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Predlog spremembe 1
Kathy Sinnott

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker šteje tehnologija brezžičnih naprav 
(mobilni telefon, WiFi, WiMAX, 
Bluetooth, telefon z bazno postajo DECT) 
za „čisto“ tehnologijo, česar pa ni mogoče 
podpreti z dokazi o neškodljivosti za 
zdravje ljudi,

B. ker šteje tehnologija brezžičnih naprav 
(mobilni telefon, WiFi, WiMAX, 
Bluetooth, telefon z bazno postajo DECT) 
za „čisto“ tehnologijo, česar pa ni mogoče 
podpreti z dokazi o neškodljivosti za 
zdravje ljudi; ker je treba upoštevati, da so 
ljudje zaradi starosti, zdravja, dednosti in 
sindroma občutljivosti na 
elektromagnetna sevanja različno 
dovzetni za vplive elektromagnetnih polj, 

Or. en

Predlog spremembe 2
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker šteje tehnologija brezžičnih naprav 
(mobilni telefon, WiFi, WiMAX, 
Bluetooth, telefon z bazno postajo DECT) 
za „čisto“ tehnologijo, česar pa ni mogoče 
podpreti z dokazi o neškodljivosti za
zdravje ljudi,

B. ker tehnologija brezžičnih naprav 
(mobilni telefon, WiFi, WiMAX, 
Bluetooth, telefon z bazno postajo DECT) 
ustvarja elektromagnetna polja, ki lahko 
škodljivo vplivajo na zdravje ljudi,

Or. en
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Predlog spremembe 3
Maria Berger

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker kljub temu da večina evropskih 
državljanov, zlasti mladih v starosti med 10 
in 20 let, uporablja mobilni telefon, ki je 
uporaben, funkcionalen in moden 
predmet, ostaja negotovost glede 
morebitnih tveganj za zdravje,

C. ker večina evropskih državljanov, zlasti 
mladih v starosti med 10 in 18 let, 
uporablja mobilni telefon, 

Or. en

Predlog spremembe 4
Urszula Krupa

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker kljub temu da večina evropskih 
državljanov, zlasti mladih v starosti med 10 
in 20 let, uporablja mobilni telefon, ki je 
uporaben, funkcionalen in moden 
predmet, ostaja negotovost glede 
morebitnih tveganj za zdravje,

C. ker kljub temu da večina evropskih 
državljanov, zlasti mladih v starosti med 10 
in 20 let, zaradi agresivnega oglaševanja 
telekomunikacijskih podjetij in 
proizvajalcev uporablja številne 
elektromagnetne naprave, vključno z 
mobilnim telefonom, ostaja negotovost 
glede morebitnih tveganj za zdravje,

Or. pl

Predlog spremembe 5
Kathy Sinnott

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker kljub temu da večina evropskih C. ker kljub temu da večina evropskih 
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državljanov, zlasti mladih v starosti med 10 
in 20 let, uporablja mobilni telefon, ki je 
uporaben, funkcionalen in moden predmet, 
ostaja negotovost glede morebitnih tveganj 
za zdravje,

državljanov, zlasti mladih v starosti med 10 
in 20 let, uporablja mobilni telefon, ki je 
uporaben, funkcionalen in moden predmet, 
ostaja negotovost glede morebitnih tveganj 
za zdravje, zlasti za mlade, katerih 
možgani se še razvijajo,

Or. en

Predlog spremembe 6
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker kljub temu da večina evropskih 
državljanov, zlasti mladih v starosti med 
10 in 20 let, uporablja mobilni telefon, ki 
je uporaben, funkcionalen in moden 
predmet, ostaja negotovost glede 
morebitnih tveganj za zdravje,

C. ker kljub temu da večina evropskih 
državljanov že zelo zgodaj začne 
uporabljati mobilni telefon, še vedno ni 
odgovorov na pomembna vprašanja glede 
njegovega morebitnega, zlasti 
dolgoročnega, vpliva na zdravje (na 
primer levkemija in možganski tumorji), 
saj je splošna izpostavljenost ljudi 
radiofrekvenčnim poljem krajša kot čas 
od nastanka do pojava bolezenskih znakov 
nekaterih rakov,

