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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la bilanţul intermediar al Strategiei europene 2007-2012 privind sănătatea şi 
securitatea în muncă
(2011/2147(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special preambulul la acesta şi 
articolele 3 şi 6,

– având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolele 3, 
6, 9, 20, 151, 152, 153, 154, 156, 159 şi 168,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolele 
1, 3, 27, 31, 32 şi 331,

– având în vedere Carta socială europeană din 3 mai 1996, în special partea I şi articolul 3 
din partea a II-a,

– având în vedere declaraţia de la Philadelphia din 10 mai 1944 privind scopurile şi 
obiectivele Organizaţiei Internaţionale a Muncii,

– având în vedere convenţiile şi recomandările OIM (Organizaţiei Internaţionale a 
Muncii) în domeniul sănătăţii şi securităţii la locul de muncă,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 16 decembrie 2008 privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea 
publică, precum şi la sănătatea şi siguranţa la locul de muncă2,

– având în vedere Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea 
în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor 
la locul de muncă (directivă-cadru) şi directivele speciale ale acesteia3,

– având în vedere Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 
noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru4,

– având în vedere Directiva 2007/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 
iunie 2007 de modificare a Directivei 89/391/CEE a Consiliului, a directivelor speciale 
ale acesteia şi a Directivelor 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE şi 94/33/CE ale 
Consiliului în vederea simplificării şi a raţionalizării rapoartelor privind punerea în 
aplicare5,

                                               
1 JO C 303, 14.12.2007, p. 1.
2 JO L 354, 31.12.2008, p. 70.
3 JO L 183, 29.6.1989, p. 1.
4 JO L 299, 18.11.2003, p. 9.
5 JO L 165, 27.6.2007, p. 21.
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– având în vedere Directiva 2010/32/UE a Consiliului din 10 mai 2010 de punere în 
aplicare a Acordului-cadru privind prevenirea rănilor provocate de obiecte ascuţite în 
sectorul spitalicesc şi în cel al asistenţei medicale, încheiat între HOSPEEM şi EPSU1,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Îmbunătăţirea calităţii şi 
productivităţii în muncă: Strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea şi 
securitatea în muncă”  (COM(2007)0062),

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Agenda Socială reînnoită: 
oportunităţi, acces şi solidaritate în Europa secolului XXI” (COM(2008)0412),

– având în vedere raportul Comisiei privind punerea în aplicare a acordului-cadru privind 
stresul la locul de muncă adoptat de partenerii sociali (COM(2011)0241),

– având în vedere Rezoluţia sa din 24 februarie 2005 referitoare la promovarea sănătăţii şi 
a securităţii la locul de muncă2,

– având în vedere Rezoluţia sa din 6 iulie 2006 cuprinzând recomandări către Comisie 
privind protecţia lucrătorilor din serviciile de sănătate ale Uniunii Europene împotriva 
infecţiilor cu transmitere hematogenă cauzate de rănile provocate de ace3,

– având în vedere Rezoluţia sa din 23 mai 2007 referitoare la promovarea muncii decente 
pentru toţi4,

– având în vedere Rezoluţia sa din 15 ianuarie 2008 referitoare la Strategia comunitară 
2007-2012 privind sănătatea şi siguranţa în muncă5,

– având în vedere Rezoluţia sa din 26 martie 2009 referitoare la responsabilitatea socială a 
întreprinderilor  subcontractante în lanțul de producție6,

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei Europene din 24 aprilie 
2011 intitulat „Bilanţul intermediar al Strategiei europene 2007-2012 privind sănătatea 
şi securitatea în muncă” (SEC(2011)0547),

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale şi 
avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A7-0000/2011),

A. întrucât dreptul la sănătate este un drept fundamental şi întrucât orice lucrător 
beneficiază de garantarea prin lege a condiţiilor de lucru sănătoase, sigure şi demne;

B. întrucât protecţia adecvată a lucrătorilor asigură buna lor stare, calitatea muncii şi 
productivitatea; întrucât costurile bolilor profesionale şi ale accidentelor de muncă 

