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(Akty ustawodawcze) 

DYREKTYWY 

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/11/UE 

z dnia 19 kwietnia 2012 r. 

zmieniająca dyrektywę 2004/40/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane 
czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (osiemnastą dyrektywę szczegółową 

w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 153 ust. 2, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom 
narodowym, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 
Społecznego ( 1 ), 

po konsultacji z Komitetem Regionów, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą ( 2 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Po wejściu w życie dyrektywy 2004/40/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady ( 3 ) zainteresowane strony, w szcze
gólności w środowiskach medycznych, wyraziły poważne 
obawy co do wpływu, jaki wdrożenie tej dyrektywy 
może wywrzeć na stosowanie procedur medycznych 
opartych na obrazowaniu medycznym, jak również co 
do jej wpływu na niektóre rodzaje działalności przemy
słowej. 

(2) Komisja przeanalizowała argumenty przedstawione przez 
zainteresowane strony i postanowiła ponownie rozpat
rzyć niektóre przepisy dyrektywy 2004/40/WE w oparciu 
o nowe dowody naukowe. 

(3) Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/46/WE ( 4 ) odroczono termin transpozycji dyrek
tywy 2004/40/WE do dnia 30 kwietnia 2012 r., aby 
umożliwić przyjęcie w tym terminie nowej dyrektywy 
opierającej się na najnowszych dowodach. 

(4) W dniu 14 czerwca 2011 r. Komisja przyjęła wniosek 
dotyczący nowej dyrektywy mającej zastąpić dyrektywę 
2004/40/WE. Celem nowej dyrektywy jest zapewnienie 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników, a jednocześnie ciągłości i rozwoju działal
ności medycznej i innej działalności przemysłowej wyko
rzystującej pola elektromagnetyczne. W związku z tym 
większość państw członkowskich nie dokonała dotąd 
transpozycji dyrektywy 2004/40/WE w oczekiwaniu na 
przyjęcie nowej dyrektywy do dnia 30 kwietnia 2012 r. 

(5) Z uwagi na techniczną złożoność tematu mało prawdo
podobne jest jednak przyjęcie nowej dyrektywy do dnia 
30 kwietnia 2012 r. 

(6) W związku z tym termin wyznaczony na 30 kwietnia 
2012 r. powinien zostać przesunięty. Konieczne jest 
zatem, aby niniejsza dyrektywa weszła w życie z dniem 
jej opublikowania, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

Artykuł 1 

W art. 13 ust. 1 dyrektywy 2004/40/WE datę „30 kwietnia 
2012 r.” zastępuje się datą „31 października 2013 r.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opubliko
wania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

PL 24.4.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 110/1 

( 1 ) Opinia z dnia 22 lutego 2012 r. (dotychczas nieopublikowana 
w Dzienniku Urzędowym). 

( 2 ) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2012 r. 
(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja 
Rady z dnia 11 kwietnia 2012 r. 

( 3 ) Dz.U. L 159 z 30.4.2004, s. 1. ( 4 ) Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 88.



Artykuł 3 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Strasburgu dnia 19 kwietnia 2012 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

M. SCHULZ 
Przewodniczący 

W imieniu Rady 

M. BØDSKOV 
Przewodniczący

PL L 110/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.4.2012
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