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(Νομοθετικές πράξεις)

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΑ 2012/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Απριλίου 2012
για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/40/ΕΚ περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας
όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες
(ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (18η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(3)

Ως εκ τούτου, με την οδηγία 2008/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), η προθεσμία μεταφο
ράς της οδηγίας 2004/40/ΕΚ στο εσωτερικό δίκαιο των
κρατών μελών μετατέθηκε στις 30 Απριλίου 2012, προκει
μένου μέχρι την ημερομηνία αυτή να καταστεί δυνατή η
έκδοση νέας οδηγίας, βασισμένης σε πιο πρόσφατα στοιχεία.

(4)

Στις 14 Ιουνίου 2011 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση νέας
οδηγίας για την αντικατάσταση της οδηγίας 2004/40/ΕΚ.
Σκοπός της νέας οδηγίας είναι η εξασφάλιση, αφενός, υψη
λού επιπέδου προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των
εργαζομένων και, αφετέρου, η συνέχιση και η ανάπτυξη των
ιατρικών και άλλων βιομηχανικών δραστηριοτήτων που χρη
σιμοποιούν ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ως εκ τούτου, τα
περισσότερα κράτη μέλη, αναμένοντας την έκδοση της
νέας οδηγίας μέχρι τις 30 Απριλίου 2012 δεν έχουν μετα
φέρει ακόμη στο εσωτερικό τους δίκαιο την οδηγία
2004/40/ΕΚ.

(5)

Ωστόσο, λόγω της τεχνικής πολυπλοκότητας του θέματος,
είναι απίθανο να εκδοθεί η νέα οδηγία μέχρι τις 30 Απριλίου
2012.

(6)

Επομένως, η εν λόγω προθεσμία της 30ής Απριλίου 2012
θα πρέπει να παραταθεί. Επομένως, η παρούσα οδηγία πρέπει
να τεθεί σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 153 παράγραφος 2,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά
κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινω
νικής Επιτροπής (1),
Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας 2004/40/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), εκφρά
στηκαν σοβαρές ανησυχίες από τους ενδιαφερόμενους
φορείς, και ιδίως τους ανήκοντες στην ιατρική κοινότητα,
όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις της εφαρμογής της εν
λόγω οδηγίας στη χρήση ιατρικών διαδικασιών που βασίζο
νται στην ιατρική απεικόνιση. Ανησυχίες εκφράστηκαν επίσης
όσον αφορά τις επιπτώσεις της οδηγίας σε ορισμένες βιομη
χανικές δραστηριότητες.
Η Επιτροπή εξέτασε τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν από
τους ενδιαφερόμενους φορείς και αποφάσισε να επανεξετάσει
μερικές διατάξεις της οδηγίας 2004/40/ΕΚ με βάση τα νέα
επιστημονικά στοιχεία.

(1) Γνώμη της 22ας Φεβρουαρίου 2012 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην
Επίσημη Εφημερίδα).
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαρτίου 2012 (δεν έχει
ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβου
λίου της 11ης Απριλίου 2012.
(3) ΕΕ L 159 της 30.4.2004, σ. 1.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/40/ΕΚ, η ημερο
μηνία «30 Απριλίου 2012» αντικαθίσταται από την ημερομηνία
«31 Οκτωβρίου 2013».
Άρθρο 2
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(4) ΕΕ L 114 της 26.4.2008, σ. 88.

L 110/2

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 19 Απριλίου 2012.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
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