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Szanowny Panie Przewodniczący!

Pismem z dnia 2 czerwca 2017 r. zwrócił się Pan do Komisji Prawnej zgodnie z art. 39 
Regulaminu o weryfikację adekwatności zmiany podstawy prawnej, o którą wystąpiła Rada, w 
stosunku do wyżej wspomnianego wniosku1.

Podstawą prawną zaproponowaną przez Komisję jest art. 153 ust. 2 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Komisja opiera się również na prawie wtórnym 
UE, a mianowicie art. 17 ust. 1 dyrektywy 2004/37/WE2 w sprawie ochrony pracowników 
przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub 
mutagenów podczas pracy, czyli dyrektywy, która ma zostać zmieniona na podstawie 
powyższego wniosku.

Podstawa prawna została niezmieniona w sprawozdaniu komisji EMPL w sprawie 
przedmiotowego wniosku3. Niemniej jednak ogólne podejście Rady zmienia podstawę 
prawną – konieczne jest nie tylko istniejące odniesienie do art. 153 ust. 2 TFUE, ale także do 
jego lit. b) oraz do art. 153 ust. 1 lit. a) TFUE, a także skreślenie odniesienia do art. 17 ust. 1 
dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych.

1 COM(2016)248 final z dnia 13 maja 2016 r.
2 Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 50.
3 Zob. A8-0064/2017.
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Komisja rozpatrzyła tę kwestię na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2017 r.
I – Kontekst

Wniosek ma na celu poprawę ochrony zdrowia pracowników przez ograniczenie narażenia 
zawodowego na działanie rakotwórczych czynników chemicznych, zwiększenie skuteczności 
prawodawstwa UE w tym obszarze oraz zagwarantowanie większej przejrzystości i 
zapewnienie podmiotom gospodarczym równych warunków działania. Jest to jedno z 
priorytetowych działań określonych w programie prac Komisji na 2016 r.

Z szacunków dotyczących aktualnego i przyszłego ryzyka zapadnięcia na choroby zawodowe 
wynika, że nowotwory związane z miejscem pracy stanowią obecnie problem i pozostaną nim w 
przyszłości z uwagi na fakt, że pracownicy są i będą narażeni na działanie czynników 
rakotwórczych. W UE nowotwory stanowią główną przyczynę zgonów związanych z pracą. Co 
roku nowotwory odpowiadają za 53 % zgonów związanych z pracą – dla porównania w 
przypadku chorób układu krążenia odsetek ten wynosi 28 %, a w przypadku chorób układu 
oddechowego 6 %.1

W związku z tym wniosek zmienia lub wprowadza dopuszczalne wartości narażenia zawodowego 
dla 13 substancji chemicznych, wprowadzając trzy konkretne środki, a mianowicie:
– obszerniejszy załącznik I w celu uwzględnienia pracy wiążącej się z narażeniem na kontakt z 
krzemionką krystaliczną w formie pyłu respirabilnego oraz ustanowienia dopuszczalnej wartości 
narażenia zawodowego dla tego czynnika rakotwórczego w załączniku III;
– dopuszczalne wartości narażenia zawodowego dla 10 dodatkowych czynników rakotwórczych 
w załączniku III; oraz
– zmianę obowiązujących dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego ustanowionych dla 
pyłów drewna twardego i chlorku winylu w świetle najnowszych danych naukowych.

II – Odnośne artykuły Traktatu

Następujący artykuł Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w Tytule X „Polityka 
społeczna” części trzeciej TFUE zatytułowanej „Polityki i działania wewnętrzne Unii” 
przedstawia się jako podstawę prawną dla wniosku Komisji (wyróżnienie dodano): 

Artykuł 153
(dawny artykuł 137 TWE)

1. [...]

2.   W tym celu Parlament Europejski i Rada:

a) mogą przyjąć środki w celu zachęcania do współpracy między państwami 
członkowskimi w drodze inicjatyw zmierzających do pogłębiania wiedzy, rozwijania 
wymiany informacji i najlepszych praktyk, wspierania podejść nowatorskich oraz 
oceny doświadczeń, z wyłączeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych 
i wykonawczych państw członkowskich;

1 Zgromadzone na szczeblu europejskim szacunkowe dane dotyczące obrażeń doznanych w pracy i złego stanu 
zdrowia spowodowanego pracą, Work-related Illnesses Identification, Causal Factors and Prevention Safe Work 
– Healthy Work – For Life, Takala, J., Workplace Safety and Health Institute, Singapur, prezentacja 
przygotowana na konferencję prezydencji UE zorganizowaną w Atenach w czerwcu 2014 r.
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b) mogą przyjąć, w dziedzinach określonych w ustępie 1 litery a)–i), w drodze 
dyrektyw, minimalne wymagania stopniowo wprowadzane w życie, z uwzględnieniem 
warunków i norm technicznych istniejących w każdym z państw członkowskich. 
Dyrektywy te unikają nakładania administracyjnych, finansowych i prawnych 
ograniczeń, które utrudniałyby tworzenie i rozwijanie małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Parlament Europejski i Rada stanowią zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą po 
konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów.

