), 
εκφράστηκαν σοβαρές ανησυχίες από τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως από την 
ιατρική κοινότητα, όσον αφορά τις πιθανές 
επιπτώσεις της εφαρμογής της εν λόγω 
οδηγίας στη χρήση ιατρικών διαδικασιών 
που βασίζονται στην ιατρική απεικόνιση. 
Ανησυχίες εκφράστηκαν επίσης όσον 
αφορά τις επιπτώσεις της οδηγίας σε 
ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες.

(3) Μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας 
2004/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
29ης Απριλίου 2004 περί των ελαχίστων 
προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον 
αφορά στην έκθεση των εργαζομένων σε 
κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς 
παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία), 
εκφράστηκαν σοβαρές ανησυχίες από τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως από την 
ιατρική κοινότητα, όσον αφορά τις 
αρνητικές επιπτώσεις που θα είχε η 
εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας αφενός σε 
ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες 
και, αφετέρου, σε  ορισμένες ιατρικές 
διαδικασίες που βασίζονται στην ιατρική 
απεικόνιση, και πιο συγκεκριμένα στην 
απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού 
(MRI) Η εφαρμογή οριακών τιμών 
έκθεσης, τιμών προσανατολισμού και 
τιμών ανάληψης δράσης στον ιατρικό 
τομέα θα περιόριζε τις δυνατότητες 
χρησιμοποίησης της τεχνολογίας MRI, η 
οποία συνιστά απαραίτητο εργαλείο για 
τη διάγνωση και τη θεραπεία 
πολυάριθμων νόσων.

Or. fr
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η Επιτροπή εξέτασε προσεκτικά τα 
επιχειρήματα που προέβαλαν οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς και έπειτα από 
αρκετές διαβουλεύσεις αποφάσισε να 
επανεξετάσει σχολαστικά ορισμένες 
διατάξεις της οδηγίας 2040/40/ΕΚ, βάσει 
νέων επιστημονικών στοιχείων που 
προέρχονται από διεθνώς 
αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες.

(4) Η Επιτροπή εξέτασε προσεκτικά τα 
επιχειρήματα που προέβαλαν οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς, και ειδικότερα ο 
ιατρικός κλάδος, και έπειτα από αρκετές 
διαβουλεύσεις αποφάσισε να αναθεωρήσει
ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 
2040/40/ΕΚ, βάσει νέων επιστημονικών 
στοιχείων που προέρχονται από διεθνώς 
αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες και 
της αναθεώρησης των νέων συστάσεων 
της Διεθνούς Επιτροπής για την 
Προστασία από τις Μη Ιοντίζουσες 
Ακτινοβολίες (ICNIRP),

Or. fr

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ένα σύστημα προστασίας κατά των 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων θα πρέπει να 
περιορίζεται σε έναν ορισμό, χωρίς 
υπερβολικές λεπτομέρειες, των 
επιδιωκόμενων στόχων, των αρχών που 
πρέπει να τηρούνται και των βασικών 
τιμών που πρέπει να ισχύουν ώστε να 
μπορούν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τις 
ελάχιστες διατάξεις κατά τρόπο 
ομοιόμορφο.

(8) Ένα σύστημα προστασίας κατά των 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων θα πρέπει να 
περιορίζεται σε έναν ορισμό, χωρίς 
υπερβολικές λεπτομέρειες, των 
επιδιωκόμενων στόχων, των αρχών που 
πρέπει να τηρούνται και των βασικών 
τιμών που πρέπει να ισχύουν ώστε να 
μπορούν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τις 
ελάχιστες διατάξεις κατά τρόπο 
ομοιόμορφο. Εξάλλου, αυτό το σύστημα 
προστασίας πρέπει να συνοδευθεί από 
εμπεριστατωμένες μελέτες (βασιζόμενες 
σε κοινούς δείκτες) σχετικά με τις 
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
συνέπειες, κυρίως καρκινογενέσεις, της 
έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η μείωση του επιπέδου έκθεσης σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορεί να 
επιτευχθεί αποτελεσματικότερα με την 
εφαρμογή προληπτικών μέτρων ήδη από 
το στάδιο του σχεδιασμού των θέσεων 
εργασίας, καθώς και με την επιλογή 
εξοπλισμού, διαδικασιών και μεθόδων 
εργασίας, σε τρόπο ώστε να δίδεται 
προτεραιότητα στη μείωση των κινδύνων 
στην πηγή. Οι διατάξεις που αναφέρονται 
στον εξοπλισμό και τις μεθόδους εργασίας 
συμβάλλουν έτσι στην προστασία των 
εμπλεκόμενων εργαζομένων. Υπάρχει 
ωστόσο η ανάγκη να αποφευχθεί η 
επανάληψη αξιολογήσεων, στις 
περιπτώσεις όπου ο εξοπλισμός εργασίας 
πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της 
ΕΕ για τα προϊόντα η οποία θεσπίζει 
αυστηρότερα επίπεδα ασφαλείας από αυτά 
που ορίζονται στην παρούσα οδηγία και 
ιδίως στις οδηγίες 1999/5/ΕΚ και 
2006/95/ΕΚ. Αυτό επιτρέπει την 
απλοποιημένη αξιολόγηση σε ένα μεγάλο 
ποσοστό περιπτώσεων.

