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Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników 
rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy 

Wniosek dotyczący dyrektywy (COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD))

_____________________________________________________________

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Zasada 10 Europejskiego filaru praw 
socjalnych43, ogłoszonego w Göteborgu 
dnia 17 listopada 2017 r., stanowi, że 
każdy pracownik ma prawo do zdrowego, 
bezpiecznego i dobrze dostosowanego 
środowiska pracy. Prawo do wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz do 
środowiska pracy dostosowanego do 
potrzeb zawodowych pracowników, które 
pozwala im przedłużyć okres ich 
uczestnictwa w rynku pracy, obejmuje 
również ochronę przez czynnikami 
rakotwórczymi i mutagenami w miejscu 
pracy.

(1) Przestrzeganie zasad i praw 
zawartych w Europejskim filarze praw 
socjalnych43, ogłoszonym w Göteborgu 
dnia 17 listopada 2017 r., jest wspólnym 
politycznym zobowiązaniem i zadaniem 
Unii, państw członkowskich i partnerów 
społecznych zgodnie z ich odpowiednimi 
kompetencjami. Zasada 10 Europejskiego 
filaru praw socjalnych stanowi, że każdy 
pracownik ma prawo do zdrowego, 
bezpiecznego i dobrze dostosowanego 
środowiska pracy. Prawo do wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz do 
środowiska pracy dostosowanego do 
potrzeb zawodowych pracowników 
obejmuje również ochronę przed 
czynnikami rakotwórczymi i mutagenami 
w miejscu pracy, niezależnie od 
warunków zatrudnienia, okoliczności 
narażenia oraz czasu trwania 
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zatrudnienia i narażenia. 

__________________ __________________
43 Europejski filar praw socjalnych, 
listopad 2017 r., 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_pl

43 Europejski filar praw socjalnych, 
listopad 2017 r., 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_pl

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Art. 153, 154 i 155 TFUE 
ustanawiają zakres i uprawnienia 
partnerów społecznych do negocjowania i 
egzekwowania porozumień dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a Karta 
praw podstawowych Unii Europejskiej 
gwarantuje w szczególności podstawowe 
prawo do życia (art. 2) oraz prawo do 
należytych i sprawiedliwych warunków 
pracy z poszanowaniem zdrowia, 
bezpieczeństwa i godności (art. 31 ust. 1).

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2004/37/WE44 ma na 
celu ochronę pracowników przed 
zagrożeniem ich zdrowia i bezpieczeństwa 
wynikającego z narażenia na działanie 
czynników rakotwórczych lub mutagenów 
w miejscu pracy. Spójny poziom ochrony 
przed zagrożeniami związanymi 
z czynnikami rakotwórczymi 
i mutagenami przewidziano w dyrektywie 
2004/37/WE za pomocą ogólnych zasad, 

(2) Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2004/37/WE44 ma na 
celu ochronę pracowników przed 
zagrożeniem ich zdrowia i bezpieczeństwa 
wynikającego z narażenia na działanie 
czynników rakotwórczych lub mutagenów 
w miejscu pracy. Dyrektywa 2004/37/WE 
przewiduje ochronę przed zagrożeniami 
związanymi z czynnikami rakotwórczymi i 
mutagenami za pomocą ogólnych zasad, 
które pozwalają państwom członkowskim 
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które pozwalają państwom członkowskim 
na zapewnienie spójnego stosowania 
minimalnych wymogów. Wiążące 
dopuszczalne wartości narażenia 
zawodowego ustalone na podstawie 
dostępnych informacji, w tym danych 
naukowych i technicznych, wykonalności 
pod względem ekonomicznym, dogłębnej 
oceny skutków społeczno-ekonomicznych 
oraz dostępności protokołów i technik 
pomiaru narażenia w miejscu pracy, są 
ważnymi elementami ogólnych zasad 
ochrony pracowników, które zostały 
ustalone dyrektywą 2004/37/WE. 
Minimalne wymogi przewidziane 
w dyrektywie 2004/37/WE mają na celu 
ochronę pracowników na szczeblu 
unijnym. Państwa członkowskie mogą 
ustanawiać bardziej rygorystyczne wiążące 
dopuszczalne wartości narażenia 
zawodowego.