Or. en

Predlog spremembe 7
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker je paradoksalno, da je Unija 
pristojna za zakonsko določanje mejnih 
vrednosti izpostavljenosti za preprečevanje 
učinkov elektromagnetnih polj za delavce, 
ne pa za prebivalstvo na splošno,

I. ker so zakonodajalci EU določili mejne 
vrednosti izpostavljenosti za preprečevanje 
učinkov elektromagnetnih polj za delavce;
ker bi bilo treba na podlagi 
previdnostnega načela take ukrepe 
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sprejeti tudi za prizadeto prebivalstvo, kot 
so okoliški prebivalci in potrošniki,

Or. en

Predlog spremembe 8
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker posebno poročilo Eurobarometra o 
elektromagnetnih poljih (št. 272a, junij 
2007) kaže, da večina državljanov meni, 
da jih javni organi ne obveščajo ustrezno 
o ukrepih za zaščito pred 
elektromagnetnimi polji,

Or. en

Predlog spremembe 9
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elizabeth Lynne, John Bowis

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker Direktiva 2004/40/ES ne sme 
ogroziti slikanja z uporabo magnetne 
resonance, saj je to vrhunska tehnologija 
za raziskave, diagnozo in zdravljenje 
bolezni, ki ogrožajo življenja evropskih 
pacientov,

Or. en
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Predlog spremembe 10
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ib. ker je nujno nadaljevati raziskave 
vmesnih in zelo nizkih frekvenc, da bi 
lahko prišli do zaključkov glede njihovega 
vpliva na zdravje, 

Or. es

Predlog spremembe 11
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elizabeth Lynne, John Bowis

Predlog resolucije
Uvodna izjava I b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ib. ker se slikanje z magnetno resonanco 
varno uporablja že več kot 25 let in je bilo 
več kot 500 milijonov pacientov 
izpostavljenih vrednostim, ki do stokrat 
presegajo mejne vrednosti iz direktive brez 
dokazov o škodljivosti za delavce ali 
paciente,

Or. en

Predlog spremembe 12
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elizabeth Lynne, John Bowis

Predlog resolucije
Uvodna izjava I c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ic. ker varnostni standard za magnetno 
resonanco IEC/EN 60601-2-33 določa 
mejne vrednosti za elektromagnetna polja 
tako, da izključuje vsakršno nevarnost za 
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paciente in delavce,

Or. en

Predlog spremembe 13
Urszula Krupa

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ponavlja zahtevo, postavljeno Svetu v 
omenjeni resoluciji z dne 4. septembra 
2008, naj posodobi svoje priporočilo
1999/519/ES s strožjimi mejnimi 
vrednostmi izpostavljenosti za vse naprave, 
ki oddajajo elektromagnetne valove na 
frekvencah med 0,1 MHz in 300 GHz, ter 
naj pri tem upošteva najboljše razpoložljive 
tehnologije na trgu;

1. ponavlja zahtevo, postavljeno Svetu v 
omenjeni resoluciji z dne 4. septembra 
2008, naj posodobi svoje Priporočilo
1999/519/ES s strožjimi mejnimi 
vrednostmi izpostavljenosti za vse naprave, 
ki oddajajo elektromagnetne valove na 
frekvencah med 50 Hz in 300 GHz, ter naj 
pri tem upošteva najboljše razpoložljive 
tehnologije na trgu;

Or. pl

Predlog spremembe 14
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ponavlja zahtevo, postavljeno Svetu v 
omenjeni resoluciji z dne 4. septembra 
2008, naj posodobi svoje priporočilo 
1999/519/ES s strožjimi mejnimi 
vrednostmi izpostavljenosti za vse 
naprave, ki oddajajo elektromagnetne 
valove na frekvencah med 0,1 MHz in 
300 GHz, ter naj pri tem upošteva 
najboljše razpoložljive tehnologije na 
trgu;

1. poziva Komisijo, naj se, kot 
previdnostni ukrep, letno pregleduje 
znanstvena podlaga in ustreznost omejitev 
za elektromagnetna polja, kakršne so v 
Priporočilu 1999/519/ES za frekvenčno 
območje med 0,1 MHz in 300 GHz, ter 
poroča Parlamentu; pregled opravi 
neodvisni znanstveni odbor Komisije, 
Znanstveni odbor za nastajajoča in na 
novo ugotovljena zdravstvena tveganja; 
upošteva se najnovejša študija tega 
znanstvenega odbora, ki temelji na 
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obsežni raziskavi in je bila sprejeta 19. 
januarja 2009;

