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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Przedmiotowy wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dyrektywy ma na celu dokonanie 
gruntownych zmian w dyrektywie 2004/40/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko 
spowodowane czynnikami fizycznymi.

W 2006 r. środowisko medyczne zwróciło się do Komisji Europejskiej w sprawie szczególnie 
negatywnego wpływu transpozycji tej dyrektywy na wykorzystanie i rozwój technik 
obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Bardzo restryktywne graniczne 
wartości miar wewnętrznych narażenia ustalone w przedmiotowej dyrektywie ograniczyły 
bowiem zakres stosowania metody MRI, która jest niezbędna w diagnostyce i leczeniu wielu 
chorób.

Przesunąwszy początkowo termin transpozycji dyrektywy 2004/40/WE z dnia 30 kwietnia 
2008 r. na dzień 30 kwietnia 2012 r., Komisja Europejska postanowiła ostatecznie 
przedstawić przedmiotowy wniosek, w którym zaproponowała wyłączenie spod granicznych 
wartości miar wewnętrznych narażenia sektora MRI i powiązanej działalności, co jest dla 
mnie powodem do zadowolenia.

W związku z ryzykiem, na jakie narażeni są pracownicy w ramach procedur 
wykorzystujących MRI, w sektorze medycznym wprowadzono już surowe środki ochrony. 
Środkom tym towarzyszą rygorystyczne kontrole i szkolenia dotyczące procedur 
bezpieczeństwa oraz krótko- i długoterminowych zagrożeń dla zdrowia wynikających
z narażenia przekraczającego graniczne wartości i/lub z nieprzestrzegania procedur 
bezpieczeństwa.

Wobec wszystkich powyższych informacji wprowadzenie odstępstwa w przypadku MRI
i powiązanej działalności wydaje mi się w pełni uzasadnione, tym bardziej że w załączniku IV 
do przedmiotowego wniosku Komisja Europejska uzupełniła to odstępstwo o jeszcze bardziej 
wiążące środki bezpieczeństwa.

Dzięki ustaleniu bardzo surowych granicznych wartości miar wewnętrznych narażenia
i wyłączeniu spod tych wartości działalności wykorzystującej MRI i działalności powiązanej 
przedmiotowy wniosek umożliwi znalezienie równowagi między zobowiązaniem Unii 
Europejskiej do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, zgodnie z art. 151 i 153 ust. 
1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z jednej strony, a rzeczywistymi postępami
w zakresie badań i zdrowia publicznego, jakich osiągnięcie umożliwia technika MRI,
z drugiej strony.

Pomimo wszystkich poprawek wprowadzonych do przedmiotowego tekstu, trzeba stwierdzić, 
że jest on w dalszym ciągu zbyt skomplikowany, wręcz niezrozumiały w niektórych 
częściach.

W niniejszej opinii, niewykraczającej poza zakres kompetencji Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, uwzględniono trzy cele: 
przede wszystkim poparcie zaproponowanych przez Komisję zasad dotyczących wyłączeń
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i dodanie artykułu poświęconego konkretnie odstępstwom (poprawka 17); z drugiej strony 
wyjaśnienie i uproszczenie tekstu w niektórych fragmentach wniosku; wreszcie uzupełnienie
i wzmocnienie środków dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Po wejściu w życie dyrektywy 
2004/40/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie minimalnych wymagań
w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa dotyczących narażenia 
pracowników na ryzyko spowodowane 
czynnikami fizycznymi (polami 
elektromagnetycznymi) zainteresowane 
strony, w szczególności ze środowisk 
medycznych, wyraziły poważne obawy co 
do potencjalnego wpływu wdrożenia tej 
dyrektywy na stosowanie procedur 
medycznych opartych na obrazowaniu 
medycznym. Zgłoszono również obawy 
dotyczące wpływu dyrektywy na pewne 
rodzaje działalności przemysłowej.

