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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed 
zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub 
mutagenów podczas pracy
(COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2020)0571),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 153 ust. 2 lit. b) i ust. 1 lit. a) Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony 
Parlamentowi przez Komisję (C9-0301/2020), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając opinie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego 
i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Transportu i Turystyki,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A9-0000/2020), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2004/37/WE3 ma na 
celu ochronę pracowników przed 
zagrożeniem ich zdrowia i bezpieczeństwa 

(1) Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2004/37/WE3 ma na 
celu ochronę pracowników przed 
zagrożeniem ich zdrowia i bezpieczeństwa 
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wynikającym z narażenia na działanie 
czynników rakotwórczych lub mutagenów 
w miejscu pracy. W dyrektywie tej 
przewidziano, w postaci ogólnych zasad, 
które pozwalają państwom członkowskim 
na zapewnienie spójnego stosowania 
minimalnych wymogów, stały poziom 
ochrony przed zagrożeniem wynikającym 
z narażenia zawodowego na działanie 
czynników rakotwórczych i mutagenów. 
Celem tych minimalnych wymogów jest 
ochrona pracowników na szczeblu 
unijnym. Państwa członkowskie mogą 
ustanawiać bardziej rygorystyczne 
przepisy.

wynikającym z narażenia na działanie 
czynników rakotwórczych, mutagenów lub 
substancji reprotoksycznych w miejscu 
pracy. W dyrektywie tej przewidziano, 
w postaci ogólnych zasad, które pozwalają 
państwom członkowskim na zapewnienie 
spójnego stosowania minimalnych 
wymogów, stały poziom ochrony przed 
zagrożeniem wynikającym z narażenia 
zawodowego na działanie czynników 
rakotwórczych i mutagenów. Celem tych 
minimalnych wymogów jest ochrona 
pracowników na szczeblu unijnym. 
Państwa członkowskie mogą ustanawiać 
bardziej rygorystyczne przepisy.

__________________ __________________
3 Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie ochrony pracowników 
przed zagrożeniem dotyczącym narażenia 
na działanie czynników rakotwórczych lub 
mutagenów podczas pracy (szósta 
dyrektywa szczegółowa w rozumieniu 
art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 
89/391/EWG) (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 
50).

3 Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie ochrony pracowników 
przed zagrożeniem dotyczącym narażenia 
na działanie czynników rakotwórczych lub 
mutagenów podczas pracy (szósta 
dyrektywa szczegółowa w rozumieniu 
art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 
89/391/EWG) (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 
50).

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zasada 10 Europejskiego filaru 
praw socjalnych4, proklamowanego 
wspólnie przez Parlament Europejski, 
Radę i Komisję podczas Szczytu 
Społecznego na rzecz Sprawiedliwego 
Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego 
w dniu 17 listopada 2017 r., zapewnia 
pracownikom prawo do wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa w miejscu pracy, który 
obejmuje ochronę przed substancjami 

(2) W dniu 17 listopada 2017 r. 
Parlament Europejski, Rada i Komisja 
proklamowały wspólnie Europejski filar 
praw socjalnych (zwany dalej „filarem”)4 
jako odpowiedź na wyzwania społeczne 
w Unii. W filarze określono 20 zasad, 
które dzielą się na trzy kategorie: równe 
szanse i dostęp do zatrudnienia; uczciwe 
warunki pracy; ochrona socjalna 
i włączenie społeczne. Zasada nr 10 filaru 
gwarantuje pracownikom prawo do 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
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rakotwórczymi i mutagenami. i bezpieczeństwa w miejscu pracy. 
Powinno ono obejmować ochronę 
pracowników przed narażeniem na 
działanie czynników rakotwórczych i 
mutagenów w miejscu pracy. 

__________________ __________________
4 Europejski filar praw socjalnych, listopad 
2017 r., dostępny na stronie: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_pl.pdf

4 Europejski filar praw socjalnych, listopad 
2017 r., dostępny na stronie: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_pl.pdf

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) 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, 
i powinny być one oparte również na 
dogłębnej ocenie skutków społeczno-
ekonomicznych oraz dostępności 
protokołów i technik pomiaru poziomu 
narażenia w miejscu pracy. Informacje te 
powinny, w miarę możliwości, obejmować 
dane dotyczące ryzyka rezydualnego dla 
zdrowia pracowników, opinie Komitetu ds. 
Oceny Ryzyka (RAC) Europejskiej 
Agencji Chemikaliów (ECHA) oraz opinie 
Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa 
i Ochrony 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.

