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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/46/EF

af 23. april 2008

om ændring af direktiv 2004/40 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed 

i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser 

(elektromagnetiske felter) (18. særdirektiv i henhold til 

artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 137, 

stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 2512, og

ud fra følgende betragtninger:

  

1 Udtalelse af 12.3.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
2 Europa-Parlamentets udtalelse af 19.2.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets 

afgørelse af 7.4.2008.
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(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/40/EF1 indføres minimumsforskrifter 

for sikkerhed og sundhed til beskyttelse af arbejdstagerne mod risici, der følger af 

eksponering for elektromagnetiske felter. I henhold til direktivets artikel 13, stk. 1, skal 

medlemsstaterne sætte de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at 

efterkomme direktivet inden den 30. april 2008.

(2) Direktiv 2004/40/EF indeholder bestemmelser om aktionsværdier og grænseværdier, der er 

baseret på retningslinjerne fra International Commission for Non-Ionising Radiation 

Protection (ICNIRP). Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er blevet underrettet 

om resultaterne af nye videnskabelige undersøgelser om de sundhedsmæssige virkninger af 

elektromagnetisk stråling, der er blevet offentliggjort efter direktivets vedtagelse.

Resultaterne af disse videnskabelige undersøgelser analyseres i øjeblikket af International 

Commission on Non-Ionising Radiation Protection i forbindelse med den igangværende 

revision af dens retningslinjer og af Verdenssundhedsorganisationen i forbindelse med 

revisionen af dens miljøhygiejnekriterier. Disse nye retningslinjer, som forventes 

offentliggjort ved udgangen af 2008, vil sandsynligvis indeholde elementer, der kan 

medføre væsentlige ændringer i aktionsværdierne og grænseværdierne.

  

1 EUT L 159 af 30.4.2004, s. 1 (Berigtiget i EUT L 184 af 24.5.2004, s. 1). Ændret ved 
direktiv 2007/30/EF (EUT L 165 af 27.6.2007, s. 21).
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(3) I denne forbindelse bør man nærmere overveje at foretage en ny tilbundsgående 

undersøgelse af eventuelle virkninger af gennemførelsen af direktiv 2004/40/EF for 

medicinske anvendelser baseret på medicinsk billeddannelse og for visse industriprocesser. 

Kommissionen har iværksat en undersøgelse med henblik på en direkte og kvantitativ 

vurdering af medicinsk billeddannelse. Resultaterne af denne undersøgelse, der forventes 

at foreligge i begyndelsen af 2008, og resultaterne af lignende undersøgelser i 

medlemsstaterne bør tages i betragtning, således at der er balance mellem forebyggelsen af 

potentielle risici for arbejdstagernes sundhed og de fordele, der er forbundet med adgangen 

til effektiv udnyttelse af de pågældende medicinske teknologier.

(4) I henhold til artikel 3, stk. 3 i direktiv 2004/40/EF, er vurderingen, målingen og/eller 

beregningen af arbejdstagernes eksponering for elektromagnetiske felter baseret på 

harmoniserede europæiske standarder udarbejdet af Den Europæiske Komité for 

Elektroteknisk Standardisering (Cenelec). Disse harmoniserede standarder, der forventes at 

foreligge i 2008, er af stor betydning for at sikre en ensartet anvendelse af direktivet og 

skal derfor tages i betragtning.

(5) Den tid, der er nødvendig for at tilvejebringe og analysere disse nye oplysninger og for at 

udarbejde og vedtage et nyt direktivforslag, gør det berettiget at forlænge fristen for 

gennemførelse af direktiv 2004/40/EF med fire år -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:



PE-CONS 3611/1/08 REV 1 4

DA

Artikel 1

I direktiv 2004/40/EØF affattes artikel 13, stk.1, første afsnit, således:

"1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at 

efterkomme dette direktiv senest den 30. april 2012. De underretter straks Kommissionen 

herom.".

Artikel 2

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
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Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, 

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand


