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|  06.04.2018 ‒ Komisja Europejska walcz c 
z chorobami zawodowymi zaproponowała 
wprowadzenie limitów nara enia pracowni-
ków na 5 nowych substancji rakotwórczych, 
obok 21 dla których w bie cej kadencji 
Komisji takie limity zostały ju  ustanowio-
ne b d  zaproponowane. Wniosek wpłynie 
korzystnie na warunki pracy ponad miliona 
pracowników w UE i mo e zapobiec ponad 
22 tys. zachorowa  na choroby zawodowe. 
Tych 5 rakotwórczych substancji chemicz-
nych ma zosta  dopisanych do listy zwi zków, 
których stosowanie ma zosta  obj te limita-
mi i s  to: kadm i jego zwi zki nieorganiczne; 
beryl i jego zwi zki nieorganiczne; kwas arse-
nowy i jego sole, a tak e nieorganiczne zwi z-
ki arsenu; formaldehyd; 4,4′-metyleno-bis 
(2-chloroanilina).

|  09.04.2018 - na zaproszenie Jacka Czapu-
towicza, ministra spraw zagranicznych, do 
Polski przyjechał Frans Timmermans, pierw-
szy wiceprzewodnicz cy Komisji Europej-
skiej. Podczas pobytu w Warszawie spotkał si  

równie  z premierem Mateuszem Morawiec-
kim, ministrami w Kancelarii Prezydenta RP: 
Krzysztofem Szczerskim i Pawłem Much  oraz 
Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem 
Bodnarem. Przedmiotem szczególnego za-
interesowania wiceszefa Komisji Europejskiej 
była problematyka skargi nadzwyczajnej, 
a rozmowy dotyczyły dialogu mi dzy rz dem 
RP i Komisj  Europejsk  w kwestii praworz d-
no ci. Spotkanie było tak e okazj  do pod-
sumowania stanu uzgodnie  oraz ustalenia 
kierunku dalszych prac. Reforma wymiaru 
sprawiedliwo ci w Polce była przedmiotem 
spotka  Fransa Timmermansa z prezes Try-
bunału Konstytucyjnego Juli  Przył bsk  oraz 
z I Prezes S du Najwy szego prof. Małgorza-
t  Gersdorf. Podczas konferencji prasowej 
Fransa Timmermansa i Jacka Czaputowicza 
podsumowano poniedziałkowe spotkania. 
„Przedmiotem naszej debaty nie jest to, czy 
Polska ma prawo reformowa  swój system 
s downictwa czy nie. Chcemy si  natomiast 
upewni , czy zachowana została niezale no  
systemu s downiczego. Trójpodział władz jest 
kluczowy dla praworz dno ci, bo został prze-
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widziany w traktatach europejskich” ‒ mówił 
Timmermans. „Uwa amy, e mamy prawo do 
reformowania naszego systemu s downic-
twa. Co do tego nie ma mi dzy nami sporu. 
Natomiast jest kwestia skali tej reformy, inter-
pretacji przepisów. Uwa amy, e mie cimy si  
ona w ramach standardów Unii Europejskiej, 
w ramach innych systemów, które funkcjonuj  
w UE” ‒ komentował minister Czaputowicz.

| 11.04.2018 ‒ posłowie Parlamentu Euro-
pejskiego chc c zapobiec emisjom wynikaj -
cym z deforestacji przyj li wi kszo ci  głosów 
przepisy (574 głosów, przeciw było 79 posłów, 
wstrzymało si  32), które ustanawiaj  ramy 
prawne po 2021 roku i pozostaj  w zgodzie 
z unijnymi zobowi zaniami w ramach poro-
zumienia paryskiego. Zanim przepisy wejd  
w ycie, musz  jeszcze zosta  przyj te przez 
pa stwa członkowskie (Rad ). Ka de pa stwo 
b dzie miało obowi zek zrekompensowania 
zmian w u ytkowaniu gruntu (co powoduje 
emisje gazów) poprzez lepsze zarz dzanie ju  
istniej cymi lasami albo poprzez zalesianie. 
Powierzchnia lasów w Unii Europejskiej wy-
nosi 182 mln hektarów, co stanowi 43% po-
wierzchni UE: lasy w siedmiu pa stwach (Fin-
landii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Hiszpanii, 
Szwecji) stanowi  ponad 70% lasów w całej 
UE. Lasy s  istotnym czynnikiem w utrzymania 
ekosystemów: pozwalaj  chroni  gleby przed 
erozj , s  cz ci  cyklu wodnego, pozwalaj  
chroni  bioró norodno , stanowi c siedlisko 
dla wielu gatunków zwierz t i ro lin, pomaga-
j  regulowa  lokalny klimat. Ponadto s  wa ne 
w walce ze zmian  klimatu - wychwytuj  dwu-
tlenek w gla, zmniejszaj c jego ilo  w atmos-
ferze. Poza ww. przepisami Parlament Euro-
pejskie pracuje równie  nad rozporz dzeniem 