(5) Przewidziane niniejszą dyrektywą 
zmiany w dyrektywie 2004/37/WE mają na 
celu wzmocnienie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników w miejscu 
pracy. Zmiany te polegają na określeniu 
w dyrektywie 2004/37/WE nowych 
wartości dopuszczalnych w świetle 
najnowszych dostępnych informacji, 
w tym nowych danych naukowych 
i technicznych, i opierają się na dogłębnej 
ocenie skutków społeczno-ekonomicznych 
oraz dostępności protokołów i technik 
pomiaru poziomu narażenia w miejscu 
pracy. Informacje te powinny, w miarę 
możliwości, obejmować dane dotyczące 
ryzyka rezydualnego dla zdrowia 
pracowników, opinie Komitetu ds. Oceny 
Ryzyka (RAC) Europejskiej Agencji 
Chemikaliów (ECHA) oraz opinie 
Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa 
i Ochrony 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 
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rakotwórczych i mutagenów.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W przypadku akrylonitrylu 
zapewnienie nieprzekraczania wartości 
dopuszczalnej 1 mg/m³ (0,45 ppm) 
i krótkoterminowej wartości dopuszczalnej 
wynoszącej 4 mg/m³ (1,8 ppm) może być 
trudne w perspektywie krótkoterminowej. 
Należy wprowadzić czteroletni okres 
przejściowy po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy, po upływie którego mają 
zastosowanie te dopuszczalne wartości 
narażenia zawodowego (OEL).

(10) W przypadku akrylonitrylu 
zapewnienie nieprzekraczania wartości 
dopuszczalnej wynoszącej 1 mg/m³ (0,45 
ppm) i krótkoterminowej wartości 
dopuszczalnej wynoszącej 4 mg/m³ (1,8 
ppm) w tak krótkim czasie może okazać 
się trudne. Dlatego należy wprowadzić  
czteroletni okres przejściowy następujący 
po wejściu w życie niniejszej dyrektywy i 
dopiero po nim powinny mieć 
zastosowanie te dopuszczalne wartości 
narażenia zawodowego.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W przypadku związków niklu 
zapewnienie nieprzekraczania wartości 
dopuszczalnych wynoszących 0,01 mg/m³ 
dla frakcji respirabilnej i 0,05 mg/m³ dla 
frakcji wdychalnej może być trudne 
w szeregu sektorów lub procesów, w tym 
w szczególności w branżach stosujących 
wytapianie, rafinację i spawanie. Ponadto, 
ponieważ identyczne środki zarządzania 
ryzykiem mogą być stosowane zarówno 
w odniesieniu do związków chromu (VI), 
jak i związków niklu, należy dostosować 
środki przejściowe mające na celu 
zmniejszenie narażenia na działanie tych 
dwóch grup substancji rakotwórczych. 
W związku z tym należy wprowadzić okres 

(12) W przypadku związków niklu 
zapewnienie nieprzekraczania wartości 
dopuszczalnych wynoszących 0,01 mg/m³ 
dla frakcji respirabilnej i 0,05 mg/m³ dla 
frakcji wdychalnej może okazać się trudne 
w szeregu sektorów lub procesów, w tym 
w szczególności w branżach stosujących 
wytapianie, rafinację i spawanie. Ponadto, 
ponieważ identyczne środki zarządzania 
ryzykiem mogą być stosowane zarówno 
w odniesieniu do związków chromu (VI), 
jak i związków niklu, należy dostosować 
środki przejściowe mające na celu 
zmniejszenie narażenia na działanie tych 
dwóch grup substancji rakotwórczych. 
Dlatego należy wprowadzić okres 
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przejściowy do dnia 17 stycznia 2025 r. 
włącznie, podczas którego powinna mieć 
zastosowanie wartość dopuszczalna 
wynosząca 0,1 mg/m³ w odniesieniu do 
frakcji wdychanej związków niklu. Ten 
okres przejściowy zapewniłby 
dostosowanie do daty rozpoczęcia 
stosowania OEL dotyczących związków 
chromu (VI) przyjętych w dyrektywie (UE) 
2017/23986.

przejściowy trwający do dnia 17 stycznia 
2025 r., podczas którego powinna mieć 
zastosowanie wartość dopuszczalna 
wynosząca 0,1 mg/m³ w odniesieniu do 
frakcji wdychanej związków niklu. Ten 
okres przejściowy zapewniłby 
dostosowanie do daty rozpoczęcia 
stosowania OEL dotyczących związków 
chromu (VI) przyjętych w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2017/23986.