W dziedzinach, o których mowa w ustępie 1 litery c), d), f) i g), Rada stanowi 
jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim i wymienionymi wyżej komitetami.

Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim, może zadecydować o stosowaniu do ustępu 1 litery d), f) i g) zwykłej 
procedury ustawodawczej.

III – Proponowana podstawa prawna

W ramach ogólnego podejścia Rady proponowana jest zmiana podstawy prawnej wniosku – 
konieczne jest nie tylko istniejące odniesienie do art. 153 ust. 2 TFUE, ale także do lit. b) 
oraz do art. 153 ust. 1 lit. a) TFUE, a także skreślenie odniesienia do art. 17 ust. 1 
dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych. Nowe przepisy otrzymują następujące 
brzmienie (wyróżnienie dodano):

Artykuł 153 ustęp 1
(dawny artykuł 137 ustęp 1 TWE)

1.   Mając na względzie urzeczywistnienie celów określonych w artykule 151, Unia 
wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich w następujących dziedzinach:

a) polepszania w szczególności środowiska pracy w celu ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa pracowników;
b) warunków pracy;
c) zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej pracowników;
d) ochrony pracowników w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę;
e) informacji i konsultacji z pracownikami;
f) reprezentacji i obrony zbiorowej interesów pracowników i pracodawców, w tym 
współzarządzania, z zastrzeżeniem ustępu 5;
g) warunków zatrudnienia obywateli państw trzecich legalnie przebywających na 
terytorium Unii;
h) integracji osób wyłączonych z rynku pracy, bez uszczerbku dla art. 166; 
i) równości mężczyzn i kobiet w odniesieniu do ich szans na rynku pracy i traktowania 
w pracy;
j) zwalczania wykluczenia społecznego;
k) modernizacji systemów ochrony socjalnej, bez uszczerbku dla litery c).
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Art. 151 TFUE ma następujące brzmienie (wyróżnienie dodano):

Artykuł 151
(dawny artykuł 136 TWE)

 
Unia i państwa członkowskie, świadome podstawowych praw socjalnych wyrażonych 
w Europejskiej Karcie Społecznej, podpisanej w Turynie 18 października 1961 roku oraz we 
Wspólnotowej Karcie Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników z 1989 roku, mają na 
celu promowanie zatrudnienia, poprawę warunków życia i pracy, tak aby umożliwić ich 
wyrównanie z jednoczesnym zachowaniem postępu, odpowiednią ochronę socjalną, dialog 
między partnerami społecznymi, rozwój zasobów ludzkich pozwalający podnosić i utrzymać 
poziom zatrudnienia oraz przeciwdziałanie wyłączeniu.
 
W tym celu Unia i państwa członkowskie wprowadzają w życie środki, które uwzględniają 
różnorodność praktyk krajowych, w szczególności w dziedzinie stosunków umownych, jak 
również potrzebę utrzymania konkurencyjności gospodarki Unii.
 
Uważają one, że taki rozwój będzie wynikał nie tylko z funkcjonowania rynku wewnętrznego, 
który będzie sprzyjał harmonizacji systemów społecznych, ale też z procedur przewidzianych 
w Traktatach oraz ze zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych.

Artykuł 17 ust. 1 dyrektywy 2004/37/WE.

 Załączniki I i III mogą zostać zmienione tylko zgodnie z procedurą określoną w art. 137 
ust. 2 Traktatu (obecnie art. 153 ust. 2 TFUE).

IV – Orzecznictwo

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości „wybór podstawy prawnej 
wspólnotowego aktu prawnego musi być oparty na obiektywnych czynnikach, które mogą 
zostać poddane kontroli sądowej; należą do nich w szczególności cel i treść danego aktu”.1 
Wybór niewłaściwej podstawy prawnej może zatem uzasadniać uchylenie danego aktu. W 
tym kontekście wola instytucji, by aktywniej uczestniczyć w przyjęciu danego aktu 
prawnego, okoliczności, w których akt zostanie przyjęty, ani praca wykonana w odniesieniu 
do innych aspektów wchodzących w zakres działania objętego danym aktem nie są istotne dla 
określenia właściwej podstawy prawnej.2 

