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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o hodnotení v polovici trvania európskej stratégie v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci na obdobie rokov 2007 – 2012
(2011/2147(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej preambulu a jej články 3 a 6,

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 3, 6, 9, 20, 
151, 152, 153, 154, 156, 159 a 168,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej články 1, 3, 27, 31, 
32 a 331,

– so zreteľom na Európsku sociálnu chartu z 3. mája 1996, a najmä na jej I. časť a článok 
3 jej II. časti,

– so zreteľom na Philadelphskú deklaráciu z 10. mája 1944 týkajúcu sa cieľov a zámerov 
Medzinárodnej organizácie práce,

– so zreteľom na dohovory a odporúčania MOP v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 zo 
16. decembra 2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci2,

– so zreteľom na smernicu Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na 
podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (rámcovú 
smernicu) a jej samostatné smernice3,

– so zreteľom na smernicu 2003/88/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 
2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času4,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES z 20. júna 2007, 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/391/EHS, jej samostatné smernice, ako aj 
smernice Rady 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES s cieľom zjednodušiť 
a zracionalizovať správy o vykonávaní v praxi5,

– so zreteľom na smernicu Rady 2010/32/EÚ z 10. mája 2010 , ktorou sa vykonáva 
Rámcová dohoda o prevencii poranení ostrými predmetmi v nemocničnom 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 303, 14.12.2007, s. 1.
2 Ú. v. ES L 354, 31.12.2008, s. 70.
3 Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.
4 Ú. v. ES L 299, 18.11.2003, s. 9.
5 Ú. v. ES L 165, 27.6.2007, s. 21.
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a zdravotníckom sektore, uzavretá medzi HOSPEEM a EPSU1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Zlepšenie kvality a produktivity práce: 
stratégia Spoločenstva v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2007 –
2012 (KOM(2007)0062),

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Obnovená sociálna agenda: Príležitosti, 
prístup a solidarita v Európe 21. storočia (KOM(2008)0412),

– so zreteľom na správu Komisie o uplatňovaní rámcovej dohody o pracovnom strese 
prijatej sociálnymi partnermi (SEK(2011)0241),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. februára 2005 o podpore bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci2,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2006 s odporúčaniami pre Komisiu o ochrane 
pracovníkov v európskom zdravotníctve pred infekciami prenášanými krvou v dôsledku 
poranení injekčnou ihlou3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. mája 2007 o podpore dôstojnej práce pre 
všetkých4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2008 o stratégii Spoločenstva v oblasti 
ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie na obdobie 2007 – 20125,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. marca 2009 o sociálnej zodpovednosti 
subdodávateľských podnikov vo výrobnom reťazci6,

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Európskej komisie z 24. apríla 2011 s názvom 
Hodnotenie v polovici trvania európskej stratégie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci na obdobie rokov 2007 – 2012 (SEK(2011)0547),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre 
životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A7-0000/2011),

A. keďže právo na zdravie je základným právom a keďže všetci pracovníci majú právne 
zaručené pracovné podmienky, ktoré rešpektujú ich zdravie, bezpečnosť a dôstojnosť,

B. keďže náležitou ochranou pracovníkov sa zasa podporujú dobré životné podmienky, 
kvalita práce a produktivita, keďže náklady podnikov a systémov sociálneho 

                                               
1 Ú. v. ES L 134, 1.6.2010, s. 66.
2 Ú. v. EÚ C 304E, 1.12.2005, s. 400.
3 Ú. v. EÚ C 303E, 13.12.2006, s. 754.
4 Ú. v. EÚ C 102E, 24.4.2008, s. 321.
5 Ú. v. EÚ C 41E, 19.2.2009, s. 14.
6 Ú. v. EÚ C 117E, 6.5.2010, s. 176.
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zabezpečenia na choroby z povolania a pracovné úrazy sa odhadujú na 5,9 % HDP1,

C. keďže častým dôsledkom externalizácie práce formou subdodávateľstva a práce 
prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania je menej kvalifikovaná pracovná sila 
a nesúdržné pracovné vzťahy,

D. keďže rámcová smernica 89/391/EHS zavádza pre zamestnávateľov zodpovednosť za 
zavádzanie politiky systematickej prevencie pokrývajúcej všetky riziká bez ohľadu na 
postavenie pracovníka,

E. keďže sa zintenzívňuje vplyv chronických zdravotných problémov, ktoré súvisia 
s prácou, ako napríklad muskuloskeletárne poruchy a psycho-sociálne riziká,

F. keďže nádorové ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtnosti súvisiacej s prácou, po 
ktorej nasledujú srdcovo-cievne a respiračné ochorenia, zatiaľ čo pracovné úrazy 
predstavujú iba malú časť úmrtí2,

G. keďže 168 000 európskych občanov každoročne zomrie v dôsledku pracovných úrazov 
alebo chorôb z povolania3,

Hodnotenie stratégie v polovici trvania

1. pripomína, že európsky referenčný rámec v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci (BOZP) neumožňuje automaticky zlepšiť pracovné podmienky a že náležité 
zavádzanie právnych predpisov, najmä prostredníctvom zapájania zamestnancov, 
a kontrovanie ich uplatňovania sú veľmi dôležité; žiada Komisiu, aby v prípade zistenia 
porušení rýchlo konala;

2. pripomína, že právne vynútenie a požiadavky zamestnancov sa javia ako dva hlavné 
faktory motivácie zamestnávateľov, aby začali konať4;

3. považuje za potrebné, aby sa na európskej, ako aj na vnútroštátnej úrovni zosúladili 
politiky v oblasti BOZP s ďalšími verejnými politikami v oblastiach, ako sú  
zdravotníctvo, zamestnanosť, priemysel, životné prostredie, doprava, vzdelávanie 
a energetika;

4. zdôrazňuje význam úplného zavedenia REACH a potrebu väčšej synergie medzi týmito 
politikami a politikami v oblasti BOZP na európskej úrovni, ako aj v rôznych členských 
štátoch;

5. žiada, aby sa v budúcej európskej stratégii stanovilo viac merateľných cieľov spolu so 
                                               
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, s. 41. mareec
2009.
2 Medzinárodná organizácia práce, odhad pre EÚ-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, štúdia s názvom Európska štúdia o nových a vynárajúcich sa rizikách (Esener), 2009.
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záväznými harmonogramami a pravidelným hodnotením; očakáva, že sa cieľ jedného 
inšpektora práce na 10 000 pracujúcich, ktorý odporúča MOP, stane záväzným;

6. domnieva sa, že členské štáty a podniky musia investovať viac do politík na 
predchádzanie rizikám a zabezpečiť, aby pracujúci boli do nich zapojení; domnieva sa, 
že návratnosť tejto investície je zabezpečená zvýšenou produktivitou prace a nižšími 
výdavkami v oblasti sociálneho zabezpečenia;

7. vyjadruje poľutovanie nad nejednotným uplatňovaní v EÚ rámcovej dohody 
o pracovnom strese; žiada Komisiu, aby predložila legislatívny návrh týkajúci sa 
pracovného stresu;

8. domnieva sa, že európska politika týkajúca sa chemických rizík a predchádzania 
nádorovým ochoreniam z povolania musí byť ambicióznejšia a reaktívnejšia;

9. poukazuje na rozširovanie neštandardizovaných foriem zamestnania (práce na určitú 
dobu, sezónnej práce, práce na polovičný úväzok, práce na diaľku), ktoré si vyžadujú 
osobitný prístup v oblasti ochrany pracujúcich; žiada od Komisie legislatívny nástroj 
týkajúci sa spoločnej a solidárnej zodpovednosti podnikov v subdodávateľských 
sieťach;

10. považuje za potrebné, aby sa posilnila spolupráca medzi EÚ, MOP a SZO s cieľom 
nájsť riešenia problému sociálnej hospodárskej súťaže medzi európskymi pracovníkov 
a pracovníkmi z tretích krajín;

Zber štatistických údajov

11. zdôrazňuje, že Komisia by mala získať štatistické prostriedky na hodnotenie prevencie, 
a to nielen pokiaľ ide o úrazy, ale aj choroby a percento pracovníkov vystavených 
chemickým, psychickým a biologickým látkam, ako aj nebezpečné situácie z hľadiska 
organizácie práce;