w sprawie rocznych wi cych ogranicze  
emisji gazów cieplarnianych w latach 2021‒
2030, które reguluje wi kszo  całkowitej emi-
sji gazów w UE. 

| 17.04.2018 - Parlament Europejski przyj ł 
podczas głosowania dwa projekty: za zmniej-
szeniem krajowych emisji CO2 i wł czenia la-
sów do celów klimatycznych. W całej UE emi-
towany przez transport, rolnictwo, budynki 
i odpady CO2 musi zosta  zredukowany o 30%, 
a emisje i absorpcja CO2 przez lasy oraz grunty 
u ytkowe musz  si  zrównowa y  do 2030 r. 
Obecnie lasy w UE pochłaniaj  10% unijnych 
emisji gazów cieplarnianych rocznie. Według 
nowych przepisów pa stwa członkowskie 
UE musz  zapewni , e wycinanie lasów jest 
równowa one sadzeniem nowych drzew 
oraz wprowadzi  mechanizmy pomagaj ce 
w osi gni ciu równowagi pomi dzy emisjami 
CO2 a ich absorpcj  przez lasy, grunty upraw-
ne i ł ki. Wprowadzono zapis mówi cy, e od 
2030 roku pa stwa członkowskie powinny 
zwi kszy  absorpcj  CO2 ponad emisje, zgodnie 
z długoterminowymi celami UE i porozumie-
niem paryskim. Przepisy dot. krajowych celów
 zmniejszenia emisji zostały przyj te 343 gło-
sami do 172, przy 170 wstrzymuj cych si  od 
głosu; przepisy o roli lasów w osi ganiu celów
klimatycznych tj. LULCF, zostały przyj te 574 
głosami do 79, przy 32 wstrzymuj cych si  
od głosu. Oba projekty zanim b d  mogły wej  
w ycie musz  zosta  przyj te przez Rad .

| 18.04.2018 - Parlament Europejski poparł 
cele zawarte w przyj tych dzisiaj przepisach 
na temat utylizowania odpadów oraz gospo-
darki o obiegu zamkni tym. Cztery propozycje 
ustawodawcze prowadz  w kierunku gospo-
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darki, w której warto  produktów, materiałów 
i zasobów jest zatrzymywana jak najdłu ej. 
Do 2025 roku, co najmniej 55% odpadów ko-
munalnych (pochodz cych z gospodarstw 
domowych i przedsi biorstw) powinno zosta  
poddanych recyklingowi, do 2030 roku cel ten 
wzro nie do 60%, a do 2035 roku do 65%. 
Do 2025 roku, 65% materiałów opakowanio-
wych b dzie musiało zosta  poddanych re-
cyklingowi, a do 2030 roku 70%. Gospodarka 
o obiegu zamkni tym zakłada zmniejszenie 
do minimum produkcji odpadów oraz po-
nowne wykorzystywanie, napraw , odnawia-
nie oraz recykling istniej cych ju  materiałów 
i produktów. Przej cie do tego typu gospodar-
ki zmniejszy presj  na rodowisko oraz zwi k-
szy bezpiecze stwo dostaw surowców, kon-
kurencyjno , innowacyjno  i wzrost a tak e 
przyczyni si  do tworzenia miejsc pracy.