Or. en

Predlog spremembe 15
Maria Berger

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ponavlja zahtevo, postavljeno Svetu v 
omenjeni resoluciji z dne 4. septembra 
2008, naj posodobi svoje priporočilo 
1999/519/ES s strožjimi mejnimi 
vrednostmi izpostavljenosti za vse 
naprave, ki oddajajo elektromagnetne 
valove na frekvencah med 0,1 MHz in 
300 GHz, ter naj pri tem upošteva 
najboljše razpoložljive tehnologije na 
trgu;

1. poziva Komisijo, naj se pregleda 
znanstvena podlaga in ustreznost omejitev 
za elektromagnetna polja, kakršne so v 
Priporočilu 1999/519/ES ter poroča 
Parlamentu; pregled opravi neodvisni 
znanstveni odbor Komisije, Znanstveni 
odbor za nastajajoča in na novo 
ugotovljena zdravstvena tveganja;

Or. en

Predlog spremembe 16
Kathy Sinnott

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ponavlja zahtevo, postavljeno Svetu v 
omenjeni resoluciji z dne 4. septembra 
2008, naj posodobi svoje priporočilo
1999/519/ES s strožjimi mejnimi 
vrednostmi izpostavljenosti za vse naprave, 
ki oddajajo elektromagnetne valove na 
frekvencah med 0,1 MHz in 300 GHz, ter 
naj pri tem upošteva najboljše razpoložljive 
tehnologije na trgu;

1. ponavlja zahtevo, postavljeno Svetu v 
omenjeni resoluciji z dne 4. septembra 
2008, naj posodobi svoje Priporočilo
1999/519/ES s strožjimi mejnimi 
vrednostmi izpostavljenosti za vse naprave, 
ki oddajajo elektromagnetne valove na 
frekvencah med 0,1 MHz in 300 GHz, ter 
naj pri tem upošteva najboljše razpoložljive 
tehnologije na trgu, vključno z 
zmanjšanjem izpostavljenosti 
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elektromagnetnim poljem z zakopavanjem 
visokonapetostnih vodov za prenos 
elektrčne energije pod zemljo in iskanjem 
optimalnih lokacij za stebre;

Or. en

Predlog spremembe 17
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. ponavlja zahtevo, postavljeno Svetu v 
omenjeni resoluciji z dne 4. septembra 
2008, naj posodobi svoje priporočilo
1999/519/ES s strožjimi mejnimi 
vrednostmi izpostavljenosti za vse naprave, 
ki oddajajo elektromagnetne valove na 
frekvencah med 0,1 MHz in 300 GHz, ter 
naj pri tem upošteva najboljše razpoložljive 
tehnologije na trgu;

1. ponavlja zahtevo, postavljeno Svetu v 
omenjeni resoluciji z dne 4. septembra 
2008, naj posodobi svoje Priporočilo
1999/519/ES s strožjimi mejnimi 
vrednostmi izpostavljenosti za vse naprave, 
ki oddajajo elektromagnetne valove na 
frekvencah med 0,1 MHz in 300 GHz, ter 
naj pri tem upošteva najboljše razpoložljive 
tehnologije na trgu, saj znanstvena 
dognanja ne izključujejo tveganja za 
zdravje ljudi, tako za raka kot za druge 
bolezni;

Or. en

Predlog spremembe 18
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poziva, naj se ob ocenjevanju možnih 
vplivov elektromagnetnega sevanja na 
zdravje posebej preučijo biološki učinki, 
zlasti ker so nekatere študije odkrile, da so 
najškodljivejši učinki na najnižjih 
stopnjah; poziva k dejavnim raziskavam, 
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ki bodo za potencialne zdravstvene težave 
razvile rešitve za izničenje ali zmanjšanje 
pulziranja in amplitudne modulacije 
frekvenc, ki se uporabljajo za prenos;