                                               
1 JO L 134, 1.6.2010, p. 66.
2 JO C 304 E, 1.12.2005, p. 400.
3 JO C 303E, 13.12.2006, p. 754.
4 JO C 102E, 24.4.2008, p. 321.
5 JO C 41E, 19.2.2009, p. 14.
6 JO C 117E, 6.5.2010, p. 176.
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suportate de întreprinderi şi sistemele de securitate socială sunt estimate la 5,9%1 din 
PIB;

C. întrucât externalizarea activităţii prin subcontractare şi slujbele interimare presupun 
adeseori o mână de lucru mai puţin calificată şi relaţii de muncă discontinue;

D. întrucât Directiva-cadru 89/391/CEE impune responsabilitatea angajatorilor în punerea 
în aplicare a unei politici de prevenţie sistematici şi include toate riscurile, indiferent de 
statutul lucrătorului;

E. întrucât impactul problemelor cronice de sănătate legate de condiţiile de muncă, cum ar 
fi tulburările musculo-scheletale şi riscurile psiho-sociale este în creştere;

F. întrucât cancerul constituie prima cauza a mortalităţii cauzate de condiţiile de muncă, 
urmat de afecţiunile cardiovasculare şi respiratorii, pe lângă accidentele de muncă, ce nu 
constituie decât o mică parte a deceselor2;

G. întrucât 168 000 de cetăţeni europeni mor în fiecare an de pe urmă accidentelor de 
muncă sau a bolilor profesionale3,

Bilanţul intermediar al Strategiei

1. reaminteşte că actualul cadru de referinţă european în materie de sănătate şi securitate în 
muncă (SSM) nu permite îmbunătăţirea automată a condiţiilor de muncă, buna punere 
în aplicare, îndeosebi prin participarea angajaţilor, şi controlul aplicării legislaţiei în 
domeniu fiind cruciale în acest sens; invită Comisia să acţioneze cu promptitudine odată 
ce au fost constatate infracţiuni;

2. reaminteşte că revendicările angajaţilor şi constrângerile juridice sunt cei doi factori 
principali de motivare a angajaţilor pentru a trece la acţiune4;

3. consideră necesară armonizarea, atât la nivel european, cât şi naţional, a politicilor SSM 
cu celelalte politici publice: sănătate, locuri de muncă, industrie, mediu, transporturi, 
educaţie şi energie;

4. subliniază importanţa aplicării integrale a REACH şi necesitatea unei sinergii mai 
accentuate între aceasta şi politicile SSM la nivel european, precum şi naţional;

5. solicită ca viitoarea strategie europeană să stabilească mai multe obiective măsurabile 
însoţite de calendare obligatorii şi de o evaluare periodică; pledează pentru
obligativitatea obiectivului „un inspector al muncii la fiecare 10 000 de lucrători”, 

                                               
1 Australian Government: The Cost of Work-Related Injury and Illness for Australian Employers, Workers and 
the Community. Australian Safety and Compensation Council, Commonwealth of Australia 2009,  41 p. March 
2009.
2 Organizaţia Internaţională a Muncii, 2005, estimare pentru UE-27; 
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs17/index.htm .
3 Hämäläinen P, Saarela KL, Takala J: Global trend according to estimated number of occupational accidents 
and fatal work-related diseases at region and country level. Journal of Safety Research 40 (2009) 125–139. 
Elsevier B.V.
4 EU-OSHA, studiul „Studiu european privind riscurile noi şi emergente” (Esener), 2009.



PE469.808v01-00 6/11 PR\873201RO.doc

RO

recomandat de OIM;

6. consideră că statele membre şi întreprinderile trebuie să investească mai mult în 
politicile de prevenţie a riscurilor şi să garanteze participarea lucrătorilor la acestea; 
consideră că aceste investiţii ar putea asigura beneficii prin creşterea productivităţii şi 
scăderea cheltuielilor de securitate socială;

7. regretă aplicarea asimetrică a acordului-cadru privind stresul la locul de muncă în UE şi
invită Comisia să prezinte o propunere legislativă privind stresul la locul de muncă;

8. consideră că politica europeană privind riscurile chimice şi profilaxia cancerului cu 
cauze profesionale trebuie să fie mai ambiţioasă şi mai reactivă;

