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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

 Uzasadnienie roli Unii Europejskiej 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany 

dyrektywy 2004/37/WE jest koniecznością, nawet dla zwolenników zasady pomocniczości w 

zakresie ochrony socjalnej. W tym przypadku chodzi o ochronę pracowników przed ryzykiem 

ze strony produktów rakotwórczych i mutagennych.  

Naszym zdaniem umowy międzynarodowe lub inne środki mogłyby doskonale odgrywać 

rolę, jaką ma do spełnienia ta dyrektywa.  

Jednak oczywisty jest pilny charakter tej sprawy, ponieważ mobilność pracowników w 

państwach członkowskich powoduje, że podlegają oni często niespójnym przepisom 

dotyczącym danego zawodu czy narażenia. Dlatego w interesie wszystkich, pracowników, 

pracodawców, państw zapewniających system zabezpieczenia społecznego, by zalecenia 

zgodne z „nowoczesnymi danymi opartymi o badania naukowe” były jak najwcześniej 

podzielane przez wszystkich. 

 

 Uzasadnienie niezbędnej ostrożności w tej kwestii 
 

Dyrektywa w tej dziedzinie nie powinna być obowiązkowa ani nie powinna nakładać zbyt 

krótkich terminów. Powinna być jedynie zachętą dla przedsiębiorstw, by jak najszybciej 

przestrzegały norm, jednak przy uwzględnieniu realiów gospodarczych poszczególnych 

państw członkowskich. Podobnie nie można nałożyć przymusu wobec braku precyzyjnych 

badań zatwierdzonych przez jak najszersze grono. 

Przeciwnie, szczególny charakter chorób zawodowych jest związany z długim okresem, jaki 

upływa między wdychaniem lub innym kontaktem z substancją rakotwórczą lub mutagenną a 

diagnozą choroby, mianowicie od 10 do 40 lat. W związku z tym, że ostatnia dyrektywa 

pochodzi z 2004 r., należy pilnie zmienić wykaz substancji toksycznych i poziomów 

narażenia. Ponadto w latach 70. dynamicznie rozwijała się działalność górnicza,  

metalurgiczna i przemysłowa. Dlatego też bardzo wielu pracowników, a pośrednio także ich 

rodziny, było narażonych na liczne czynniki. Dodatkowo pojawia się zresztą pojęcie 

wieloczynnikowych chorób nowotworowych, które zaczyna już komplikować 

ustawodawstwo. 

 

 Uzasadnienie strategii 
 

Dlatego też harmonizacja przepisów, których jedynym celem jest stosowanie zasady 

ostrożności, powinno logicznie i skutecznie obejmować różne kolejne działania: 

 

1. Określenie przez państwa członkowskie substancji lub grup substancji, które mają 

bezpośredni i pewny związek z chorobą nowotworową. 

2. Sporządzenie wykazu prac, które narażają pracowników na wdychanie lub wszelkie 

inne formy kontaktu z substancją. 

3. Minimalny czas ekspozycji na produkt oraz okresy pojawiania się choroby 

zawodowej. 

4. Maksymalny poziom narażenia. 
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Jest to już w znacznym stopniu ujednolicone w prawie dotyczącym chorób zawodowych 

uznanych we Francji. Są to bardzo szczegółowe tabele, które mogłyby być jedną z podstaw 

harmonizacji technicznej zaleceń przyjętych przez każde państwo członkowskie, jeśli nie 

mają one jeszcze podobnego narzędzia. 

 

 Uzasadnienie sporządzenia niniejszego sprawozdania 
 

Dlatego też sprawozdawca uwzględnia w sprawozdaniu nowe substancje, co do których 

studia porównawcze określiły ich rakotwórczy charakter oraz wskaźniki oceny lub ponownej 

oceny toksyczności w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. 

Sprawozdawca dodaje także wykaz produktów, co do których przynajmniej jedno państwo 

członkowskie ustaliło, na mocy przepisów ustawowych lub wykonawczych, bezpośrednią 

i pewną odpowiedzialność za choroby nowotworowe. Sprawozdawca wprowadza zatem 

dodatkowe pojęcie monitorowania i pragnie, by każde państwo członkowskie, jeżeli jeszcze 

tego zrobiło,  stosowało ten wzmocniony nadzór w oczekiwaniu na ustalenie na poziomie 

krajowym maksymalnych poziomów narażenia. 

POPRAWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji 

przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 (17a)  Kwas chromowy i chromiany i 

dwuchromiany metali alkalicznych lub 

metali ziem alkalicznych oraz chromian 

cynku spełniają kryteria klasyfikacji jako 

substancje rakotwórcze w przepisach 

prawa pracy co najmniej jednego państwa 

członkowskiego. W przepisach tych 

uznano, że substancje te są 

odpowiedzialne za rozwój pierwotnego 

raka oskrzeli i płuc oraz raka przegród 

nosowych. W związku z tym substancje te 

powinny być monitorowane i oceniane 

regularnie, przynajmniej raz na dwa lata; 

Or. fr 
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Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 b (nowy) 
 

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 (17b)  Aminy aromatyczne i ich sole: 

bifenylo-4-amina i sole; ; 4,4'-

diaminobifenyl i sole (benzydyna); 2-

naftyloamina i sole; 4,4'-

metylenodianilina(2-chloroanilina) i sole 

(MBOCA); 3,3-dimetoksybenzydyna (o-

dianizydyna);  3,3′-dimetylobenzydyna (o-

tolidyna); 4-chloro-2-metyloanilina i sole 

(p-chloro-o-toluidyna) ; auramina (jakość 

techniczna); następujące barwniki 

pochodne benzydyny: CI direct black 38, 

CI direct blue 6, CI direct brown 

95 spełniają kryteria klasyfikacji jako 

substancje rakotwórcze w prawie pracy w 

co najmniej jednym państwie 

członkowskim. W przepisach tych uznano, 

że substancje te są odpowiedzialne za 

rozwój raka pęcherza moczowego i dróg 

moczowych. W związku z tym substancje 

te powinny być monitorowane i oceniane 

regularnie, przynajmniej raz na dwa lata; 

Or. fr 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 c (nowy) 
 

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 (17c)  Arsen, wdychanie pyłu lub oparów 

zawierających arsen, wdychanie pyłu lub 

oparów zawierających arsenopiryt 

złotonośny spełnia kryteria klasyfikacji 

jako substancje rakotwórcze w prawie 

pracy w co najmniej jednym państwie 

członkowskim. W przepisach tych uznano, 

że substancje te są odpowiedzialne za 

rozwój naczyniakomięsaka wątroby, 
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pierwotnego raka oskrzeli i płuc oraz raka 

skóry. W związku z tym substancje te 

powinny być monitorowane i oceniane 

regularnie, przynajmniej raz na dwa lata; 

Or. fr 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 d (nowy) 
 

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 (17d)  Następujące pochodne ropy 

naftowej: mineralne oleje 

niskorafinowane lub nierafinowane oraz 

oleje mineralne regenerowane 

wykorzystywane do produkcji i obróbki 

metali, ekstrakty aromatyczne, 

pozostałości krakowania,  odpadowe 

oleje silnikowe, sadza z produktów 

naftowych spełniają  kryteria klasyfikacji 

jako substancje rakotwórcze w prawie 

pracy w co najmniej jednym państwie 

członkowskim. W przepisach tych uznano, 

że substancje te są odpowiedzialne za 

rozwój raka skóry. W związku z tym 

substancje te powinny być monitorowane i 

oceniane regularnie, przynajmniej raz na 

dwa lata; 

Or. fr 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 e (nowy) 
 

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 (17e)  Formaldehyd spełnia kryteria 

klasyfikacji jako substancja rakotwórcza 

w prawie pracy w co najmniej jednym 

państwie członkowskim. W przepisach 
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tych uznano, że substancja ta jest 

odpowiedzialna za rozwój raka 

nosogardła. W związku z tym substancja 

ta powinna być monitorowana i oceniana 

regularnie, przynajmniej raz na dwa lata; 

Or. fr 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 f (nowy) 
 

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 (17f)  Wirusy zapalenia wątroby typu A, 

B, C, D i E spełniają kryteria klasyfikacji 

jako substancje rakotwórcze w prawie 

pracy w co najmniej jednym państwie 

członkowskim. W przepisach tych uznano, 

że substancje te są odpowiedzialne za 

rozwój raka wątroby. W związku z tym 

substancje te powinny być monitorowane i 

oceniane regularnie, przynajmniej raz na 

dwa lata;  

Or. fr 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 g (nowy) 
 

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 (17g)  Pyły lub gazy odlotowe zawierające 

kadm spełniają kryteria klasyfikacji jako 

substancje rakotwórcze w prawie pracy w 

co najmniej jednym państwie 

członkowskim. W przepisach tych uznano, 

że substancje te są odpowiedzialne za 

rozwój pierwotnego raka oskrzeli i płuc. 

W związku z tym substancje te powinny 

być monitorowane i oceniane regularnie, 

przynajmniej raz na dwa lata; 
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Or. fr 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 h (nowy) 
 

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 (17h)  Wdychanie pyłu kobaltu 

związanego z węglikiem wolframu przed 

spiekaniem spełnia kryteria klasyfikacji 

jako substancja rakotwórcza w prawie 

pracy w co najmniej jednym państwie 

członkowskim. W przepisach tych uznano, 

że substancje te są odpowiedzialne za 

rozwój pierwotnego raka oskrzeli i płuc. 

W związku z tym substancja ta powinna 

być monitorowana i oceniana regularnie, 

przynajmniej raz na dwa lata; 

Or. fr 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 i (nowy) 
 

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 (17i)  Bis (chlorometylo) eter spełnia 

kryteria klasyfikacji jako substancja 

rakotwórcza w prawie pracy w co 

najmniej jednym państwie członkowskim. 