Or. en

Predlog spremembe 19
Kathy Sinnott

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da bi bilo preudarno, da 
Komisija istočasno s spremembami 
evropskih standardov ali namesto njih v 
sodelovanju s strokovnjaki iz držav članic 
in zadevnimi industrijskimi sektorji 
(elektroenergetska podjetja, operaterji 
telefonije) oblikuje navodila o 
razpoložljivih in učinkovitih tehnoloških 
možnostih za zmanjšanje izpostavljenosti 
določenega kraja elektromagnetnim 
sevanjem;

2. poudarja, da bi bilo preudarno, da 
Komisija istočasno s spremembami 
evropskih standardov ali namesto njih v 
sodelovanju s strokovnjaki iz držav članic 
in zadevnimi industrijskimi sektorji 
(elektroenergetska podjetja, operaterji 
telefonije in proizvajalci električnih 
naprav, vključno z mobilnimi telefoni) 
oblikuje navodila o razpoložljivih in 
učinkovitih tehnoloških možnostih za 
zmanjšanje izpostavljenosti določenega 
kraja elektromagnetnim sevanjem;

Or. en

Predlog spremembe 20
Kathy Sinnott

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da industrija že sedaj lahko 
vpliva na določene dejavnike, na primer na 
oddaljenost med zadevnim krajem in 
oddajniki ali višino relejne postaje glede na 
višino kraja ter usmerjenost oddajne antene 
glede na bivališča, z jasnim namenom, da 

3. poudarja, da industrija že sedaj lahko 
vpliva na določene dejavnike, na primer na 
oddaljenost med zadevnim krajem in 
oddajniki ali višino relejne postaje glede na 
višino kraja ter usmerjenost oddajne antene 
glede na bivališča, z jasnim namenom, da 
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se pomiri in bolje zaščiti prebivalstvo, ki 
živi v bližini teh naprav;

se pomiri in bolje zaščiti prebivalstvo, ki 
živi v bližini teh naprav; poziva k 
optimalnemu postavljajnju stebrov in 
oddajnikov, pa tudi k njihovi delitvi med 
ponudniki, da bi se omejilo širjenje 
neustrezno postavljenih stebrov in 
oddajnikov;

Or. en

Predlog spremembe 21
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da industrija že sedaj lahko 
vpliva na določene dejavnike, na primer na 
oddaljenost med zadevnim krajem in 
oddajniki ali višino relejne postaje glede na 
višino kraja ter usmerjenost oddajne antene 
glede na bivališča, z jasnim namenom, da 
se pomiri in bolje zaščiti prebivalstvo, ki 
živi v bližini teh naprav;

3. poudarja, da industrija že sedaj lahko 
vpliva na določene dejavnike, na primer na 
oddaljenost med zadevnim krajem in 
oddajniki, višino relejne postaje glede na 
višino kraja, usmerjenost oddajne antene 
glede na bivališča ali delitev oddajnikov 
med več operaterji, z jasnim namenom, da 
se pomiri in bolje zaščiti prebivalstvo, ki 
živi v bližini teh naprav; poziva Komisijo 
in države članice, naj pripravijo ustrezne 
smernice;

Or. en

Predlog spremembe 22
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da industrija že sedaj lahko 
vpliva na določene dejavnike, na primer na 
oddaljenost med zadevnim krajem in 
oddajniki ali višino relejne postaje glede na 

3. poudarja, da industrija, zadevni 
upravljavci infrastrukture in pristojni 
organi že sedaj lahko vplivajo na določene 
dejavnike, na primer s sprejetjem določb o 
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višino kraja ter usmerjenost oddajne 
antene glede na bivališča, z jasnim 
namenom, da se pomiri in bolje zaščiti 
prebivalstvo, ki živi v bližini teh naprav;

oddaljenosti med zadevnim krajem in 
oddajniki ali višini relejne postaje glede na 
višino kraja ter usmerjenosti oddajne 
antene glede na bivališča, z jasnim 
namenom, da se pomiri in bolje zaščiti 
prebivalstvo, ki živi v bližini teh naprav;