(11) Η μείωση του επιπέδου έκθεσης σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορεί να 
επιτευχθεί αποτελεσματικότερα με την 
εφαρμογή προληπτικών μέτρων ήδη από 
το στάδιο του σχεδιασμού των θέσεων 
εργασίας, καθώς και με την επιλογή 
εξοπλισμού, διαδικασιών και μεθόδων 
εργασίας, σε τρόπο ώστε να δίδεται 
προτεραιότητα στη μείωση των κινδύνων 
στην πηγή. Οι διατάξεις που αναφέρονται 
στον εξοπλισμό και τις μεθόδους εργασίας 
συμβάλλουν έτσι στην προστασία των 
εμπλεκόμενων εργαζομένων. Εξάλλου, οι 
διαδικασίες και μέθοδοι εργασίας πρέπει 
να συνδυαστούν με υποχρεωτικά 
προγράμματα εκπαίδευσης για την 
ευαισθητοποίηση και την πρόληψη των 
κινδύνων που προκύπτουν από την μη 
τήρηση της χρήσης των εξοπλισμών ή 
των οδηγιών ασφαλείας. Τα προγράμματα 
εκπαίδευσης, οι μέθοδοι και οι εξοπλισμοί 
εργασίας πρέπει να αξιολογούνται 
σύμφωνα  με τις διατάξεις της οδηγίας 
1995/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1999 
σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον 
τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό 
και την αμοιβαία αναγνώριση της 
πιστότητας των εξοπλισμών αυτών και της 
οδηγίας 2006/95/ΕΚ  του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
12ης Δεκεμβρίου 2006 περί προσεγγίσεως 
των νομοθεσιών των κρατών μελών των 
αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό 
που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός 
ορισμένων ορίων τάσεως και να 
υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους και 
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αποτρεπτικές κυρώσεις για τους εργοδότες 
σε περίπτωση μη τήρησης. 

1 ΕΕ L 91 της 7.4.1999, σ. 10.
2 ΕΕ L 374 της 27.12.06, σ. 10.

Or. fr

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία, η οποία αποτελεί 
την 20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του 
άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ, καθορίζει τις ελάχιστες 
προδιαγραφές όσον αφορά στην προστασία 
των εργαζομένων από τους κινδύνους για 
την υγεία και την ασφάλειά τους οι οποίοι 
προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν 
λόγω της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία (0 Hz έως 300 GHz) κατά την 
εργασία τους.

1. Η παρούσα οδηγία, η οποία αποτελεί 
την 20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του 
άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ, καθορίζει τις ελάχιστες 
προδιαγραφές όσον αφορά στην προστασία 
των εργαζομένων από τους κινδύνους για 
την υγεία και την ασφάλειά τους οι οποίοι 
προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν 
λόγω της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία (0 Hz έως 300 GHz) στο πλαίσιο της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
Σύμφωνα με το παράρτημα της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ, η παρούσα οδηγία καλύπτει 
τους εξής τομείς: Χώρους εργασίας, 
εξοπλισμό εργασίας, εξοπλισμό ατομικής 
προστασίας, εργασίες σε μηχανήματα με 
οθόνες οπτικής απεικόνισης, μεταφορά 
βαρέων φορτίων που συνεπάγεται 
κινδύνους για την οσφυϊκή χώρα, 
προσωρινά και κινητά εργοτάξια, αλιεία 
και γεωργία.

