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Ochrana zamestnancov pre karcinogénmi:
európske pravidlá
Viac ako polovicu úmrtí súvisiacich s prácou má na svedomí rakovina. Prinášame
prehľad o nových európskych pravidlách, ktoré majú ľudí na pracovisku lepšie chrániť
pred karcinogénmi.
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Dňa 27. marca 2019 prijali poslanci novelu európskej smernice, ktorá limituje škodlivé chemické
látky, ktorým sú vystavení ľudia na pracovisku. Pridali tam limity pre päť chemikálií, ktoré sa
používajú napríklad pri výrobe niklovo-kadmiových batérií, tavení medi a zinku, výrobe a
recyklácii plastov, v stavebníctve, laboratóriách alebo pohrebníctvach.
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Novelizovaná smernica dnes obsahuje limity pre 27 chemických látok, ktoré spôsobujú
rakovinu.
“Táto dohoda pomôže zlepšiť dlhodobé pracovné podmienky pre viac ako milión pracovníkov v
EÚ a pomôže predísť viac ako 22 tisícom prípadov chorôb z povolania ročne,” vysvetľuje
talianska poslankyňa Laura Agea (EFDD), ktorá mala túto legislatívu v parlemente na starosti.
V roku 2017, počas prvej revízie tejto smernice, ktorá je z roku 2004, stanovili poslanci limity pre
11 nových karcinogénov na pracovisku.
V decembri 2018 parlament prijal ďalšiu novelu, ktorá ešte viac sprísni doterajšie pravidlá a
obmedzí používanie karcinogénov a mutagénov (zvýšené riziko mutácie) v pracovnom
prostredí. Nová legislatíva stanovuje limity pre ďalších osem látok, ktoré spôsobujú rakovinu po
nadýchnutí alebo styku s pokožkou. Patria medzi ne napríklad aj naftové výpary a použitý
motorový olej.

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

Karcinogény a mutagény
• Chemické látky, ktoré môžu spôsobiť rakovinu alebo genetické mutácie.

Rakovina na pracovisku
Rakovina je najčastejšou príčinou úmrtí súvisiacich s prácou - na svedomí ich má až 53%. Za
ňou nasledujú ochorenia obehového systému - 28% a ochorenia dýchacích ciest - 6%.
Najčastejšia sa jedná o rakovinu pľúc, mezotelióm, ktorý spôsobujú azbestové častice a
rakovinu močového mechúra. Každý desiaty človek umierajúci na rakovinou pľúc ju dostal v
práci. Vyplýva to z odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie.
Karcinogénom sú najviac vystavení ľudia pracujúci v stavebníctve, chemickom, potravinárskom
a textilnom priemysle, výrobe automobilov, nábytkárstve, pri spracovaní dreva a v
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zdravotníctve.

Rakovina z práce?
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/work-related-cancer-members-update-rules

Prečítajte si viac o tom, ako EÚ posilňuje práva pracujúcich a zlepšuje pracovné podmienky a
čo robí EÚ pre zdravie občanov.

Viac o tom, čo robí Európsky parlament proti rakovine
Rakovina prsníkov
Glyfostát: Európskemu parlamentu ide o zdravie občanov
Tabak a fajčenie

SK

Generálne riaditeľstvo komunikácie
Európsky parlament - Tlačový hovorca: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

3I3

