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Ochrona pracowników przed czynnikami 
rakotwórczymi i mutagenami: drugi wniosek 

Komisja Europejska rozpoczęła proces stopniowego wprowadzania zmian do dyrektywy 2004/37/WE (dyrektywa 
w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów), rozszerzając jej zakres i dodając lub zmieniając dopuszczalne 
wartości narażenia zawodowego dla wielu rakotwórczych lub mutagennych czynników chemicznych. Drugi 
wniosek odnoszący się do zmian w dyrektywie dotyczy kolejnych siedmiu czynników. Jest to jedna z inicjatyw w 
ramach wspólnej deklaracji, jakie Parlament, Rada i Komisja zobowiązały się potraktować priorytetowo. 
Osiągnięte po negocjacjach trójstronnych porozumienie dotyczące wniosku wymaga teraz potwierdzenia w 
głosowaniu, które, jak się oczekuje, odbędzie się podczas grudniowego posiedzenia plenarnego. 

Kontekst 
Obecny wniosek ze stycznia 2017 r. jest drugim z serii dokumentów wprowadzających zmiany do dyrektywy 
w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów. Stanowi on jeden z wielu nowych środków służących 
unowocześnieniu prawodawstwa UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) i skoncentrowano się 
w nim na trzech głównych działaniach: 1) zajęciu się w drodze ustawodawstwa kwestią nowotworów 
pochodzenia zawodowego (również dzięki niniejszemu wnioskowi i kolejnym zmianom proponowanym w 
dyrektywie); 2) wspieraniu przedsiębiorstw (szczególnie mikro- i małych przedsiębiorstw) w przestrzeganiu 
zasad BHP poprzez zapewnianie narzędzi praktycznych oraz 3) współpracy z państwami członkowskimi i 
partnerami społecznymi, aby zaktualizować lub usunąć przestarzałe przepisy, a także by skoncentrować 
wysiłki na lepszej ochronie, zgodności z normami i egzekwowaniu przepisów w terenie. Trzeci wniosek 
dotyczący zmian w dyrektywie w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów opublikowano w 
kwietniu 2018 r. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
Obecny wniosek ma na celu ograniczenie narażenia pracowników na działanie niektórych substancji 
rakotwórczych dzięki objęciu jego zakresem kolejnych siedmiu priorytetowych czynników chemicznych. 
Bardziej szczegółowo: Komisja zamierza włączyć do zakresu stosowania dyrektywy w sprawie czynników 
rakotwórczych i mutagenów pracę związaną z kontaktem z olejami, które były wcześniej stosowane do 
smarowania lub schładzania ruchomych części silnika spalinowego wewnętrznego spalania („oleje 
mineralne jako zużyte oleje silnikowe”), oraz wprowadzić ogólnounijne dopuszczalne wartości narażenia 
zawodowego uzupełnione o „adnotacje dotyczące skóry” (wskazujące na możliwość znacznego 
wchłaniania substancji przez skórę) w przypadku kolejnych pięciu czynników rakotwórczych. Ponadto 
Komisja proponuje przypisać adnotacje dotyczące skóry – niezależnie od wartości dopuszczalnych – dwóm 
czynnikom rakotwórczym: olejom mineralnym jako zużytym olejom silnikowym i mieszaninom 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Dnia 27 marca 2018 r. Komisja Zatrudnienia (EMPL) Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie 
dotyczące wniosku. Negocjacje trójstronne rozpoczęły się w maju 2018 r., a porozumienie osiągnięto w 
październiku 2018 r. Kluczowym elementem porozumienia jest włączenie – zgodnie z wnioskiem 
Parlamentu – emisji spalin z silników Diesla do zakresu dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i 
mutagenów oraz ustalenie dopuszczalnej wartości narażenia zawodowego wraz z okresami przejściowymi 
dla niektórych sektorów. Tak zmieniony wniosek obejmowałby łącznie osiem dodatkowych czynników 
chemicznych i oczekuje się, że zapewni lepszą ochronę około 15,6 milionom pracowników w UE (tj. około 
12 milionom pracowników potencjalnie narażonych na siedem czynników zaproponowanych początkowo 
przez Komisję oraz około 3,6milionom pracowników potencjalnie narażonych na spaliny z silników Diesla). 
Dnia 24 października 2018 r. Coreper w imieniu Rady zatwierdził ostateczną wersję tekstu będącego 
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wynikiem negocjacji międzyinstytucjonalnych. Komisja EMPL Parlamentu zatwierdziła porozumienie 15 
listopada i zostanie ono teraz poddane pod głosowanie w pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym.  
 

Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2017/0004(COD); 
Komisja przedmiotowo właściwa: EMPL; Sprawozdawca: 
Claude Rolin (PPE, Belgia). Więcej informacji można znaleźć w 
briefingu pt. „Opracowywanie prawa UE”.  
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