
Dyrektywa 2004/40/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie minimalnych wymagañ 
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa 
dotycz¹cych nara¿enia pracowników na ryzyko 
spowodowane czynnikami fizycznymi (polami 
elektromagnetycznymi) zosta³a przyjêta na 
podstawie delegacji Traktatu Europejskiego 
jako osiemnasta dyrektywa szczegó³owa w ro-
zumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG 
[OJ. Nr L-184, 2004. Dziennik Urzêdowy Unii 
Europejskiej L 159/1 (PL 05/t.5)]. Dyrektywa 
ta zosta³a opublikowana w 2004 r. z terminem 
wdro¿enia do prawa krajów cz³onkowskich do 
kwietnia 2008 r. 

Jednak ze wzglêdu na niedostateczne 
przygotowanie takich dokumentów inter-
pretuj¹cych postanowienia tej dyrektywy, 
jak europejskie normy zharmonizowane czy 
nieobligatoryjny praktyczny przewodnik 
wdra¿ania postanowieñ dyrektywy, a tak-
¿e maj¹c na uwadze upowszechnione po 
przyjêciu dyrektywy nowe wyniki badañ na-
ukowych odnosz¹ce siê do wp³ywu promie-
niowania elektromagnetycznego na zdrowie, 
Komisja Europejska w 2007 r. zainicjowa³a 
procedurê wyd³u¿enia okresu wdra¿ania 
w pañstwach cz³onkowskich dyrektywy 
2004/40/WE. Decyzja w tej sprawie zosta³a 
ostatnio opublikowana w formie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/46/
WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniaj¹cej 
dyrektywê 2004/40/WE w sprawie minimal-
nych wymagañ w zakresie ochrony zdrowia 
i bezpieczeñstwa dotycz¹cych nara¿enia 
pracowników na ryzyko spowodowane 
czynnikami fizycznymi (polami elektroma-
gnetycznymi).

Wyniki opublikowanych w ostatnim okre-
sie badañ naukowych s¹ obecnie analizowane 
przez Miêdzynarodow¹ Komisjê Ochrony 
przed Promieniowaniem Niejonizuj¹cym 
(ICNIRP) oraz Światow¹ Organizacjê Zdrowia 
(WHO) i w niedalekiej przysz³ości mo¿na 
spodziewaæ siê opublikowania nowych zale-
ceñ bezpieczeñstwa przy ekspozycji na pola 
elektromagnetyczne. Z zaleceñ tych mo¿e 
wynikaæ potrzeba zmian dopuszczalnych 
wartości miar zewnêtrznych i wewnêtrznych 
ekspozycji, ustanowionych w dyrektywie 
2004/40/WE. 

W uzasadnieniu dyrektywy 2008/46/WE 
podano m.in.: 

– „... nale¿y dog³êbnie zbadaæ ewentualny 
wp³yw wprowadzenia w ¿ycie dyrektywy 
2004/40/WE na procedury medyczne wyko-
rzystuj¹ce obrazowanie magnetyczne i na nie-
które rodzaje dzia³alności przemys³owej ...” 

oraz 
– „.... Okres wymagany do uzyskania i prze-

analizowania nowych informacji oraz w celu 
opracowania i przyjêcia nowego wniosku doty-
cz¹cego dyrektywy uzasadnia odroczenie o czte-
ry lata terminu wdro¿enia dyrektywy 2004/40/
WE ...” (tj. do 30 kwietnia 2012 roku).

Poniewa¿ dyrektywa 2004/40/WE dotyczy 
obszaru, w którym kompetencje legislacyjne 
zachowuj¹ pañstwa cz³onkowskie Unii Europej-
skiej, w ka¿dym kraju mog¹ byæ wprowadzone 
odmienne rozwi¹zania szczegó³owe, zharmo-
nizowane z systemem prawa pracy przyjêtym 
w danym pañstwie, jednak wymagania przepisów 
wprowadzaj¹cych wymagania tej dyrektywy 
do prawa krajowego, powinny gwarantowaæ 
spe³nienie minimalnych wymagañ odnośnie do 
zdefiniowanego w dyrektywie poziomu ochrony 
pracowników przed polami elektromagnetyczny-
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Wdro¿enie dyrektywy 2004/40/WE 
odroczone do 30 kwietnia 2012 r.

mi. Wymagane jest, aby rozwi¹zania szczegó³owe 
uwzglêdnia³y specyfikê warunków funkcjonowa-
nia ma³ych i średnich przedsiêbiorstw.

W Polsce wymagania analogiczne do 
zawartych w dyrektywie 2004/40/WE s¹ od 
wielu lat uwzglêdnione w przepisach kodeksu 
pracy i rozporz¹dzeñ wykonawczych, które 
w procesie przedakcesyjnym zharmonizowa-
no z dyrektyw¹ ramow¹ 89/391/EWG, oraz 
w rozporz¹dzeniu ministra pracy w sprawie 
najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środo-
wisku pracy (DzU nr 217, poz. 1833; zm. DzU 
2005, nr 212, poz. 1759), obejmuj¹cym m.in. 
pola i promieniowanie elektromagnetyczne 
o czêstotliwości z zakresu 0 Hz – 300 GHz .

Omówienie postanowieñ krajowych prze-
pisów w tym zakresie i wymagañ dyrektywy 
2004/40/WE oraz ich analizê porównawcz¹ 
przedstawiono w licznych wcześniejszych 
publikacjach. 
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