na zapewnienie spójnego stosowania 
minimalnych wymogów. Wiążące 
dopuszczalne wartości narażenia 
zawodowego muszą być oparte na 
dowodach, proporcjonalne i mierzalne 
oraz powinny zostać ustalone na podstawie 
dostępnych informacji, w tym aktualnych 
danych naukowych i technicznych, 
wykonalności wdrożenia i zachowania 
zgodności pod względem kosztów, 
dogłębnej oceny skutków społeczno-
ekonomicznych oraz dostępności 
protokołów i technik pomiaru narażenia w 
miejscu pracy. Te wartości dopuszczalne 
są ważnymi elementami ogólnych zasad 
ochrony pracowników, które zostały 
ustalone dyrektywą 2004/37/WE. 
Minimalne wymogi przewidziane 
w dyrektywie 2004/37/WE mają na celu 
ochronę pracowników na szczeblu 
unijnym. Państwa członkowskie mogą w 
ścisłej współpracy z partnerami 
społecznymi ustanawiać bardziej 
rygorystyczne wiążące dopuszczalne 
wartości narażenia zawodowego. Jeżeli dla 
danego czynnika rakotwórczego lub 
mutagenu ustanowiono wartość 
dopuszczalną, narażenie pracowników 
należy ograniczyć, na ile to technicznie 
możliwe, do poziomu poniżej tej 
dopuszczalnej wartości.

Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Dyrektywa 2004/37/WE ma 
obejmować swoim zakresem substancje 
lub mieszaniny, które spełniają kryteria 
klasyfikacji jako rakotwórcze lub 
mutagenne kategorii 1A lub 1B, określone 
w załączniku I do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1272/2008, a także substancje, 
mieszaniny lub procesy wymienione w 
załączniku I do tej dyrektywy. Substancje, 
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które spełniają kryteria klasyfikacji jako 
substancje rakotwórcze lub mutagenne 
kategorii 1A lub 1B, określone w 
załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 
1272/2008, to substancje podlegające 
zharmonizowanej klasyfikacji lub 
sklasyfikowane zgodnie z art. 4 lub 36 
tego rozporządzenia i zgłoszone 
Europejskiej Agencji Chemikaliów 
(ECHA) zgodnie z art. 40 tego 
rozporządzenia. Substancje te są 
wymienione w publicznym wykazie 
klasyfikacji i oznakowania prowadzonym 
przez ECHA. Należy starać się o dalszą 
współpracę z Międzynarodową Agencją 
Badań nad Rakiem (IARC), aby w 
przyszłości również substancje 
sklasyfikowane przez IARC jako 
substancje rakotwórcze kategorii 1 lub 2A 
zostały uznane za spełniające kryteria 
klasyfikacji jako substancje rakotwórcze 
kategorii 1A lub 1B, określone w 
załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 
1272/2008. 

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Między państwami członkowskimi 
utrzymują się znaczne różnice, jeśli chodzi 
o wartości dopuszczalne ustanawiane dla 
czynników rakotwórczych i mutagenów, 
co prowadzi do zróżnicowania poziomu 
ochrony pracowników w całej Unii i 
zakłóca konkurencję.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
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Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Dopuszczalne wartości narażenia 
zawodowego są elementem zarządzania 
ryzykiem na mocy dyrektywy 
2004/37/WE. Przestrzeganie tych wartości 
dopuszczalnych pozostaje bez uszczerbku 
dla innych obowiązków pracodawców 
wynikających z dyrektywy 2004/37/WE, 
jak np. ograniczanie stosowania czynników 
rakotwórczych i mutagenów w miejscu 
pracy, zapobieganie narażeniu 
pracowników na czynniki rakotwórcze lub 
mutageny lub ograniczanie tego narażania, 
a także dla środków, które należy w tym 
celu wprowadzić. Środki te powinny 
obejmować – w zakresie, w jakim jest to 
technicznie możliwe – zastąpienie 
czynnika rakotwórczego lub mutagenu 
substancją, mieszaniną lub procesem, które 
nie są niebezpieczne lub są mniej 
niebezpieczne dla zdrowia pracownika, 
stosowanie systemu zamkniętego lub inne 
środki mające na celu ograniczenie 
poziomu narażenia pracowników. W tym 
kontekście w razie wątpliwości należy 
uwzględnić zasadę ostrożności.

