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Poprawka 7
Emmanuel Maurel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2004/37/WE45ma na 
celu ochronę pracowników przed 
zagrożeniem ich zdrowia i bezpieczeństwa 
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.

(1) Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2004/37/WE45 ma na 
celu ochronę pracowników przed 
zagrożeniem ich zdrowia i bezpieczeństwa 
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, mutagenów lub substancji 
reprotoksycznych. Celem tych 
minimalnych wymogów jest ochrona 
pracowników na szczeblu unijnym. 
Państwa członkowskie mogą ustanawiać 
bardziej rygorystyczne przepisy. Te 
minimalne wymogi powinny zostać 
ustanowione w porozumieniu z 
zainteresowanymi podmiotami 
gospodarczymi i społecznymi oraz opierać 
się na proporcjonalnych i technicznie 
wykonalnych wartościach i procedurach, 
w najlepszym interesie pracowników z 
punktu widzenia ich zdrowia i 
bezpieczeństwa.

_________________ _________________
45 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).

45 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).



PE680.867v01-00 4/19 AM\1223789PL.docx

PL

Or. fr

Poprawka 8
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2004/37/WE45ma na 
celu ochronę pracowników przed 
zagrożeniem ich zdrowia i bezpieczeństwa 
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.

(1) Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2004/37/WE45 ma na 
celu ochronę pracowników przed 
zagrożeniem ich zdrowia i bezpieczeństwa 
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 Unii. 
Państwa członkowskie mogą ustanowić 
bardziej rygorystyczne przepisy, zgodne z 
traktatami, z uwzględnieniem ich 
ewentualnego wpływu na 
konkurencyjność przedsiębiorstw.

_________________ _________________
45 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).

45 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. ro
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Poprawka 9
Andrzej Halicki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Odnośnie do obowiązków 
pracodawców ustanowionych w niniejszej 
dyrektywie należy wziąć pod uwagę fakt, 
że mikroprzedsiębiorstwa i MŚP, 
stanowiące zdecydowaną większość 
przedsiębiorstw w Unii, mają ograniczone 
zasoby finansowe, techniczne i kadrowe. 
Zachęca się zatem państwa członkowskie 
do przeprowadzenia oceny wpływu 
wdrożenia niniejszej dyrektywy na takie 
przedsiębiorstwa celem zapewnienia, aby 
nie poniosły one nieproporcjonalnych 
konsekwencji, przy czym szczególną 
uwagę należy zwrócić na 
mikroprzedsiębiorstwa i obciążenia 
administracyjne, oraz do opublikowania 
wyników takiej oceny, a jednocześnie do 
utrzymania jednakowej 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 
dalszym wywiązywaniu się z obowiązków 
określonych w dyrektywie 2004/37/WE 
oraz w dążeniu do eliminacji zagrożeń 
związanych z narażeniem na działanie 
czynników rakotwórczych lub mutagenów 
w miejscu pracy.

Or. en

Poprawka 10
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zasada 10 Europejskiego filaru 
praw socjalnych46, 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 rakotwórczymi i 
mutagenami.

(2) Zasada 10 Europejskiego filaru 
praw socjalnych46, 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 bezpiecznego, zdrowego i 
odpowiednio dostosowanego środowiska 
pracy, co oznacza wysoki poziom ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, 
który obejmuje ochronę przed 
substancjami rakotwórczymi 
i mutagenami.

_________________ _________________
46 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

46 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. ro

Poprawka 11
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Wiążące wartości dopuszczalne 
narażenia zawodowego są ważnym 
elementem ogólnych zasad ochrony 
pracowników, które zostały ustanowione 
dyrektywą 2004/37/WE, i nie mogą być 
przekraczane. Należy ustanowić wartości 
dopuszczalne i inne bezpośrednio związane 
przepisy w odniesieniu do wszystkich tych 
substancji rakotwórczych lub mutagenów, 
w przypadku których jest to możliwe dzięki 
dostępnym informacjom, w tym danym 
naukowym i technicznym.

(3) Wiążące wartości dopuszczalne 
narażenia zawodowego są ważnym 
elementem ogólnych zasad ochrony 
pracowników, które zostały ustanowione 
dyrektywą 2004/37/WE, i nie mogą być 
przekraczane. Ze względu na rozwój 
społeczny, gospodarczy i technologiczny 
należy ustanowić wartości dopuszczalne i 
inne przepisy bezpośrednio związane z 
obowiązkowymi dopuszczalnymi 
wartościami narażenia zawodowego dla 
wszystkich tych czynników rakotwórczych 
lub mutagenów, w odniesieniu do których 
dostępne informacje, w tym dane 
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naukowe i techniczne, pozwalają na to, 
aby zwiększyć wysiłki na rzecz ochrony 
pracowników i społeczeństw przed 
wszelkimi możliwymi zagrożeniami 
zawodowymi.

