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BEKNOPTE MOTIVERING

Het onderhavige richtlijnvoorstel van de Europese Commissie strekt tot herschikking van 
Richtlijn 2004/40/EG betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid 
met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia.

In 2006 heeft de medische gemeenschap de Europese Commissie geattendeerd op de 
bijzonder negatieve gevolgen die de omzetting van deze richtlijn zou hebben voor het gebruik 
en de ontwikkeling van de MRI-techniek. Door de blootstellingsgrenswaarden op een 
bijzonder restrictief niveau vast te stellen, zouden de inzetmogelijkheden van MRI namelijk 
sterk worden beperkt, terwijl dit juist een onontbeerlijk instrument is voor de diagnose en 
behandeling van tal van ziekten.

Na eerst de termijn voor de omzetting van Richtlijn 2004/40/EG van 30 april 2008 te hebben 
verlengd tot 30 april 2012, heeft de Europese Commissie nu eindelijk besloten met het 
onderhavige tekstvoorstel te komen, waarin zij voorstelt MRI-scans en aanverwante 
verrichtingen van de toepassing van grenswaarden voor blootstelling vrij te stellen, een 
initiatief dat onze steun wegdraagt. 

De medische sector, die zich bewust is van de risico's voor werknemers bij MRI-procedures, 
heeft inmiddels al rigoureuze beschermingsmaatregelen getroffen. Deze gaan overigens 
gepaard met strikte controles en opleidingen in de sfeer van veiligheidsprocedures en van de 
gezondheidsrisico's die daaraan op korte en lange termijn zijn verbonden in geval van 
overmatige blootstelling en/of niet-naleving van de veiligheidsprocedures. 

Gezien een en ander lijkt het toestaan van een afwijking voor MRI en aanverwante 
verrichtingen ons volkomen gerechtvaardigd; dit geldt te meer omdat de Commissie deze 
afwijking blijkens bijlage IV bij het onderhavige voorstel vergezeld laat gaan van nog 
dwingendere veiligheidsmaatregelen. 

Middels vaststelling van bijzonder strikte blootstellingsgrenswaarden en het toestaan van een 
afwijking met betrekking tot de waarden voor MRI-verrichtingen en aanverwante activiteiten 
biedt dit voorstel de mogelijkheid een evenwicht tot stand te brengen tussen enerzijds de 
verplichting van de Europese Unie om de gezondheid en veiligheid van de werknemers te 
beschermen overeenkomstig de artikelen 151 en 153, lid 1, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en anderzijds de reële vorderingen op het gebied van 
onderzoek en volksgezondheid die de MRI-techniek mogelijk maakt. 

In weerwil van alle in de tekst aangebrachte verbeteringen is het duidelijk dat hij op sommige 
onderdelen nog steeds te ingewikkeld of zelfs onbegrijpelijk is. 

Om binnen het bevoegdheidsterrein van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid te blijven, beperkt dit advies zich tot drie doelstellingen. Ten eerste willen 
wij de door de Commissie voorgestelde vrijstellingsregels steunen door toevoeging van een 
artikel dat zich specifiek op de afwijkingen richt (amendement 17). Daarnaast moet op een 
aantal punten van het voorstel gestreefd worden naar verduidelijking en vereenvoudiging van 
de tekst. Ten slotte is het de bedoeling de maatregelen op het gebied van de veiligheid en 
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gezondheid van werknemers aan te vullen en aan te scherpen.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Na de inwerkingtreding van 
Richtlijn 2004/40/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende de minimumvoorschriften 
inzake gezondheid en veiligheid met 
betrekking tot de blootstelling van 
werknemers aan de risico's van fysische 
agentia (elektromagnetische velden) zijn 
door belanghebbenden, met name binnen 
de medische wereld, ernstige zorgen geuit 
over de mogelijke gevolgen van de 
tenuitvoerlegging van die richtlijn voor de 
toepassing van medische procedures op 
basis van medische beeldvorming. Tevens 
werden zorgen geuit over de gevolgen van 
de richtlijn voor bepaalde industriële 
activiteiten.

(3) Na de inwerkingtreding van 
Richtlijn 2004/40/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende de minimumvoorschriften 
inzake gezondheid en veiligheid met 
betrekking tot de blootstelling van 
werknemers aan de risico's van fysische 
agentia (elektromagnetische velden) zijn 
door belanghebbenden, met name binnen 
de medische wereld, ernstige zorgen geuit 
over de potentieel negatieve gevolgen van 
de tenuitvoerlegging van die richtlijn voor
enerzijds bepaalde industriële activiteiten 
en anderzijds bepaalde medische 
procedures op basis van medische 
beeldvorming, inzonderheid beeldvorming 
door middel van magnetische resonantie 
(MRI). De toepassing van 
blootstellingsgrenswaarden, 
oriëntatiewaarden en actiewaarden in de 
medische sector zou de 
toepassingsmogelijkheden van de MRI-
techniek – die een onmisbaar hulpmiddel 
is voor de diagnose en behandeling van 
diverse ziekten – beperken.

Or. fr
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Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Commissie heeft de door de 
belanghebbenden aangedragen argumenten 
aandachtig bestudeerd en na enkele 
raadplegingen heeft zij besloten sommige 
bepalingen van Richtlijn 2040/40/EG
grondig te heroverwegen op basis van 
nieuwe wetenschappelijke informatie 
afkomstig van internationaal erkende 
deskundigen.

(4) De Commissie heeft de door de 
belanghebbenden, met name uit de 
medische wereld, aangedragen argumenten 
aandachtig bestudeerd en na enkele 
raadplegingen heeft zij besloten sommige 
bepalingen van Richtlijn 2040/40/EG te 
herzien op basis van nieuwe 
wetenschappelijke informatie afkomstig 
van internationaal erkende deskundigen en 
van de herziene nieuwe aanbevelingen 
van de Internationale Commissie voor 
bescherming tegen niet-ioniserende 
straling (ICNIRP).

Or. fr

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Een systeem ter bescherming tegen 
elektromagnetische velden moet beperkt 
blijven tot een omschrijving, zonder 
overbodige details, van de te bereiken 
doeleinden, de in acht te nemen beginselen 
en de toe te passen basisgrootheden, 
teneinde de lidstaten in staat te stellen de 
minimumvoorschriften op equivalente 
wijze toe te passen.

(8) Een systeem ter bescherming tegen 
elektromagnetische velden moet beperkt 
blijven tot een omschrijving, zonder 
overbodige details, van de te bereiken 
doeleinden, de in acht te nemen beginselen 
en de toe te passen basisgrootheden, 
teneinde de lidstaten in staat te stellen de 
minimumvoorschriften op equivalente 
wijze toe te passen. Bovendien moet dit 
beschermingssysteem gepaard gaan met 
nadere onderzoeken ter verkrijging van 
wetenschappelijke gegevens (op basis van 
gemeenschappelijke indicatoren) omtrent 
de korte- en langetermijngevolgen – met 
inbegrip van carcinogene effecten – die 
blootstelling aan elektromagnetische 
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velden kan teweegbrengen.

Or. fr

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De blootstelling aan 
elektromagnetische velden kan 
doeltreffender worden verminderd door 
reeds bij het ontwerpen van werkplekken 
voor preventie te zorgen en 
arbeidsmiddelen, -procédés en -methoden
zodanig te kiezen dat risico's bij voorrang 
aan de bron worden bestreden.
Maatregelen met betrekking tot 
arbeidsmiddelen en -methoden leveren 
derhalve een bijdrage aan de bescherming 
van de werknemers. Het is echter nodig 
dubbel werk met betrekking tot de
beoordelingen te vermijden in gevallen 
waarin de arbeidsmiddelen voldoen aan 
de voorschriften van EU-
productwetgeving waarin strengere 
veiligheidsniveaus zijn vastgesteld dan 
waarin deze richtlijn en met name de 
Richtlijnen 1999/5/EG en 2006/95/EG
voorzien. Hierdoor wordt het voor een 
grote groep gevallen mogelijk met een 
vereenvoudigde beoordeling te volstaan.