(3) Dopuszczalne wartości narażenia 
zawodowego są elementem zarządzania 
ryzykiem na mocy dyrektywy 
2004/37/WE. Należy dokonywać 
regularnych przeglądów wartości 
dopuszczalnych zgodnie z zasadą 
ostrożności i z zasadą ochrony 
pracowników oraz w świetle dostępnych 
rzetelnych danych naukowych i 
technicznych dotyczących czynników 
rakotwórczych i mutagenów. Wartości 
dopuszczalne dla substancji 
wymienionych w załączniku III mają na 
celu zminimalizowanie, na ile to możliwe, 
dodatkowego ryzyka wystąpienia raka, 
wynikającego z pracy z tymi substancjami. 
Na tej podstawie oczekuje się, że 
dodatkowe ryzyko wyniesie nie więcej niż 
1/2500 ważonej czasowo średniej w 
stosunku do standardowego czasu trwania 
kariery zawodowej. Należy również 
uwzględnić doskonalenie technik 
pomiaru, środki zarządzania ryzykiem 
oraz inne istotne czynniki. Przestrzeganie 
tych wartości dopuszczalnych pozostaje 
bez uszczerbku dla innych obowiązków 
pracodawców wynikających z dyrektywy 
2004/37/WE, jak np. ograniczanie 
stosowania czynników rakotwórczych 
i mutagenów w miejscu pracy, 
zapobieganie narażeniu pracowników na 
czynniki rakotwórcze lub mutageny lub 
ograniczanie tego narażania, a także dla 
środków, które należy w tym celu 
wprowadzić. Środki te powinny 
obejmować – w zakresie, w jakim jest to 
technicznie możliwe – zastąpienie 
czynnika rakotwórczego lub mutagenu 
substancją, mieszaniną lub procesem, które 
nie są niebezpieczne lub są mniej 
niebezpieczne dla zdrowia pracownika, 
stosowanie systemu zamkniętego lub inne 
środki mające na celu ograniczenie 
poziomu narażenia pracowników.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W farmakologii leki niebezpieczne 
to leki, co do których wiadomo, że są 
szkodliwe ze względu na swoją 
genotoksyczność, rakotwórczość, 
teratogenność, toksyczność reprodukcyjną 
i innego rodzaju toksyczność w małych 
dawkach1a. Leki te zawierają czynniki 
cytotoksyczne, które powstrzymują szybki 
rozwój i podział komórek nowotworowych, 
i są przede wszystkim wykorzystywane do 
leczenia nowotworów, często jako element 
chemioterapii. Dostępne obecnie do 
stosowania leki cytotoksyczne są jednak 
na ogół nieselektywne i z tego względu 
mogą uszkadzać także normalne 
(nienowotworowe) komórki. W związku z 
tym co do wielu leków cytotoksycznych 
wiadomo, że są one genotoksyczne, 
rakotwórcze lub mutagenne.
_______________
1a Monografie IARC dotyczące oceny 
zagrożeń rakotwórczych dla człowieka, 
tomy 1–121 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classifica
tion/index.php.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Ważna jest zatem ochrona 
pracowników narażonych na działanie 
substancji rakotwórczych lub 
mutagennych w wyniku przygotowywania, 
podawania lub unieszkodliwiania 
niebezpiecznych leków, w tym leków 
cytotoksycznych, a także w wyniku pracy 
związanej z narażeniem na działanie 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
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substancji rakotwórczych lub mutagenów 
w kontekście świadczenia usług 
związanych z czyszczeniem, transportem, 
praniem i unieszkodliwianiem odpadów 
pochodzących z niebezpiecznych leków 
lub materiałów skażonych 
niebezpiecznymi lekami oraz podczas 
opieki nad pacjentami leczonymi przy 
użyciu niebezpiecznych leków. W ramach 
pierwszego etapu Komisja wydała w 
specjalnym przewodniku dotyczącym 
profilaktyki i dobrych praktyk wskazówki 
dotyczące ograniczenia ryzyka 
zawodowego dla zdrowia i bezpieczeństwa 
w sektorze opieki zdrowotnej, w tym 
ryzyka związanego z narażeniem na leki 
cytotoksyczne.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3c) W ramach drugiego etapu Komisja 
powinna na podstawie najnowszych 
postępów naukowych ocenić możliwość 
rozszerzenia zakresu dyrektywy 
2004/73/WE w celu objęcia nim 
niebezpiecznych leków, w tym leków 
cytotoksycznych, które są rakotwórcze 
bądź mutagenne, lub w celu 
zaproponowania bardziej odpowiedniego 
instrumentu prawnego, aby zapewnić 
bezpieczeństwo pracy pracownikom 
mającym do czynienia z tymi lekami. W 
stosownym przypadku Komisja powinna 
przedstawić, po konsultacji z partnerami 
społecznymi, odpowiedni wniosek 
ustawodawczy. Przy czym nadrzędne 
znaczenie ma jednak to, by zgodnie z art. 
168 ust. 1 TFUE nie został 
zakwestionowany ani zagrożony dostęp 
pacjentów do najlepszych dostępnych 
metod leczenia. 
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Maksymalne poziomy narażenia 
pracowników na niektóre czynniki 
rakotwórcze lub mutageny zostały ustalone 
w postaci wartości, których zgodnie 
z dyrektywą 2004/37/WE nie wolno 
przekraczać.

