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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2012/11/EU 

av 19. april 2012 

om endring av direktiv 2004/40/EF om minstekrav til helse og sikkerhet med hensyn til eksponering 

av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (elektromagnetiske felt) (attende 

særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 153 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Etter ikrafttredelsen av europaparlaments- og råds-

direktiv 2004/40/EF(3) har de berørte parter, særlig i det 

medisinske miljøet, uttrykt alvorlig bekymring for den 

virkning gjennomføringen av direktivet vil kunne ha på 

bruken av medisinske behandlingsformer basert på 

medisinsk bildebehandling, og på visse former for 

industrivirksomhet. 

2)  Kommisjonen har vurdert argumentene fra de berørte 

parter og har besluttet å ta enkelte bestemmelser i 

direktiv 2004/40/EF opp til ny vurdering på grunnlag av 

nye vitenskapelige bevis. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 110, 24.4.2012, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 227/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII 

(Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett, lik behandling 

av menn og kvinner), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 35. 

(1) Uttalelse avgitt 22. februar 2012 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(2) Europaparlamentets holdning av 29. mars 2012 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 11. april 2012. 

(3) EUT L 159 av 30.4.2004, s. 1. 

3)  Fristen for å innarbeide direktiv 2004/40/EF i nasjonal 

lovgivning ble ved europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/46/EF(4) forlenget til 30. april 2012 for å gjøre det 

mulig å vedta et nytt direktiv som bygger på de nyeste 

bevisene, innen denne datoen. 

4)  Kommisjonen vedtok 14. juni 2011 et forslag til nytt 

direktiv som skulle erstatte direktiv 2004/40/EF. Målet 

med det nye direktivet er både å sikre et høyt vernenivå 

for arbeidstakernes helse og sikkerhet og å opprettholde 

og videreutvikle medisinsk virksomhet og annen 

industrivirksomhet der det benyttes elektromagnetiske 

felt. I påvente av at det nye direktivet skulle vedtas 

innen 30. april 2012, har derfor flesteparten av 

medlemsstatene ikke innarbeidet direktiv 2004/40/EF i 

nasjonal lovgivning. 

5)  På grunn av spørsmålets tekniske kompleksitet er det 

imidlertid usannsynlig at det nye direktivet blir vedtatt 

innen 30. april 2012. 

6)  Følgelig bør fristen 30. april 2012 forlenges. Dette 

direktiv må derfor tre i kraft den dagen det 

kunngjøres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I artikkel 13. nr. 1 i direktiv 2004/40/EF endres datoen 

«30. april 2012» til «31. oktober 2013». 

Artikkel 2 

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den 

europeiske unions tidende. 

  

(4) EUT L 114 av 26.4.2008, s. 88. 
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Artikkel 3 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 19. april 2012. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ M. BØDSKOV 

 President Formann  

 __________  