Or. fr
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία σχετίζεται με τους 
άμεσους κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων, οι οποίοι 
οφείλονται σε γνωστά βραχυπρόθεσμα 
δυσμενή αποτελέσματα στο ανθρώπινο 
σώμα λόγω επαγόμενων ηλεκτρικών ή 
μαγνητικών πεδίων, απορρόφησης 
ενέργειας και ρευμάτων επαφής. Καλύπτει 
επίσης έμμεσες επιπτώσεις στην υγεία και 
την ασφάλεια.

2. Η παρούσα οδηγία σχετίζεται με τους 
άμεσους και έμμεσους κινδύνους, οι 
οποίοι οφείλονται σε γνωστά 
βραχυπρόθεσμα δυσμενή αποτελέσματα, 
για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων λόγω επαγόμενων 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, απορρόφησης 
ενέργειας και ρευμάτων επαφής.

Or. fr

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η οδηγία 89/391/ΕΟΚ εφαρμόζεται 
πλήρως στο σύνολο του αναφερόμενου 
στην παράγραφο 1 τομέα με την επιφύλαξη 
αυστηρότερων ή/και ειδικότερων 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

5. Η οδηγία 89/391/ΕΟΚ εφαρμόζεται 
πλήρως στο σύνολο του αναφερόμενου 
στην παράγραφο 1 τομέα με την επιφύλαξη 
αυστηρότερων , ειδικότερων διατάξεων 
και/ή ορισμένων εξαιρέσεων για τις 
δραστηριότητες MRI και τις συναφείς 
τους δραστηριότητες που 
περιλαμβάνοντας στην παρούσα οδηγία.

Or. fr
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

b) «δυσμενή αποτελέσματα για την 
υγεία»: οι βιολογικές επιπτώσεις που 
βλάπτουν τη νοητική, σωματική και/ή 
γενική υγεία των εκτιθέμενων 
εργαζομένων. Στην παρούσα οδηγία 
εξετάζονται μόνο τα βραχυπρόθεσμα 
αποτελέσματα·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

c) «δυσμενή αποτελέσματα για την 
ασφάλεια»: οι επιπτώσεις που 
δημιουργούν προσωρινή ενόχληση ή 
επηρεάζουν τη γνωστική λειτουργία ή 
άλλες λειτουργίες του εγκεφάλου ή των 
μυών και ως εκ τούτου ενδέχεται να 
επηρεάσουν την ικανότητα του 
εργαζομένου να ασκήσει με ασφάλεια τις 
δραστηριότητές του·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

c) «άμεσο αποτέλεσμα»: η επίπτωση στο 
ανθρώπινο σώμα που προκαλείται άμεσα 

διαγράφεται
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από την παρουσία ισχυρού μαγνητικού ή 
ηλεκτρικού πεδίου, για παράδειγμα 
διέγερση των μυών, των νεύρων ή των
αισθητήριων οργάνων, θέρμανση του 
ιστού, ίλιγγος ή πονοκέφαλοι·

Or. fr

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

d) «έμμεσο αποτέλεσμα»: η επίπτωση 
πάνω σε ένα αντικείμενο λόγω της 
παρουσίας ισχυρού ηλεκτρικού ή 
μαγνητικού πεδίου, η οποία ενδέχεται να 
αποτελέσει αιτία κινδύνου για την υγεία ή 
την ασφάλεια, για παράδειγμα τα 
ρεύματα επαφής, η εκσφενδόνιση 
σιδηρομαγνητικών αντικειμένων ή η 
παρεμβολή σε ενεργά εμφυτεύσιμα 
ιατρικά βοηθήματα·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

d bis) "άμεσα και έμμεσα δυσμενή 
αποτελέσματα για την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων": επιπτώσεις 
που προκαλούνται από την παρουσία 
ισχυρού μαγνητικού ή ηλεκτρονικού 
πεδίου που επηρεάζει τη γνωστική 
λειτουργία ή άλλες λειτουργίες του 
εγκεφάλου ή των μυών των εκτιθεμένων 
εργαζομένων και επηρεάζει την 
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ικανότητά τους προς εργασία και την 
σωματική και/ή νοητική τους υγεία· 
Μόνο τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα 
εξετάζονται στην παρούσα οδηγία ·