(5) Maksymalne poziomy narażenia 
pracowników na niektóre czynniki 
rakotwórcze lub mutageny zostały ustalone 
w załączniku III w postaci wartości, 
których zgodnie z dyrektywą 2004/37/WE 
nie wolno przekraczać. W załączniku II do 
dyrektywy 2004/37/WE można określić 
praktyczne zalecenia dotyczące nadzoru 
medycznego nad pracownikami, lecz nie 
powinny być one obowiązkowe.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Niniejsza dyrektywa wzmacnia 
ochronę zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników w ich miejscu pracy. Nowe 
wartości dopuszczalne należy określić 
w dyrektywie 2004/37/WE w świetle 
dostępnych informacji, w tym nowych 
danych naukowych i technicznych oraz 
popartych dowodami najlepszych praktyk, 
technik i protokołów pomiaru poziomu 
narażenia w miejscu pracy. Informacje te 
powinny, w miarę możliwości, obejmować 
dane dotyczące ryzyka rezydualnego dla 
zdrowia pracowników, zalecenia Komitetu 
Naukowego ds. Dopuszczalnych Norm 
Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie 
Czynników Chemicznych w Pracy 
(SCOEL) oraz opinie Komitetu ds. Oceny 
Ryzyka (RAC) Europejskiej Agencji 
Chemikaliów (ECHA) i opinie Komitetu 
Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony 

(6) Niniejsza dyrektywa wzmacnia 
ochronę zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników w ich miejscu pracy. 
Komisja powinna dokonywać jej 
regularnego przeglądu i w razie potrzeby 
przedstawiać wnioski ustawodawcze. 
Nowe wartości dopuszczalne należy 
określić w dyrektywie 2004/37/WE 
w świetle dostępnych informacji, w tym 
nowych danych naukowych i technicznych 
oraz popartych dowodami najlepszych 
praktyk, technik i protokołów pomiaru 
poziomu narażenia w miejscu pracy. 
Informacje te powinny, w miarę 
możliwości, obejmować dane dotyczące 
ryzyka rezydualnego dla zdrowia 
pracowników, zalecenia Komitetu 
Naukowego ds. Dopuszczalnych Norm 
Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie 
Czynników Chemicznych w Pracy 
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Zdrowia w Miejscu Pracy (ACSH). 
Informacje dotyczące ryzyka 
rezydualnego, udostępniane publicznie na 
szczeblu unijnym, są cenne dla wszelkich 
przyszłych prac w zakresie ograniczania 
ryzyka wynikającego z narażenia 
zawodowego na działanie czynników 
rakotwórczych i mutagenów. Należy 
jeszcze bardziej zachęcać do zapewnienia 
przejrzystości takich informacji.

(SCOEL) oraz opinie Komitetu ds. Oceny 
Ryzyka (RAC) Europejskiej Agencji 
Chemikaliów (ECHA) i opinie Komitetu 
Doradczego ds. Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia w Miejscu Pracy (ACSH), a także 
monografie Międzynarodowej Agencji 
Badań nad Rakiem (IARC1a). Informacje 
dotyczące ryzyka rezydualnego są cenne z 
punktu widzenia wszelkich przyszłych 
prac nad ograniczaniem ryzyka 
wynikającego z narażenia zawodowego na 
działanie czynników rakotwórczych 
i mutagenów oraz powinny być podawane 
do wiadomości publicznej na szczeblu 
unijnym. Należy zapewnić przejrzystość, 
która jest w tym kontekście narzędziem 
zapobiegawczym. Niniejsza dyrektywa jest 
zgodna ze szczegółowymi zaleceniami 
SCOEL i ACSH, których znaczenie 
podkreślono przy poprzednich zmianach 
dyrektywy 2004/37/WE.
__________________
1a Międzynarodowa Agencja Badań 
nad Rakiem została utworzona w 1965 r. 
przez Światową Organizację Zdrowia w 
ramach ONZ.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W przypadku wszystkich czynników 
rakotwórczych i mutagenów w celu 
zapewnienia możliwie najlepszego 
poziomu ochrony konieczne jest również 
uwzględnienie dróg wchłaniania innych niż 
wdychanie, włącznie z możliwością 
wchłaniania przez skórę. Zmiany 
w załączniku III do dyrektywy 
2004/37/WE przewidziane w niniejszej 
dyrektywie są kolejnym krokiem 
w dłuższym procesie zainicjowanym 
w celu aktualizacji dyrektywy 
2004/37/WE.