__________________ __________________
6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 
2017 r. zmieniająca dyrektywę 
2004/37/WE w sprawie ochrony 
pracowników przed zagrożeniem 
dotyczącym narażenia na działanie 
czynników rakotwórczych lub mutagenów 
podczas pracy. Dostępne pod adresem: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1571906530859&ur
i=CELEX:32017L2398.

6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 
2017 r. zmieniająca dyrektywę 
2004/37/WE w sprawie ochrony 
pracowników przed zagrożeniem 
dotyczącym narażenia na działanie 
czynników rakotwórczych lub mutagenów 
podczas pracy. Dostępne pod adresem: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1571906530859&ur
i=CELEX:32017L2398.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Jeżeli chodzi o benzen, niektóre 
sektory mogą mieć trudności 
z dostosowaniem się do zaktualizowanej 
wartości dopuszczalnej wynoszącej 0,2 
ppm (0,66 mg/m³) w krótkim terminie. 
Należy wprowadzić czteroletni okres 
przejściowy od daty wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy. W okresie po 
upływie dwóch lat i przed upływem 
czterech lat od wejścia w życie 
zastosowanie powinna mieć przejściowa 
wartość dopuszczalna wynosząca 0,5 ppm 
(1,65 mg/m³).

(14) Jeżeli chodzi o benzen, niektóre 
sektory mogą mieć trudności 
z dostosowaniem się w krótkim terminie 
do zmienionej wartości dopuszczalnej 
wynoszącej 0,2 ppm (0,66 mg/m³). Dlatego 
należy wprowadzić  czteroletni okres 
przejściowynastępujący po wejściu 
w życie niniejszej dyrektywy. W okresie 
po upływie dwóch lat i przed upływem 
czterech lat od wejścia w życie 
zastosowanie powinna mieć przejściowa 
wartość dopuszczalna wynosząca 0,5 ppm 
(1,65 mg/m³).

Or. en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Narażenie na działanie 
niebezpiecznych produktów leczniczych 
może mieć negatywne skutki dla zdrowia 
pracowników służby zdrowia i pacjentów, 
w tym zarówno ostre, jak i przewlekłe 
skutki dla zdrowia, takie jak wysypki, 
szkodliwe działanie na rozrodczość (w tym 
bezpłodność, samoistne poronienia i wady 
wrodzone), a także białaczka, rak piersi i 
inne nowotwory. Substytucja lub 
zastąpienie niebezpiecznych produktów 
leczniczych zwykle nie jest rozwiązaniem, 
gdyż nie należy utrudniać pacjentom 
dostępu do najlepszych możliwych metod 
leczenia. Pracowników i pacjentów można 
chronić przed narażeniem na działanie 
niebezpiecznych produktów leczniczych 
dzięki wytwarzaniu i stosowaniu takich 
produktów w zamkniętym systemie, a 
także dzięki przeprowadzaniu kontroli 
administracyjnych oraz stosowaniu 
środków ochrony zbiorowej i 
odpowiedniego sprzętu ochronnego.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) Niebezpieczne produkty lecznicze 
zostały zdefiniowane i ujęte w Wykazie 
leków przeciwnowotworowych i innych 
niebezpiecznych leków stosowanych w 
zakładach opieki zdrowotnej Krajowego 
Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
z września 2016 r. z późniejszymi 
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zmianami (Wykaz NIOSH). Wykaz 
NIOSH obejmuje niebezpieczne leki 
przeciwnowotworowe, immunosupresyjne 
i przeciwwirusowe oraz ich substancje 
czynne. Te trzy grupy 
farmakoterapeutyczne niebezpiecznych 
produktów leczniczych są stosowane 
głównie w leczeniu pacjentów 
poddawanych terapii ze względu na 
nowotwory, przeszczepy narządów, 
zapalenie stawów, ludzkie wirusy 
niedoboru odporności oraz zapalenia 
wątroby typu B i C i mogą mieć 
właściwości genotoksyczne, rakotwórcze, 
mutagenne lub reprotoksyczne. Dlatego 
konieczna jest ochrona pracowników i 
pacjentów narażonych na działanie 
ujętych w wykazie NIOSH 
niebezpiecznych produktów leczniczych 
podczas wytwarzania, przygotowywania, 
podawania lub usuwania takich 
produktów, świadczenia usług związanych 
z czyszczeniem, transportem, praniem lub 
usuwaniem odpadów bądź materiałów i 
powierzchni zanieczyszczonych takimi 
produktami, a także w ramach opieki 
osobistej nad pacjentami leczonymi takimi 
produktami.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14c) Aby uzupełnić i dopełnić ujęcie 
niebezpiecznych leków 
przeciwnowotworowych, 
immunosupresyjnych i 
przeciwwirusowych oraz ich substancji 
czynnych w załączniku I do dyrektywy 
2004/37/WE, Komisja powinna, biorąc 
pod uwagę najnowsze osiągnięcia i wiedzę 
naukową oraz po konsultacji z 
odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami, w tym z partnerami 
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społecznymi, wydać wytyczne w trosce o 
zapewnienie bezpieczeństwa pracy 
pracownikom narażonym na działanie 
niebezpiecznych produktów leczniczych w 
oparciu o najlepsze praktyki w zakresie 
postępowania z niebezpiecznymi 
produktami leczniczymi, 
powierzchniowego, środowiskowego i 
biologicznego monitorowania narażenia 
zawodowego na działanie takich 
produktów oraz informowania o nim, 
kształcenia, szkolenia i uświadamiania 
przez pracodawców. Komisja powinna 
również stworzyć i regularnie 
aktualizować unijny rejestr zawierający 
definicję niebezpiecznych produktów 
leczniczych i wykaz niebezpiecznych 
leków przeciwnowotworowych, 
immunosupresyjnych i 
przeciwwirusowych oraz ich substancji 
czynnych. 

