
17019/11 ee/SS/gd 1
DG G 2B BG

СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Брюксел, 21 ноември 2011 г. (23.11)
(OR. en)

Междуинституционално досие:
2011/0152 (COD)

17019/11

SOC 1001
CODEC 2059

ДОКЛАД
От: Председателството
До: Комитета на постоянните представители (I част)/Съвета (Заетост, социална 

политика, здравеопазване и потребителски въпроси)
№ предх. док.: 16722/11 REV 1 SOC 980 CODEC 1983
№ док. Ком.: 11951/11 SOC 598 CODEC 1075 - COM(2011) 348 окончателен
Относно: Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 

минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията 
на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти 
(електромагнитни полета) (двадесета специална директива по смисъла на 
член 16, параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО)
- Доклад за напредъка

I. ВЪВЕДЕНИЕ

В рамките на Директива 89/391/ЕИО1 през 2004 г. беше приета Директива 2004/40/ЕО2

относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на 
работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета).
Скоро след приемането ѝ през 2004 г. обаче медицинската общност, използваща 
магнитно-резонансната образна диагностика (MRI), изтъкна, че определените в 
директивата строги гранични стойности на експозиция биха възпрепятствали нейната 
работа.

  
1 Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за 

насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното 
място; ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1—8.

2 Директива 2004/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. 
относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на 
работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) 
(осемнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 на Директива 
89/391/ЕИО); ОВ L 159, 30.4.2004 г., стр. 1—26.
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Във връзка с това Парламентът и Съветът решиха да отложат транспонирането на 

директивата до 30 април 2012 г. поради трудности в прилагането ѝ и за да се даде време 

директивата да се измени в светлината на новите научни данни (наред с другото, 

публикуването на нови насоки на ICNIRP3 през 2009 г. и 2010 г., с които 

нискочестотният обхват се изменя спрямо Насоките на ICNIRP от 1998 г., 

инкорпорирани в Директива 2004/40/ЕО).

След дълги консултации със заинтересованите страни и въз основа на изследване, 

проведено от Комисията с оглед да се направи оценка на действителното въздействие 

на Директива 2004/40/ЕО върху медицинските процедури, на 22 юни 2011 г. Комисията 

представи предложението си за директива на Съвета, чиято цел е да се преработи 

Директива 2004/40/ЕО.

При полското председателство работна група „Социални въпроси“ започна 

разглеждането на предложението през юли 2011 г.

Приема се, че всички делегации имат обща резерва за разглеждане по сегашния проект 

за директива, а DK, DE, FR, MT и UK поддържат резерва за парламентарно 

разглеждане. AT поддържа езикова резерва.

Европейският парламент все още не е дал становището си. Тъй като за правно 

основание е предложен член 153, параграф 2 от Договора, Съветът трябва да действа с 

квалифицирано мнозинство в съответствие с обикновената законодателна процедура, 

съвместно с Европейския парламент.

Комитетът на регионите реши да не представя становище. Европейският икономически 

и социален комитет все още не е дал своето становище.

  
3 ICNIRP — Международна комисия за защита срещу нейонизиращите лъчения
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II. ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Целта на предложението е да се преработи Директива 2004/40/ЕО, така че да се вземат 

предвид новите научноизследователски данни и да се гарантира висока степен на 

защита на работниците, наред с другото чрез:

- въвеждане на нова „ориентировъчна стойност“ за рисковете за безопасността, на 

базата на широко признатите насоки на ICNIRP4;

- осигуряване на задължителни дерогации от задължителните гранични стойности 

по отношение на медицинските приложения, при които се използва въздействието 

на магнитния резонанс (MRI) и по отношение на въоръжените сили (оперативна 

съвместимост на НАТО);

- разрешаване на временно превишаване на граничните стойности на експозиция в 

конкретни случаи чрез създаване на контролирана рамка за предоставяне на 

дерогации на промишлеността;

- подобряване на защитата на групите, изложени на особен риск, като бременните 

работнички и работниците с имплантирани медицински изделия, чрез въвеждане 

на специални разпоредби за конкретни случаи;

- определяне на допълнителни мерки, като незадължително практическо 

ръководство, както и задължителни списъци на оборудване.

Като цяло делегациите приветстваха новото приложение като внасящо подобрение в 

сравнение с Директива 2004/40/ЕО. По-конкретно, няколко делегации подкрепиха 

предложението на Комисията, което според тях осигурява добър баланс между 

гъвкавостта, предлагана на работодателите, от една страна, и защитата на работниците, 

от друга страна.
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Някои делегации обаче изразиха загриженост по отношение на избрания от Комисията 
подход, тъй като считат, че в него липсва последователност с други законодателни 
актове в областта и се отслабва защитата на работниците. Според тези делегации освен 
това изпълнението на новите правила би било доста проблематично, а предложението е 
трябвало да бъде обсъдено допълнително на експертно равнище, например от 
Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място, преди да бъде 
предадено на законодателите.