(11) De blootstelling aan 
elektromagnetische velden kan 
doeltreffender worden verminderd door 
reeds bij het ontwerpen van werkplekken 
voor preventie te zorgen en 
arbeidsmiddelen, -procédés en -methoden 
zodanig te kiezen dat risico's bij voorrang 
aan de bron worden bestreden.
Maatregelen met betrekking tot 
arbeidsmiddelen en -methoden leveren 
derhalve een bijdrage aan de bescherming 
van de werknemers. Daarnaast moeten de 
gevolgde arbeidsprocédés en -methoden 
worden ondersteund met verplichte 
bewustmakings- en preventieve trainingen 
om de risico's te ondervangen die zijn 
verbonden aan het niet dragen van 
veiligheidsuitrustingen of het niet 
opvolgen van veiligheidsinstructies. De 
trainingen, werkmethoden en 
arbeidsmiddelen moeten worden 
geëvalueerd overeenkomstig Richtlijn 
1999/5/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 9 maart 1999 betreffende 
radioapparatuur en telecommunicatie-
eindapparatuur en de wederzijdse 
erkenning van hun conformiteit1 en 
Richtlijn 2006/95/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 
2006 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen der 
lidstaten inzake elektrisch materiaal 
bestemd voor gebruik binnen bepaalde 
spanningsgrenzen2 en moeten worden 
onderworpen aan strenge controles en 



PA\882055NL.doc 7/21 PE475.801v01-00

NL

preventieve sancties voor werkgevers in 
geval van niet-naleving. 
1 PB L 91 van 7.4.1999, blz. 10.
2 PB L 374 van 27.12.2006, blz. 10.

Or. fr

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze richtlijn, die de twintigste 
bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, 
lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG is, worden 
minimumvoorschriften vastgesteld voor de 
bescherming van werknemers tegen risico's 
voor hun gezondheid en veiligheid die zich 
voordoen of kunnen voordoen door 
blootstelling aan elektromagnetische 
velden (0 Hz-300 GHz) tijdens het werk.

1. Bij deze richtlijn, die de twintigste 
bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, 
lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG is, worden 
minimumvoorschriften vastgesteld voor de 
bescherming van werknemers tegen risico's 
voor hun gezondheid en veiligheid die zich 
voordoen of kunnen voordoen door 
blootstelling aan elektromagnetische 
velden (0 Hz-300 GHz) in het kader van 
hun beroepsactiviteit. Conform de bijlage 
bij Richtlijn 89/391/EEG heeft de 
onderhavige richtlijn betrekking op de 
volgende gebieden: arbeidsplaatsen, 
machines, individuele 
beschermingsmiddelen, werkzaamheden 
met beeldschermapparatuur, hanteren 
van zware lasten welke risico's van 
lumbaal letsel met zich meebrengen, 
tijdelijke en mobiele werkplaatsen en 
visserij en landbouw. 

Or. fr
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn heeft betrekking op de 
rechtstreekse risico's voor de gezondheid 
en de veiligheid van werknemers door 
bekende schadelijke effecten op korte 
termijn in het menselijk lichaam, 
veroorzaakt door geïnduceerde elektrische 
of magnetische velden, door 
energieabsorptie en door contactstroom. Zij 
heeft tevens betrekking op indirecte 
gezondheids- en veiligheidseffecten.

2. Deze richtlijn heeft betrekking op de 
rechtstreekse en indirecte gevolgen van 
bekende schadelijke effecten op korte 
termijn voor de gezondheid en de 
veiligheid van werknemers, veroorzaakt 
door elektromagnetische velden, door 
energieabsorptie en door contactstroom.

Or. fr

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Richtlijn 89/391/EEG is onverkort van 
toepassing op het gehele gebied, bedoeld in 
lid 1, onverminderd meer stringente en/of
meer specifieke bepalingen van deze 
richtlijn.

5. Richtlijn 89/391/EEG is onverkort van 
toepassing op het gehele gebied, bedoeld in 
lid 1, onverminderd meer stringente, 
specifiekere bepalingen en/of bepaalde in
deze richtlijn vermelde vrijstellingen voor 
MRI-verrichtingen en aanverwante 
activiteiten.