Or. fr

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

e) «οριακές τιμές έκθεσης»: όρια έκθεσης 
σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία τα οποία έχουν 
θεσπιστεί επί τη βάσει γνωστών 
επιπτώσεων στην υγεία και βιολογικών 
εκτιμήσεων.  Η συμμόρφωση με τις 
οριακές τιμές έκθεσης για τις επιπτώσεις 
στην υγεία διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι 
που εκτίθενται σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
προστατεύονται από όλες τις γνωστές 
δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία.  Η 
συμμόρφωση με τις οριακές τιμές 
έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
ασφάλεια θα διασφαλίζει ότι οι 
εργαζόμενοι που εκτίθενται σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία θα 
προστατεύονται από όλες τις γνωστές 
δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία και στην 
ασφάλεια·

e) «οριακές τιμές έκθεσης»: όρια έκθεσης 
σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία τα οποία έχουν 
θεσπιστεί επί τη βάσει γνωστών 
επιπτώσεων στην υγεία και βιολογικών 
εκτιμήσεων. Η συμμόρφωση με τις οριακές 
τιμές έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
υγεία και στην ασφάλεια διασφαλίζει ότι 
οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία προστατεύονται 
από όλες τις γνωστές δυσμενείς επιπτώσεις 
στην υγεία και στην ασφάλεια·

Or. fr

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατ’ εξαίρεση, οι παράγραφοι 1 και 2, 
δεν θα ισχύουν για ιατρικές εφαρμογές 

διαγράφεται
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κατά τις οποίες χρησιμοποιείται το 
φαινόμενο του μαγνητικού συντονισμού 
και οι ακόλουθες συναφείς 
δραστηριότητες: έλεγχος ολόκληρου του 
συστήματος πριν την έκδοση άδειας για 
δραστηριότητες μεταφοράς, 
εγκατάστασης, καθαρισμού, συντήρησης, 
έρευνας και ανάπτυξης. Σε αυτές τις 
ειδικές περιπτώσεις θα εφαρμόζονται 
ειδικά μέτρα προστασίας. Για τον σκοπό 
αυτό η Επιτροπή θα συμβουλεύεται τις 
υφιστάμενες ομάδες εργασίας και θα 
ενεργεί σύμφωνα με τα μέτρα που 
ορίζονται στο παράρτημα IV.

Or. fr

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ εξαίρεση, οι παράγραφοι 1 και 2, 
δεν θα ισχύουν για τις ένοπλες δυνάμεις 
στα κράτη μέλη όπου εφαρμόζεται και 
ισχύει ήδη ένα ισοδύναμο και πιο 
συγκεκριμένο σύστημα προστασίας, όπως 
είναι το πρότυπο STANAG 2345 του 
ΝΑΤΟ. Τα κράτη μέλη θα ενημερώνουν 
την Επιτροπή για την ύπαρξη και την 
αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των 
συστημάτων προστασίας κατά την 
κοινοποίηση της ενσωμάτωσης των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας στο 
εθνικό τους δίκαιο σύμφωνα με το άρθρο 
14.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 
και 5 οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να 
εκτίθενται σε τιμές άνω των οριακών 
τιμών έκθεσης για τις επιπτώσεις στην 
υγεία. Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ενδέχεται να υπάρξει προσωρινή 
υπέρβαση των τιμών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εφαρμόσουν ένα σύστημα 
που θα επιτρέπει την εργασία υπό 
ελεγχόμενες συνθήκες και επί τη βάσει 
μιας συνολικής εκτίμησης κινδύνου που 
θα ορίζει τα πραγματικά επίπεδα έκθεσης 
και την επικινδυνότητά τους και θα τα 
συγκρίνει με τις οριακές τιμές έκθεσης 
που ορίζονται στα παραρτήματα ΙΙ και 
ΙΙΙ. Αυτές οι ειδικές περιπτώσεις θα 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή με την 
έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 17α 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 α
Ειδικές εξαιρέσεις 

