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Poprawka 19
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Zgodnie z art. 153 Traktatu, Parlament 
Europejski i Rada mogą przyjąć, w drodze 
dyrektyw, minimalne wymogi mające na 
celu zachęcanie do ulepszeń, w 
szczególności w środowisku pracy, w celu 
zagwarantowania wyższego poziomu 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników. Dyrektywy te muszą unikać 
nakładania administracyjnych, 
finansowych i prawnych ograniczeń, które 
utrudniałyby tworzenie i rozwijanie 
małych i średnich przedsiębiorstw.

(1) Zgodnie z art. 153 Traktatu, Parlament 
Europejski i Rada mogą przyjąć, w drodze 
dyrektyw, minimalne wymogi mające na 
celu zachęcanie do ulepszeń, w 
szczególności w środowisku pracy, w celu 
zagwarantowania wyższego poziomu 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników.

Or. en

Poprawka 20
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Warto zaznaczyć, że narażenie na 
kontakt z niebezpiecznymi substancjami i 
mieszaninami występuje w różnych 
sektorach rynku pracy, w tym w 
produkcji, usługach, rolnictwie, opiece 
zdrowotnej oraz edukacji, a także zarówno 
w dużych, jak i w małych i średnich 
przedsiębiorstwach. W związku z tym 
należy bez wyjątku stosować normy 
bezpieczeństwa i higieny pracy we 
wszystkich obszarach rynku pracy i 
wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, bez 
względu na ich wielkość.
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Poprawka 21
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Art. 31 ust 1 Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej stanowi, że każdy 
pracownik ma prawo do warunków pracy 
szanujących jego zdrowie, bezpieczeństwo 
i godność.

(2) Art. 31 ust 1 Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej stanowi, że każdy 
pracownik ma prawo do warunków pracy 
szanujących jego zdrowie, bezpieczeństwo 
i godność. Dlatego też normy 
bezpieczeństwa i higieny pracy w żadnym 
wypadku nie mogą być postrzegane jako 
ograniczenia administracyjne dla 
przedsiębiorstw zatrudniających 
pracowników.

Or. en

Uzasadnienie

Prawa związane z bezpieczeństwem i higieną pracy zostały zawarte w Karcie praw 
podstawowych i w związku z tym należy podkreślić, że takie regulowane dyrektywami prawa 
nie powinny być postrzegane jako ograniczenia dla przedsiębiorstw.

Poprawka 22
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Przedmiotowe zmiany są niezbędne w 
celu zapewnienia dalszej skuteczności 
wymienionych wyżej dyrektyw.

(5) Przedmiotowe zmiany są niezbędne w 
celu zapewnienia dalszej skuteczności 
wymienionych wyżej dyrektyw, jednak bez 
jednoczesnego obniżenia poziomu 
ochrony pracowników zapewnianego 
przez te dyrektywy.
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Poprawka 23
Marian Harkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zgodnie z art. 154 Traktatu, Komisja 
skonsultowała się z partnerami 
społecznymi w sprawie możliwego 
kierunku działania Unii w tej kwestii.

(7) Zgodnie z art. 154 Traktatu, Komisja 
skonsultowała się z partnerami 
społecznymi w sprawie możliwego 
kierunku działania Unii w tej kwestii, 
którzy to wskazali, że wytyczne 
objaśniające byłyby przydatne, w 
szczególności dla MŚP.

Or. en

Poprawka 24
Ole Christensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Warto zaznaczyć, że pracownicy w 
pewnych zawodach, takich jak fryzjerstwo 
czy usługi kosmetyczne, w swej codziennej 
pracy mają kontakt z substancjami i 
mieszaninami często bez odpowiedniej 
ochrony. W związku z tym takie zawody 
powinny być objęte przepisami, które 
chronią pracowników przed 
niebezpiecznymi substancjami i 
mieszaninami. W tym względzie należy 
wspomnieć Europejskie porozumienie 
ramowe dotyczące ochrony 
bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w 
sektorze fryzjerskim zawarte między 
partnerami społecznymi Coiffure EU a 
UNI Europa Hair and Beauty, którego 
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celem jest poprawa bezpieczeństwa i 
higieny pracy w tych zawodach. 

Or. en