Or. ro

Poprawka 12
Andrzej Halicki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Przestrzeganie wiążących 
dopuszczalnych wartości narażenia 
zawodowego pozostaje bez uszczerbku dla 
innych obowiązków pracodawców 
wynikających z dyrektywy 2004/37/WE, 
jak np. ograniczania stosowania czynników 
rakotwórczych i mutagenów w miejscu 
pracy, zapobiegania narażeniu 
pracowników na czynniki rakotwórcze lub 
mutageny lub ograniczania 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.

(4) Przestrzeganie wiążących 
dopuszczalnych wartości narażenia 
zawodowego pozostaje bez uszczerbku dla 
innych obowiązków pracodawców 
wynikających z dyrektywy 2004/37/WE, 
jak np. ograniczania stosowania czynników 
rakotwórczych i mutagenów w miejscu 
pracy, zapobiegania narażeniu 
pracowników na czynniki rakotwórcze lub 
mutageny lub ograniczania tego narażania, 
a także dla środków, które należy w tym 
celu wprowadzić. Środki te powinny 
obejmować – w zakresie, w jakim jest to 
technicznie wykonalne i 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. Podczas gdy ochrona 
pracowników jest priorytetem, 
zastępowanie czynników rakotwórczych i 
mutagenów substancjami mniej 
niebezpiecznymi powinno być 
przeprowadzane proporcjonalnie do 
wykonalności i możliwości takiej wymiany 
w stosunku do jej wpływu gospodarczego 
w związku z poprawą wynikającą z tej 
wymiany.



PE680.867v01-00 8/19 AM\1223789PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 13
Emmanuel Maurel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Przestrzeganie wiążących 
dopuszczalnych wartości narażenia 
zawodowego pozostaje bez uszczerbku dla 
innych obowiązków pracodawców 
wynikających z dyrektywy 2004/37/WE, 
jak np. ograniczania stosowania czynników 
rakotwórczych i mutagenów w miejscu 
pracy, zapobiegania narażeniu 
pracowników na czynniki rakotwórcze lub 
mutageny lub ograniczania 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.

(4) Przestrzeganie wiążących 
dopuszczalnych wartości narażenia 
zawodowego pozostaje bez uszczerbku dla 
innych obowiązków pracodawców 
wynikających z dyrektywy 2004/37/WE, 
jak np. ograniczania stosowania czynników 
rakotwórczych i mutagenów w miejscu 
pracy, zapobiegania narażeniu 
pracowników na czynniki rakotwórcze lub 
mutageny lub ograniczania 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 dla zdrowia 
pracownika, stosowanie systemu 
zamkniętego lub inne środki mające na 
celu ograniczenie lub wyeliminowanie 
poziomu narażenia pracowników. 
Programy badawcze w tej dziedzinie, w 
szczególności dotyczące zagrożeń dla 
zdrowia pracowników, mogłyby być 
finansowane w ramach przyszłych 
krajowych i europejskich planów 
odbudowy.

Or. fr

Poprawka 14
Andrzej Halicki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5
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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) Niniejsza dyrektywa wzmacnia 
ochronę zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników w ich miejscu pracy. 
Zaktualizowane wartości dopuszczalne 
należy określić w dyrektywie 2004/37/WE 
na 
podstawie obecnie dostępnych istotnych 
informacji, w tym nowych danych 
naukowych i technicznych, i powinny one 
uwzględniać również dogłębne oceny 
skutków społeczno-ekonomicznych, 
proporcjonalność oraz dostępność 
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.

Or. en

Poprawka 15
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Niniejsza dyrektywa zapewnia 
większą przejrzystość pracownikom, 
pracodawcom i organom egzekwowania 
prawa oraz pomaga stworzyć równe 
warunki działania dla podmiotów 
gospodarczych, co wywiera pozytywny 
wpływ na wzrost zatrudnienia i na 
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gospodarkę.

Or. ro

Poprawka 16
Emmanuel Maurel

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.

(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, wchłaniania 
transdermalnego i przez błony śluzowe.

Or. fr

Poprawka 17
Andrzej Halicki

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.

(7) W przypadku wszystkich 
czynników rakotwórczych i mutagenów 
w celu zapewnienia możliwie najlepszego 
poziomu ochrony konieczne jest również 
uwzględnienie innych niż wdychanie 
istotnych dróg wchłaniania, włącznie 
z możliwością wchłaniania przez skórę.

Or. en

Poprawka 18
Emmanuel Maurel
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Pracownicy mogą być narażeni na 
działanie mieszanki substancji 
niebezpiecznych, co może zwiększać 
ryzyko dla ich zdrowia. W przypadku 
łącznego narażenia na działanie 
substancji niebezpiecznych konieczne 
byłoby dostosowanie zasad i obniżenie 
wartości dopuszczalnych w celu 
uwzględnienia łącznego efektu.

Or. fr

Poprawka 19
Andrzej Halicki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Akrylonitryl spełnia kryteria 
klasyfikacji jako substancja rakotwórcza 
(kategoria 1B) zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1272/200847i w związku z tym jest 
czynnikiem rakotwórczym w rozumieniu 
dyrektywy 2004/37/WE. Możliwe jest 
ustalenie na podstawie dostępnych 
informacji, w tym danych naukowych i 
technicznych, krótkoterminowej i 
długoterminowej wartości dopuszczalnej 
dla tego czynnika rakotwórczego. 
Akrylonitryl może być również wchłaniany 
przez skórę. Należy zatem ustanowić 
wartość dopuszczalną dla akrylonitrylu w 
zakresie stosowania dyrektywy 
2004/37/WE i przypisać jej notację 
„Skóra”. Na podstawie opinii Komitetu ds. 
Oceny Ryzyka ACSH zgodził się co do 
użyteczności biomonitorowania w 
odniesieniu do akrylonitrylu. Należy to 
uwzględnić przy opracowywaniu 
wytycznych dotyczących praktycznego 

(9) Akrylonitryl spełnia kryteria 
klasyfikacji jako substancja rakotwórcza 
(kategoria 1B) zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1272/200847 i w związku z tym jest 
czynnikiem rakotwórczym w rozumieniu 
dyrektywy 2004/37/WE. Możliwe jest 
ustalenie na podstawie obecnie dostępnych 
istotnych informacji, w tym danych 
naukowych i technicznych, 
krótkoterminowej i długoterminowej 
wartości dopuszczalnej dla tego czynnika 
rakotwórczego. Akrylonitryl może być 
również wchłaniany przez skórę. Należy 
zatem ustanowić wartość dopuszczalną dla 
akrylonitrylu w zakresie stosowania 
dyrektywy 2004/37/WE i przypisać jej 
notację „Skóra”. Na podstawie opinii 
Komitetu ds. Oceny Ryzyka ACSH zgodził 
się co do użyteczności biomonitorowania 
w odniesieniu do akrylonitrylu. Należy to 
uwzględnić przy opracowywaniu 
wytycznych dotyczących praktycznego 
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stosowania biomonitorowania. stosowania biomonitorowania.

_________________ _________________
47 Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w 
sprawie klasyfikacji, oznakowania i 
pakowania substancji i mieszanin. 
Dostępne na stronie: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32008R
1272.

47 Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 
w sprawie klasyfikacji, oznakowania 
i pakowania substancji i mieszanin. 
Dostępne na stronie:  https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32008R
1272.

Or. en

Poprawka 20
Andrzej Halicki

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 nowo dodanego 
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 powinny mieć 
zastosowanie te dopuszczalne wartości 
narażenia zawodowego (OEL).

Or. en

Poprawka 21
Andrzej Halicki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Związki niklu spełniają kryteria 
klasyfikacji jako substancja rakotwórcza 

(11) Związki niklu spełniają kryteria 
klasyfikacji jako substancja rakotwórcza 
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(kategoria 1A) zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1272/2008 i w związku z tym są 
czynnikami rakotwórczymi w rozumieniu 
dyrektywy 2004/37/WE. Na podstawie 
dostępnych informacji, w tym danych 
naukowych i technicznych, można ustalić 
wartości dopuszczalne dla tej grupy 
czynników rakotwórczych. Narażenie na 
kontakt ze związkami niklu w miejscach 
pracy może również powodować działanie 
uczulające na skórę i na drogi oddechowe. 
Należy zatem określić dwie wartości 
dopuszczalne zarówno w odniesieniu do 
frakcji wdychalnej, jak i frakcji 
respirabilnej związków niklu w zakresie 
stosowania dyrektywy 2004/37/WE oraz 
przypisać notację dotyczącą działania 
uczulającego na skórę i drogi oddechowe.