1. Κατ’ εξαίρεση, οι παράγραφοι 1, 2 και 
3 του άρθρου 3 δεν θα ισχύουν για 
ιατρικές εφαρμογές κατά τις οποίες 
χρησιμοποιείται το φαινόμενο του 
μαγνητικού συντονισμού και οι 
ακόλουθες συναφείς δραστηριότητες: 
έλεγχος ολόκληρου του συστήματος πριν 
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την έκδοση άδειας για δραστηριότητες 
μεταφοράς, εγκατάστασης, καθαρισμού, 
συντήρησης, έρευνας και ανάπτυξης.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική προστασία των 
εργαζομένων που υφίστανται επιπτώσεις 
της MRI και για να ληφθούν υπόψη τα 
υφιστάμενα μέτρα πρόληψης, οι 
εργοδότες αξιολογούν εκ των προτέρων 
τους κινδύνους, λαμβάνουν τεχνικής και 
οργανωτικής φύσεως μέτρα και 
διοργανώνουν ειδικά και επαρκή 
προγράμματα κατάρτισης για να 
προλαμβάνουν τους κινδύνους, 
ειδικότερα τις παρεμβολές με ιατρικούς 
εξοπλισμούς και βοηθήματα, την 
προσέλκυση και θέρμανση 
σιδηρομαγνητικών αντικειμένων σε 
στατικό μαγνητικό πεδίο, την 
προσέλκυση και θέρμανση εμφυτευμένων 
ιατρικών βοηθημάτων, τη διέγερση του 
κεντρικού νευρικού συστήματος, τη 
διέγερση του περιφερειακού νευρικού 
συστήματος και τη θέρμανση των ιστών· 
Επίσης εφαρμόζονται αυστηροί έλεγχοι 
όσον αφορά τα μέτρα πρόληψης και 
προστασίας που έχουν ληφθεί.
2. Κατ’ εξαίρεση, οι παράγραφοι 1, 2 και 
3 του άρθρου 3 δεν θα ισχύουν για τις 
ένοπλες δυνάμεις στα κράτη μέλη όπου 
εφαρμόζεται και ισχύει ήδη ένα 
ισοδύναμο και πιο συγκεκριμένο σύστημα 
προστασίας, όπως είναι το πρότυπο 
STANAG 2345 του ΝΑΤΟ. Τα κράτη 
μέλη θα ενημερώνουν την Επιτροπή για 
την ύπαρξη και την αποτελεσματική 
εφαρμογή αυτών των συστημάτων 
προστασίας κατά την κοινοποίηση της 
ενσωμάτωσης των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο 
σύμφωνα με το άρθρο 14.
3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 
και 2 του παρόντος άρθρου, οι 
εργαζόμενοι δεν πρέπει να εκτίθενται σε 
τιμές άνω των οριακών τιμών έκθεσης 
που ισχύουν για τις επιπτώσεις στην 
υγεία.
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4. Σε ειδικές και έκτακτες περιπτώσεις 
κατά τις οποίες ενδέχεται να υπάρξει 
προσωρινή υπέρβαση των οριακών 
τιμών, τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόσουν ένα σύστημα που θα 
επιτρέπει την εργασία υπό ελεγχόμενες 
συνθήκες καθώς και έκτακτα μέτρα 
πρόληψης και ασφάλειας. Το σύστημα 
αυτό πρέπει να βασίζεται σε πλήρη 
αξιολόγηση των κινδύνων, ούτως ώστε να 
ορίζει τα πραγματικά επίπεδα έκθεσης 
και την επικινδυνότητά τους και να τα 
συγκρίνει με τις οριακές τιμές έκθεσης 
που προσδιορίζονται στα παραρτήματα ΙΙ 
και ΙΙΙ. Παρόμοιες περιπτώσεις 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή με την 
έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 17α 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ και ελέγχονται 
από την Επιτροπή. 

Or. fr

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

h bis) στην ικανότητα ταχείας 
αντίδρασης σε περίπτωση ατυχήματος 
στον χώρο εργασίας (κινητοποίηση 
ομάδας πρώτων βοηθειών και 
εξοπλισμού επείγουσας ανάγκης).

Or. fr

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μείωση των κινδύνων που προκύπτουν Η μείωση των κινδύνων που προκύπτουν 
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από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία γίνεται βάσει των γενικών αρχών 
πρόληψης που καθορίζονται στην οδηγία
89/391/ΕΟΚ.