Or. fr
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "schadelijke gezondheidseffecten": 
biologische effecten met een schadelijke 
uitwerking op het mentale, fysieke en/of 
algemene welzijn van blootgestelde 
werknemers. In deze richtlijn worden 
alleen de effecten op korte termijn in 
aanmerking genomen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) "schadelijke veiligheidseffecten": 
effecten die tijdelijke hinder veroorzaken 
of de cognitie of andere hersen- of 
spierfuncties aantasten en daardoor het 
vermogen van een werknemer om veilig te 
werken kunnen aantasten;

Schrappen

Or. fr

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter c bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) "rechtstreeks effect": effect op het 
menselijk lichaam als rechtstreeks gevolg 
van de aanwezigheid van een sterk 
magnetisch of elektrisch veld, zoals 
stimulering van spieren, zenuwen of 

Schrappen
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zintuigen, verwarming van weefsels, 
duizeligheid of hoofdpijn;

Or. fr

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "indirect effect": effect op een object 
als gevolg van de aanwezigheid van een 
sterk elektrisch of magnetisch veld, dat 
een gevaar voor de veiligheid of de 
gezondheid kan opleveren, zoals 
contactstroom, ferromagnetische 
projectielen of interferentie met actieve 
implanteerbare medische hulpmiddelen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) “rechtstreekse en indirecte 
schadelijke gevolgen voor de gezondheid 
en de veiligheid van werknemers”:
effecten als gevolg van de aanwezigheid 
van een sterk magnetisch of elektrisch 
veld, die de cognitie of andere hersen- of 
spierfuncties aantasten van werknemers 
die daaraan blootgesteld worden en 
daardoor van invloed zijn op hun 
arbeidsgeschiktheid en hun fysieke en/of 
mentale welzijn. In deze richtlijn worden 
alleen de effecten op korte termijn in 
aanmerking genomen;
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Or. fr

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) "blootstellingsgrenswaarden": grenzen 
voor de blootstelling aan magnetische 
velden die zijn vastgesteld op basis van 
bekende gezondheidseffecten en 
biologische overwegingen. Inachtneming 
van de blootstellingsgrenswaarden voor
gezondheidseffecten waarborgt dat aan 
elektromagnetische velden blootgestelde 
werknemers worden beschermd tegen alle 
bekende schadelijke gezondheidseffecten.
Inachtneming van de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
veiligheidseffecten waarborgt dat aan 
elektromagnetische velden blootgestelde 
werknemers worden beschermd tegen alle 
bekende schadelijke gezondheids- en 
veiligheidseffecten;

e) "blootstellingsgrenswaarden": grenzen 
voor de blootstelling aan magnetische 
velden die zijn vastgesteld op basis van 
bekende gezondheidseffecten en 
biologische overwegingen. Inachtneming 
van de blootstellingsgrenswaarden voor
gezondheids- en veiligheidseffecten 
waarborgt dat aan elektromagnetische 
velden blootgestelde werknemers worden 
beschermd tegen alle bekende schadelijke 
gezondheids- en veiligheidseffecten;

Or. fr

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking hiervan zijn de leden 1 en 
2 niet van toepassing op medische 
toepassingen waarbij gebruik wordt 
gemaakt van magnetische resonantie en 
de volgende aanverwante activiteiten: 
integraal testen van systemen alvorens 
deze vrij te geven voor verzending, 
installatie, reiniging, onderhoud en 
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. 

Schrappen
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In deze specifieke gevallen worden 
specifieke beschermingsmaatregelen 
getroffen. Hiervoor raadpleegt de 
Commissie de bestaande werkgroepen en 
treedt zij op volgens de maatregelen in 
bijlage IV.

Or. fr

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In afwijking hiervan zijn de leden 1 en 
2 niet van toepassing op de strijdkrachten 
in de lidstaten waar reeds een 
gelijkwaardig en meer specifiek 
beschermingssysteem, zoals NAVO-norm 
STANAG 2345, is ingevoerd en 
geïmplementeerd. De lidstaten stellen de 
Commissie op de hoogte van het bestaan 
en de doeltreffende implementatie van 
dergelijke beschermingssystemen bij de 
mededeling van de omzetting van de 
bepalingen van deze richtlijn in nationale 
wetgeving overeenkomstig artikel 14.

