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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, einkum 2. mgr. 153. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusam-
bandsins,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
sambandsins (1),

að höfðu samráði við svæðanefndina,

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Í framhaldi af gildistöku tilskipunar Evrópuþingsins og 
ráðsins 2004/40/EB (3) létu hagsmunaaðilar, einkum í 
heilbrigðissamfélaginu, í ljós þungar áhyggjur af þeim 
áhrifum, sem framkvæmd þeirrar tilskipunar gæti haft 
á læknisaðgerðir, sem byggðar eru á læknisfræðilegri 
myndhermingu, og jafnframt af áhrifum hennar á tiltekna 
iðnaðarstarfsemi. 

2)  Framkvæmdastjórnin kannaði rökin sem hagsmunaaðilar 
settu fram og ákvað að endurskoða tiltekin ákvæði 
tilskipunar 2004/40/EB í ljósi nýrrar vísindaþekkingar. 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 110, 24.4.2012, bls. 1. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 227/2012 frá 7. desember 2012 
um breytingu á XVIII. viðauka (Öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum, 
vinnuréttur og jafnrétti kynjanna) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, bíður birtingar. 

(1) Álit frá 22. febrúar 2012 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum).
(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 29. mars 2012 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 11. apríl 2012.
(3) Stjtíð. ESB L 159, 30.4.2004, bls. 1.

3)  Að því er varðar tilskipun 2004/40/EB var frestur til 
lögleiðingar hennar framlengdur með tilskipun Evrópu-
þingsins og ráðsins 2008/46/EB (4) til 30. apríl 2012, í því 
skyni að skapa svigrúm til þess að samþykkja nýja tilskipun 
á grundvelli nýjustu vitneskju fyrir þá dagsetningu.

4)  Hinn 14. júní 2011 samþykkti framkvæmdastjórnin tillögu 
að nýrri tilskipun í stað tilskipunar 2004/40/EB. Markmið 
nýju tilskipunarinnar er að tryggja í senn strangar kröfur um 
heilsuvernd og öryggi starfsmanna og áframhald og þróun á 
læknisfræðilegri starfsemi og annarri atvinnustarfsemi þar 
sem rafsegulsvið eru notuð.  Af þessum sökum hafa est 
aðildarríkin látið ógert að leiða í lög tilskipun 2004/40/EB, 
þar sem von er á nýju tilskipuninni fyrir 30. apríl 2012. 

5)  Þó er ólíklegt að ný tilskipun verði samþykkt fyrir 30. apríl 
2012, að teknu tilliti til þess hve viðfangsefnið er tæknilega 

ókið.

6)  Af þessum sökum er rétt að framlengja frestinn sem lýkur 
30. apríl 2012. Því er nauðsynlegt að tilskipun þessi öðlist 
gildi á birtingardegi.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Í 1. mgr. 13. gr.  tilskipunar 2004/40/EB komi ,,31. október 
2013“ í stað ,,30. apríl 2012“.

2. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

(4) Stjtíð. ESB L 114, 26.4.2008, bls. 88.

TILSKI UN EVRÓ U INGSINS OG RÁÐSINS 2012/11/ESB

frá 19. apríl 2012

um breytingu á tilskipun 2004/40/EB um lágmarkskröfur um heilbrigði og öryggi að því er varðar 
áhættu starfsmanna vegna váhrifa eðlisfræðilegra áhrifavalda (rafsegulsviða) (átjánda sértilskipun 

í skilningi 1. mgr. 16. gr. tilskipunar 89/391/EBE) (*)
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3. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Strassborg 19. apríl 2012.

 Fyrir hönd  Evrópuþingsins,

 forseti. forseti.

 M. SCHULZ M. BØDSKOV

_____________________