Or. en

Predlog spremembe 23
Salvatore Tatarella, Alessandro Foglietta

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva države članice in lokalne ter 
regionalne organe, naj za dovoljenja za 
postavitev anten in repetitorjev uvedejo 
sistem „vse na enem mestu“ in naj v svoje 
urbanistične načrte vključijo tudi 
regionalne načrte za postavljanje anten; ti 
načrti bi morali služiti zlasti za zakonsko 
urejanje in določanje ustreznih mest za 
postavitev anten in repetitorjev, da bi ti 
viri elektromagnetnega valovanja ostali 
čim dlje od naseljenih območij in 
predvsem da se prepreči njihova 
postavitev blizu mest, kjer se ranljive 
osebe dolgo zadžujejo, na primer šol, 
bolnišnic, domov za starejše občane itd.;

Or. it

Predlog spremembe 24
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva organe, pristojne za odobritev 
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lokacij za antene mobilne telefonije, naj z 
operaterji v tem sektorju dosežejo 
sporazum o delitvi infrastrukture, da bi se 
zmanjšali njena količina in izpostavljenost 
prebivalstva elektromagnetnim poljem;

Or. es

Predlog spremembe 25
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. priznava prizadevanja mobilnih 
komunikacij in drugih brezžičnih 
tehnologij, ki oddajajo elektromagnetna 
sevanja, za preprečevanje škodovanja 
okolju, zlasti za boj proti podnebnim 
spremembam;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 26
Urszula Krupa

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da je zaradi vse pogostejših sodnih 
postopkov ali ukrepov javnih organov, kot 
so moratoriji, v splošnem interesu, da se 
glede meril za postavitev novih anten GSM 
ali visokonapetostnih daljnovodov da 
prednost rešitvam, ki temeljijo na dialogu 
med industrijo, javnimi organi ter združenji 
okoliških prebivalcev, ter se zagotovi, da
bodo vsaj šole, jasli, domovi za starejše 
občane in zdravstvene ustanove dovolj 
oddaljeni od tovrstnih naprav;

5. meni, da je zaradi vse pogostejših sodnih 
postopkov ali ukrepov javnih organov, kot 
so moratoriji, v splošnem interesu, da se 
glede meril za postavitev novih anten GSM 
ali visokonapetostnih daljnovodov da 
prednost rešitvam, ki temeljijo na dialogu 
med industrijo, javnimi organi ter združenji 
okoliških prebivalcev, ter se zagotovi, da 
bodo vsaj jasli, otroški vrtci, šole, 
zdravilišča, stanovanjski objekti, domovi 
za starejše občane in zdravstvene ustanove 
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dovolj oddaljeni od tovrstnih naprav;

Or. pl

Predlog spremembe 27
Maria Berger

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da je zaradi vse pogostejših 
sodnih postopkov ali ukrepov javnih 
organov, kot so moratoriji, v splošnem 
interesu, da se glede meril za postavitev 
novih anten GSM ali visokonapetostnih 
daljnovodov da prednost rešitvam, ki 
temeljijo na dialogu med industrijo, 
javnimi organi ter združenji okoliških 
prebivalcev, ter se zagotovi, da bodo vsaj 
šole, jasli, domovi za starejše občane in 
zdravstvene ustanove dovolj oddaljeni od 
tovrstnih naprav;

5.  meni, da je ob soočenju z vse 
številnejšimi sodnimi postopki in celo 
moratoriji, ki jih uvajajo javni organi, v 
splošnem interesu, da se glede novih
brezžičnih anten ali visokonapetostnih 
daljnovodov da prednost rešitvam, ki 
temeljijo na dialogu med industrijo, 
javnimi organi ter lokalnimi združenji 
okoliških prebivalcev;

Or. en

Predlog spremembe 28
Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da je zaradi vse pogostejših sodnih 
postopkov ali ukrepov javnih organov, kot 
so moratoriji, v splošnem interesu, da se
glede meril za postavitev novih anten GSM
ali visokonapetostnih daljnovodov da 
prednost rešitvam, ki temeljijo na dialogu 
med industrijo, javnimi organi ter združenji 
okoliških prebivalcev, ter se zagotovi, da 
bodo vsaj šole, jasli, domovi za starejše 
občane in zdravstvene ustanove dovolj 

5. meni, da je zaradi vse pogostejših sodnih 
postopkov ali ukrepov javnih organov, kot 
so moratoriji, v splošnem interesu, da se 
glede novih brezžičnih anten da prednost 
rešitvam, ki temeljijo na dialogu med 
industrijo, javnimi organi ter združenji 
okoliških prebivalcev, pri čemer se 
zagotovi upoštevanje nacionalne 
zakonodaje;
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oddaljeni od tovrstnih naprav;

Or. en

Predlog spremembe 29
Kathy Sinnott

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da je zaradi vse pogostejših sodnih 
postopkov ali ukrepov javnih organov, kot 
so moratoriji, v splošnem interesu, da se 
glede meril za postavitev novih anten GSM 
ali visokonapetostnih daljnovodov da 
prednost rešitvam, ki temeljijo na dialogu 
med industrijo, javnimi organi ter združenji 
okoliških prebivalcev, ter se zagotovi, da 
bodo vsaj šole, jasli, domovi za starejše 
občane in zdravstvene ustanove dovolj 
oddaljeni od tovrstnih naprav;

5. meni, da je zaradi vse pogostejših sodnih 
postopkov ali ukrepov javnih organov, kot 
so moratoriji, v splošnem interesu, da se 
glede meril za postavitev novih anten GSM 
ali visokonapetostnih daljnovodov da 
prednost rešitvam, ki temeljijo na dialogu 
med industrijo, javnimi organi ter združenji 
okoliških prebivalcev, ter se zagotovi, da 
bodo vsaj šole, jasli, domovi za starejše 
občane, stanovanjske zgradbe in 
zdravstvene ustanove dovolj oddaljeni od 
tovrstnih naprav;

Or. en

Predlog spremembe 30
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da je zaradi vse pogostejših sodnih 
postopkov ali ukrepov javnih organov, kot 
so moratoriji, v splošnem interesu, da se 
glede meril za postavitev novih anten GSM 
ali visokonapetostnih daljnovodov da 
prednost rešitvam, ki temeljijo na dialogu 
med industrijo, javnimi organi ter združenji 
okoliških prebivalcev, ter se zagotovi, da 
bodo vsaj šole, jasli, domovi za starejše 
občane in zdravstvene ustanove dovolj

5. meni, da je zaradi vse pogostejših sodnih 
postopkov ali ukrepov javnih organov, kot 
so moratoriji, v splošnem interesu, da se 
glede meril za postavitev novih anten GSM 
ali visokonapetostnih daljnovodov da 
prednost rešitvam, ki temeljijo na dialogu 
med industrijo, javnimi organi, vojaškimi 
organi ter združenji okoliških prebivalcev, 
ter se zagotovi, da bodo vsaj šole, jasli, 
domovi za starejše občane in zdravstvene 
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oddaljeni od tovrstnih naprav; ustanove oddaljeni od tovrstnih naprav za 
specifično razdaljo, določeno z 
znanstvenimi merili;

Or. en

Predlog spremembe 31
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (new)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva države članice, naj skupaj z 
operaterji v sektorju javnosti dajo na voljo 
zemljevide, ki prikazujejo izpostavljenost 
visokonapetostnim daljnovodom, 
radijskim frekvencam in mikrovalovom, 
zlasti tistim, ki jih ustvarjajo stebri za 
telekomunikacije, radijske relejne postaje 
in repetitorji ter telefonske antene; poziva, 
naj se te informacije objavijo na 
internetni strani, tako da jih javnost lahko 
enostavno preveri, ter naj se posredujejo 
prek medijev; 

Or. es

Predlog spremembe 32
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. predlaga Komisiji, naj preuči možnost, 
da se sredstva iz vseevropskih energetskih 
omrežij uporabijo za raziskavo učinkov 
elektromagnetnih valov pri zelo nizkih 
frekvencah, zlasti pri električnih 
daljnovodih; 
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Or. es

Predlog spremembe 33
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj predstavi letno 
poročilo o ravni elektromagnetnega 
sevanja v EU, njegovih virih in ukrepih 
EU za boljše varovanje zdravja ljudi in 
okolja;

Or. en

Predlog spremembe 34
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj najde rešitev za 
hitrejše izvajanje direktive 2004/40/ES in 
naj s tem zagotovi, da bodo delavci prav 
tako učinkovito zaščiteni pred 
elektromagnetnimi polji, kot so s pomočjo 
drugih dveh besedil Skupnosti zaščiteni 
pred hrupom in tresljaji; 