(7) W celu zapewnienia możliwie 
najlepszego poziomu ochrony w przypadku 
wszystkich czynników rakotwórczych i 
mutagenów konieczne jest również 
uwzględnienie w świetle danych 
naukowych dróg wchłaniania innych niż 
wdychanie, za pomocą komentarzy 
zwracających uwagę na możliwość 
wchłaniania przez skórę, a konkretnie za 
pomocą adnotacji dotyczącej skóry. 
Zmiany w załączniku III do dyrektywy 
2004/37/WE przewidziane w niniejszej 
dyrektywie są kolejnym krokiem 
w dłuższym procesie zainicjowanym 
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w celu aktualizacji dyrektywy 
2004/37/WE.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Pierwszym krokiem jest prowadzona 
przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa 
i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) kampania 
na lata 2018–2019 „Zdrowe i bezpieczne 
miejsce pracy: substancje niebezpieczne 
pod kontrolą”. EU-OSHA musi ściśle 
współpracować z państwami 
członkowskimi i wzmocnić wymianę 
dobrych praktyk, aby zapewnić 
pracownikom mającym do czynienia z 
określonymi substancjami, zwłaszcza 
cytotoksycznymi, przydatne informacje i 
przykłady dobrych praktyk, z 
podkreśleniem istniejących już strategii 
politycznych i ram prawnych.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a)  Kadm (Cd) jest naturalnie 
występującym pierwiastkiem, na który 
narażeni są ludzie przez kontakt z dymem 
papierosowym, żywnością i w niektórych 
gałęziach przemysłu. U osób mających 
kontakt z kadmem w pracy najbardziej 
narażone na ogólnoustrojowe toksyczne 
działanie kadmu są nerki i ewentualnie 
kości (krytyczne organy docelowe). Kadm 
to toksyczny pierwiastek, który odkłada się 
w organizmie; objawy ogólnoustrojowe 
związane z przewlekłą ekspozycją na kadm 
są związane ze skażeniem organizmu 
pierwiastkiem (akumulacja w wątrobie i 
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nerkach). Markery biologiczne, takie jak 
stężenie kadmu w moczu (Cd-U), 
umożliwiają oszacowanie skażenia 
organizmu oraz zidentyfikowanie 
wszystkich źródeł narażenia na kadm, w 
tym poprzez skażoną żywność i palenie 
tytoniu. Stosowanie takich markerów 
biologicznych w ramach większości badań 
epidemiologicznych przeprowadzanych w 
środowisku pracy pozwoliło badaczom na 
udokumentowanie wiarygodnego związku 
pomiędzy dawką/skutkiem a reakcją 
organizmu. Określenie dopuszczalnej 
wartości biologicznej chroniłoby zatem 
pracowników przed ogólnoustrojową 
toksycznością kadmu, w szczególności 
przed jego wpływem na nerki i kości1a. 
Kontrola biologiczna może zatem 
przyczynić się do ochrony pracowników w 
miejscu pracy, lecz jedynie jako środek 
uzupełniający kontrolę stężenia kadmu (i 
jego związków nieorganicznych) w 
powietrzu w strefie oddychania 
pracownika.
__________________
1a 

https://circabc.europa.eu/sd/a/13cad802-
1f3c-40c0-bce4-6838cf5fc4ff/OPIN-
336%20Cadmium%20and%20its%20inor
ganic%20compounds.pd

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Jeżeli chodzi o kadm, niektóre 
sektory mogą mieć trudności 
z dostosowaniem się do wartości 
dopuszczalnej wynoszącej 0,001 mg/m3 
w krótkim terminie. Należy zatem 
wprowadzić siedmioletni okres 
przejściowy, w którym zastosowanie 
powinna mieć wartość dopuszczalna 0,004 
mg/m3.

(12) Jeżeli chodzi o kadm, niektóre 
sektory mogą mieć trudności 
z dostosowaniem się do wartości 
dopuszczalnej wynoszącej 0,001 mg/m3 
w krótkim terminie. Należy zatem 
wprowadzić siedmioletni okres 
przejściowy, w którym zastosowanie 
powinna mieć wartość dopuszczalna 0,004 
mg/m3. W państwach członkowskich, 
które wdrożyły kontrolę biologiczną, 
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dopuszczalna wartość biologiczna 
powinna wynosić 2μg Cd/g kreatyniny, a 
wartość dopuszczalna dla średniej 
ważonej w ośmiogodzinnym okresie 
odniesienia powinna wynosić 0,004 mg/m³ 
(frakcja respirabilna). Wprowadzenie 
wartości dopuszczalnej nie wymaga 
okresu przejściowego. Komisja powinna 
opracować wytyczne dotyczące 
praktycznego wdrażania takiej kontroli 
biologicznej.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Formaldehyd spełnia kryteria 
klasyfikacji jako substancja rakotwórcza 
(kategoria 1B) zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1272/2008 i w związku z tym jest 
czynnikiem rakotwórczym w rozumieniu 
dyrektywy 2004/37/WE. Jest to 
genotoksyczny czynnik rakotwórczy 
o działaniu miejscowym. Możliwe jest 
ustalenie na podstawie dostępnych 
informacji, w tym danych naukowych 
i technicznych, krótkoterminowej 
i długoterminowej wartości dopuszczalnej 
dla tego czynnika rakotwórczego. 
Formaldehyd jest również alergenem 
kontaktowym dla skóry (substancją 
działającą uczulająco na skórę). Należy 
zatem określić wartość dopuszczalną 
w odniesieniu do formaldehydu oraz 
przypisać adnotację dotyczącą działania 
uczulającego na skórę. Ponadto na wniosek 
Komisji ECHA gromadzi również 
istniejące informacje do celów oceny 
potencjalnego narażenia na formaldehyd 
i substancje uwalniające formaldehyd 
w miejscu pracy, uwzględniając 
zastosowania przemysłowe 
i profesjonalne48.