(kategoria 1A) zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1272/2008 i w związku z tym są 
czynnikami rakotwórczymi w rozumieniu 
dyrektywy 2004/37/WE. Na podstawie 
obecnie dostępnych istotnych informacji, 
w tym danych naukowych i technicznych, 
można ustalić wartości dopuszczalne dla 
tej grupy czynników rakotwórczych. 
Narażenie na kontakt ze związkami niklu 
w miejscach pracy może również 
powodować działanie uczulające na skórę i 
na drogi oddechowe. Należy zatem 
określić dwie wartości dopuszczalne 
zarówno w odniesieniu do frakcji 
wdychalnej, jak i frakcji respirabilnej 
związków niklu w zakresie stosowania 
dyrektywy 2004/37/WE oraz przypisać 
notację dotyczącą działania uczulającego 
na skórę i drogi oddechowe.

Or. en

Poprawka 22
Andrzej Halicki

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 
przejściowy do dnia 17 stycznia 2025 r. 
włącznie, podczas którego powinna mieć 

(12) W przypadku nowo dodanych 
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 
przejściowy do dnia 17 stycznia 2025 r. 
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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) 
2017/239848.

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) 
2017/239848 .

_________________ _________________
48 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. Dostępna na stronie: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1571906530859&ur
i=CELEX:32017L2398.

48 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. Dostępna na stronie: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?qid=1571906530859&ur
i=CELEX:32017L2398.

Or. en

Poprawka 23
Emmanuel Maurel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Benzen spełnia kryteria klasyfikacji 
jako substancja rakotwórcza (kategoria 1A) 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1272/2008 i w związku z tym jest 
czynnikiem rakotwórczym w rozumieniu 
dyrektywy 2004/37/WE. Benzen może być 
również wchłaniany przez skórę. Wartość 
dopuszczalną określoną w załączniku III 
do dyrektywy 2004/37/WE dla benzenu 
należy zmienić w świetle nowszych danych 
naukowych i należy zachować notację 
„Skóra”. Na podstawie opinii Komitetu ds. 
Oceny Ryzyka ACSH zgodził się co do 
użyteczności biomonitorowania w 
odniesieniu do benzenu. Należy to 

(13) Benzen spełnia kryteria klasyfikacji 
jako substancja rakotwórcza (kategoria 1A) 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1272/2008 i w związku z tym jest 
czynnikiem rakotwórczym w rozumieniu 
dyrektywy 2004/37/WE. Benzen może być 
również wchłaniany przez skórę. Zgodnie z 
opinią ACSH wartość dopuszczalną 
określoną w załączniku III do dyrektywy 
2004/37/WE dla benzenu należy zmienić 
w świetle nowszych danych naukowych 
najpóźniej do 1 stycznia 2030 r. i należy 
zachować notację „Skóra”. Na podstawie 
opinii Komitetu ds. Oceny Ryzyka ACSH 
zgodził się co do użyteczności 
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uwzględnić przy opracowywaniu 
wytycznych dotyczących praktycznego 
stosowania biomonitorowania.

biomonitorowania w odniesieniu do 
benzenu. Należy to uwzględnić przy 
opracowywaniu wytycznych dotyczących 
praktycznego stosowania 
biomonitorowania.

Or. fr

Poprawka 24
Andrzej Halicki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Benzen spełnia kryteria klasyfikacji 
jako substancja rakotwórcza (kategoria 1A) 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1272/2008 i w związku z tym jest 
czynnikiem rakotwórczym w rozumieniu 
dyrektywy 2004/37/WE. Benzen może być 
również wchłaniany przez skórę. Wartość 
dopuszczalną określoną w załączniku III 
do dyrektywy 2004/37/WE dla benzenu 
należy zmienić w świetle nowszych danych 
naukowych i należy zachować notację 
„Skóra”. Na podstawie opinii Komitetu ds. 
Oceny Ryzyka ACSH zgodził się co do 
użyteczności biomonitorowania w 
odniesieniu do benzenu. Należy to 
uwzględnić przy opracowywaniu 
wytycznych dotyczących praktycznego 
stosowania biomonitorowania.

(13) Benzen spełnia kryteria klasyfikacji 
jako substancja rakotwórcza (kategoria 1A) 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1272/2008 i w związku z tym jest 
czynnikiem rakotwórczym w rozumieniu 
dyrektywy 2004/37/WE. Benzen może być 
również wchłaniany przez skórę. Wartość 
dopuszczalną określoną w załączniku III 
do dyrektywy 2004/37/WE dla benzenu 
należy poddać starannemu przeglądowi 
w świetle obecnie dostępnych istotnych 
danych naukowych i należy zachować 
notację „Skóra”. Na podstawie opinii 
Komitetu ds. Oceny Ryzyka ACSH zgodził 
się co do użyteczności biomonitorowania 
w odniesieniu do benzenu. Należy to 
uwzględnić przy opracowywaniu 
wytycznych dotyczących praktycznego 
stosowania biomonitorowania.