(3) Po wejściu w życie dyrektywy 
2004/40/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie minimalnych wymagań
w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa dotyczących narażenia 
pracowników na ryzyko spowodowane 
czynnikami fizycznymi (polami 
elektromagnetycznymi) zainteresowane 
strony, w szczególności ze środowisk 
medycznych, wyraziły poważne obawy co 
do negatywnego wpływu, jaki wdrożenie
tej dyrektywy będzie miało z jednej strony
na niektóre rodzaje działalności 
przemysłowej, a z drugiej strony na
niektóre procedury medyczne oparte na
obrazowaniu medycznym, zwłaszcza na 
obrazowaniu metodą rezonansu 
magnetycznego (MRI). Stosowanie 
granicznych wartości miar wewnętrznych 
narażenia, pośrednich poziomów 
narażenia i granicznych poziomów 
narażenia ograniczy możliwości 
wykorzystania techniki MRI, która jest 
narzędziem niezbędnym w diagnostyce
i leczeniu wielu chorób.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Komisja uważnie przeanalizowała 
argumenty przedstawione przez 
zainteresowane strony i po 
przeprowadzeniu kilku konsultacji 
postanowiła ponownie gruntownie 
rozpatrzyć niektóre przepisy dyrektywy
2040/40/WE w oparciu o nowe informacje 
naukowe przedstawione przez ekspertów 
uznanych w skali międzynarodowej.

(4) Komisja uważnie przeanalizowała 
argumenty przedstawione przez 
zainteresowane strony, w szczególności ze 
środowisk medycznych, i po 
przeprowadzeniu kilku konsultacji 
postanowiła poddać przeglądowi niektóre 
przepisy dyrektywy 2004/40/WE w oparciu
o nowe informacje naukowe przedstawione 
przez ekspertów uznanych w skali 
międzynarodowej i o przegląd nowych 
zaleceń Międzynarodowej Komisji ds.
Ochrony przed Promieniowaniem 
Niejonizującym (ICNIRP).

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) System ochrony przed polami 
elektromagnetycznymi powinien 
ograniczać się do zdefiniowania, bez 
nadmiernej szczegółowości, celów do 
osiągnięcia, obowiązujących zasad
i podstawowych wartości do stosowania, 
tak aby umożliwić państwom 
członkowskim jednakowe dostosowanie się 
do wymagań minimalnych.

(8) System ochrony przed polami 
elektromagnetycznymi powinien 
ograniczać się do zdefiniowania, bez 
nadmiernej szczegółowości, celów do 
osiągnięcia, obowiązujących zasad
i podstawowych wartości do stosowania, 
tak aby umożliwić państwom 
członkowskim jednakowe dostosowanie się 
do wymagań minimalnych.
Wspomnianemu systemowi ochrony 
powinny też towarzyszyć szczegółowe
i niezależne badania, które pozwoliłyby 
uzyskać dane naukowe (oparte na 
wspólnych i nieobciążonych wskaźnikach) 
dotyczące krótko- i długoterminowych 
skutków narażenia na pola 
elektromagnetyczne, zwłaszcza możliwych 
skutków rakotwórczych.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Poziom narażenia na pola 
elektromagnetyczne może być skuteczniej 
obniżany poprzez uwzględnienie środków 
zapobiegawczych przy projektowaniu 
miejsc pracy oraz poprzez taki dobór 
sprzętu, procedur i metod pracy, który 
przyznaje pierwszeństwo ograniczaniu 
zagrożeń w miejscu ich powstawania.
W ten sposób przepisy dotyczące sprzętu
i metod pracy przyczyniają się do ochrony 
pracowników, których to dotyczy.
Zachodzi jednak potrzeba unikania 
podwójnych ocen, w przypadku gdy sprzęt 
roboczy spełnia wymogi przepisów UE 
dotyczących produktów, ustanawiających 
surowsze poziomy bezpieczeństwa niż te 
przewidziane w niniejszej dyrektywie –
w szczególności dyrektyw 1999/5/WE
i 2006/95/WE. Pozwala to w wielu 
przypadkach na uproszczoną ocenę.