Jeżeli analiza danego aktu wykaże, że wyznaczono mu dwa cele lub ma on dwa elementy 
i jeden z tych celów lub elementów można zidentyfikować jako główny lub dominujący, 
podczas gdy drugi jest jedynie pomocniczy, wówczas ten akt prawny należy wydać na jednej 
podstawie prawnej, tj. na tej podstawie, która jest wymagana z racji głównego lub 
dominującego celu lub elementu.3 Jeżeli jednak dany akt prawny posiada kilka 

1 Sprawa C-45/86 Komisja przeciwko Radzie („Ogólny system preferencji celnych”), Zb. Orz. 1987, s. 1439, 
pkt 5; sprawa C-440/05, Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. 2007, s. I-9097; sprawa C-411/06, Komisja 
przeciwko Parlamentowi i Radzie, Zb.Orz. 2009, s. I-7585.
2 Sprawa C-269/97 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. 2000, s. I-2257, pkt 44.
3 Sprawa C-137/12 Komisja przeciwko Radzie, UE:C:2013:675, pkt 53; sprawa C-490/10 Parlament przeciwko 
Radzie, UE:C:2012:525, pkt 45; sprawa C-155/07 Parlament przeciwko Radzie, Zb.Orz. [2008], s. I-08103, 
pkt 34.
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równoczesnych celów lub elementów składowych, które są nierozerwalnie związane, przy 
czym żaden nie jest drugorzędny lub niebezpośredni w stosunku do innego (innych), taki akt 
prawny musi zostać oparty na różnych odpowiadających podstawach prawnych,1 o ile 
procedury określone dla odnośnych podstaw prawnych nie są niekompatybilne z prawem 
Parlamentu Europejskiego i nie podważają tego prawa.2

Artykuł 153 TFUE (dawny art. 137 TWE) stanowi podstawę prawną w Traktacie dla 
zbliżania prawa krajowego w dziedzinie polityki społecznej.3 Ustępy 1 i 2 nadają Unii 
uprawnienia do wspierania i uzupełniania działań państw członkowskich z myślą o realizacji 
celów art. 151 TFUE (dawnego art. 136 TWE)4.

V – Cel i treść wniosku

W motywie 1 wniosku podkreślono, że dyrektywa 2004/37/WE ma na celu ochronę 
pracowników przed czynnikami ryzyka związanymi z ich zdrowiem i bezpieczeństwem w 
odniesieniu do narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów w miejscu 
pracy. W tym celu wniosek, w oparciu o dostępne dane naukowe i techniczne, ustanawia 
minimalne wymogi związane z tą kwestią, w tym wartości dopuszczalne.

W motywach 2 i 3 stwierdza się, że w razie konieczności należy dokonać weryfikacji wartości 
dopuszczalnych w świetle danych naukowych, natomiast w przypadku niektórych czynników 
rakotwórczych i mutagenów należy także brać pod uwagę alternatywne drogi absorpcji, włącznie 
z możliwością przenikania przez skórę, w celu zapewnienia możliwie najlepszego poziomu 
ochrony.

W motywach 5–17 określono substancje, które mogą zostać sklasyfikowane jako rakotwórcze w 
kontekście najnowszych informacji naukowych, a także substancje uznawane już za rakotwórcze, 
których wartości dopuszczalne należy zweryfikować w świetle bardziej aktualnych danych 
naukowych.

Ponadto w motywach 18 i 22 ponownie podkreślono, że celem proponowanej zmiany dyrektywy 
2004/37/WE jest wzmocnienie ochrony zdrowia pracowników w ich miejscu pracy, poprawa ich 
warunków życia i pracy oraz ochrona przed szczególnymi zagrożeniami wynikającymi z 
narażenia na działanie czynników rakotwórczych.

W związku z tym art. 1 stanowi, że dyrektywa zostaje zmieniona przez dodanie do załącznika I 
nowej pozycji 6, w której uwzględnia się „pracę wiążącą się z narażeniem na kontakt z 
krzemionką krystaliczną w formie pyłu respirabilnego wytwarzaną w trakcie procesu pracy”, oraz 
przez zastąpienie załącznika III tekstem z załącznika do tej proponowanej dyrektywy. Artykuły 
3–5 zawierają standardowe przepisy dotyczące transpozycji do prawa krajowego państw 
członkowskich. W szczególności w art. 4 określono dzień wejścia dyrektywy w życie.