| 19.04.2018 ‒ w przyj tej rezolucji posłowie 
Parlamentu Europejskiego wskazali na ryzyko 
zwi zane z malej c  liczb  szczepie  w UE. 
Uwa aj , e spadek szczepie  jest istotnym wy-
zwaniem, które ju  teraz ma wpływ na zdrowie 
publiczne. Badania epidemiologiczne pokazu-
j , e poziom szczepie  jest zbyt niski dla za-
pewnienia odpowiedniej ochrony społecze -
stwa przeciw chorobom, którym szczepienia 
zapobiegaj . Posłowie uwa aj  tak e za nieuza-
sadnione, e cena pełnego pakietu szczepie  
dla jednego dziecka, nawet po najni szych ce-
nach wiatowych, wzrosła mi dzy 2001 a 2014 r. 
68 razy. Szczepienia zapobiegaj  2,5 milionom 
zgonów rocznie na wiecie oraz obni aj  kosz-
ty leczenia - w latach 2008-2015 zanotowano 
w UE 215 000 przypadków chorób zwalcza-
nych drog  szczepie  (z wyj tkiem grypy).
|  19.04.2018 - Parlament Europejski wezwał 

do utworzenia nowego europejskiego fun-
duszu na rzecz warto ci europejskich, który 
wspierałby organizacje społecze stwa obywa-
telskiego. Posłowie uwa aj , e organizacje te 
maj  coraz wi ksze trudno ci ze znalezieniem 
rodków fi nansowych niezb dnych do nieza-
le nego i skutecznego działania. Przedstawili 
propozycj  zapisania w wieloletnim bud ecie 
ramowym Unii (WRF) specjalnego funduszu: 
europejskiego instrumentu na rzecz warto ci 
słu cemu promowaniu i ochronie fundamen-
talnych zasad Unii Europejskiej, w szczególno-
ci demokracji, wolno ci, pa stwa prawnego 
i praw podstawowych. Fundusz miałby by  
ródłem wsparcia dla organizacji społecze -
stwa obywatelskiego oraz stanowiłby uzupeł-
nienie ju  istniej cych funduszy europejskich, 
ale fi nansowany byłby z nowych rodków, jako 
oddzielna pozycja bud etowa. Za przyj ciem 
propozycji głosowało 486 posłów, 13 było 
przeciw, 14 wstrzymało si  od głosu.

|  24.04.2018 - Finlandia ko czy najsłynniej-
szy eksperyment społeczny, w którym bezro-
botni obywatele dostawali pieni dze „za nic”. 
Od stycznia 2017 roku, 2 tys. losowo wybranych 
osób bezrobotnych otrzymywało 560 euro 
miesi cznie wiadczenia nazywanego docho-
dem podstawowym. W tym czasie uczestnicy 
programu nie musieli szuka  pracy ani przyj-
mowa  posad oferowanych im przez urz d 
pracy. Je li jednak kto  znalazł prac , to pieni -
dze dalej mu si  nale ały. Eksperyment miał 
pokaza , czy maj c cz ciowe zabezpieczenie 
swoich potrzeb yciowych uczestnicy progra-
mu b d  szuka  pracy. Pomysłodawcy byli 
zdania, e dochód podstawowy zmniejszy nie-
równo ci w społecze stwie i zakres ubóstwa. 
Program dochodu podstawowego odpowia-
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dał te  na przewidywania, e automatyzacja 
mo e niebawem zlikwidowa  nawet jedn  
trzeci  zawodów. Benefi cjenci mieli cz ciej 
podejmowa  prace tymczasowe, wiedz c, 
e cz  ich potrzeb jest zabezpieczona przez 
dochód podstawowy.

|  27.04.2018 ‒ Bruksela chce niemal całko-
wicie zakaza  stosowania na terenie UE trzech 
pestycydów, okre lanych jako neonikotynoidy. 
Powodem takiej decyzji jest szkodliwo  tych 
rodków dla pszczół. Komisja Europejska ju  
kilka miesi cy temu zaproponowała niemal 

całkowity zakaz stosowania trzech rodków 
‒ imidaklopridu, klotianidyny i tiametoksamu. 
Od 2013 r. obowi zuj  ju  pewne restrykcje 
w ich stosowaniu, a teraz brane pod uwag  jest 
dopuszczenie ich do u ytku tylko w zamkni -
tych szklarniach. „Komisja zaproponowała te 
rodki kilka miesi cy temu, na podstawie opi-
nii naukowej EFSA. Zdrowie pszczół ma dla 
mnie ogromne znaczenie, poniewa  dotyczy 
bioró norodno ci, produkcji ywno ci i rodo-
wiska” ‒ powiedział Vytenis Andriukaitis, Komi-
sarz ds. zdrowia i bezpiecze stwa ywno ci. 