12. žiada Európsku agentúru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), aby 
zozbierala vnútroštátne ukazovatele v oblasti vystavenia nádorovým ochoreniam 
a zhodnotila poznatky v oblasti vystavenia pracovníkov, ktorí sú osobitne zraniteľní;

13. zdôrazňuje, že zber údajov je v mnohých členských štátoch ťažký; žiada, aby sa práce 
agentúr EU-OSHA a Eurofound (Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a 
pracovných podmienok) posilnili a aby sa rozširovali v širokej miere;

14. konštatuje zníženie počtu úrazov na pracovisku v EÚ, ktoré je pravdepodobne 
spôsobené nižšou mierou aktivity a neustálou tercializáciou hospodárstva; očakáva, že 
ciele stanovené na európskej a vnútroštátnej úrovni, ako aj hodnotenie ich 
uskutočňovania budú viac zohľadňovať tento makroekonomický rozmer;

15. berie na vedomie výsledky projektu Komisie s názvom Scoreboard 2009, ktoré 
vyjadrujú výkonnosť členských štátov; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že 
údaje nepodliehajú žiadnej demokratickej kontrole a sú poskytované na čisto 
nezáväznom základe;
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16. považuje za potrebné, aby sa preskúmalo prepojenie medzi utrpením pri práci 
a organizáciou práce namiesto zameriavania sa na štatistické prvky a odhaľovanie 
individuálnych slabých stránok;

17. vyjadruje pochybnosti v súvislosti s dodržiavaním práv na BOZP v prípadoch 
neohlásených aktivít; zdôrazňuje, že BOZP je právom bez ohľadu na postavenie 
pracovníka a že toto právo musí byť účinné v legislatíve;

Za kultúru prevencie

18. vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom informácií týkajúcich sa rizík medzi 
zamestnancami, zamestnávateľmi, sociálnymi partnermi či dokonca zdravotníckymi 
službami; pripomína pozitívnu úlohu účasti a zastúpenia zamestnancov v tejto 
súvislosti1;

19. domnieva sa, že ustanovenie o predchádzaní rizikám sa musí vzťahovať na všetkých 
pracovníkov, a to aj na pracovníkov verejného sektora;

20. domnieva sa, že sa musí zabezpečiť nezávislosť útvarov prevencie vo vzťahu k 
zamestnávateľovi; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že pracovná zdravotná 
služba je v niektorých členských štátoch zverená združeniam zamestnávateľov, ktorí sú 
zároveň posudzovateľmi a zúčastnenými stranami;

21. pripomína, že inšpekcia práce zohráva nevyhnutnú úlohu pri overovaní zavádzania 
existujúcej legislatívy, a teda aj v oblasti prevencie; nabáda členské štáty, aby sprísnili 
sankcie voči podnikom, ktoré nedodržiavajú svoje povinnosti v oblasti základných práv 
(mzdy, BOZP vrátane dĺžky pracovného času);

22. je presvedčený, že bez hodnotenia rizík nie je možné náležite chrániť pracovníkov; 
považuje za dôležité, aby sa pomáhalo MSP so zavádzaním ich politík prevencie rizík; 
zdôrazňuje pozitívnu úlohu iniciatív, ako sú OiRA2, ktoré sú jednoduché, bezplatné 
a cielené;

23. vyjadruje znepokojenie nad vplyvom subdodávateľstva, napríklad v oblasti civilných 
a vojenských jadrových zariadení, pretože každý zamestnávateľ sa snaží obmedziť 
preventívne akcie pre svojich vlastných zamestnancov; žiada Komisiu, aby predložila 
právne predpisy týkajúce sa subdodávateľstva;

24. žiada Komisiu, aby navrhla smernicu3, ktorá bude chrániť poukazovanie na riziká 
a expertízu v prípadoch osôb, ktoré legitímne poukazujú na riziká, ktoré nie sú 
uznávané v rámci podniku;

Zraniteľní pracovníci a osobitné riziká

25. zdôrazňuje, že migranti4, mladí ľudia, seniori, ženy v plodnom veku, osoby so 
                                               
1 EU-OSHA, štúdia Esener; Eurofund, Pracovné podmienky a sociálny dialóg, 2009.
2 Online interactive Risk Assessment, vypracovaný EU-OSHA.
3 Podľa príkladu Whistleblower Protection Act z roku 1989 z USA.
4 Eurofound, Zamestnanie a pracovné podmienky migrujúcich pracovníkov, 2007.