από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία γίνεται βάσει των γενικών αρχών 
πρόληψης που, σύμφωνα με το άρθρο 6, 
παρ. 2 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, 
ομοιάζουν προς τις γενικές υποχρεώσεις 
του εργοδότη.  Οι γενικές αυτές αρχές 
είναι:
α) αποφυγή των κινδύνων· 
b) εκτίμηση των κινδύνων που δεν 
μπορούν να αποφευχθούν· 
c) καταπολέμηση των κινδύνων στην 
πηγή τους· 
d) αναπροσαρμογή της εργασίας στον 
άνθρωπο, ειδικότερα όσον αφορά το 
σχεδιασμό των θέσεων εργασίας καθώς 
και την επιλογή των εξοπλισμών εργασίας 
και των μεθόδων εργασίας και 
παραγωγής·
e) παρακολούθηση της εξέλιξης της 
τεχνικής·
f) αντικατάσταση του επικίνδυνου από το 
μη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο·
g) προγραμματισμός της πρόληψης·
h) προτεραιότητα στη λήψη μέτρων 
ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα 
μέτρα ατομικής προστασίας
i) παροχή των κατάλληλων οδηγιών 
στους εργαζομένους.

Or. fr

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

c bis) στάδιο των γνώσεων ως προς τις 
άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στην 
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων 
που ενδέχεται να έχει, βραχυπρόθεσμα ή 
μακροπρόθεσμα, η έκθεση σε ισχυρό 
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο
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Or. fr

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

f bis)  ικανότητα ταχείας αντίδρασης σε 
περίπτωση ατυχήματος στον χώρο 
εργασίας (κινητοποίηση ομάδας πρώτων 
βοηθειών και εξοπλισμού επείγουσας 
ανάγκης).

Or. fr

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση έκθεσης σε συχνότητα άνω 
των 100 kHz τυχόν ανεπιθύμητες ή μη 
αναμενόμενες επιπτώσεις στην υγεία που 
αναφέρονται από έναν εργαζόμενο 
διαβιβάζονται στο πρόσωπο που είναι 
υπεύθυνο για την ιατρική παρακολούθηση, 
το οποίο θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και 
πρακτική.

Επί ποινή κυρώσεων , σε περίπτωση 
έκθεσης σε συχνότητα άνω των 100 kHz 
τυχόν ανεπιθύμητες ή μη αναμενόμενες 
επιπτώσεις στην υγεία που αναφέρονται 
από έναν εργαζόμενο διαβιβάζονται στο 
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την 
ιατρική παρακολούθηση και στον 
εργοδότη, οι οποίοι θα λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και πρακτική.

Or. fr
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Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση έκθεσης σε συχνότητα 
μεταξύ 100 kHz έως και 300 GHz και σε 
κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται 
έκθεση άνω των οριακών τιμών έκθεσης 
πρέπει να παρέχεται στον ενδιαφερόμενο 
εργαζόμενο ή εργαζόμενους η δυνατότητα 
ιατρικής εξέτασης σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο και την εθνική πρακτική. Εάν 
διαγνωσθεί βλάβη της υγείας προερχόμενη 
από έκθεση άνω των οριακών τιμών, 
διενεργείται από τον εργοδότη 
επανεκτίμηση των κινδύνων σύμφωνα με 
το άρθρο 4.

Επί ποινή κυρώσεων, σε περίπτωση
έκθεσης σε συχνότητα μεταξύ 100 kHz 
έως και 300 GHz και σε κάθε περίπτωση 
όπου διαπιστώνεται έκθεση άνω των 
οριακών τιμών έκθεσης πρέπει 
οπωσδήποτε να παρέχεται στον 
ενδιαφερόμενο εργαζόμενο ή 
εργαζόμενους η δυνατότητα ιατρικής 
εξέτασης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και 
την εθνική πρακτική. Εάν διαγνωσθεί 
βλάβη της υγείας προερχόμενη από έκθεση 
άνω των οριακών τιμών, αμέσως 
διενεργείται από τον εργοδότη 
επανεκτίμηση των κινδύνων σύμφωνα με 
το άρθρο 4. 

Or. fr

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρόλο που οι ιατρικές εφαρμογές που 
χρησιμοποιούν MRI και οι συναφείς 
δραστηριότητες εξαιρούνται από τις 
οριακές τιμές έκθεσης, τις τιμές 
προσανατολισμού και τις τιμές για την 
ανάληψη δράσης, οι εργαζόμενοι στους 
τομείς αυτούς πρέπει να δικαιούνται 
αυξημένη ιατρική παρακολούθηση.  