9. subliniază proliferarea formelor de contracte de muncă nestandardizate (posturi 
temporare, sezoniere, cu normă redusă, lucrul la distanţă), care necesită o abordare 
specifică pentru protecţia lucrătorilor; solicită Comisiei să prezinte un instrument 
legislativ privind responsabilitatea comună şi solidară a întreprinderilor în cazul 
subcontractărilor;

10. consideră necesară consolidarea cooperării între UE, OIM şi OMS pentru găsirea de 
soluţii la situaţia de concurenţă socială dintre lucrătorii europeni şi cei din ţări terţe;

Colectarea datelor statistice

11. subliniază că Comisia ar trebui să dispună de mijloacele statistice de evaluare a 
prevenţiei nu numai în ceea ce priveşte accidentele ci şi în materie de patologie şi de 
procentaj al lucrătorilor expuşi agenţilor chimici, fizici sau biologici, precum şi 
situaţiilor periculoase din punctul de vedere al organizării muncii;

12. solicită ca Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (EU-OSHA) să 
recenseze indicatorii naţionali în materie de expunere la factori cancerigeni şi să 
centralizeze datele în materie de expunere a lucrătorilor deosebit de vulnerabili;

13. subliniază dificultăţile în materie de colectare a datelor în numeroase state membre; 
solicită ca activitatea agenţiilor EU-OSHA şi Eurofound (Fundaţia Europeană pentru 
Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă) să fie consolidate şi larg diseminate;

14. constată reducerea numărului accidentelor de muncă din UE, datorată, probabil, 
reducerii activităţii economice şi dezvoltării continue a sectorului terţiar; solicită o mai 
bună luare în considerare a acestei dimensiuni macroeconomice în fixarea obiectivelor 
la nivel european şi naţional şi în evaluarea evoluţiei acestora;

15. ia act de rezultatele proiectului „Scoreboard 2009” al Comisiei ce ilustrează 
performanţele statelor membre; regretă faptul că datele nu fac obiectul niciunui control 
democratic şi că sunt furnizate doar în mod facultativ;

16. consideră necesară studierea legăturii dintre bolile profesionale şi organizarea muncii, în 
defavoarea concentrării asupra elementelor statistice şi depistarea slăbiciunilor de la caz 
la caz;
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17. îşi manifestă îngrijorarea cu privire la respectarea drepturilor relative la SSM în cazul 
activităţilor nedeclarate; subliniază că SSM este un drept independent de statutul 
lucrătorilor şi că acesta trebuie garantat prin legislaţie;

Pentru o cultură a prevenţiei

18. regretă lipsa informaţiilor relative la riscuri în rândul angajaţilor, al angajatorilor, al 
partenerilor sociali şi chiar al serviciilor de sănătate; reaminteşte rolul pozitiv al 
participării şi reprezentării angajaţilor în acest sens1;

19. consideră că toţi lucrătorii trebuie să fie acoperiţi printr-un mecanism de prevenţie a 
riscurilor, inclusiv cei din sectorul public;

20. consideră că trebuie garantată independenţa serviciilor de prevenţie faţă de angajator; 
regretă că gestionarea serviciilor de sănătate în muncă revine, în anumite state membre, 
unor asociaţii ale patronatului, în deplin conflict de interese;

21. reaminteşte că inspecţia muncii are un rol indispensabil în verificarea aplicării legislaţiei 
existente şi, aşadar, a prevenţiei; încurajează statele membre să consolideze sancţiunile 
la adresa întreprinderilor ce nu îşi respectă obligaţiile în materie de drepturi 
fundamentale (salarii, SSM, inclusiv durata muncii);

22. se declară convins că, fără o evaluare a riscurilor, este imposibilă protecţia corectă a 
lucrătorilor; consideră că este important ca IMM-urile să fie susţinute în implementarea 
propriilor politici de prevenţie a riscurilor; subliniază rolul pozitiv al iniţiativelor cum ar 
fi OiRA2, simple, gratuite şi bine ţintite;

23. îşi declară îngrijorarea cu privire la impactul subcontractării, de exemplu în domeniul 
instalaţiilor nucleare civile şi militare, întrucât angajatorii au tendinţa de a-şi limita 
acţiunile preventive la propriii angajaţi; invită Comisia să prezinte propuneri legislative 
în materie de subcontractare;

