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DIRECTIVE
DIRECTIVA 2008/46/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 23 aprilie 2008
de modificare a Directivei 2004/40/CE privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare
la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) [a
optsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]
țiilor neionizante (ICNIRP). Noi studii științifice privind
efectele expunerii la radiații electromagnetice asupra
sănătății, făcute publice după adoptarea directivei, au
fost aduse la cunoștința Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei. Rezultatele acestor studii științifice se
află în prezent în curs de examinare de către Comisia
internațională pentru protecția împotriva radiațiilor neionizante, în cadrul revizuirii în curs de desfășurare a recomandărilor sale, pe de o parte, și de către Organizația
Mondială a Sănătății, în cadrul revizuirii criteriilor sale de
curățenie a mediului, pe de altă parte. Aceste noi recomandări, a căror publicare este prevăzută până la sfârșitul
anului 2008, sunt susceptibile de a conține elemente care
ar putea determina modificări substanțiale ale valorilor de
declanșare a acțiunii și ale valorilor-limită.

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în
special articolul 137 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social
European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate
articolul 251 din tratat (2),

cu

procedura

prevăzută

(3)

În acest context, ar trebui reexaminat în mod aprofundat
impactul pe care l-ar avea punerea în aplicare a Directivei
2004/40/CE asupra utilizării procedurilor medicale care
au la bază imagistica medicală și asupra anumitor activități industriale. Comisia a lansat un studiu pentru a
evalua în mod direct și cantitativ situația în ceea ce
privește imagistica medicală. Rezultatele acestui studiu,
care sunt așteptate la începutul anului 2008, precum și
cele ale unor studii similare lansate în statele membre, ar
trebui luate în considerare pentru a asigura echilibrul
între prevenirea riscurilor potențiale pentru sănătatea
lucrătorilor și accesul la beneficiile oferite de utilizarea
eficientă a tehnologiilor medicale în cauză.

(4)

Directiva 2004/40/CE prevede la articolul 3 alineatul (3)
că evaluarea, măsurarea și/sau calcularea expunerii lucrătorilor la câmpuri electromagnetice sunt guvernate de
standarde europene armonizate stabilite de Comitetul
European de Standardizare în Electrotehnică (Cenelec).
Aceste standarde armonizate, care sunt esențiale pentru
a asigura o aplicare armonioasă a directivei, trebuie luate
în considerare, prezentarea acestora fiind preconizată
pentru anul 2008.

(5)

Perioada de timp necesară pentru a obține și a analiza
aceste noi informații, precum și pentru a elabora și a
adopta o nouă propunere de directivă justifică
amânarea cu patru ani a termenului de transpunere a
Directivei 2004/40/CE,

la

întrucât:

(1)

(2)

Directiva 2004/40/CE a Parlamentului European și a
Consiliului (3) stabilește cerințele minime de securitate și
de sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva
riscurilor generate de expunerea la câmpuri electromagnetice. Articolul 13 alineatul (1) din directiva în cauză
prevede ca statele membre să adopte și să pună în
aplicare actele cu putere de lege și actele administrative
necesare pentru a se conforma directivei până la
30 aprilie 2008.

Directiva 2004/40/CE prevede valori de declanșare a
acțiunii și valori limită stabilite pe baza recomandărilor
Comisiei internaționale pentru protecția împotriva radia-

(1) Avizul din 12 martie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(2) Avizul Parlamentului European din 19 februarie 2008 (nepublicat
încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 7 aprilie 2008.
(3) JO L 159, 30.4.2004, p. 1. Directivă modificată prin Directiva
2007/30/CE (JO L 165, 27.6.2007, p. 21).
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Articolul 2

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Prezenta directivă întră în vigoare la data publicării în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 1
La articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2004/40/CE, primul
paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 3
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 23 aprilie 2008.
„(1)
Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor
cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a
se conforma prezentei directive până la 30 aprilie 2012 cel
târziu. Statele membre informează de îndată Comisia cu
privire la aceasta.”
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