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Przy wdrażaniu niniejszej 
dyrektywy państwa członkowskie powinny 
unikać nakładania administracyjnych, 
finansowych i prawnych ograniczeń, które 
odstręczałyby od zakładania i rozwijania 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 
W związku z tym zachęca się państwa 
członkowskie i odpowiednie podmioty na 
poziomie unijnym i krajowym do 
wprowadzenia zachęt, wskazówek i 
doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw oraz 
MŚP, aby ułatwić im przestrzeganie 
przepisów niniejszej dyrektywy. W tym 
kontekście zachęca się partnerów 
społecznych do zawierania umów, 
wydawania wytycznych i podejmowania 
innych wspólnych działań w celu 
rozpoznania i wypracowania najlepszych 
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praktyk.
Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp -1 (nowy)
Dyrektywa 2004/37/WE
Artykuł 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. W dyrektywie 2004/37/WE dodaje 
się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 18b
Wytyczne Komisji i rejestr unijny
Do czwartego kwartału 2021 r. Komisja, 
na podstawie danych naukowych i po 
konsultacji z odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, w tym z 
partnerami społecznymi, wyda wytyczne 
dotyczące co najmniej następujących 
kwestii:
a) najlepszych praktyk w zakresie 
wytwarzania, przygotowywania, 
podawania i usuwania niebezpiecznych 
produktów leczniczych;
b) powierzchniowego, 
środowiskowego i biologicznego 
monitorowania narażenia zawodowego na 
działanie niebezpiecznych produktów 
leczniczych;
c) rozpowszechniania informacji, 
kształcenia, szkolenia, informowania i 
podnoszenia świadomości przez 
pracodawców w celu zapobiegania 
narażeniu zawodowemu na działanie 
niebezpiecznych produktów leczniczych.
W terminie, o którym mowa w akapicie 
pierwszym, Komisja ustanowi unijny 
rejestr zawierający definicję 
niebezpiecznych produktów leczniczych i 
wykaz niebezpiecznych leków 
przeciwnowotworowych, 
immunosupresyjnych i 
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przeciwwirusowych oraz ich substancji 
czynnych. Następnie Komisja regularnie 
uaktualnia ten wykaz.”;

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp -1 a (nowy)
Dyrektywa 2004/37/WE
Załącznik I – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a. W załączniku I do dyrektywy 
2004/37/WE dodaje się punkt w 
brzmieniu:
„8a. Praca związana z narażeniem na 
działanie niebezpiecznych leków 
przeciwnowotworowych, 
immunosupresyjnych i 
przeciwwirusowych oraz ich substancji 
czynnych*.
______________
*. National Institute for 
Occupational Safety and Health List of 
Antineoplastic and Other Danzardous 
Drugs in Healthcare Settings [Wykaz 
leków przeciwnowotworowych i innych 
niebezpiecznych leków stosowanych w 
zakładach opieki zdrowotnej Krajowego 
Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy], wrzesień 2016 r., ze zmianami.”.

