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Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CENELEC TC 106X, Elektromagnetická pole
v životním prostředí člověka.

Text návrhu byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 50499 dne 2008-
10-21.

Byla stanovena tato data:

• nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní (dop) 2009-11-01
 
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2011-11-01

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu M/351 uděleného CENELEC Evropskou
komisí a Evropským sdružením volného obchodu a pokrývá základní požadavky evropské směrnice
2004/40/EC.

Tato norma je míněna jako norma, podle které lze použít další normy vztahující se na hodnocení
pracoviště.

Záměrem je, aby přístupy popsané v této normě byly jednoduché a umožňovaly většině
zaměstnavatelů provést hodnocení s minimem technických znalostí a úsilí.
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1 Rozsah platnosti

Předmětem této evropské normy je poskytnutí všeobecného postupu pro hodnocení vystavení
zaměstnanců elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím na pracovišti, aby se prokázalo



dodržení nejvyšších přípustných hodnot a referenčních hodnot, stanovených ve směrnici Rady
a Evropského parlamentu 2004/40/EC.

Účelem této evropské normy je:

specifikovat, jak provádět počáteční hodnocení úrovní vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím●

(EMF), včetně specifického hodnocení vystavení takovým úrovním pomocí měření a/nebo výpočtů, pokud je to
nezbytné,
určit, zda je nezbytné provést podrobné hodnocení rizika vystavení elektromagnetickým polím.●

Tato evropská norma může být použita zaměstnavateli při hodnocení rizika a v případě potřeby při
měření a/nebo výpočtu vystavení zaměstnanců. Na základě specifických norem pro pracoviště lze
určit, zda musí být učiněna preventivní opatření/zákroky k tomu, aby byla dodržena ustanovení
směrnice.

Tato norma pokrývá kmitočty od 0 Hz do 300 GHz.

POZNÁMKA 1 Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu M/351 a vztahuje se na
mezní hodnoty vystavení, jak jsou specifikované ve směrnici 2004/40/EC. Je určena k ochraně
zaměstnanců před jejich zdravotními a bezpečnostními riziky vyplývajícími, nebo pravděpodobně
vyplývajícími z vystavení elektromagnetickým polím (0 až 300 GHz) během jejich práce. Nicméně
uvedená směrnice a další směrnice mohou obsahovat přídavná opatření pro ochranu specifických
skupin zaměstnanců a/nebo specifických pracovišť, pro která je zaměstnavatel povinen prozkoumat
další ochranná opatření jako součást celkového hodnocení rizik. Viz příloha A.
POZNÁMKA 2 Směrnice Rady a Evropského parlamentu 2004/40/EC bude provedena do vnitrostátních
právních předpisů ve všech členských zemích Evropských společenství. Doporučuje se, aby uživatelé
této normy vzali v úvahu vnitrostátní právní předpisy vztahující se k tomuto provedení z důvodu, aby
byly identifikovány vnitrostátní předpisy a požadavky. Tyto vnitrostátní předpisy a požadavky mohou
obsahovat přídavné požadavky, které nejsou pokryty touto normou.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


