
 
Substanțele cancerigene la locul de muncă:
lucrătorii vor fi protejați mai bine
 
Cancerul cauzează peste jumătate dintre decesele legate de locul de muncă în UE. Aflați
detalii despre noile norme privind agenții cancerigeni și mutageni.
 

Pentru a continua reducerea riscului de îmbolnăvire a lucrătorilor, eurodeputații au votat pe 17
februarie 2022 pentru actualizarea regulilor UE de limitare a substanțelor nocive la locul de
muncă. Noile reguli vor extinde directiva asupra substanțelor cancerigene și mutagene la locul
de muncă pentru a include substanțe care dăunează sănătății reproductive. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20220210IPR23021/hazardous-substances-in-the-workplace-ep-approves-deal-for-stricter-eu-rules
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20220210IPR23021/hazardous-substances-in-the-workplace-ep-approves-deal-for-stricter-eu-rules


Vor fi stabilite limite de expunere la acrilonitril și compuși de nichel și o limită mai joasă de
expunere pentru substanța deja inclusă în directivă, benzen. Parlamentul a ajuns la un acord
pentru a solicita o mai bună instruire a lucrătorilor din domeniul sanitar expuși la produse
periculoase. De asemenea, a cerut Comisiei să prezinte o listă de produse periculoase și
ghiduri de utilizare a acestora până la finele lui 2022.
 
 
Citiți mai mult despre cum combate UE cancerul și despre îmbunătățirile propuse pentru viitor.
 
În 2017, în timpul primei revizuiri a directivei, europarlamentarii au stabilit limite de expunere
pentru 11 agenți cancerigeni.
 
 
În 2018 aceștia au adoptat reguli și mai stricte, incluzând limite de expunere pentru încă 8
substanțe care cauzează cancerul, fie prin inhalare, fie prin manipulare. Aceste substanțe includ
emisiile diesel și uleiurile de motor uzate.
 
 
În 2019 regulile au fost actualizate din nou pentru a limita expunerea lucrătorilor la încă cinci
substanțe chimice utilizate la fabricarea bateriilor din nichel-cadmiu sau topirea de zinc și cupru,
în laboratoare, în domenii legate de electronică, funeralii, construcții, sănătate, materii plastice
și reciclare.
 

Protecție mai bună la azbest 
 

Cancerigeni la serviciu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/carcinogens-at-work-better-protection-from-harmful-substances_N01-PUB-181204-
CARC_ev

Cancerigeni și mutageni
• Substanțe chimice care pot cauza cancer sau mutații genetice
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/politica-ue-in-domeniul-sanatatii/20200131STO71517/ziua-mondiala-a-luptei-impotriva-cancerului-cum-combate-ue-aceasta-boala
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/carcinogens-at-work-better-protection-from-harmful-substances_N01-PUB-181204-CARC_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/carcinogens-at-work-better-protection-from-harmful-substances_N01-PUB-181204-CARC_ev


În fiecare an în UE mor între 30 000 și 90 000 de oameni din cauza expunerii la azbest. În
rezoluția adoptată pe 20 octombrie 2021 Parlamentul face apel la o strategie europeană pentru
îndepărtarea completă a azbestului și pentru îmbunătățirea regulilor actuale pentru a proteja
mai bine lucrătorii expuși. Deputații vor să reducă limita de expunere de la 0,1 fibre / cm3 la
0,001 fibre/cm3 și să introducă diagnosticări obligatorii pentru eliminarea azbestului înaintea
lucrărilor de renovare. Aceștia mai doresc recunoașterea tuturor bolilor profesionale, pentru ca
victimele acestora să poată obțină o compensare decentă.
 
 
 
Cancerul la locul de muncă 
 
Cancerul este cauza principală a deceselor legate de locul de muncă în UE. În fiecare an 52%
dintre aceste decese sunt cauzate de cancer, 24% de bolile circulatorii, 22% de alte boli și 2%
de accidente de muncă. Cele mai frecvente tipuri de cancer legate de locul de muncă sunt
cancerul pulmonar, mezoteliomul (cauzat de expunerea la particule de azbest) și cancerul
vezicii urinare.
 
 
Sunt afectate în mod special sectorul construcțiilor, al produselor chimice, al automobilelor și al
mobilei, al producătorilor de alimente, al textilelor, al prelucrării lemnului și sectorul sănătății.
 
 
Aflați mai multe despre modul în care UE îmbunătățește drepturile și condițiile de muncă ale
lucrătorilor și despre ce face UE pentru sănătatea publică.
 

Cancerul la locul de muncă
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/work-related-cancer-members-update-rules
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20211014IPR14932/protect-workers-from-asbestos-more-robustly
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20211014IPR14932/protect-workers-from-asbestos-more-robustly
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_1691
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20190506STO44344/cum-imbunatateste-ue-drepturile-lucratorilor-si-conditiile-de-munca
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20190506STO44344/cum-imbunatateste-ue-drepturile-lucratorilor-si-conditiile-de-munca
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/politica-ue-in-domeniul-sanatatii/20190705STO56307/imbunatatirea-sanatatii-publice-masurile-ue
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/work-related-cancer-members-update-rules


Mai multe informații
Fișa procedurală
Trenul legislativ
Studiu EPRS
Peste 90.000 de femei mor în fiecare an în UE din cauza cancerului la sân
Glifosat: Parlamentul solicită o regândire a modelului nostru agricol
Protejarea lucrătorilor de azbest - fișă procedurală
Protejarea lucrătorilor de azbest - studiu (EN)
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0262(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-first-proposal-amending-the-carcinogens-and-mutagens-directive
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659312/EPRS_BRI(2020)659312_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20171012STO85937/breast-cancer-more-than-90-000-women-die-in-eu-every-year
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20171124STO88814/glyphosate-renewal-parliament-puts-people-s-health-first
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2182(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2021)662655