Schrappen

Or. fr

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Onverminderd de leden 4 en 5 mag 
geen blootstelling van werknemers 
optreden die boven de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten ligt. Voor specifieke 

Schrappen
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situaties waarin deze waarden tijdelijk 
overschreden kunnen worden, mogen de 
lidstaten een systeem opzetten voor het 
goedkeuren van werkzaamheden onder 
gecontroleerde omstandigheden en op 
basis van een alomvattende 
risicobeoordeling waarin de 
daadwerkelijke blootstellingsniveaus en 
de waarschijnlijkheid van het optreden 
daarvan worden vastgesteld en vergeleken 
met de blootstellingsgrenswaarden zoals 
gedefinieerd in de bijlagen II en III.

Or. fr

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Bijzondere afwijkingen

1. In afwijking hiervan zijn de leden 1, 2 
en 3 niet van toepassing op medische 
toepassingen waarbij gebruik wordt 
gemaakt van magnetische resonantie en 
de volgende aanverwante activiteiten: 
integraal testen van systemen alvorens 
deze vrij te geven voor verzending, 
installatie, reiniging, onderhoud en 
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.
Om te zorgen voor een adequate 
bescherming van werknemers die worden 
blootgesteld aan de effecten van MRI en 
om recht te kunnen doen aan de 
bestaande preventiemaatregelen, 
evalueren werkgevers de risico's vooraf en 
voeren zij technische en organisatorische 
maatregelen en adequate specifieke 
opleidingen in om risico's te voorkomen, 
waaronder met name interferentie met 
medische apparatuur en hulpmiddelen, de 
aantrekking en opwarming van 
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ferromagnetische objecten in een statisch 
magnetisch veld, de aantrekking en 
opwarming van geïmplanteerde medische 
hulpmiddelen, het stimuleren van het 
centrale zenuwstelsel, het stimuleren van 
perifere zenuwen en de opwarming van 
weefsel. Daarnaast worden de preventie-
en beschermingsmaatregelen aan strikte 
controles onderworpen.
2. In afwijking hiervan zijn de leden 1, 2 
en 3 niet van toepassing op de 
strijdkrachten in de lidstaten waar reeds 
een gelijkwaardig en meer specifiek 
beschermingssysteem, zoals NAVO-norm 
STANAG 2345, is ingevoerd en 
geïmplementeerd. De lidstaten stellen de 
Commissie op de hoogte van het bestaan 
en de doeltreffende implementatie van 
dergelijke beschermingssystemen bij de 
mededeling van de omzetting van de 
bepalingen van deze richtlijn in nationale 
wetgeving overeenkomstig artikel 14.
3. Onverminderd de leden 1 en 2 mag 
geen blootstelling van werknemers 
optreden die boven de 
blootstellingsgrenswaarden voor 
gezondheidseffecten ligt.
4. Voor bijzondere en specifieke situaties 
waarin deze blootstellingsgrenswaarden 
tijdelijk kunnen worden overschreden, 
mogen de lidstaten een systeem opzetten 
voor het goedkeuren van werkzaamheden 
onder gecontroleerde omstandigheden, en 
kunnen zij gerichte preventie- en 
veiligheidsmaatregelen invoeren. Dit 
systeem moet berusten op een 
alomvattende risicobeoordeling om de 
daadwerkelijke blootstellingsniveaus en 
de waarschijnlijkheid van het optreden 
daarvan te kunnen vaststellen en te 
vergelijken met de 
blootstellingsgrenswaarden zoals 
gedefinieerd in de bijlagen II en III. 
Dergelijke situaties worden aan de 
Commissie gerapporteerd in het in 
artikel 17 bis van Richtlijn 89/391/EEG
bedoelde verslag.
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Or. fr

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) het vermogen om bij een 
werkongeval snel te kunnen reageren 
(door een hulpteam en noodapparatuur te 
mobiliseren). 

Or. fr

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vermindering van de risico’s die 
verbonden zijn aan de blootstelling aan 
elektromagnetische velden geschiedt met 
inachtneming van de in 
Richtlijn 89/391/EEG vermelde algemene 
preventieprincipes.