(17) Formaldehyd spełnia kryteria 
klasyfikacji jako substancja rakotwórcza 
(kategoria 1B) zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1272/2008 i w związku z tym jest 
czynnikiem rakotwórczym w rozumieniu 
dyrektywy 2004/37/WE. Jest to 
genotoksyczny czynnik rakotwórczy 
o działaniu miejscowym. Istnieją 
wystarczające dowody na rakotwórcze 
działanie formaldehydu na ludzi. 
Formaldehyd powoduje raka jamy 
nosowo-gardłowej i białaczkę47a. Na 
podstawie dostępnych informacji, w tym 
danych naukowych i technicznych, 
możliwe jest ustalenie krótkoterminowej 
i długoterminowej wartości dopuszczalnej 
dla tego czynnika rakotwórczego. 
Formaldehyd jest również alergenem 
kontaktowym dla skóry (substancją 
działającą uczulająco na skórę). Należy 
zatem określić wartość dopuszczalną 
w odniesieniu do formaldehydu oraz 
przypisać adnotację dotyczącą działania 
uczulającego na skórę. Ponadto na wniosek 
Komisji ECHA gromadzi również 
istniejące informacje do celów oceny 
potencjalnego narażenia na formaldehyd 
i substancje uwalniające formaldehyd 
w miejscu pracy, uwzględniając 
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zastosowania przemysłowe 
i profesjonalne48. 

__________________ __________________
47a https://monographs.iarc.fr/wp-
content/uploads/2018/06/mono100F-
29.pdf

48 
https://echa.europa.eu/documents/10162/13
641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_
en.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-
1a9a4129e93e  

48 
https://echa.europa.eu/documents/10162/13
641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_
en.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-
1a9a4129e93e  

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Utrwalacze na bazie formaldehydu 
są rutynowo wykorzystywane w unijnych 
placówkach opieki zdrowotnej do 
standardowego utrwalania próbek tkanek, 
ze względu na wygodę w ich obsłudze, 
wysoki stopień dokładności i wyjątkową 
zdolność adaptacyjną, które do tej pory 
nie zostały osiągnięte przez żadną inną 
grupę utrwalaczy. W rezultacie 
diagnozowanie przez patologów wielu 
chorób, w tym nowotworów, odbywa się 
na podstawie rozpoznania 
mikroskopijnych śladów w tkance 
utrwalonej w formaldehydzie. Stężenia 
formaldehydu stosowane w opiece 
zdrowotnej są minimalne w porównaniu 
ze stężeniami stosowanymi w przemyśle i 
chociaż placówki opieki zdrowotnej w 
Unii powinny podejmować wszelkie 
odpowiednie środki w celu utrzymania 
narażenia swoich pracowników na 
formaldehyd w bezpiecznych granicach, 
sektor opieki zdrowotnej prawdopodobnie 
nie będzie miał trudności z 
przestrzeganiem określonej w niniejszej 
dyrektywie wartości dopuszczalnej.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) W niektórych państwach 
członkowskich formaldehyd jest rutynowo 
wykorzystywany do balsamowania zwłok 
w ramach praktyk kulturowych lub 
religijnych stosowanych w tych 
państwach. W sektorze pogrzebowym 
wartość dopuszczalna 0,3 ppm może być 
trudna do przestrzegania bez znaczących 
krótkoterminowych skutków dla zdolności 
produkcyjnych. Należy zatem wprowadzić 
trzyletni okres przejściowy, w którym w 
tym sektorze powinna mieć zastosowanie 
wartość dopuszczalna 0,5ppm.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) 4,4'-metyleno-bis(2-chloroanilina) 
(MOCA) spełnia kryteria klasyfikacji jako 
substancja rakotwórcza (kategoria 1B) 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1272/2008 i w związku z tym jest 
czynnikiem rakotwórczym w rozumieniu 
dyrektywy 2004/37/WE. W przypadku 
MOCA stwierdzono możliwość znacznego 
wchłaniania przez skórę. Należy zatem 
określić wartość dopuszczalną 
w odniesieniu do MOCA i przypisać jej 
adnotację dotyczącą skóry. Ponadto 
substancję tę wskazano jako substancję 
wzbudzającą szczególnie duże obawy 
(SVHC) zgodnie z art. 57 lit. a) 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
i włączono ją do załącznika XIV do tego 
rozporządzenia, a stosowanie tej substancji 
lub wprowadzenie jej do obrotu wymaga 
uzyskania uprzedniego zezwolenia. Na 
podstawie dostępnych informacji, w tym 