Or. en

Poprawka 25
Andrzej Halicki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(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 i niektóre przedsiębiorstwa, w 
szczególności mikroprzedsiębiorstwa i 
MŚP, mogą mieć trudności z 
dostosowaniem się w krótkim terminie do 
zaktualizowanej wartości dopuszczalnej 
wynoszącej 0,2 ppm (0,66 mg/m³) z 
poprzedniego poziomu 1 ppm (3,25 
mg/m³). Należy zatem 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).

Or. en

Poprawka 26
Emmanuel Maurel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Kobalt i związki kobaltu spełniają 
kryteria klasyfikacji jako substancja 
rakotwórcza (kategoria 1B) zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 i w 
związku z tym są czynnikami 
rakotwórczymi w rozumieniu dyrektywy 
2004/37/WE. Możliwe jest 
ustalenie wartości dopuszczalnych na 
podstawie dostępnych informacji, w tym 
danych naukowych i technicznych. 
Narażenie na kontakt z kobaltem i ze 
związkami kobaltu w miejscach pracy 
może powodować działanie uczulające na 
skórę i na drogi oddechowe. W związku z 
tym warto byłoby ustalić dwie wartości 
dopuszczalne w odniesieniu do frakcji 
wdychalnej i frakcji respirabilnej kobaltu 
i jego związków w kontekście dyrektywy 
2004/37/WE.

Or. fr
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Poprawka 27
Emmanuel Maurel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Wartości dopuszczalne określone w 
niniejszej dyrektywie podlegają regularnej 
kontroli i przeglądowi w celu zapewnienia 
spójności z rozporządzeniem (WE) nr 
1907/200649.

(16) Wartości dopuszczalne określone w 
niniejszej dyrektywie podlegają stałej 
kontroli i ścisłemu przeglądowi, co 
najmniej co pięć lat i na podstawie 
rozwoju wiedzy i technologii, w celu 
zapewnienia spójności z rozporządzeniem 
(WE) nr 1907/200649.

_________________ _________________
49 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. 
Dostępne na stronie: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32006R
1907.

49 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. 
Dostępne na stronie: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32006R
1907.

Or. fr

Poprawka 28
Daniel Buda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Wartości dopuszczalne określone w 
niniejszej dyrektywie podlegają regularnej 
kontroli i przeglądowi w celu zapewnienia 
spójności z rozporządzeniem (WE) nr 
1907/200649.

(16) Wartości dopuszczalne określone 
w niniejszej dyrektywie podlegają 
regularnej kontroli i przeglądowi w celu 
zapewnienia spójności z rozporządzeniem 
(WE) nr 1907/200649 oraz ze zmianami 
społecznymi, ekonomicznymi i 
technologicznymi.

_________________ _________________
49 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 49 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
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Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów. 
Dostępne na stronie: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32006R
1907.

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów. 
Dostępne na stronie: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32006R
1907.

Or. ro

Poprawka 29
Andrzej Halicki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Wartości dopuszczalne określone w 
niniejszej dyrektywie podlegają regularnej 
kontroli i przeglądowi w celu zapewnienia 
spójności z rozporządzeniem (WE) nr 
1907/200649.

(16) Wartości dopuszczalne określone 
w niniejszej dyrektywie podlegają 
regularnej kontroli i przeglądowi w celu 
zapewnienia stałej spójności 
z rozporządzeniem (WE) nr 1907/200649.

_________________ _________________
49 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. 
Dostępne na stronie: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32006R
1907.

49 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. 
Dostępne na stronie: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32006R
1907.

Or. en

Poprawka 30
Emmanuel Maurel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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(16a) Przestrzeganie okresów 
przejściowych przewidzianych w niniejszej 
dyrektywie zapewnia możliwość przyjęcia 
odpowiednich środków, aby przewidywać 
niezbędne zmiany i planowanie inwestycji, 
unikając negatywnych skutków dla 
przedsiębiorstw i pracowników. Na 
przykład w przypadku MŚP i 
mikroprzedsiębiorstw okresy przejściowe 
w odniesieniu do niektórych substancji 
pomogą tym przedsiębiorstwom uporać się 
z wszelkimi specyficznymi trudnościami 
technicznymi i zaplanować inwestycje z 
dostatecznym wyprzedzeniem.

Or. fr

Poprawka 31
Emmanuel Maurel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Ponieważ środki przewidziane w 
niniejszej dyrektywie są w każdym 
przypadku wymogami minimalnymi, 
niniejsza dyrektywa nie pozbawia państw 
członkowskich prawa do ustanawiania 
przepisów zapewniających większą 
ochronę.

Or. fr