(11) Poziom narażenia na pola 
elektromagnetyczne może być skuteczniej 
obniżany poprzez uwzględnienie środków 
zapobiegawczych przy projektowaniu 
miejsc pracy oraz poprzez taki dobór 
sprzętu, procedur i metod pracy, który 
przyznaje pierwszeństwo ograniczaniu 
zagrożeń w miejscu ich powstawania.
W ten sposób przepisy dotyczące sprzętu
i metod pracy przyczyniają się do ochrony 
pracowników, których to dotyczy.
Dodatkowo jest konieczne, aby procedury
i metody pracy były powiązane
z obowiązkowymi szkoleniami 
profilaktycznymi i podnoszącymi poziom 
świadomości w zakresie ryzyka 
związanego z niestosowaniem 
indywidualnych środków ochrony
i nieprzestrzeganiem instrukcji 
bezpiecznego stosowania oraz aby 
szkolenia, metody pracy i sprzęt podlegały 
ocenie zgodnie z dyrektywą 1999/5/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń 
radiowych i końcowych urządzeń 
telekomunikacyjnych oraz wzajemnego 
uznawania ich zgodności oraz dyrektywą 
2006/95/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do 
sprzętu elektrycznego przewidzianego do 
stosowania w określonych granicach 
napięcia; powinny też być przedmiotem 
ścisłych kontroli i sankcji odstraszających
w przypadku nieprzestrzegania przepisów 
przez pracodawców. 
________________
1 Dz.U. L 91 z 7.4.1999, s. 10.
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2 Dz.U. L 374 z 27.12.2006, s. 10.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu poprawy bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia pracowników 
pracodawcy powinni dokonać niezbędnych 
zmian w świetle postępu technicznego
i wiedzy naukowej dotyczącej zagrożeń 
związanych z narażeniem na pola 
elektromagnetyczne.

(12) W celu poprawy bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia pracowników 
pracodawcy powinni dokonać niezbędnych 
zmian w świetle postępu technicznego
i wiedzy naukowej dotyczącej zagrożeń 
związanych z narażeniem na pola 
elektromagnetyczne. Państwom 
członkowskim doradza się, by zachęcały 
pracodawców do przestrzegania niniejszej 
dyrektywy w oparciu o rygorystyczne 
kontrole i sankcje.  

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Niniejsza dyrektywa nie dotyczy 
długoterminowych skutków narażenia 
pracowników na pola 
elektromagnetyczne. Jeżeli jednak 
pojawią się nowe dowody na 
długoterminowe skutki narażenia na pola 
elektromagnetyczne, wówczas niniejszą 
dyrektywę należy odpowiednio zmienić 
przy uwzględnieniu tych możliwych 
skutków oraz zgodnie z art. 17 dyrektywy 
89/391.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa, będąca dwudziestą 
dyrektywą szczegółową w rozumieniu art. 
16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG, 
ustanawia minimalne wymagania
w zakresie ochrony pracowników przed 
zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa 
wynikającymi lub mogącymi wynikać
z narażenia na pola elektromagnetyczne
(0 Hz do 300 GHz) w czasie pracy.

1. Niniejsza dyrektywa, będąca dwudziestą 
dyrektywą szczegółową w rozumieniu art. 
16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG, 
ustanawia minimalne wymagania
w zakresie ochrony pracowników przed 
zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa 
wynikającymi lub mogącymi wynikać
z narażenia na pola elektromagnetyczne
(0 Hz do 300 GHz) w ramach ich 
działalności zawodowej. Zgodnie
z załącznikiem do dyrektywy 89/391/EWG, 
niniejsza dyrektywa obejmuje następujące 
dziedziny: miejsca pracy, wyposażenie 
miejsc pracy, indywidualne wyposażenie 
ochronne personelu, wyposażenie miejsc 
pracy w zestawy piktograficzne, 
podnoszenie przedmiotów, których ciężar 
może spowodować powstanie ryzyka 
uszkodzenia kręgów kręgosłupa osoby 
podnoszącej, ruchome lub czasowe 
miejsca pracy, rybołówstwo i rolnictwo.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa dotyczy 
bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia
i bezpieczeństwa pracowników związanych 
ze znanymi krótkoterminowymi 
niekorzystnymi skutkami dla organizmu 
człowieka, spowodowanymi przez
indukowane pola elektryczne lub 
magnetyczne, przez pochłanianie energii 
lub prądy kontaktowe. Dyrektywa 
obejmuje także pośrednie skutki dla 
zdrowia i bezpieczeństwa.

2. Niniejsza dyrektywa dotyczy 
bezpośrednich i pośrednich 
krótkoterminowych niekorzystnych 
skutków dla zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników, spowodowanych przez pola
elektromagnetyczne, przez pochłanianie 
energii lub prądy kontaktowe.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejsza dyrektywa nie dotyczy 
skutków długoterminowych.