(18) 4,4'-metyleno-bis(2-chloroanilina) 
(MOCA) spełnia kryteria klasyfikacji jako 
substancja rakotwórcza (kategoria 1B) 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1272/2008 i w związku z tym jest 
czynnikiem rakotwórczym w rozumieniu 
dyrektywy 2004/37/WE. Z powodu 
działania rakotwórczego i oczywistego 
potencjału genotoksycznego tej substancji, 
została ona zaklasyfikowana jako 
substancja rakotwórcza dla ludzi. 
W przypadku MOCA stwierdzono 
możliwość znacznego wchłaniania przez 
skórę. Należy zatem określić wartość 
dopuszczalną w odniesieniu do MOCA 
i przypisać jej adnotację dotyczącą skóry. 
Ponadto substancję tę wskazano jako 
substancję wzbudzającą szczególnie duże 
obawy (SVHC) zgodnie z art. 57 lit. a) 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
i włączono ją do załącznika XIV do tego 
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danych naukowych i technicznych, można 
ustalić wartość dopuszczalną dla MOCA.

rozporządzenia, a stosowanie tej substancji 
lub wprowadzenie jej do obrotu wymaga 
uzyskania uprzedniego zezwolenia. Na 
podstawie dostępnych informacji, w tym 
danych naukowych i technicznych, można 
ustalić wartość dopuszczalną dla MOCA.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby skutecznie chronić 
pracowników, wartości dopuszczalne 
określone w niniejszej dyrektywie mają 
zostać poddawane przeglądowi w celu 
zapewnienia zgodności z rozporządzeniem 
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady50, w szczególności 
w celu uwzględnienia interakcji między 
wartościami dopuszczalnymi określonymi 
na mocy dyrektywy 2004/37/WE 
a pochodnymi poziomami 
niepowodującymi zmian w odniesieniu do 
niebezpiecznych substancji chemicznych 
wynikającymi z tego rozporządzenia.

(21) Aby skutecznie chronić 
pracowników, wartości dopuszczalne 
określone w niniejszej dyrektywie mają 
zostać poddawane ciągłego nadzorowi i 
regularnym przeglądom w celu 
zapewnienia zgodności z rozporządzeniem  
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady50 , w szczególności 
w celu uwzględnienia interakcji między 
wartościami dopuszczalnymi określonymi 
na mocy dyrektywy 2004/37/WE a 
pochodnymi poziomami niepowodującymi 
zmian w odniesieniu do niebezpiecznych 
substancji chemicznych wynikającymi z 
tego rozporządzenia.

__________________ __________________
50 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH) i utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów, zmieniające 
dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, 
jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG 
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 
(Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

50 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów 
(REACH) i utworzenia Europejskiej 
Agencji Chemikaliów, zmieniające 
dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, 
jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG 
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 
(Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy 
państwa członkowskie powinny unikać 
nakładania administracyjnych, 
finansowych i prawnych ograniczeń, które 
utrudniałyby tworzenie i rozwijanie 
małych i średnich przedsiębiorstw. 
Zachęca się zatem państwa członkowskie 
do przeprowadzenia oceny skutków aktu 
transponującego dla MŚP celem 
zapewnienia, aby MŚP nie poniosły 
nieproporcjonalnych konsekwencji, przy 
czym szczególną uwagę należy zwrócić na 
mikroprzedsiębiorstwa oraz obciążenie 
administracyjne, oraz do opublikowania 
wyników takiej oceny.

(23) Przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy 
państwa członkowskie powinny wziąć pod 
uwagę, że MŚP i mikroprzedsiębiorstwa 
stanowiące zdecydowaną większość 
przedsiębiorstw w Unii mają ograniczone 
zasoby finansowe, techniczne i kadrowe. 
Zachęca się zatem państwa członkowskie 
do przeprowadzenia oceny skutków aktu 
transponującego dla MŚP celem 
zapewnienia, aby MŚP nie poniosły 
nieproporcjonalnych konsekwencji, przy 
czym szczególną uwagę należy zwrócić na 
mikroprzedsiębiorstwa oraz obciążenie 
administracyjne, oraz do opublikowania 
wyników takiej oceny, a jednocześnie do 
utrzymania jednakowego poziomu 
ochrony wszystkich pracowników oraz 
ułatwienia MŚP i mikroprzedsiębiorstwom 
przestrzegania przepisów. W tym 
kontekście szczególne środki, takie jak 
zachęty i narzędzia cyfrowe, mogłyby 
pomóc MŚP i mikroprzedsiębiorstwom w 
lepszym wypełnieniu obowiązków 
określonych w dyrektywie 2004/37/WE i 
przyczynić się do wyeliminowania ryzyka 
działania rakotwórczego lub 
mutagennego.  Partnerzy społeczni 
powinni wymieniać się najlepszymi 
praktykami w tym zakresie.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit -1 (nowy)
Dyrektywa 2004/37/WE
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst obowiązujący Poprawka