Or. en
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UZASADNIENIE

W Unii Europejskiej nowotwory stanowią główną przyczynę zgonów związanych z pracą. Z 
danych wynika, że nowotwory pochodzenia zawodowego odpowiadają za około 52 % 
zgonów związanych z pracą, podczas gdy 24 % tych zgonów powodują problemy układu 
krążenia, a 22 % inne choroby. 

Komisja Europejska uznała walkę z rakiem za jeden ze swoich priorytetów w pięcioleciu 
2019–2024. Według Komisji bowiem 40 % zachorowań na raka w Europie można uniknąć. 
Aby nie narażać pracowników na działanie substancji mutagennych lub rakotwórczych, 
należy zwiększyć ich ochronę i ograniczyć lub wykluczyć zagrożenia związane z pracą. 

Problemem narażenia zawodowego na działanie mutagenów i czynników rakotwórczych 
Komisja zajęła się już w maju 2016 r., styczniu 2017 r. i kwietniu 2018 r., przyjmując trzy 
wnioski aktualizujące dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed 
zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów 
podczas pracy.

Jest to czwarty wniosek ustawodawczy dotyczący dyrektywy, w którym proponuje się 
ustanowienie nowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego dla trzech substancji: 
akrylonitrylu, związków niklu oraz benzenu. 

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjęła wniosek Komisji i wprowadzenie nowych 
dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego. Ostatnia zmiana dyrektywy ma bowiem 
zapewnić nowy poziom ochrony zawodowej ponad milionowi pracowników z całej UE w 
wielu różnych branżach, takich jak przemysł naftowy, tekstylny, wytwórczy, budowlany czy 
chemiczny. Nie można się też nie zgodzić z podziałem na frakcję respirabilną i frakcję 
wdychalną w przypadku związków niklu i zróżnicowaniem wartości dopuszczalnych w 
zależności od rodzaju narażenia i zagrożenia. 

We wniosku przewidziano ponadto odpowiedni, zależny od substancji okres przejściowy dla 
przedsiębiorstw, by pozwolić im dostosować się do nowych wartości dopuszczalnych. 
Sprawozdawczyni uznała, że należy przyjąć podejście ułatwiające takie przejście małym i 
średnim przedsiębiorstwom oraz mikroprzedsiębiorstwom. W dążeniu do nowych wartości 
dopuszczalnych należy uwzględnić szczególną sytuację MŚP, które mają ograniczone zasoby 
finansowe i ludzkie. By wyjść naprzeciw potrzebom tych przedsiębiorstw, można zastosować 
zachęty, ułatwienia i narzędzia cyfrowe. 

Sprawozdawczyni postanowiła również ambitnie podejść do kwestii niebezpiecznych 
produktów leczniczych. Każdego roku bowiem na działanie niebezpiecznych leków w 
Europie może być narażonych ponad 12,7 mln pracowników służby zdrowia, w tym 7,3 mln 
pielęgniarek. Kontakt z tymi lekami, ich przygotowywanie i podawanie niosą ze sobą duże 
zagrożenie dla zdrowia pracowników służby zdrowia, u których według badań występuje 
trzykrotnie większe prawdopodobieństwo zachorowania na raka. Dlatego też 
sprawozdawczyni nie tylko opowiedziała się za zmianą załącznika 1 do dyrektywy i 
uwzględnieniem w nim niebezpiecznych leków, lecz również wystąpiła o przygotowanie 
wytycznych, które umożliwiłyby wymianę informacji i dobrych praktyk między państwami 
członkowskimi, oraz stworzenie europejskiego rejestru zawierającego definicję 



PE661.965v02-00 16/16 PR\1221905PL.docx

PL

niebezpiecznych produktów leczniczych i stale aktualizowany wykaz leków 
przeciwnowotworowych, immunosupresyjnych i przeciwwirusowych oraz ich substancji 
czynnych. Odnośne badania pokazują bowiem, że środki ustawodawcze są skuteczne tylko 
wtedy, gdy odpowiednio towarzyszą im niewiążące wytyczne i wyjaśnienia. 
Sprawozdawczyni przypomniała ponadto, że Parlament chciałby się także zająć kwestią 
substancji działających szkodliwie na rozrodczość, która była już omawiana przy poprzednich 
przeglądach, lecz nadal pozostaje nierozstrzygnięta. Wyraziła nadzieję, że współustawodawcy 
wznowią rozmowy i znajdą odpowiednie, wyważone rozwiązanie tego problemu.