3. Niniejsza dyrektywa nie dotyczy 
skutków długoterminowych. Jeżeli jednak 
pojawią się nowe dowody na 
długoterminowe skutki narażenia na pola 
elektromagnetyczne, wówczas niniejsza 
dyrektywa powinna zostać odpowiednio 
zmieniona. 
Pięć lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy, a następnie co pięć lat, 
Komisja sporządza i upublicznia 
sprawozdanie, w którym dokonuje się 
przeglądu skutków długoterminowych 
narażenia na pole elektromagnetyczne. 
Przegląd ten przeprowadza komisja ad 
hoc złożona z niezależnych ekspertów, 
uwzględniając całą istniejącą i najnowszą 
literaturę naukową dotyczącą 
długoterminowych skutków narażenia na 
pola elektromagnetyczne.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dyrektywę 89/391/EWG stosuje się
w całości do całego obszaru określonego
w ust. 1, bez uszczerbku dla bardziej 
rygorystycznych lub szczegółowych 
przepisów niniejszej dyrektywy.

5. Dyrektywę 89/391/EWG stosuje się
w całości do całego obszaru określonego
w ust. 1, bez uszczerbku dla bardziej 
rygorystycznych lub szczegółowych 
przepisów niniejszej dyrektywy i/lub dla 
określonych wyłączeń dotyczących
działalności wykorzystującej MRI
i działalności powiązanej, zawartych
w niniejszej dyrektywie.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litery b) i c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „skutki niekorzystne dla zdrowia”:
skutki biologiczne mające szkodliwy 
wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne 
lub na ogólne samopoczucie narażonych 
pracowników. W niniejszej dyrektywie 
wzięto pod uwagę tylko skutki
krótkoterminowe;
c) „skutki niekorzystne dla 
bezpieczeństwa”: skutki wywołujące 
przejściowe rozdrażnienie lub wpływające 
na funkcje poznawcze lub inne funkcje 
mózgu lub mięśni, przez co skutki te mogą 
wpływać na zdolność pracownika do 
bezpiecznego wykonywania pracy;

b) „skutki niekorzystne dla zdrowia
i bezpieczeństwa”: krótkoterminowe skutki 
biologiczne mające szkodliwy wpływ na 
zdrowie psychiczne i fizyczne lub na 
ogólne samopoczucie narażonych 
pracowników oraz skutki wywołujące 
przejściowe rozdrażnienie lub wpływające 
na funkcje poznawcze lub inne funkcje 
mózgu lub mięśni, przez co skutki te mogą 
wpływać na zdolność pracownika do 
bezpiecznego wykonywania pracy;

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa ustępów 1 i 2 nie 
stosuje się do zastosowań medycznych
z wykorzystaniem efektu rezonansu 
magnetycznego oraz do następujących 
powiązanych rodzajów działalności:
integracyjne testowanie systemu przed 
dopuszczeniem do przesyłki, instalacja, 
czyszczenie, konserwacja, działania 
badawczo-rozwojowe. W tych 
szczególnych przypadkach należy wdrożyć
specjalne środki ochronne. W tym celu 
Komisja konsultuje się z istniejącymi 
grupami roboczymi i postępuje zgodnie ze 
środkami określonymi w załączniku IV.