1 Sprawa C-211/01 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. [2003], s. I-08913, pkt 40; sprawa C-178/03 Komisja 
przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Zb.Orz. [2006] s. I-107, pkt 43–56.
2 Sprawa C-300/89 Komisja przeciwko Radzie („Dwutlenek tytanu”), Zb.Orz. [1991], s. I-2867, pkt 17–25. 
Sprawa C-268/94 Portugalia przeciwko Radzie, Zb.Orz. [1996], s. I-6177.
3 Zob. sprawa C-343/08 Komisja Europejska przeciwko Republice Czeskiej, Zb.Orz. [2010],s. I-00275, pkt 67 w 
odniesieniu do poprzednika art. 153, a mianowicie art. 137 TWE; zob. opinia 2/91 w sprawie Konwencji nr 170 
Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów 
chemicznych w pracy, Zb.Orz. [1993], s. I-01061, pkt 17.
4 Zob. sprawa C-13/05 Sonia Chacón Navas przeciwko Eurest Colectividades SA, Zb.Orz. [2006], s. I-06467, 
pkt 4 w odniesieniu do poprzednika art. 153, a mianowicie art. 137 TWE.
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VI – Analiza i określenie właściwej podstawy prawnej

Z powyższego wyraźnie wynika, że celem i treścią wniosku jest wzmocnienie poziomu 
ochrony zdrowia pracownika zgodnie z art. 153 ust. 1 lit. a) TFUE przez uwzględnienie w 
załączniku I do dyrektywy 2004/37/WE pracy wiążącej się z narażeniem na kontakt z 
krzemionką krystaliczną w formie pyłu respirabilnego (frakcja respirabilna) wytwarzaną w 
trakcie procesu pracy. Cel ten można osiągnąć, ustanawiając dodatkowe minimalne wymogi 
w zakresie ochrony zdrowia pracowników w postaci wartości dopuszczalnych 
przewidzianych w załączniku III do dyrektywy oraz dokonując przeglądu aktualnie 
obowiązujących wartości dopuszczalnych ustanowionych w załączniku III dla dwóch 
czynników rakotwórczych w świetle bardziej aktualnych danych naukowych. 

W związku z tym należy odnotować, że art. 153 ust. 2 TFUE zawiera w rzeczywistości, 
odpowiednio w lit. a) i b), dwie różne podstawy prawne dla środków o bardzo odmiennym 
charakterze. Podczas gdy art. 153 ust. 2 lit. a) odnosi się do przyjmowania „środków w celu 
zachęcania do współpracy między państwami członkowskimi”, treść art. 153 ust. 2 lit. b) 
upoważnia Parlament i Radę do przyjmowania „w dziedzinach określonych w ustępie 1 litery 
a)–i), w drodze dyrektyw, minimalnych wymagań stopniowo wprowadzanych w życie, z 
uwzględnieniem warunków i norm technicznych istniejących w każdym z państw 
członkowskich”. Proponowana dyrektywa wyraźnie podlega pod tę drugą kategorię środków, 
dlatego odniesienie do art. 153 ust. 2 lit. b) w podstawie prawnej jest przydatnym 
doprecyzowaniem w obecnych okolicznościach.1

Ponadto art. 153 ust. 2, który stanowi zwyczajową podstawę prawną dla przyjmowania 
środków z zakresu polityki społecznej, przewiduje różne procedury ustawodawcze w 
zależności od „dziedziny” art. 153 ust. 1, w której planowany środek będzie funkcjonował. Z 
analizy celu i treści wniosku wynika, że art. 153 ust. 1 lit. a) trafniej odpowiada środkom w 
nim przewidzianym. Jak wynika z preambuły, wniosek ma ten sam cel co dyrektywa w 
sprawie czynników rakotwórczych, która ma zostać zmieniona na podstawie tego wniosku, tj. 
ochronę pracowników przed zagrożeniami dla ich zdrowia i bezpieczeństwa, w tym 
zapobieganie takim zagrożeniom, powstającym lub mogącym powstać w wyniku narażenia na 
działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy. Wniosek przewiduje 
także zmiany w załącznikach I i III do dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych 
polegające na dodaniu nowych substancji do wykazu substancji, mieszanin lub procesów, 
które mają być uznawane za substancje rakotwórcze w rozumieniu dyrektywy, jak również 
nowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego na te substancje. Zmiany te w 
wyraźny sposób stanowią środki ochrony zdrowia z korzyścią dla pracowników.