 7. poziva Komisijo, naj najde rešitev za 
hitrejše izvajanje Direktive 2004/40/ES in 
naj s tem zagotovi, da bodo delavci prav 
tako učinkovito zaščiteni pred 
elektromagnetnimi polji, kot so s pomočjo 
drugih dveh besedil Skupnosti zaščiteni 
pred hrupom in tresljaji; v zvezi s tem 
poziva k posodobitvi direktive o 
izpostavljenosti delavcev, ki so v stiku z 
tehnologijami za medicinsko slikanje, na 
podlagi dognanj najnovejših študij in 
mnenja Znanstvenega odbora za 
nastajajoča in na novo ugotovljena 
zdravstvena tveganja;

Or. es
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Predlog spremembe 35
Peter Liese, Frédérique Ries, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elizabeth Lynne, John 
Bowis

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj najde rešitev za 
hitrejše izvajanje direktive 2004/40/ES in 
naj s tem zagotovi, da bodo delavci prav 
tako učinkovito zaščiteni pred 
elektromagnetnimi polji, kot so s pomočjo 
drugih dveh besedil Skupnosti zaščiteni 
pred hrupom in tresljaji;

7. poziva Komisijo, naj najde rešitev za 
hitrejše izvajanje Direktive 2004/40/ES in 
naj s tem zagotovi, da bodo delavci prav 
tako učinkovito zaščiteni pred 
elektromagnetnimi polji, kot so s pomočjo 
drugih dveh besedil Skupnosti zaščiteni 
pred hrupom in tresljaji, ter naj v členu 1 
te direktive uvede odstopanje za slikanje z 
uporabo magnetne resonance;

Or. en

Predlog spremembe 36
Alojz Peterle

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. Poziva Komisijo, naj financira tudi 
raziskave o vplivu elektromagnetnih 
sevanj na floro in favno, še posebej na 
čebele;

Or. sl

Predlog spremembe 37
Kathy Sinnott

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. v zvezi s tem opozarja, da je 9. v zvezi s tem opozarja, da je 
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koordinatorka raziskave INTERPHONE 
Elisabeth Cardis pozvala k previdnosti pri 
uporabi in na osnovi sedanjih spoznanj 
priporočila, naj otroci mobilne telefone 
uporabljajo zmerno ter naj se raje uporablja 
stacionarni telefon;

koordinatorka raziskave INTERPHONE 
Elisabeth Cardis pozvala k previdnosti pri 
uporabi in na osnovi sedanjih spoznanj 
priporočila, naj otroci mobilne in brezžične 
telefone uporabljajo zmerno ter naj se raje 
uporablja stacionarni vrvični telefon;

Or. en

Predlog spremembe 38
Kathy Sinnott

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. Komisiji predlaga tudi, naj zaradi 
politične in proračunske učinkovitosti 
prerazporedi sredstva Skupnosti, 
namenjena za študije elektromagnetnih 
polj, v splošno kampanjo za ozaveščanje 
mladih Evropejcev o dobri praksi pri 
uporabi mobilnega telefona, kot je uporaba 
prostoročnih kompletov, čim krajši klici in 
uporaba telefonov tam, kjer je sprejem 
dober;

11. Komisiji predlaga tudi, naj zaradi 
politične in proračunske učinkovitosti 
prerazporedi sredstva Skupnosti, 
namenjena za študije elektromagnetnih 
polj, v splošno kampanjo za ozaveščanje 
mladih Evropejcev o dobri praksi pri 
uporabi mobilnega telefona, kot je uporaba 
prostoročnih kompletov, čim krajši klici, 
izogibanje nošenju telefona ob telesu, 
izklapljanje telefona, ko se ne uporablja 
(na primer med poukom) in uporaba 
telefonov tam, kjer je sprejem dober;

Or. en

Predlog spremembe 39
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. Komisiji predlaga tudi, naj zaradi 
politične in proračunske učinkovitosti 
prerazporedi sredstva Skupnosti, 
namenjena za študije elektromagnetnih 

11. Komisiji predlaga tudi, naj zaradi 
politične in proračunske učinkovitosti 
delno prerazporedi sredstva Skupnosti, 
namenjena za študije elektromagnetnih 
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polj, v splošno kampanjo za ozaveščanje 
mladih Evropejcev o dobri praksi pri 
uporabi mobilnega telefona, kot je uporaba 
prostoročnih kompletov, čim krajši klici in 
uporaba telefonov tam, kjer je sprejem 
dober;

polj, v splošno kampanjo za ozaveščanje 
mladih Evropejcev o dobri praksi pri 
uporabi mobilnega telefona, kot je 
omejena uporaba mobilnih telefonov, 
uporaba prostoročnih kompletov, čim 
krajši klici in uporaba telefonov tam, kjer 
je sprejem dober;