24. solicită Comisiei să propună o directivă3 de protecţie a alertei şi expertizei, în cazul 
persoanelor ce alertează în mod legitim cu privire la riscurile nerecunoscute în sânul 
unei întreprinderi;

Lucrători vulnerabili şi riscuri specifice

25. subliniază că migranţii4, tinerii, vârstnicii, femeile apte de procreare, persoanele cu 
handicap, lucrătorii puţin calificaţi sunt categoriile cele mai expuse riscului5;

26. regretă lipsa de iniţiative care să abordeze situaţia lucrătorilor independenţi,  temporari, 
interni sau cu contract pe scurtă durată, cu toate că şi aceştia beneficiază de dreptul la 
SSM;

                                               
1 EU-OSHA, studiu Esener ; Eurofund, Condiţii de muncă şi dialog social, 2009.
2 Online interactive Risk Assessment, dezvoltată de EU-OSHA.
3 Conform exemplului  Whistleblower Protection Act din 1989 din SUA.
4 Eurofound, Locul de muncă şi condiţiile de muncă ale lucrătorilor migranţi, 2007.
5 Milieu, Riscuri ocupaţionale de sănătate şi securitate pentru lucrătorii cei mai vulnerabili, 2011.
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27. se declară îngrijorat de condiţiile de muncă din sectorul activităţilor nucleare, unde sunt 
angajaţi lucrători detaşaţi, interimari sau subcontractaţi prea puţin informaţi cu privire la 
drepturile lor; reaminteşte riscurile cu care se pot confrunta aceşti salariaţi în cazul unui 
nivel redus de protecţie socială;

28. solicită elaborarea unui studiu de impact al riscurilor potenţiale prezentate de 
nanotehnologii la locul de muncă;

29. consideră că o durată excesivă a muncii şi perioade insuficiente de repaus constituie un 
factor major de creştere a nivelului accidentelor de muncă şi al bolilor profesionale; 
pledează pentru eliminarea clauzelor de exceptare de la directiva 2003/88/CE şi 
subliniază că aceste clauze încalcă principiile fundamentale ale SSM;

30. îşi manifestă preocuparea cu privire la orarele de lucru parţiale impuse, reduse şi la 
munca nocturnă1; solicită evaluarea riscurilor prezentate de lucrul la distanţă, de
activităţile multiple asupra concilierii vieţii private şi a celei profesionale;

31. solicită ca viitoarea propunere legislativă2 privind tulburările musculo-scheletale să 
acopere toate categoriile de lucrători;

32. reiterează solicitarea sa ca recomandarea 2003/670 privind lista europeană a bolilor 
profesionale să fie transformată în directivă;

33. îşi manifestă îngrijorarea cu privire la numărul de cazuri de cancer cu cauze 
profesionale3; regretă că un număr mare de lucrători sunt încă expuşi la riscurile 
prezentate de azbest4;

34. solicită Comisiei şi statelor membre să accelereze implementarea REACH, îndeosebi 
substituirea substanţelor chimice celor mai periculoase;

35. solicită Comisiei să propună revizuirea directivei 2004/37 privind substanţele 
cancerigene şi mutagene înainte de sfârşitul lui 2012, pentru extinderea sferei sale de 
aplicare la substanţele reprotoxice în analogie cu substanţele foarte periculoase 
prevăzute în REACH şi de consolidare a aplicării principiului substituirii; solicită 
includerea preocupărilor legate de sănătatea reproductivă;

36. consideră că ar trebui stabilite limite maxime de expunere la nivel european, bazate pe 
efectele asupra sănătăţii, iar nu pe evaluarea fezabilităţii tehnice, ca în prezent, pentru 
cea mai mare parte a substanţelor cancerigene;

37. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, 
Comisiei şi parlamentelor naţionale şi guvernelor statelor membre.