PE469.808v01-00 8/12 PR\873201SK.doc

SK

zdravotným postihnutím a nízko kvalifikovaní pracovníci sú kategóriami, ktoré sú 
mimoriadne vystavené riziku1;

26. vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom iniciatív so zameraním na situáciu samostatne 
zárobkovo činných osôb, zamestnancov na určitú dobu, pracovníkov v domácnosti 
a zmluvných pracovníkov na krátku dobu, zatiaľ čo aj oni majú právo na dodržiavanie 
svojej BOZP;

27. vyjadruje znepokojenie nad prácou v sektore jadrových aktivít, v ktorom sú zamestnaní 
presunutí pracovníci, pracovníci agentúr zamestnávania a subdodávateľov, ktorí sú 
nedostatočne informovaní o svojich právach; pripomína riziká, ktoré pre týchto 
zamestnancov predstavuje nižšia úroveň sociálneho zabezpečenia;

28. žiada vypracovať štúdiu vplyvu o možných rizikách nanotechnológií na pracovisku;

29. domnieva sa, že nadmerný pracovný čas a nedostatočné doby na oddych predstavujú 
hlavný faktor zvýšenia miery pracovných úrazov a chorôb z povolania; vyjadruje vôľu, 
aby sa zrušili výnimky v smernici 2003/88/ES, zdôrazňuje, že tieto ustanovenia 
porušujú základné zásady BOZP;

30. vyjadruje vážne znepokojenie nad rozširovaním nedobrovoľných čiastočných 
pracovných úväzkov, prerušovaných pracovných dôb a práce v noci2; očakáva, že sa 
vyhodnotia riziká spojené s prácou na diaľku a viacnásobným zamestnaním na zladenie 
súkromného a pracovného života;

31. očakáva, že budúci legislatívny návrh3 o muskuloskeletárnych chorobách bude 
pokrývať integritu pracujúcich;

32. pripomína svoju požiadavku, aby sa odporúčanie 2003/670 týkajúce sa európskeho 
zoznamu chorôb z povolania pretvorilo na smernicu;

33. vyjadruje vážne znepokojenie nad pretrvávajúcim počtom nádorových ochorení
súvisiacich s pracovnou činnosťou4; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že 
vysoký počet pracovníkov je ešte stále vystavený nebezpečenstvám azbestu5;

34. žiada Komisiu a členské štáty, aby urýchlili zavádzanie REACH a najmä substitúciu 
chemických látok, ktoré najviac vzbudzujú obavy;

35. žiada Komisiu, aby do konca roku 2012 predložila návrh revízie smernice 2004/37 
o karcinogénnych a mutagénnych látkach s cieľom rozšíriť jej rozsah pôsobnosti 
o reprotoxické látky analogicky k látkam vzbudzujúcim veľké obavy v rámci REACH 
a posilniť uplatňovanie zásady substitúcie; žiada, aby sa vytvorila súvislosť 
s reprodukčným zdravím;

                                               
1 Milieu, Riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u najzraniteľnejších pracovníkov, 2011.
2 Eurofound, Prehľad pracovných podmienok v Európe (EWCS), 2010; Europstat, Flexibilita pri úprave 
pracovného času žien a mužov.
3 Naplánované v pracovnom programe Komisie na rok 2011
4 Nordic Occupational Cancer Project (NOCCA).
5 Výbor vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce (CHRIT), 2006.
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36. domnieva sa, že na európskej úrovni by sa mali zaviesť maximálne limity expozície pre 
väčšinu rakovinotvorných látok vychádzajúce z vplyvov na zdravie, a nie z hodnotenia 
technickej uskutočniteľnosti tak, ako je tomu v súčasnosti;

37. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a parlamentom 
a vládam členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Zlepšenie vykonávania právnych predpisov

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) existuje rozsiahle acquis 
communautaire počnúc rámcovou smernicou z roku 1989, smernicami týkajúcimi sa 
osobitných rizík alebo sektorov a smernicou REACH. Tento legislatívny balík, ktorý 
umožňuje uplatňovať európske zmluvy a Chartu základných práv v oblasti BOZP zabezpečuje 
dodržiavanie základného práva na zdravie.