W przepisach tych uznano, że substancja 

ta jest odpowiedzialna za rozwój 

pierwotnego raka oskrzeli i płuc. W 

związku z tym substancja ta powinna być 

monitorowana i oceniana regularnie, 

przynajmniej raz na dwa lata; 

Or. fr 
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Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 j (nowy) 
 

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka 

 (17j)  Jedna z substancji: n-metylo 

n’nitro n-nitrosoguanidyna; n-etylo 

n’nitro n-nitrosoguanidyna; n-metylo n-

nitrozomocznik; n-etylo n-nitrozomocznik 

spełnia kryteria klasyfikacji jako 

substancja rakotwórcza w prawie pracy w 

co najmniej jednym państwie 

członkowskim. W przepisach tych uznano, 

że substancje te są odpowiedzialne za 

rozwój guzów mózgu. W związku z tym 

substancje te powinny być monitorowane i 

oceniane regularnie, przynajmniej raz na 

dwa lata; 

Or. fr 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 

Dyrektywa 2004/37/WE 

Załącznik I – punkt 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a.  Praca wiążąca się z narażeniem na 

kontakt z kwasem chromowym, 

chromianami i dwuchromianami metali 

alkalicznych lub metali ziem alkalicznych 

oraz chromianem cynku. 

Or. fr 
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Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 

Dyrektywa 2004/37/WE 

Załącznik I – punkt 6 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6b.  Praca wiążąca się z narażeniem na 

kontakt z aminami aromatycznymi i ich 

solami: bifenylo-4-amina i sole; ; 4,4'-

diaminobifenyl i sole (benzydyna); 2-

naftyloamina i sole; 4,4'-

metylenodianilina(2-chloroanilina) i sole 

(MBOCA); ; 3,3-dimetoksybenzydyna (o-

dianizydyna); ; 3,3′-dimetylobenzydyna 

(o-tolidyna); 4-chloro-2-metyloanilina i 

sole (p-chloro-o-toluidyna) ; auramina 

(jakość techniczna); Następujące 

barwniki pochodne benzydyny: CI direct 

black 38, CI direct blue 6, CI direct brown 

95. 

Or. fr 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 

Dyrektywa 2004/37/WE 

Załącznik I – punkt 6 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6c.  Praca wiążąca się z narażeniem na 

kontakt z arsenem, wdychanie pyłu lub 

oparów zawierających arsen, wdychanie 

pyłu lub oparów zawierających 

arsenopiryt złotonośny . 

Or. fr 
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Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 

Dyrektywa 2004/37/WE 

Załącznik I – punkt 6 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6d.  Praca wiążąca się z narażeniem na 

kontakt z pochodnymi ropy naftowej: 

mineralne oleje niskorafinowane lub 

nierafinowane oraz oleje mineralne 

regenerowane wykorzystywane do 

produkcji i obróbki metali, ekstrakty 

aromatyczne, pozostałości krakowania, 

odpadowe oleje silnikowe, sadza z 

produktów naftowych. 

Or. fr 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 

Dyrektywa 2004/37/WE 

Załącznik I – punkt 6 e (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6e.  Praca wiążąca się z narażeniem na 

kontakt z formaldehydem. 

Or. fr 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 

Dyrektywa 2004/37/WE 

Załącznik I – punkt 6 f (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6f.  Substancje uwalniane i wdychane 

podczas pracy pod ziemią w kopalniach 
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rudy żelaza. 

Or. fr 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 

Dyrektywa 2004/37/WE 

Załącznik I – punkt 6 g(nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6g.  Praca wiążąca się z narażeniem na 

kontakt z wirusem zapalenia wątroby typu 

A, B, C, D i E. 

Or. fr 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 

Dyrektywa 2004/37/WE 

Załącznik I – punkt 6 h (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6h.  Praca wiążąca się z narażeniem na 

kontakt z pyłami lub gazami odlotowymi 

zawierającymi kadm. 

Or. fr 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 

Dyrektywa 2004/37/WE 

Załącznik I – punkt 6 i (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6i.  Praca wiążąca się z narażeniem na 

wdychanie pyłu kobaltu  związanego z 

węglikiem wolframu przed spiekaniem. 

Or. fr 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 

Dyrektywa 2004/37/WE 

Załącznik I – punkt 6 j (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6j.  Praca wiążąca się z narażeniem na 

kontakt z bis (chlorometylo) eterem.  

Or. fr 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 

Dyrektywa 2004/37/WE 

Załącznik I – punkt 6 k (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6k.  Praca wiążąca się z narażeniem na 

kontakt z jedną z substancji: n-metylo 

n’nitro n-nitrosoguanidyna; n-etylo 

n’nitro n-nitrosoguanidyna; n-metylo n-

nitrozomocznik; n-etylo n-nitrozomocznik 

Or. fr 

 


