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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Należy pamiętać, że nowotwory, niezależnie od tego, czy są związane z pracą czy nie, są 
drugą co do wielkości przyczyną zgonów w państwach Unii Europejskiej, po chorobach 
układu krążenia, odpowiadają za około jedną czwartą całkowitej liczby zgonów i są uznawane 
za jedną z głównych przyczyn przedwczesnej śmierci. Ich skutki mają wpływ nie tylko na 
zdrowie i życie rodzinne danej osoby, ale także na krajowe systemy opieki zdrowotnej i 
społecznej, budżety publiczne, wydajność i wzrost gospodarczy.

W tym ogólnym kontekście Komisja zamierza przedstawić plan mający na celu zmniejszenie 
cierpienia spowodowanego chorobą oraz pomóc państwom członkowskim w 
zintensyfikowaniu walki z rakiem i ulepszeniu opieki.

W miejscu pracy rak stanowi 52 % rejestrowanych co roku zgonów związanych z pracą, w 
porównaniu z 24 % w przypadku chorób układu krążenia, 22 % w przypadku innych chorób i 
2 % w przypadku urazów.

Dyrektywa 2004/37/WE została przyjęta na podstawie art. 153 ust. 2 lit. b) TFUE w celu 
poprawy zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. W art. 16 przewidziano możliwość 
przyjęcia wartości dopuszczalnych zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 153 ust. 2 TFUE 
dla wszystkich czynników rakotwórczych lub mutagenów, dla których jest to możliwe.

Założeniem niniejszego wniosku jest podniesienie poziomu ochrony przewidzianego w 
niniejszej dyrektywie poprzez ustanowienie nowych lub zmienionych wartości 
dopuszczalnych.

W tym celu cztery organizacje pracodawców odpowiedziały na wcześniejsze konsultacje i 
potwierdziły swoje poparcie dla działań na rzecz skutecznej ochrony pracowników przed 
nowotworami związanymi z pracą, w tym poprzez ustanowienie wiążących dopuszczalnych 
wartości narażenia zawodowego na poziomie Unii, podkreślając jednocześnie potrzebę 
określenia proporcjonalnych i technicznie wykonalnych wartości. Organizacje pracodawców 
uznały kryteria Komisji dotyczące ustalania priorytetów w odniesieniu do substancji za istotne; 
zaproponowały jednak uwzględnienie kryteriów wykonalności technicznej i ekonomicznej.

Aby nadać priorytet zdrowiu publicznemu, wniosek nie przewiduje złagodzenia przepisów na 
korzyść mikroprzedsiębiorstw lub MŚP. Według Komisji w odniesieniu do wszystkich 
substancji objętych przeglądem inwestycje, które mają zostać dokonane przez MŚP, będą 
stanowiły niewielką część ich obrotu w ciągu najbliższych 60 lat; tylko kilka MŚP 
stosujących związki niklu mogłoby napotkać trudności w realizacji wybranego wariantu. W 
związku z tym we wszystkich preferowanych wariantach przewidziano okresy przejściowe w 
celu przezwyciężenia tych trudności.

Zainteresowane przedsiębiorstwa są zasadniczo wrażliwe na te priorytety w dziedzinie 
zdrowia. Jednak w niepewnym kontekście gospodarczym i społecznym potrzebują one 
jasności i stabilności prawnej. Konieczne jest zatem na przykład, aby definicje 
przedmiotowych produktów i substancji oraz drogi wdychania były precyzyjne, oraz aby 
harmonogram ewentualnych zmian został ustalony z wyprzedzeniem.

Na koniec warto zwrócić uwagę na działania informacyjne podjęte przez Komisję w celu 
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wyjaśnienia i uzasadnienia tych wniosków dotyczących przeglądu dyrektywy z 2004 r.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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 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 ustanawiać 
bardziej rygorystyczne przepisy. Wymogi 
te muszą zostać określone w porozumieniu 
z zaangażowanymi podmiotami 
gospodarczymi i społecznymi oraz opierać 
się na proporcjonalnych i technicznie 
wykonalnych wartościach i procesach.

__________________ __________________
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 

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 
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89/391/EWG) (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, 
s. 50).

89/391/EWG) (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, 
s. 50).

Or. fr

Poprawka 2

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 lub są mniej 
niebezpieczne dla zdrowia pracownika, 
stosowanie systemu zamkniętego lub inne 
środki mające na celu ograniczenie 
poziomu narażenia pracowników. 
Programy badawcze w tej dziedzinie 
mogłyby być finansowane w ramach 
przyszłych krajowych i europejskich 
planów odbudowy.

Or. fr
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Poprawka 3

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 4

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 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
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 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 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, 
a mianowicie ochrona pracowników przed 
zagrożeniem ich zdrowia i bezpieczeństwa 
wynikającym lub mogącym wynikać z 
narażenia na działanie czynników 
rakotwórczych lub mutagenów w miejscu 
pracy, a także zapobieganie takiemu 
zagrożeniu, nie może zostać osiągnięty w 
sposób wystarczający przez państwa 
członkowskie, natomiast ze względu na 
jego rozmiary i skutki możliwe jest jego 
lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, 
Komisja może podjąć działania zgodnie z 
zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej.  Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza 

(17) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, 
a mianowicie ochrona pracowników przed 
zagrożeniem ich zdrowia i bezpieczeństwa 
wynikającym lub mogącym wynikać z 
narażenia na działanie czynników 
rakotwórczych lub mutagenów w miejscu 
pracy, a także zapobieganie takiemu 
zagrożeniu, może zostać osiągnięty przez 
państwa członkowskie, natomiast ze 
względu na jego rozmiary i skutki możliwe 
jest jego jeszcze lepsze osiągnięcie na 
poziomie Unii, Komisja może podjąć 
działania zgodnie z zasadą pomocniczości 
określoną w art. 5 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza 
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poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia 
tego celu.

poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia 
tego celu. Takie środki stanowią w każdym 
razie minimalne wymogi, które nie 
pozbawiają państw członkowskich prawa 
do ustanawiania przepisów 
zapewniających większą ochronę.

Or. fr