Napriek tomu stratégia poukazuje na to, že to nepostačuje. Tieto právne predpisy treba 
doplniť s cieľom prispôsobiť ich novým rizikám, ako sú napríklad psycho-sociálne riziká. 
Psycho-sociálnym rizikám sa nevenuje dostatočná pozornosť v stratégii Spoločenstva na rok 
2007 až 2012 ani v určitom počte členských štátov. V súčasnosti však predstavujú hlavný 
problém ochrany zdravia pri práci. Podniky vo všeobecnosti riešia psycho-sociálne riziká tak, 
že poskytujú odborné vzdelávanie, avšak pracovníci trpia v prvom rade organizáciou práce 
a nevhodným štýlom riadenia. Ak si prajeme vytvoriť udržateľné riešenia k problému šírenia 
psycho-sociálnych rizík bolo by potrebné hlbšie preskúmať prepojenie medzi utrpením pri 
práci a organizáciou práce.

V prípade, že je to vhodné, je treba aj pokročiť v európskej harmonizácii. Legislatíva ale 
nerieši všetko. Treba, aby boli znenie a zámer rámcovej smernice a odvetvových smerníc 
v plnej miere rešpektované členskými štátmi pri zavádzaní tejto legislatívy. Pri overovaní 
náležitého uplatňovania legislatívy v oblasti BOZP pri prevencii a kontrole rizík majú hlavnú 
úlohu inšpekcie práce. Inšpekcie zohrávajú aj pozitívnu úlohu pri zlepšovaní informovanosti 
a odbornosti v rámci podniku. Členské štáty by mali zvýšiť počet pracovníkov a zdroje 
svojich inšpekcií práce a dosiahnuť cieľ jedného inšpektora na 10 000 pracovníkov, ktorý je v 
súlade s odporúčaniami OIT. Tento cieľ bol už súčasťou Wilmottovej správy Európskeho 
parlamentu o stratégii Spoločenstva na roky 2007 až 2012. Aj Európska komisia môže 
zohrávať svoju úlohu prostredníctvom konaní za porušenie právnych predpisov, ktoré môže 
začať proti členským štátom. V konečnom rade treba, aby priamo zúčastnení aktéri, t. j. 
pracovníci a všetky osoby, ktoré navštevujú pracovisko, mali možnosť zapájať sa do postupu 
identifikácie a prevencie rizík.

Treba sa tiež zmieniť o pozitívnej úlohe, ktorú zohrávajú osoby, ktoré sú tzv. spúšťačmi 
alarmu, ktoré legitímne poukazujú na riziká, ktoré nie sú uznávané v rámci zariadenia. Postup 
poukazovania na riziko by mal byť chránený, ako je tomu v rôznych európskych krajinách 
a vo svete. V Spojenom kráľovstve chráni od roku 1998 zákon s názvom Public Interest 
Disclosure Act tzv. whistleblower pred prepustením a nátlakom. V USA závisí ochrana tzv. 
whistblower najmä od problematiky, na ktorú upozorňuje príslušná osoba a od postavenia 
tejto osoby, pričom je rámcovo upravená v zákone Whistleblower Protection Act z roku 1989.

Treba spresniť, že spravodajkyňa považuje úsilie v oblasti zlepšovania BOZP za úsilie, ktoré 
má pozitíva pre všetky strany. Zavádzanie politík a praxe podporovania ochrany zdravia pri 
práci vytvára pozitívne výsledky v štyroch oblastiach: hospodárskej, sociálnej, osobnej, ako aj 
v oblasti imidžu podniku.



PR\873201SK.doc 11/12 PE469.808v01-00

SK

II. Začleniť všetkých pracovníkov do politiky prevencie

V prvom rade je treba identifikovať ohrozené kategórie pracovníkov, ako aj pracovníkov, na 
ktorých sa nevzťahuje prevencia, s cieľom dospieť k vhodným riešeniam. Je treba uskutočniť 
kroka na to, aby všetci sa politika prevencie vzťahovala na všetkých pracovníkov a aby sa 
účinne rešpektovalo ich základné právo na zdravie.