Art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Państwa członkowskie ustanawiają, „1. Państwa Członkowskie ustanowią, 
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zgodnie z prawem krajowym lub praktyką, 
rozwiązania mające na celu prowadzenie 
odpowiedniej kontroli zdrowia tych 
pracowników, u których wyniki oceny, o 
której mowa w art. 3 ust. 2, wykazują 
istnienie zagrożenia dla ich zdrowia lub 
bezpieczeństwa. Lekarz lub właściwy 
organ odpowiedzialny za kontrolę zdrowia 
pracowników mogą wskazać, że kontrola 
zdrowia musi być kontynuowana po 
zakończeniu narażenia, tak długo, jak ich 
zdaniem jest to konieczne do 
zagwarantowania zdrowia danych 
pracowników.

zgodnie z wewnętrznymi przepisami i/lub 
procedurami, ustaleniami, w celu 
przeprowadzania odpowiedniej kontroli 
zdrowia pracowników, co do których 
wyniki oceny, o której mowa w art. 3 ust. 
2, wykazują istnienie zagrożenia dla ich 
zdrowia lub bezpieczeństwa. Taka 
kontrola zdrowia może w stosownych 
przypadkach obejmować kontrolę 
biologiczną pod kątem narażenia na 
działanie substancji. Zastosowanie ma art. 
10 dyrektywy Rady 98/24/WE. Lekarz lub 
właściwy organ odpowiedzialny za 
kontrolę zdrowia pracowników mogą 
wskazać, że kontrola zdrowia musi być 
kontynuowana po zakończeniu narażenia, 
tak długo, jak ich zdaniem jest to 
konieczne do zagwarantowania zdrowia 
danych pracowników.”; 

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit -1 a (nowy)
Dyrektywa 2004/37/WE
Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

w art. 14 po ust. 1 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„1a. W przypadku gdy państwa 
członkowskie decydują się na wdrożenie 
kontroli biologicznej, zastosowanie mają 
wartości dopuszczalne określone w 
załączniku III część B.”;

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit -1 b (nowy)
Dyrektywa 2004/37/WE
Artykuł 18 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

po art. 18a dodaje się artykuł w 
brzmieniu:
„Artykuł 18b
Do czwartego kwartału 2019 r. Komisja, 
na podstawie danych naukowych i 
odpowiednich konsultacji, oceni 
możliwość zmiany zakresu niniejszej 
dyrektywy7 w celu włączenia do niej 
wykazu niebezpiecznych leków, w tym 
leków cytotoksycznych, które są 
rakotwórcze lub mutagenne, lub w celu 
zaproponowania bardziej odpowiedniego 
instrumentu prawnego, aby zapewnić 
bezpieczeństwo pracy pracowników 
mających do czynienia z tymi 
niebezpiecznymi lekami. Na tej podstawie 
Komisja przedstawi, w stosownym 
przypadku i po konsultacji z partnerami 
społecznymi, wniosek ustawodawczy.”;

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit -1 c (nowy)
Dyrektywa 2004/37/WE
Załącznik II – punkt 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

w załączniku II dodaje się punkt w 
brzmieniu:
„2a. W przypadku gdy prowadzi się 
kontrolę biologiczną, taka kontrola musi 
uwzględniać wartości biologiczne 
zalecane przez SCOEL oraz inne wytyczne 
i informacje dostępne na szczeblu 
unijnym i krajowym.”;

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik
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Dyrektywa 2004/37/WE
Załącznik III – część A – tabela – rząd 4

Tekst proponowany przez Komisję

Formaldehyd   0,37 0,3  0,7
38 

0,6  Dział
anie 
uczul
ające 
na 
skórę 
(9)

Poprawka

Formaldehyd   0,37 0,3  0,7
38 

0,6  Dział
anie 
uczul
ające 
na 
skórę 
(9)

Wartość 
dopuszczalna 
0,5 ppm dla 
sektora 
pogrzeboweg
o i sektora 
balsamowani
a do dnia xx 
rrrr 202z [3 
lata]

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik
Dyrektywa 2004/37/WE
Załącznik III – punkt B

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Punkt B załącznika III otrzymuje 
brzmienie:

B. INNE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE 
PRZEPISY

„B. INNE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE 
PRZEPISY

p.m. W państwach członkowskich, które 
wdrażają kontrolę biologiczną narażenia 
na kadm, jak określono w art. 14 ust. 1 i 
pkt 2a załącznika II, taka kontrola 
obejmuje pomiar stężenia kadmu w moczu 
przy użyciu spektrometrii absorpcyjnej lub 
metody dającej porównywalne wyniki. 
Dopuszczalna wartość biologiczna wynosi 
2μg Cd/g kreatyniny, a wartość 
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dopuszczalna dla średniej ważonej w 
ośmiogodzinnym okresie odniesienia 
powinna wynosić 0,004 mg/m³ (frakcja 
respirabilna). W tym przypadku 
wprowadzenie okresu przejściowego nie 
jest konieczne. ”