Na mocy art. 153 ust. 2 akapit drugi i trzeci w dziedzinach, o których mowa w art. 153 ust. 1 
lit. c), d), f) i g), zastosowanie ma specjalna procedura ustawodawcza przy jednomyślnym 
głosowaniu w Radzie, natomiast we wszystkich innych dziedzinach, o których mowa w 
art. 153 ust. 1, stosuje się zwykłą procedurę ustawodawczą. W związku z tym w celu 
wskazania podstawy prawnej w sposób, który pozwala na ustalenie zarówno tego, która 
procedura ma zastosowanie do przyjęcia, jak i wymaganej większości, która jest niezbędna w 
Radzie, stosowne jest przekazanie bardziej szczegółowych informacji niż w przypadku 
propozycji Komisji, wskazując nie tylko, czy zastosowanie ma art. 153 ust. 2 lit. a) czy 

1 Zob. SJ-0445/16, s.3.
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art. 153 ust. 2 lit. b), lecz także w jakich dziedzinach, o których mowa w art. 153 ust. 1, 
działają współprawodawcy.1

W odróżnieniu od art. 153 ust. 2 lit. a) TFUE, która nie zawiera odniesienia do konkretnych 
dziedzin działalności wymienionych w art. 153 ust. 1 TFUE, art. 153 ust. 2 lit. b) TFUE 
zawiera takie wyraźne odniesienie. W rezultacie art. 153 ust. 2 lit. b) TFUE nie stanowi 
odpowiedniej podstawy prawnej dla wniosku, dlatego konieczne jest dodatkowe odniesienie 
do art. 153 ust. 1 lit. a) w celu zachowania wystarczającej jasności i precyzji. Wynika z tego, 
że w świetle celu i treści wniosku idealnie wpisuje się on w zakres dziedziny działalności 
określonej w art. 153 ust. 1 lit. a), tzn. „poprawy środowiska pracy w celu ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników”, oraz że w związku z tym art. 153 ust. 1 lit. a) może zostać 
bezpiecznie dodana jako podstawa prawna wniosku w połączeniu z art. 153 ust. 2 lit. b), 
przewidując tym samym zwykłą procedurę ustawodawczą.

W odniesieniu do podstawy prawnej prawa wtórnego proponowanej przez Komisję, tj. art. 17 
ust. 1 dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych, należy zauważyć, że art. 17 ust. 1 
dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych stanowi, że „Załączniki I i III mogą zostać 
zmienione tylko zgodnie z procedurą określoną w art. 137 ust. 2 Traktatu”. Z tekstu 
zawartego w tym artykule wynika, że sam art. 17 ust. 1 nie zapewnia podstawy prawnej do 
zmiany odnośnych załączników, ponieważ zawiera odniesienie jedynie do art. 137 ust. 2 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (obecnie art. 153 ust. 2 TFUE), który 
stanowi podstawę prawną dla dyrektywy. Innymi słowy art. 17 ust. 1 jedynie przypomina o 
fakcie, że zmiany załączników I i III wymagają odwołania się do art. 153 ust. 2 TFUE – a co 
za tym idzie – do zwykłej procedury ustawodawczej. Ponieważ art. 17 ust. 1 dyrektywy 
odnosi się do (obecnego) art. 153 ust. 2 TFUE, a art. 153 ust. 2 TFUE jest już konkretnie 
wymieniany jako podstawa prawna wniosku, nie ma potrzeby, aby ponownie odnosić się do 
tego samego przepisu.2

VII - Wnioski i zalecenie

W świetle powyższej analizy zmiany podstawy prawnej wniosku przewidywane przez Radę, 
w zakresie, w jakim dotyczą odniesienia do art. 153 TFUE, sprowadzają się do czystych 
specyfikacji technicznych, które są właściwe z prawnego punktu widzenia. Jeśli chodzi o 
odniesienie do art. 17 ust. 1 dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych, jego skreślenie 
można uznać za zwykłe sprostowanie istotnego błędu. 

Na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2017 r. Komisja Prawna postanowiła jednogłośnie3 zalecić 
dodanie nie tylko odniesienia do art. 153 ust. 2, ale także do lit. b) oraz do art. 153 ust. 1 
lit. a), a także skreślenie odniesienia do art. 17 ust. 1 dyrektywy w sprawie czynników 
rakotwórczych z podstawy prawnej proponowanego instrumentu.

1 Ibidem.
2 Zob. SJ-0445/16, s.3.
3 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Pavel Svoboda (przewodniczący), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (wiceprzewodnicząca), Laura Ferrara (wiceprzewodnicząca), Mady Delvaux (wiceprzewodnicząca), 
Gerolf Annemans (za Gilles’a Lebreton, na mocy art. 200 ust. 2 Regulaminu), Max Andersson, Joëlle Bergeron, 
Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia 
Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Mylène Troszczynski (za Marie-Christine Boutonnet, na mocy art. 200 ust. 
2 Regulaminu), Axel Voss, Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, Jens Rohde, Virginie Rozière, 
Tiemo Wölken, Kosma Złotowski.
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