Po prvé, existujú skupiny ohrozených pracovníkov: zamestnanci MSP, pracovníci, ktorí 
pôsobia v osobitne nebezpečných sektoroch, ako sú stavebníctvo, zdravotne postihnutí 
pracovníci, ženy. Ženy sú tak medzi chudobnými pracujúcimi zastúpené najpočetnejšie, a to 
práve z dôvodu ponúk neželanej práce na čiastočný pracovný úväzok, pracovnej doby 
s dvomi alebo tromi smenami za deň a neistých pracovných zmlúv, najmä v sektore 
veľkoobchodu, čistenia, služieb pre osoby a domovov dôchodcov.

Ochrana zamestnancov v MSP je ďalšou výzvou, pretože v rámci ochrany pracovníkov 
existuje veľký priestor na dosiahnutie pokroku. Jedna z možností pokroku pozostáva zo 
zjednodušenia postupu hodnotenia rizík pre MSP. Svoju úlohu môže zohrávať program 
OiRA, ktorý distribuuje EU-OSHA. Okrem toho európska štúdia Esener poukazuje na to, že 
zamestnávatelia uznávajú, že sú to najmä oni, ktorí nedisponujú dostatočnými informáciami 
a zdrojmi, a motivujú k zavádzaniu preventívnych akcií najmä povinnosti vyplývajúce 
z právnych predpisov.

Po druhé, existujú skupiny, na ktoré sa nevzťahujú politiky prevencie, pretože sú vytláčané 
mimo sféry prevencie: pracovníci v subdodávateľskom sektore, nezaregistrovaní pracovníci, 
pracovníci v domácnosti, nepravé samostatne zárobkovo činné osoby, pracovníci s neistými 
podmienkami... Môžeme konštatovať, že európsky pracovný trh je zasiahnutý rozširovaním 
externalizácie pracovných miest: kaskádové subdodávateľstvo, presun zamestnancov, zmluvy 
prostredníctvom agentúr zamestnávania atď. V rámci zmlúv na určitú dobu napríklad určitá 
časť vždy zodpovedá výberu jednotlivca, ďalšia časť však predstavuje obmedzenie, ktoré je 
jednotlivcovi nanútené. Vo všetkých prípadoch ale existuje problém týkajúci sa 
informovanosti a odborného vzdelávania o rizikách. Objasňuje to prípad jadrového sektora.

Vzhľadom na potenciálne katastrofálne vplyvy ľudského pochybenia pri zaobchádzaní 
s rádioaktívnym odpadom a s vyhoretým palivom je skutočne nevyhnutné, aby existovali 
prísne normy v oblasti odborného vzdelávania, bezpečnosti pri práci a inšpekcie nezávislými 
subjektmi. Samotní pracovníci alebo ich zástupcovia musia byť konzultovaní a začlenení do 
vytvárania a zavádzania bezpečnostných postupov. Všetkým pracovníkom, ktorí pracujú 
v nebezpečných prevádzkach, v ktorých sú uskladnené nebezpečné materiály, alebo ktorí sa 
zúčastňujú na preprave tohto materiálu, by sa malo poskytovať pravidelné vzdelávanie. 
Netýka sa to iba o technických zamestnancov, ale všetkých pracovníkov bez ohľadu na dĺžku 
ich pracovnej zmluvy alebo ich úlohy na danom mieste.

III. Vziať do úvahy chemické a biologické riziká

Chemické a biologické riziká sú komplexné a údaje o nich sú zatiaľ nedostatočné, je však 
nepopierateľné, že majú veľmi negatívny vplyv na pracovníkov. V súvislosti s azbestom, 
kremíkom a ďalšími známymi karcinogénmi treba konať rýchlo. Treba vyhodnotiť 
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a identifikovať produkty, ktorými je možné nahradiť karcinogény, a vypracovať postupy 
kontroly pre tie, ktoré nahradiť možné nie je. Veľmi významnú úlohu pre prevencii 
nádorových ochorení a ďalších chronických chorôb z povolania má zohrávať REACH. Treba, 
aby sa jeho ustanovenia aktualizovali a zavádzali v plnej miere. Nakoniec treba klásť osobitnú 
pozornosť ženám v plodnom veku, a to z hľadiska vplyvu na plod.