4. W drodze odstępstwa ustępów 1 i 2
granicznych wartości miar wewnętrznych 
narażenia nie stosuje się do zastosowań 
medycznych z wykorzystaniem efektu 
rezonansu magnetycznego, zwłaszcza do 
przypadków świadczenia usług wsparcia 
medycznego, ani nie stosuje się ich do 
następujących powiązanych rodzajów 
działalności: integracyjne testowanie 
systemu przed dopuszczeniem do 
przesyłki, instalacja, czyszczenie, 
konserwacja, działania badawczo-
rozwojowe. Pracownicy narażeni na pola 
elektromagnetyczne powstałe w wyniku 
obrazowania metodą rezonansu 
magnetycznego nadal są objęci środkami 
ochronnymi określonymi w niniejszej 
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dyrektywie. W celu zapewnienia 
odpowiedniej ochrony pracowników
i bezpiecznych zastosowań medycznych 
wykorzystujących efekt rezonansu 
magnetycznego pracodawcy, oprócz 
istniejących środków ochronnych, 
oceniają wstępnie potencjalne ryzyko, 
wprowadzają środki techniczne
i organizacyjne oraz zapewniają specjalne
i wystarczające szkolenia zgodnie
z praktycznymi przewodnikami 
opracowanymi przez Komisję, jak 
wspomniano w art. 13 niniejszej 
dyrektywy. W tym celu Komisja konsultuje 
się z istniejącymi grupami roboczymi
i postępuje zgodnie ze środkami 
określonymi w załączniku IV. Odstępstwo 
to podlega przeglądowi w terminie pięciu 
lat od ..., przy uwzględnieniu nowych 
dowodów dotyczących skutków narażenia 
na pola elektromagnetyczne oraz 
postępów w zakresie ochrony 
pracowników przed narażeniem.
_____________
* Dz.U.: Proszę wstawić datę wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W drodze odstępstwa ustępy 1 i 2 nie 
mają zastosowania do sił zbrojnych
w państwach członkowskich, w których 
wprowadzono równoważny, bardziej 
specyficzny system ochronny, taki jak 
norma NATO STANAG-2345. Państwa 
członkowskie informują Komisję
o istnieniu i skutecznym wdrożeniu takich 
systemów ochronnych, powiadamiając
o transpozycji przepisów niniejszej 
dyrektywy do prawodawstwa krajowego 

5. W drodze odstępstwa graniczne 
wartości narażenia określone w ustępach
1 i 2 nie mają zastosowania do sił 
zbrojnych w państwach członkowskich,
w których wprowadzono równoważny, 
bardziej specyficzny system ochronny, taki 
jak norma NATO STANAG-2345.
Państwa członkowskie informują Komisję
o istnieniu i skutecznym wdrożeniu takich 
systemów ochronnych, powiadamiając
o transpozycji przepisów niniejszej 
dyrektywy do prawodawstwa krajowego 
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zgodnie z art. 14. zgodnie z art. 14.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Bez uszczerbku dla ust. 4 i 5, 
pracownicy nie mogą być poddawani 
narażeniu przekraczającemu graniczne 
wartości miar wewnętrznych narażenia 
dotyczące skutków dla zdrowia. Na 
potrzeby specyficznych sytuacji, w których 
wartości te mogą być czasowo 
przekroczone, państwa członkowskie mogą 
wprowadzić system zezwalający na pracę
w kontrolowanych warunkach i na 
podstawie kompleksowej oceny ryzyka 
określającej rzeczywiste poziomy 
narażenia oraz ich prawdopodobieństwo,
a także porównującej je do granicznych 
wartości miar wewnętrznych narażenia 
określonych w załącznikach II i III. Takie 
specyficzne sytuacje są zgłaszane Komisji
w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 
17a dyrektywy 89/391/EWG.

6. Bez uszczerbku dla ust. 4 i 5, 
pracownicy nie są poddawani narażeniu 
przekraczającemu graniczne wartości miar 
wewnętrznych narażenia dotyczące 
skutków dla zdrowia. Na potrzeby 
specyficznych, jednorazowych sytuacji,
w których graniczne wartości miar 
wewnętrznych narażenia mogą być 
czasowo przekroczone, w należycie 
uzasadnionych okolicznościach 
uwzględniających najnowocześniejszą 
technikę i cechy charakterystyczne 
miejsca pracy, państwa członkowskie 
mogą wprowadzić system umożliwiający
pracę w kontrolowanych warunkach i na 
podstawie kompleksowej oceny ryzyka 
określającej rzeczywiste poziomy 
narażenia oraz ich prawdopodobieństwo,
a także porównującej je do granicznych 
wartości miar wewnętrznych narażenia 
określonych w załącznikach II i III. System 
taki musi gwarantować zredukowanie 
potencjalnych zagrożeń do minimum oraz 
objęcie danych pracowników zwiększonym 
nadzorem medycznym. Takie specyficzne 
sytuacje są zgłaszane Komisji
w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 
17a dyrektywy 89/391/EWG.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Określenie narażenia i ocena ryzyka Ocena ryzyka i określenie narażenia
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wszelki bezpośredni wpływ fizyczny,
a w szczególności: wpływ na organizm 
człowieka bezpośrednio spowodowany 
obecnością silnego pola 
elektromagnetycznego, na przykład 
rozgrzanie tkanek, stymulacja mięśni, 
nerwów lub narządów zmysłów, zawroty 
lub fotyzmy;