De vermindering van de risico’s die 
verbonden zijn aan de blootstelling aan 
elektromagnetische velden geschiedt met 
inachtneming van de algemene beginselen 
die conform artikel 6, lid 2, van Richtlijn 
89/391/EEG in het verlengde liggen van de 
algemene verplichtingen van de werkgever.
Het gaat daarbij om de volgende 
algemene principes:
a) risico's voorkomen; 
b) evalueren van risico's die niet kunnen 
worden voorkomen; 
c) bestrijding van risico's bij de bron; 
d) aanpassing van het werk aan de mens, 
met name voor wat betreft de inrichting 
van de arbeidsplaats en de keuze van 
werkuitrusting en werk- en 
productiemethoden;
e) rekening houden met de ontwikkeling 
van de techniek;
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f) vervanging van wat gevaarlijk is door 
wat niet of minder gevaarlijk is;
g) preventieplanning;
h) voorrang voor collectieve boven 
individuele beschermingsmaatregelen;
i) verstrekken van passende instructies 
aan de werknemers.

Or. fr

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de stand van de kennis omtrent de 
rechtstreekse en indirecte schadelijke 
gevolgen die blootstelling aan een sterk 
elektromagnetisch veld op korte en lange 
termijn kan hebben voor de gezondheid 
en de veiligheid van werknemers;

Or. fr

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) het vermogen om bij een 
werkongeval snel te kunnen reageren 
(door een hulpteam en noodapparatuur te 
mobiliseren). 

Or. fr
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Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor blootstellingen in het 
frequentiebereik tot 100 kHz wordt ieder 
door een werknemer gemeld ongewenst of 
onverwacht gezondheidseffect 
doorgegeven aan de persoon die met het 
medisch toezicht is belast, die vervolgens 
gepaste actie onderneemt overeenkomstig
met intern recht en praktijk.

Voor blootstellingen in het 
frequentiebereik tot 100 kHz dient ieder 
door een werknemer gemeld ongewenst of 
onverwacht gezondheidseffect op straffe 
van sancties te worden doorgegeven aan 
de persoon die met het medisch toezicht is 
belast en aan de werkgever, die vervolgens 
gepaste actie moeten ondernemen
overeenkomstig intern recht en praktijk.

Or. fr

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij blootstelling in het bereik van 100 kHz 
tot 300 GHz en in elk geval waar 
blootstelling boven de 
blootstellingsgrenswaarden wordt 
vastgesteld, wordt (worden) de betrokken 
werknemer(s) in staat gesteld een medisch 
onderzoek te ondergaan overeenkomstig 
intern recht en praktijk. Indien als gevolg 
van een dergelijke blootstelling 
gezondheidschade wordt vastgesteld, 
verricht de werkgever een herbeoordeling 
van de risico's overeenkomstig artikel 4.

Bij blootstelling in het bereik van 100 kHz 
tot 300 GHz en in elk geval waar 
blootstelling boven de 
blootstellingsgrenswaarden wordt 
vastgesteld, moet(en) de betrokken 
werknemer(s) op straffe van sancties in 
staat worden gesteld een medisch 
onderzoek te ondergaan overeenkomstig 
intern recht en praktijk. Indien als gevolg 
van een dergelijke blootstelling 
gezondheidschade wordt vastgesteld, 
verricht de werkgever onverwijld een 
herbeoordeling van de risico's 
overeenkomstig artikel 4.

Or. fr
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Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoewel medische toepassingen met 
gebruikmaking van MRI en aanverwante 
verrichtingen zijn vrijgesteld van de 
toepassing van 
blootstellingsgrenswaarden, 
oriëntatiewaarden en actiewaarden, 
moeten de werknemers in deze sectoren 
aanspraak kunnen maken op intensievere 
gezondheidscontroles. 

Or. fr

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Conform artikel 14, lid 2, van 
Richtlijn 89/391/EEG, stellen de 
werkgevers maatregelen vast om elke 
werknemer in staat te stellen, indien hij 
zulks wenst, op gezette tijden een 
gezondheidscontrole te laten verrichten. 