Or. fr
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Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 bis. Σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, οι εργοδότες 
λαμβάνουν μέτρα που επιτρέπουν σε κάθε 
εργαζόμενο, εφόσον το επιθυμεί, να 
υποβάλλεται σε τακτά διαστήματα σε 
ιατρική παρακολούθηση. 

Or. fr

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εργοδότης λαμβάνει τα απαραίτητα 
μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο 
ιατρός ή/και η ιατρική αρχή που είναι 
υπεύθυνη για την παρακολούθηση της 
υγείας έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα 
της εκτίμησης των κινδύνων που 
αναφέρεται στο άρθρο 4.

2. Ο εργοδότης λαμβάνει τα απαραίτητα 
μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο 
ιατρός ή/και η ιατρική αρχή που είναι 
υπεύθυνη για την παρακολούθηση της 
υγείας έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα 
της εκτίμησης των κινδύνων που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 και στα μέτρα 
πρόληψης και προστασίας που έχουν 
ληφθεί εκ των προτέρων.

Or. fr

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να διευκολύνει την εφαρμογή 
αυτής της οδηγίας, ιδίως τη διεξαγωγή της 
αξιολόγησης κινδύνου, η Επιτροπή θα 

Προκειμένου να διευκολύνει την εφαρμογή 
αυτής της οδηγίας, ιδίως τη διεξαγωγή της 
αξιολόγησης κινδύνου και τα μέτρα 



PE475.801v01-00 20/22 PA\882055EL.doc

EL

καταρτίσει πρακτικές οδηγίες για τις 
διατάξεις των άρθρων 4 και 5 και των 
παραρτημάτων ΙΙ έως IV.  Η Επιτροπή θα 
συνεργαστεί στενά με τη συμβουλευτική 
επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία 
στην εργασία.

πρόληψης και προστασίας των 
εργαζομένων που εκτίθενται σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία, η Επιτροπή θα 
καταρτίσει πρακτικές οδηγίες για τις 
διατάξεις των άρθρων 4 και 5 και των 
παραρτημάτων ΙΙ έως IV. Η Επιτροπή θα 
συνεργαστεί στενά με τη συμβουλευτική 
επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία 
στην εργασία.

Or. fr

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕς ΠΟΥ 
ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕς ΠΟΥ 
ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
1

Or. fr

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 και 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εναρμονισμένη και επαρκής προστασία 
των εργαζομένων και λαμβάνοντας 
παράλληλα δεόντως υπόψη τα υφιστάμενα 
μέτρα πρόληψης και προστασίας, θα 
εφαρμοσθούν οι εξής αρχές και θα 
εκτελεσθούν οι εξής ενέργειες.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 α παράγραφος 1
και προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εναρμονισμένη και επαρκής προστασία 
των εργαζομένων και λαμβάνοντας 
παράλληλα δεόντως υπόψη τα υφιστάμενα 
μέτρα πρόληψης και προστασίας, θα 
εφαρμοσθούν οι εξής αρχές και θα 
εκτελεσθούν οι εξής ενέργειες.

Or. fr
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Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ο πρώτος στόχος είναι η ανάπτυξη, σε 
συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
μιας συνεπούς και πρακτικής μεθοδολογίας 
για την προστασία των εργαζομένων που 
εκτίθενται σε ΗΜΠ κατά την άσκηση των 
δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο άρθρο 
3 παράγραφος 4.

α) Ο πρώτος στόχος είναι η ανάπτυξη, σε 
συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
μιας συνεπούς και πρακτικής μεθοδολογίας 
για την προστασία των εργαζομένων που 
εκτίθενται σε ΗΜΠ κατά την άσκηση των 
δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο άρθρο 
3 α παράγραφος 1.

Or. fr

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – στοιχείο β – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- μέτρα αποτελεσματικής πληροφόρησης 
και δυναμικοί μηχανισμοί διαβούλευσης

- δυναμικοί μηχανισμοί διαβούλευσης και 
αποτελεσματικά μέτρα πληροφόρησης 
σχετικά με το στάδιο των γνώσεων ως 
προς τις άμεσες και έμμεσες δυσμενείς 
επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια 
των εργαζομένων που ενδέχεται να έχει, 
βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, η 
έκθεση σε ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό 
πεδίο·

Or. fr

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- χρησιμοποίηση αποτελεσματικού 
εξοπλισμού προστασίας
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