                                               
1 Eurofound, European Working Condition Survey (EWCS), 2010; Eurostat, Flexibilitate în conceperea timpului 
de lucru pentru femei şi bărbaţi.
2 Prevăzută în programul de lucru al Comisiei pentru anul 2011
3 Nordic Occupational Cancer Project (NOCCA).
4 Comitetul înalţilor-responsabili cu inspecţia muncii (CHRIT), 2006.
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EXPUNERE DE MOTIVE

I. Îmbunătăţirea punerii în aplicare a legislaţiei UE

Există un acquis comunitar solid în materie de sănătate şi securitate în muncă (SSM), 
constând din directiva-cadru din 1989 şi directivele privind riscurile sau sectoarele specifice, 
inclusiv REACH. Această legislaţie, permiţând punerea în aplicare a tratatelor europene şi a 
Cartei drepturilor fundamentale în domeniul sănătăţii în muncă, garantează respectarea 
dreptului fundamental la sănătate.

Însă strategia subliniază că acest lucru nu este suficient. Legislaţia trebuie dezvoltată pentru a 
o adapta la noi riscuri, cum ar fi riscurile psiho-sociale. Aceste riscuri nu sunt suficient 
adresate în strategia comunitară 2007-2012, nici în anumite state membre. Însă, în prezent, se 
constată un risc major de sănătate în muncă. Întreprinderile abordează în general riscurile 
psiho-sociale prin oferirea de formare profesională, însă cel mai adesea lucrătorii suferă de pe 
urma organizării muncii şi a unui stil de gestiune necorespunzătoare. Prin urmare, este 
necesară studierea mai ales a legăturii dintre inconvenientele de la locul de muncă şi 
organizarea muncii, de o manieră mai amănunţită, pentru a se putea identifica soluţii durabile 
la creşterea riscurilor psiho-sociale.

Este, de asemenea, necesară o mai bună armonizare europeană, după caz. De altminteri, 
legislaţia nu rezolvă toate problemele. Trebuie respectată litera, dar şi spiritul directivei-cadru 
şi ale directivelor sectoriale de către statele membre, atunci când se aplică legislaţia. 
Verificarea bunei aplicări a legislaţiei în materie de SSM presupune un rol esenţial al 
inspecţiilor muncii în prevenirea şi controlul riscurilor. Inspecţiile au un rol pozitiv şi pentru 
îmbunătăţirea informaţiei şi a expertizei în cadrul întreprinderii. Statele membre ar trebui să 
consolideze efectivele şi resursele destinate inspecţiei muncii şi să atingă obiectivul de un 
inspector la fiecare 10 000 de lucrători, conform recomandărilor Organizaţiei Inspecţiei 
Muncii. Acest obiectiv figura deja în raportul Wilmott al Parlamentului European cu privire la 
strategia comunitară 2007-2012. De altfel, Comisia Europeană are un rol important prin 
procedurile de încălcare pe care le poate iniţia împotriva statelor membre. Totodată, este 
necesar ca actorii direct implicaţi, respectiv lucrătorii şi toate persoanele ce au acces la locul 
de muncă, să aibă posibilitatea de a participa la procesul de identificare şi de prevenţie a 
riscurilor.

În fine, trebuie menţionat rolul pozitiv pe care îl au persoanele care alertează în mod legitim 
cu privire la riscurile nerecunoscute în sânul unei întreprinderi. Procesul de alertare ar trebui 
protejat, după cum este cazul în anumite ţări din Europa şi alte părţi ale lumii. În Regatul 
Unit, prin Public Interest Disclosure Act  este protejat orice whistleblower încă din 1998, de 
concediere şi orice presiuni. În Statele Unite, protecţia acestora depinde mai ales de subiectul 
denunţului şi de statutul celui care-l face, şi este prevăzută în Whistleblower Protection Act, 
1989.

Este important de menţionat că, în viziunea raportorului, eforturile de îmbunătăţire a SSM 
aduc rezultate reciproc avantajoase. Punerea în aplicare a politicilor şi practicilor de 
promovare a sănătăţii în muncă generează rezultate benefice în patru domenii: beneficii 
economice, sociale, individuale şi la nivelul imaginii întreprinderii.
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II. Includerea tuturor angajaţilor în politicile de prevenţie a riscurilor

În primul rând, este importantă identificarea categoriilor de lucrători confruntaţi cu riscuri, a 
lucrătorilor neacoperiţi, pentru a putea oferi un răspuns adecvat. Ulterior este necesar ca toţi 
aceştia să fie acoperiţi prin politici de prevenţie şi să beneficieze efectiv de respectarea 
dreptului lor fundamental la sănătate.