Or. fr

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De werkgever neemt passende 
maatregelen om te waarborgen dat de arts 
en/of de medische autoriteit 

2. De werkgever neemt passende 
maatregelen om te waarborgen dat de arts 
en/of de medische autoriteit 
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verantwoordelijk voor het 
gezondheidstoezicht toegang hebben tot de 
resultaten van de in artikel 4 bedoelde 
risicobeoordeling.

verantwoordelijk voor het 
gezondheidstoezicht toegang hebben tot de 
resultaten van de in artikel 4 bedoelde 
risicobeoordeling en tot de in een eerder 
stadium vastgestelde preventie- en 
beschermingsmaatregelen.

Or. fr

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de uitvoering van deze richtlijn, en met 
name de uitvoering van de 
risicobeoordeling, te vergemakkelijken, 
stelt de Commissie praktische 
handleidingen op voor de bepalingen van 
de artikelen 4 en 5 en de bijlage II tot en 
met IV. De Commissie zal daarbij nauw 
samenwerken met het Raadgevend Comité 
voor veiligheid en gezondheid op de 
arbeidsplaats.

Om de uitvoering van deze richtlijn, en met 
name de uitvoering van de 
risicobeoordeling en de preventie- en 
beschermingsmaatregelen voor 
werknemers die worden blootgesteld aan 
elektromagnetische velden te 
vergemakkelijken, stelt de Commissie 
praktische handleidingen op voor de 
bepalingen van de artikelen 4 en 5 en de 
bijlage II tot en met IV. De Commissie zal 
daarbij nauw samenwerken met het 
Raadgevend Comité voor veiligheid en 
gezondheid op de arbeidsplaats.

Or. fr

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

SPECIFIEKE MAATREGELEN VOOR 
ACTIVITEITEN DIE ONDER ARTIKEL 3, LID 
4, VALLEN

SPECIFIEKE MAATREGELEN VOOR 
ACTIVITEITEN DIE ONDER ARTIKEL 3 BIS, 
LID 1, VALLEN

Or. fr
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Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 3, lid 4, en om een 
geharmoniseerde en afdoende bescherming 
van werknemers te waarborgen en 
tegelijkertijd naar behoren rekening te 
houden met reeds bestaande voorzorgs- en 
beschermingsmaatregelen, worden de 
hierna genoemde principes gehanteerd en 
de hierna genoemde taken uitgevoerd.

Overeenkomstig artikel 3 bis, lid 1, en om 
een geharmoniseerde en afdoende 
bescherming van werknemers te 
waarborgen en tegelijkertijd naar behoren 
rekening te houden met reeds bestaande 
voorzorgs- en beschermingsmaatregelen, 
worden de hierna genoemde principes 
gehanteerd en de hierna genoemde taken 
uitgevoerd.

Or. fr

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – paragraaf 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) De eerste doelstelling is om, samen met 
de betrokken partijen, een samenhangende 
en praktische methode te ontwikkelen voor 
de bescherming van tijdens de onder 
artikel 3, lid 4, vallende activiteiten aan 
elektromagnetische velden blootgestelde 
werknemers.

a) De eerste doelstelling is om, samen met 
de betrokken partijen, een samenhangende 
en praktische methode te ontwikkelen voor 
de bescherming van tijdens de onder 
artikel 3 bis, lid 1, vallende activiteiten aan 
elektromagnetische velden blootgestelde 
werknemers.

Or. fr

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – paragraaf 1 – letter b – eerste streepje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- doeltreffende voorlichtingsmaatregelen - dynamische overlegmechanismen en 
effectieve informatiemaatregelen met 
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en dynamische overlegmechanismen betrekking tot de veiligheid en de stand 
van de kennis omtrent de rechtstreekse en 
indirecte schadelijke gevolgen die 
blootstelling van werknemers aan een 
sterk elektromagnetisch veld op korte en 
lange termijn voor hun gezondheid en 
veiligheid kan hebben;

Or. fr

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – paragraaf 1 – letter b – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- het dragen van een doeltreffende 
beschermingsuitrusting 

Or. fr


