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ANNEX

ZAŁĄCZNIK
do
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

{SWD(2018) 87 final} - {SWD(2018) 88 final}
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ZAŁĄCZNIK
W załączniku III wprowadza się następujące zmiany: w pkt A dodaje się tabelę w brzmieniu:

Wartości dopuszczalne
Nr WE (1)

Nazwa czynnika

Ośmiogodzinne (3)

Nr CAS()2

mg/m³ (5) ppm (6)

Krótkoterminowe (4)
mg/m³

f/ml
(7)

ppm

Adnotacje

Środki przejściowe

f/ml

Kadm i jego związki nieorganiczne





0,001











Beryl i jego związki nieorganiczne





0,0002











Działanie
Wartość dopuszczalna 0,0006 mg/m3
uczulające na do dnia xx yyyy 202z [5 lat]
skórę i układ
oddechowy8

Kwas arsenowy i jego sole, a także 
nieorganiczne związki arsenu



0,01













Wartość dopuszczalna 0,004 mg/m3
do dnia xx yyyy 202z [7 lat]

Formaldehyd

200-001-8

50-00-0

0,37

0,3



0 738

0,6



Działanie
uczulające na
skórę
(9)

4,4'-metyleno-bis(2-chloroanilina)

202-918-9

101-14-4

0,01











skóra10

W odniesieniu do sektora wytopu
miedzi wartość dopuszczalna
wejdzie w życie w dniu xx yyyy
202z [2 lata]

(1) Nr WE, tj. europejski wykaz istniejących substancji o znaczeniu handlowym (EINECS), Europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych (ELINCS) lub już nie
polimer (NLP) to oficjalny numer danej substancji w Unii Europejskiej, zgodnie z definicją zawartą załączniku VI część 1 sekcja 1.1.1.2 do rozporządzenia (WE)
nr 1272/2008.
2
( ) Nr CAS: Numer w rejestrze CAS.
(3) Zmierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu referencyjnego wynoszącego osiem godzin, jako średnia ważona w funkcji czasu (TWA).

1

(4) Dopuszczalna wartość krótkoterminowego narażenia (STEL). Wartość dopuszczalna, powyżej której narażenie nie powinno mieć miejsca i która dotyczy 15-minutowego
okresu, chyba że postanowiono inaczej.
(5) mg/m3 = miligramy na metr sześcienny powietrza w temperaturze 20 °C oraz 101,3 kPa (ciśnienie 760 mm słupka rtęci).
(6) ppm: cząsteczek na milion do objętości powietrza (ml/m3).
(7) f/ml = włókien na mililitr.
(8) Substancja może mieć działanie uczulające na skórę i układ oddechowy
(9) Substancja może mieć działanie uczulające na skórę.
(10) Możliwy znaczny wkład w ogólne obciążenie ciała przez narażenie skórne.
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