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5 – litera b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) wszelkie skutki niekorzystne dla 
zdrowia, w szczególności: skutki 
biologiczne mające szkodliwy wpływ na 
zdrowie psychiczne i fizyczne lub na 
ogólne samopoczucie narażonych 
pracowników;

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5 – litera b c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) wszelkie skutki niekorzystne dla 
bezpieczeństwa, w szczególności: skutki 
wywołujące przejściowe rozdrażnienie lub 
wpływające na funkcje poznawcze lub 
inne funkcje mózgu lub mięśni, przez co 
skutki te mogą wpływać na zdolność 
pracownika do bezpiecznego 
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wykonywania pracy;

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wszelkie skutki dotyczące zdrowia
i bezpieczeństwa pracowników szczególnie 
zagrożonych, takich jak pracownicy, 
którzy oświadczyli pracodawcy, że 
posiadają wyrób medyczny aktywnego 
osadzania, lub kobiety, które oświadczyły, 
że są w ciąży;

c) wszelkie skutki dotyczące zdrowia
i bezpieczeństwa pracowników szczególnie 
zagrożonych, w szczególności 
pracowników posiadających wyrób 
medyczny aktywnego lub pasywnego
osadzania (taki jak sztuczny rozrusznik 
serca), pracowników, którzy posiadają 
przenośne wyroby medyczne (takie jak 
pompy insulinowe), pracowników
o słabym systemie odpornościowym (jak 
osoby z chorobą nowotworową) lub kobiet, 
które są w ciąży;

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5 – litera d) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) zakłócenia działania elektronicznego 
sprzętu medycznego i elektronicznych 
wyrobów medycznych (w tym sztucznych 
rozruszników serca i innych wyrobów 
aktywnego osadzania, o których mowa
w lit. c));

(i) zakłócenia działania elektronicznego 
sprzętu medycznego i elektronicznych 
wyrobów medycznych (w tym sztucznych 
rozruszników serca i innych wyrobów 
aktywnego osadzania lub wyrobów 
przenośnych, o których mowa w lit. c));

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5 – litera h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) zdolność do szybkiego reagowania
w razie wypadku w miejscu pracy 
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(mobilizacja zespołu ratunkowego
i zgromadzenie sprzętu ratunkowego).

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ograniczenie ryzyka wynikającego
z narażenia na pola elektromagnetyczne 
opiera się na ogólnych zasadach
zapobiegania określonych w dyrektywie
89/391/EWG.

Ograniczenie ryzyka wynikającego
z narażenia na pola elektromagnetyczne 
opiera się na ogólnych zasadach, które 
zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy
89/391/EWG wiążą się z ogólnymi 
obowiązkami pracodawcy. Te ogólne 
zasady są następujące:
a) zapobieganie zagrożeniom; 
b) ocena zagrożeń, które nie mogą być 
wykluczone; 
c) zwalczanie źródeł zagrożeń; 
d) adaptacja procesów stosownie do 
potrzeb indywidualnych, w szczególności
z uwzględnieniem specyfiki systemu 
funkcjonowania miejsca pracy, wyboru 
narzędzi pracy i doboru metod pracy oraz 
metod produkcji;
e) dostosowanie do postępu technicznego;
f) zastąpienie działań niebezpiecznych 
operacjami, które nie są niebezpieczne lub 
też są mniej niebezpieczne;
g) rozwój polityki prewencyjnej;
h) priorytet zbiorowych środków 
zapobiegawczych nad indywidualnymi 
środkami zapobiegawczymi;
i) dostarczanie pracownikom 
odpowiednich instrukcji.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na podstawie oceny ryzyka, o której 
mowa w art. 4, w przypadku przekroczenia 
granicznych poziomów narażenia 
określonych w art. 3 i w załącznikach II
i III, pracodawca ma obowiązek opracować
i wdrożyć plan działań obejmujący środki 
techniczne lub organizacyjne mające 
zapobiec przekroczeniu granicznych 
wartości miar wewnętrznych narażenia, 
chyba że ocena przeprowadzona zgodnie
z art. 4 ust. 2 dowodzi, że graniczne 
wartości miar wewnętrznych narażenia nie 
zostały przekroczone oraz że można 
wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa; 
plan uwzględnia w szczególności:

2. Na podstawie oceny ryzyka, o której 
mowa w art. 4, w przypadku przekroczenia 
granicznych poziomów narażenia 
określonych w art. 3 i w załącznikach II
i III, pracodawca ma obowiązek opracować
i wdrożyć plan działań obejmujący środki 
techniczne lub organizacyjne mające 
zapobiec przekroczeniu granicznych 
wartości miar wewnętrznych narażenia,
chyba że ocena przeprowadzona zgodnie
z art. 4 ust. 2 dowodzi, że graniczne 
wartości miar wewnętrznych narażenia nie 
zostały przekroczone oraz że można 
wykluczyć zagrożenia dla zdrowia
i bezpieczeństwa; plan uwzględnia
w szczególności:

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) środki i procedury służące 
opanowaniu ryzyka wyładowań iskrowych 
za pomocą środków technicznych
i szkolenia pracowników (ma 
zastosowanie wobec narażeń na pola 
elektryczne);

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Jeżeli pojawią się nowe dowody 
naukowe na niekorzystne skutki 
narażenia na pola elektromagnetyczne, 
pracodawca dostosowuje środki,
a Komisja przedstawia Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie wniosek 
ustawodawczy odpowiednio zmieniający 
niniejszą dyrektywę.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) stanu wiedzy w zakresie bezpośrednich
i pośrednich skutków niekorzystnych dla 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, 
jakie może wywoływać w perspektywie 
krótko- i długoterminowej narażenie na 
silne pole elektromagnetyczne;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) konkretnych zagrożeń i środków
w przypadku pracowników szczególnie 
narażonych;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) bezpiecznych sposobów wykonywania 
pracy, minimalizujących zagrożenia 
związane z narażeniem.

f) bezpiecznych sposobów wykonywania 
pracy oraz bezpiecznego sprzętu, 
minimalizujących zagrożenia związane
z narażeniem.



PE475.801v02-00 18/23 AD\889842PL.doc

PL

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – litera f a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) zdolności do szybkiego reagowania
w razie wypadku w miejscu pracy 
(mobilizacja zespołu ratunkowego
i zgromadzenie sprzętu ratunkowego).

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem zapobiegania jakimkolwiek 
niekorzystnym dla zdrowia skutkom 
wywołanym narażeniem na pola 
elektromagnetyczne oraz ich wczesnego 
diagnozowania prowadzony jest 
odpowiedni nadzór medyczny zgodnie
z art. 14 dyrektywy 89/391/EWG.

Celem zapobiegania jakimkolwiek 
niekorzystnym dla zdrowia skutkom 
wywołanym narażeniem na pola 
elektromagnetyczne oraz ich wczesnego 
diagnozowania prowadzony jest 
odpowiedni nadzór medyczny zgodnie
z art. 14 dyrektywy 89/391/EWG. Przepisy 
te, w tym wymogi określone w odniesieniu 
do kart zdrowia i ich dostępności, 
wprowadza się do prawa krajowego lub 
praktyki krajowej.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zakresu częstotliwości do 
100 kHz o wszelkich niepożądanych lub 
nieoczekiwanych skutkach dla zdrowia 
zgłoszonych przez pracownika powiadamia 
się osobę odpowiedzialną za nadzór 
medyczny, która podejmuje właściwe 
działania zgodnie z krajowym prawem
i praktyką.

W przypadku zakresu częstotliwości do 
100 kHz o wszelkich niepożądanych lub 
nieoczekiwanych skutkach dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa zgłoszonych przez 
pracownika powiadamia się pod groźbą 
kary osobę odpowiedzialną za nadzór 
medyczny oraz pracodawcę, którzy muszą 
podjąć właściwe działania zgodnie
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z krajowym prawem i praktyką.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku narażenia w zakresie od 100 
kHz do 300 GHz oraz w każdym 
przypadku wykrycia narażenia 
przekraczającego graniczne wartości miar 
wewnętrznych narażenia, pracownikom, 
których to dotyczy, zapewnia się 
możliwość wykonania badań lekarskich 
zgodnie z krajowym prawem i praktyką.
W przypadku wykrycia uszczerbku na 
zdrowiu powstałego na skutek takiego 
narażenia pracodawca przeprowadza 
ponowną ocenę ryzyka zgodnie z art. 4.

