
W skrócie
Posiedzenie plenarne – październik II 2017 r.

EPRS | Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego

PL
(or. EN)

Autor: Nicole Scholz, Dyrekcja ds. Analiz dla Posłów
PE 608.767
Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie: Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponosi jego autor. Wszelkie wyrażone w nim opinie
niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego. Niniejszy dokument przeznaczony jest do wykorzystania przez posłów do Parlamentu
Europejskiego oraz jego pracowników w ramach wykonywanej przez nich pracy parlamentarnej. Powielanie i tłumaczenie do celów niehandlowych jest dozwolone pod
warunkiem, że wskazano źródło, uprzednio poinformowano Parlament Europejski oraz dostarczono egzemplarz. © Unia Europejska, 2017.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Ochrona pracowników przed działaniem
czynników rakotwórczych lub mutagenów
podczas pracy – dopuszczalne wartości narażenia
Komisja Europejska proponuje zmianę dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników
przed zagrożeniem dotyczącym narażenia podczas pracy (dyrektywa w sprawie czynników
rakotwórczych i mutagenów) poprzez rozszerzenie zakresu jej stosowania oraz uwzględnienie lub
przegląd dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego dla 13 rakotwórczych i mutagennych
substancji chemicznych. Parlament ma przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem podczas drugiego
październikowego posiedzenia plenarnego.

Kontekst
W UE nowotwory stanowią główną przyczynę (53 %) zgonów związanych z pracą. Najczęściej występującymi
nowotworami pochodzenia zawodowego są: rak płuc, międzybłoniak opłucnej (związany z narażeniem na
działanie azbestu) oraz rak pęcherza. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia 10 % zgonów
spowodowanych rakiem płuc jest ściśle związanych z zagrożeniami w miejscach pracy. Zawodowym
chorobom nowotworowym można zapobiegać, ograniczając lub eliminując narażenie na działanie czynników
rakotwórczych lub mutagenów. W dyrektywie w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów określono
minimalne wymogi obowiązujące pracodawców, takie jak: ocena ryzyka narażenia pracowników,
zapobieganie narażaniu, zastąpienie lub, gdy nie jest to możliwe, stosowanie systemu zamkniętego oraz
zadbanie o to, by wartości dopuszczalne nie były przekraczane.

Wniosek Komisji Europejskiej
Przy pomocy wniosku z dnia 13 maja 2016 r. Komisja zamierza włączyć w zakres dyrektywy w sprawie
czynników rakotwórczych i mutagenów pewną liczbę czynników chemicznych, dotychczas
niesklasyfikowanych w ramach obecnego systemu UE, ustalić dopuszczalne wartości narażenia dla kolejnych
10 substancji w całej UE oraz dokonać przeglądu dwóch z trzech istniejących wartości dopuszczalnych.
Założeniem tych działań jest – według Komisji – poprawa ochrony zdrowia pracowników, podniesienie
skuteczności ram unijnych oraz zapewnienie jasności dla przedsiębiorców. Komisja planuje stopniowo
podejmować działania w tym kierunku, przy czym wniosek ten jest pierwszym krokiem.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych przyjęła sprawozdanie w dniu 28 lutego 2017 r. Główne zmiany
obejmują m.in.: włączenie reprotoksyn (substancji działających szkodliwie na rozrodczość) w zakres
dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów, uwzględnienie dodatkowych substancji w
dalszych zmianach dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów, ustalenie bardziej
restrykcyjnych wartości dopuszczalnych dla trzech substancji (krzemionki krystalicznej w formie pyłu
respirabilnego, związków chromu (VI) oraz pyłu drzewnego) oraz zapewnienie wszystkim narażonym
pracownikom kontroli zdrowia przez całe życie.
W dniu 28 czerwca 2017 r. Parlament oraz Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie wniosku
zatwierdzonego przez Komitet Stałych Przedstawicieli Rady w dniu 11 lipca. Główne zmiany we wniosku w
tekście kompromisowym obejmują: przedsięwzięcia Komisji mające na celu ocenę możliwości uwzględnienia
reprotoksyn w ramach dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów do pierwszego kwartału
2019 r., obniżenie dopuszczalnej wartości narażenia na chrom (VI) i pył drewna twardego, dokonanie przez
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Komisję oceny konieczności zmiany wartości dopuszczalnej dla krzemionki krystalicznej w formie pyłu
respirabilnego w ramach następnej oceny wdrażania dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i
mutagenów oraz przeprowadzanie kontroli zdrowia pracowników tak długo, jak będzie to potrzebne do
ochrony ich zdrowia. W dniu 30 sierpnia Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zatwierdziła wstępne
porozumienie 42 głosami za, przy żadnym głosie przeciw i 8 głosach wstrzymujących się. Planuje się, że
przedmiotowy tekst zostanie poddany pod głosowanie w pierwszym czytaniu na drugim październikowym
posiedzeniu plenarnym.
Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2016/0130(COD);
Komisja przedmiotowo właściwa: EMPL;
Sprawozdawczyni: Marita Ulvskog (S&D, Szwecja). Więcej
informacji można znaleźć w briefingu pt.
„Opracowywanie prawa UE”'.
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