Or. en

Predlog spremembe 40
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. meni, da bi morale take kampanje za 
ozaveščanje mlade Evropejce seznanjati 
tudi z zdravstvenimi tveganji, povezanimi 
z napravami v gospodinjstvu, in s 
pomenom izklapljanja naprav, namesto da 
se jih pušča v stanju pripravljenosti;

Or. en

Predlog spremembe 41
Inés Ayala Sender

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva Komisijo in države članice, 
naj povečajo financiranje raziskav in 
razvoja za oceno morebitnih dolgoročnih 
škodljivih vplivov radijskih frekvenc 
mobilne telefonije; poziva tudi, naj se 
poveča število javnih razpisov za raziskave 
škodljivih vplivov večkratne 
izpostavljenosti več različnim virom 
elektromagnetnih valov, zlasti kadar gre 
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za otroke;

Or. es

Predlog spremembe 42
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog resolucije
Odstavek 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. poziva Komisijo, naj v skladu s 
standardi energetske učinkovitosti za 
električne in elektronske naprave 
predlaga prepoved stanja pripravljenosti 
pri novih napravah;

Or. en

Predlog spremembe 43
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva Mednarodno komisijo za 
varstvo pred neionizirnimi sevanji in 
Svetovno zdravstveno organizacijo, naj 
bosta pri določanju standardov bolj 
pregledni in odprti za dialog z vsemi 
zadevnimi stranmi;

Or. en

Predlog spremembe 44
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. obsoja nekatere zelo agresivne 
oglaševalske kampanje operaterjev 
telefonije v prednovoletnem času, kot so 
prodaja mobilnih telefonov, namenjenih 
izključno otrokom, ali paketi z 
„brezplačnimi minutami“, namenjeni 
mladostnikom;

14. obsoja nekatere zelo agresivne 
oglaševalske kampanje operaterjev 
telefonije v prednovoletnem času ali ob 
drugih posebnih priložnostih, kot so 
prodaja mobilnih telefonov, namenjenih 
izključno otrokom, ali paketi z 
„brezplačnimi minutami“, namenjeni
mladostnikom;

Or. en

Predlog spremembe 45
Urszula Krupa

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. zahteva, naj se zaradi neprestane težnje 
po kakovostnejšem obveščanju potrošnikov 
spremenijo tehnični standardi Evropskega 
odbora za standardizacijo v elektrotehniki 
in naj postane označevanje moči oddajanja 
obvezno za vsako brezžično napravo, ki 
oddaja mikrovalove;

16. zahteva, naj se zaradi neprestane težnje 
po kakovostnejšem obveščanju potrošnikov 
poostrijo tehnični standardi Evropskega 
odbora za standardizacijo v elektrotehniki
in naj postane obvezno označevanje moči 
oddajanja za vsako brezžično napravo, ki 
oddaja mikrovalove, ter označevanje, ali je 
naprava škodljiva za nosečnice in otroke;

Or. pl

Predlog spremembe 46
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da je razmisleka vredno dejstvo, 
da evropske zavarovalnice iz polic za 
zavarovanje odgovornosti navadno 

18. poziva evropske zavarovalnice naj v 
policah za zavarovanje odgovornosti 
upoštevajo tveganja, povezana z 
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izključujejo tveganja, povezana z 
elektromagnetnimi polji, kar je dokaz, da 
že uporabljajo svojo različico 
previdnostnega načela;

elektromagnetnimi polji, saj je izključitev 
teh tveganj iz polic dokaz, da že 
uporabljajo svojo različico previdnostnega 
načela;

Or. en

Predlog spremembe 47
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva države članice, naj sledijo 
zgledu Švedske in osebam, ki trpijo zaradi 
preobčutljivosti na elektromagnetna 
sevanja, priznajo invalidnost ter jim s tem
omogočijo ustrezno zaščito in enake 
možnosti;

Or. en
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