Există mai multe categorii de lucrători ce se confruntă cu riscuri: salariaţii din IMM-uri, 
lucrătorii din sectoare cu grad de periculozitate cum ar fi cel al construcţiilor, lucrătorii cu 
handicap, femeile. De exemplu, femeile sunt mai numeroase în rândul lucrătorilor săraci, 
tocmai din cauza ofertelor nedorite de lucru cu timp parţial, cu timp de lucru în 2 sau 3 plaje 
orare pe zi, şi din cauza contractelor precare, mai ales în sectoarele distribuţiei en gros, al 
curăţeniei, al serviciilor de îngrijire şi al caselor de bătrâni.

Protecţia angajaţilor în IMM-uri reprezintă o altă provocare, întrucât se înregistrează o rată 
semnificativă de creştere a riscului în protecţia lucrătorilor. Una dintre căi ar fi simplificarea 
procedurii de evaluare a riscurilor pentru IMM. Programul informatic distribuit de EU-OSHA, 
OiRA, are un rol important în acest sens. Pe de altă parte, studiul european Esener arată că 
angajatorii recunosc faptul că sunt primii care nu dispun de informaţii şi de resurse, pe de o 
parte, iar pe de altă parte obligaţiile legale sunt cele care îi motivează în principal pentru a 
implementa acţiuni de prevenţie.

Există, de asemenea, categorii neacoperite de politicile de prevenţie, neincluse în domeniul de 
aplicare al acestora: lucrătorii angajaţi prin subcontractare, lucrătorii neînregistraţi, lucrătorii 
casnici, lucrătorii fals independenţi, lucrătorii în condiţii precare. Se constată că piaţa muncii 
din Europa este marcată de o externalizare crescândă a locurilor de muncă: subcontractare în 
cascadă, detaşarea lucrătorilor, contracte interimare etc. În cazul contractelor temporare, de 
exemplu, o anumită proporţie relevă într-adevăr de opţiunea personală, în timp ce o alta 
reprezintă de fapt o constrângere impusă la nivel individual. Însă în toate cazurile este vorba 
de o problemă de informare şi de formare cu privire la riscuri. Cazul sectorului nuclear este 
ilustrativ.

Într-adevăr, ţinând cont de efectele potenţial dezastruoase ale unei erori umane în gestionarea 
deşeurilor radioactive şi a combustibilului uzat, este esenţială existenţa unor norme riguroase 
de formare, de securitate în muncă şi de inspecţie de către entităţi independente. Lucrătorii 
înşişi sau reprezentanţii acestora trebuie consultaţi şi implicaţi în elaborarea şi aplicarea 
măsurilor de securitate. Ar trebui oferite posibilităţi de formare continuă pentru toţi lucrătorii 
angajaţi în cadrul instalaţiilor unde se depozitează materiale periculoase sau pentru cei 
implicaţi în transportarea unor astfel de materiale: acest lucru nu se referă doar la personalul 
tehnic, ci la toţi lucrătorii, indiferent de durata contractului lor de muncă sau de rolul lor la 
faţa locului.

III. Măsurarea riscurilor chimice şi biologice

Riscurile chimice şi biologice sunt complexe şi datele existente sunt încă insuficiente, dar nu 
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există îndoială că acestea au un impact foarte dăunător asupra lucrătorilor. Trebuie acţionat cu 
promptitudine în ceea ce priveşte azbestul, siliciul şi alte substanţe cancerigene 
binecunoscute. Trebuie evaluate şi identificate produse substituibile substanţelor cancerigene 
şi trebuie elaborate procese de control pentru acelea ce nu pot fi înlocuite. REACH a avut un 
rol foarte important în prevenirea cancerului şi a altor boli cronice legate de muncă: este 
necesară actualizarea şi aplicarea completă a acestor dispoziţii. Nu în ultimul rând, este 
necesară acordarea unei atenţii deosebite femeilor aflate la vârsta procreării, pentru a se evita 
impactul asupra fătului.


