
DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/46/WE

z dnia 23 kwietnia 2008 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) (osiemnasta dyrektywa szczegółowa

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

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 137 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego (1),

po konsultacji Komitetu Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak-
tatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dyrektywie 2004/40/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady (3) określono minimalne wymagania w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczące narażenia
pracowników na ryzyko związane z ekspozycją na pola
elektromagnetyczne. W art. 13 ust. 1 tej dyrektywy prze-
widziano, że państwa członkowskie mają wprowadzić
w życie, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2008 r., prze-
pisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne
do wykonania tej dyrektywy.

(2) Przepisy dyrektywy 2004/40/WE określają dopuszczalne
wartości miar wewnętrznych i zewnętrznych ekspozycji

na podstawie zaleceń Międzynarodowej Komisji Ochrony
przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP). Parla-
ment Europejski, Rada i Komisja zostały poinformowane
o upowszechnionych po przyjęciu dyrektywy nowych
badaniach naukowych odnoszących się do wpływu
promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie.
Wyniki tych badań naukowych są obecnie analizowane,
z jednej strony, przez ICNIRP w ramach prowadzonego
aktualnie przeglądu zaleceń oraz, z drugiej strony, przez
Światową Organizację Zdrowia w ramach przeglądu jej
„kryteriów higieny otoczenia”. Te nowe zalecenia,
których publikacja jest przewidziana na koniec 2008 r.,
będą prawdopodobnie zawierać informacje mogące
doprowadzić do znacznych zmian dopuszczalnych
wartości miar zewnętrznych i wewnętrznych ekspozycji.

(3) W tym kontekście należy dogłębnie zbadać ewentualny
wpływ wprowadzenia w życie dyrektywy 2004/40/WE
na procedury medyczne wykorzystujące obrazowanie
magnetyczne i na niektóre rodzaje działalności przemy-
słowej. Komisja podjęła badanie mające na celu bezpo-
średnią i ilościową ocenę sytuacji w zakresie obrazowania
medycznego. Należy zatem uwzględnić wyniki tego
badania, które spodziewane są na początku 2008 r.,
a także wyniki podobnych badań prowadzonych
w państwach członkowskich w celu zapewnienia równo-
wagi między zapobieganiem potencjalnym zagrożeniom
dla zdrowia pracowników i dostępem do korzyści płyną-
cych ze skutecznego wykorzystania przedmiotowych
technologii medycznych.

(4) W art. 3 ust. 3 dyrektywy 2004/40/WE przewidziano, że
ocena, pomiar lub obliczenia stopnia ekspozycji pracow-
ników na pola elektromagnetyczne są regulowane przez
zharmonizowane normy europejskie ustanowione przez
Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki
(Cenelec). Należy uwzględnić wymienione zharmonizo-
wane normy, które odgrywają zasadniczą rolę
w spójnym stosowaniu dyrektywy oraz które spodzie-
wane są w 2008 r.

(5) Okres wymagany do uzyskania i przeanalizowania
nowych informacji oraz w celu opracowania i przyjęcia
nowego wniosku dotyczącego dyrektywy uzasadnia odro-
czenie o cztery lata terminu transpozycji dyrektywy
2004/40/WE,
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(1) Opinia z dnia 12 marca 2008 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).

(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2008 r. (dotych-
czas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady
z dnia 7 kwietnia 2008 r.

(3) Dz.U. L 159 z 30.4.2004, s. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą
2007/30/WE (Dz.U. L 165 z 27.6.2007, s. 21).



PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Artykuł 13 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2004/40/EWG
otrzymuje brzmienie:

„1. Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do
wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia
30 kwietnia 2012 r. Niezwłocznie informują o tym
Komisję.”.

Artykuł 2

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

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 23 kwietnia 2008 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady

J. LENARČIČ

Przewodniczący
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