По-конкретно, известен брой държави-членки се противопоставиха на предоставянето 
на дерогации на конкретен сектор, тъй като според тях това противоречи на принципа 
на равното третиране, докато други делегации силно подкрепиха дерогациите по 
сектори, по-специално дерогацията по отношение на MRI. Освен това редица делегации
изразиха мнението, че трябва да бъдат преразгледани както стойностите за 
предприемане на действие, така и използваният научен модел и че насоките на ICNIRP 
не са използвани правилно, което според тях е довело до по-ниска степен на защита на 
работниците.

III. РАБОТАТА НА СЪВЕТА ПРИ ПОЛСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

Работна група „Социални въпроси“ разгледа предложението на няколко свои 
заседания5. Предложението беше обсъдено на основата на набор от предложения за 
формулировки и обяснителни бележки6, предоставени от експертите на държавите-
членки, становищата на правните служби на Съвета и на Комисията, както и след 
консултации с експерти от ICNIRP и разглеждане на научните резултати по отношение 
на електромагнитните полета на работното място, публикувани в рамките на 
европейски научноизследователски проекти и проекти за подкрепа на политиката.
Дейностите, осъществени при председателството, имаха за резултат намаляването на 
областите на несъгласие по предложението, по-специално по отношение на: 

- изясняването на обхвата на директивата и на връзката ѝ с рамковата директива;

  
5 Работната група обсъди предложението в рамките на 7 заседания: на 15 юли, 

5 септември, 28 септември, 13 октомври, 27 октомври, 10 ноември и 21 ноември 2011 г.
6 Документи 14897/11 ADD 1, 15528/11 COR 1 COR 2, 15910/11, 16212/11, 16267/11, 

16722/11 REV 1.
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- изясняването на разпоредбите относно задълженията на работодателите, оценката 
на риска и ограниченията;

- изясняването на значението на понятието „работници, изложени на особен риск“ 
във връзка с експозицията на електромагнитно поле и правилата на защита, 
приложими за тази група;

- доразвиването на компромисен подход чрез позоваване на националното право 
и/или практика във връзка със здравното наблюдение;

- преработването на приложения II и III и тяхното обединение, така че да се изрази 
ограничаването на експозицията в един непрекъснат честотен обхват, с цел, наред 
с другото:

= да се направи пряка връзка между стойностите и международните научни 
насоки за безопасността, по-специално насоките на ICNIRP, вследствие на 
изразените от представителите на държавите-членки становища;

= числовото изражение да бъде измеримо и някои от стойностите да се 
преименуват, така че да се улесни тяхното използване при превода им на 
езиците на държавите-членки и при наблюдението на експозицията на 
работното място, особено в малките и средните предприятия (МСП);

= да се поясни значението на използваните параметри за изразяване на 
ограничаването на експозицията, така че да се улесни тяхното тълкуване в 
практическата употреба;

- да се предложи набор от евентуални компромисни варианти, които при 
определени обстоятелства да дадат възможност за предоставяне на дерогация от 
задължителните гранични стойности на експозиция.

Въпреки значителните усилия, положени от председателството и делегациите за 
изготвяне на компромисните предложения, и съществения напредък, постигнат в 
работната група, все още са необходими допълнителни консултации с експерти по две 
основни групи въпроси:
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- дерогация(и) от задължителните гранични стойности на експозиция (никое от 

компромисните предложения не получи достатъчно подкрепа, но независимо от 

това много делегации се застъпиха за леко изменено предложение на Комисията, 

съдържащо дерогации по сектори7, а известен брой делегации подкрепиха 

компромисно предложение, основано на обща дерогация8);

- ограничаването на експозицията и стойностите за предприемане на действие, 

както и използваната методика, произлизащи от международните научни насоки 

за безопасността, по-специално приложение II от сегашния проект за директива.

Други въпроси, които трябва да бъдат обсъдени допълнително, са:

- обхватът на директивата по отношение на дългосрочните последици от 

експозицията на електромагнитни полета;

- делегиране на правомощия на Комисията;

- транспониране (таблици на съответствието/обяснителни документи).

Повече подробности относно позициите на делегациите се намират в документи 

16722/11 REV 1 и 17339/119.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комитетът се приканва да вземе предвид настоящия доклад и да го представи на Съвета 

по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси на 1 декември 

2011 г.

___________________

  
7 Док. 15528/11.
8 Док. 16722/1/11 REV 1.
9 Ще бъде разпространен своевременно.