Pod groźbą kary, w przypadku narażenia
w zakresie od 100 kHz do 300 GHz oraz
w każdym przypadku wykrycia narażenia 
przekraczającego graniczne wartości miar 
wewnętrznych narażenia, pracownikom, 
których to dotyczy, zapewnia się
obowiązkowo możliwość wykonania badań 
lekarskich zgodnie z krajowym prawem
i praktyką. W przypadku wykrycia 
uszczerbku na zdrowiu lub 
bezpieczeństwie powstałego na skutek 
takiego narażenia pracodawca 
przeprowadza niezwłocznie ponowną 
ocenę ryzyka zgodnie z art. 4.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomimo tego, że zastosowania medyczne
z wykorzystaniem efektu rezonansu 
magnetycznego oraz działalność 
powiązana są wyłączone spod granicznych 
wartości miar wewnętrznych narażenia, 
pośrednich poziomów narażenia
i granicznych poziomów narażenia, 
pracownicy tych sektorów korzystają ze 
wzmożonej profilaktycznej ochrony 
zdrowia.
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Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zgodnie z art. 14 ust. 2 dyrektywy 
89/391/EWG pracodawcy wprowadzają 
środki umożliwiające każdemu 
pracownikowi, stosownie do jego potrzeb, 
korzystanie w regularnych odstępach 
czasu z profilaktycznej ochrony zdrowia.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Pracodawca podejmuje odpowiednie 
środki, aby zapewnić lekarzowi lub 
organom medycznym odpowiedzialnym za 
nadzór medyczny dostęp do wyników 
oceny ryzyka, o której mowa w art. 4.

2. Pracodawca podejmuje odpowiednie 
środki, aby zapewnić lekarzowi lub 
organom medycznym odpowiedzialnym za 
nadzór medyczny dostęp do wyników 
oceny ryzyka, o której mowa w art. 4, oraz 
do uprzednio wdrożonych środków 
zapobiegania i ochrony.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uwzględnienia postępu technicznego, 
zmian w odpowiednich
zharmonizowanych normach europejskich
lub specyfikacjach i najnowszych ustaleń 
naukowych w dziedzinie pól 
elektromagnetycznych;

b) uwzględnienia postępu technicznego, 
zmian w odpowiednich normach lub 
specyfikacjach i najnowszych ustaleń 
naukowych w dziedzinie pól 
elektromagnetycznych;
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu ułatwienia wdrażania niniejszej 
dyrektywy Komisja opracowuje 
praktyczny przewodnik dotyczący 
przepisów art. 4 i 5 oraz załączników II-IV.
Komisja działa w ścisłej współpracy
z Komitetem Doradczym ds. 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
w Miejscu Pracy

W celu ułatwienia wdrażania niniejszej 
dyrektywy, a zwłaszcza przeprowadzania 
oceny ryzyka i wprowadzania środków 
zapobiegania i ochrony z myślą
o pracownikach narażonych na pola 
elektromagnetyczne, Komisja opracowuje 
praktyczny przewodnik dotyczący 
przepisów art. 4 i 5 oraz załączników II-IV.
Komisja działa w ścisłej współpracy
z Komitetem Doradczym ds. 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
w Miejscu Pracy.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – Część 1. Cele – litera b) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– skuteczne środki przekazywania 
informacji i dynamiczne mechanizmy 
konsultacji;

– dynamiczne mechanizmy konsultacji
i skuteczne środki przekazywania 
informacji dotyczących bezpieczeństwa
i stanu wiedzy w zakresie bezpośrednich
i pośrednich skutków niekorzystnych dla 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, 
jakie może wywoływać w perspektywie 
krótko- i długoterminowej narażenie na 
silne pole elektromagnetyczne;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – Część 1. Cele – litera b) – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- stosowanie efektywnych indywidualnych 
środków ochrony
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