
 
Rak na delovnem mestu: predpisi o zaščiti
zaposlenih
 
Več kot polovico smrti zaradi z delom povezanih bolezni povzročijo rakava obolenja.
Evropski predpisi so namenjeni boljši zaščiti zaposlenih pred rakotvornimi snovmi.
 

Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju 17. februarja 2022 izglasovali posodobitev
evropskih predpisov o omejevanju škodljivih snovi na delovnem mestu, da bi še bolj zmanjšali
nevarnost, da delavci zbolijo. Novi predpisi bodo razširili pristojnosti direktive o kancerogenih ali
mutagenih snoveh na delovnem mestu, ki bo obsegala tudi snovi, ki škodijo reproduktivnemu
zdravju.
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Tretja dopolnitev direktive o prisotnosti škodljivih snovi na delovnem mestu uvaja mejne vrednosti izpostavljenosti 5 novim nevarnim

snovem
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https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20220210IPR23021/hazardous-substances-in-the-workplace-ep-approves-deal-for-stricter-eu-rules
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20220210IPR23021/hazardous-substances-in-the-workplace-ep-approves-deal-for-stricter-eu-rules


Direktiva določa mejne vrednosti izpostavljenosti akrilonitrilnim in nikljevim spojinam in nižjo
mejno vrednost izpostavljenosti benzenu. Parlamentu je uspelo doseči, da dogovor vsebuje tudi
zahtevo, da morajo biti zdravstveni delavci, ki delajo z nevarnimi snovmi, bolje usposobljeni.
Komisijo so pozvali, naj pripravi seznam izdelkov in smernic ravnanja z njimi do konca leta
2022.  
 
 
Več o tem, kako se EU bori proti rakuin o predlogih izboljšav 
 
Leta 2017 so poslanci med prvo revizijo direktive o prisotnosti škodljivih snovi na delovnem
mestu na seznam nevarnih snovi uvrstili 11 novih karcinogenih substanc.
 
Mejne vrednosti zajemajo tudi izpostavljenost snovem preko rokovanja ali preko vdihavanja
hlapov. Decembra 2018 so poslanci direktivi dodali 8 novih snovi, ki med drugim vključujejo
hlape dizelskih goriv ter rabljeno motorno olje.
 
Poslanci so leta 2019 potrdili še strožje predpise, ki so uvedli mejne vrednosti izpostavljenosti
petim novim nevarnim snovem, ki se uporabljajo predvsem pri proizvodnji baterij, taljenju cinka
in bakra, v laboratorijskih raziskavah, proizvodnji elektronskih aparatov in reciklaži.
 

Boljša zaščita pred azbestom 
 
Vsako leto v EU zaradi izpostavljenosti azbestu umre med 30.000 in 90.000 ljudi. Parlament je v
resoluciji, sprejeti 20. oktobra 2021, pozval k oblikovanju evropske strategije za odstranjevanje
vsega azbesta in izboljšanje obstoječih predpisov, da bodo bolje zaščitili ogrožene delavce.
Evropski poslanci hočejo zmanjšati mejno vrednost izpostavljenosti z 0,1 vlakna/cm3 na 0,001
vlakna/cm3 ter vpeljati obvezne preglede in odstranjevanje azbesta pred začetkom prenov. Prav
tako hočejo zagotoviti priznavanje vseh poklicnih bolezni, da bodo žrtve lahko prejele ustrezno
odškodnino.

Video: druga dopolnitev direktive o škodljivih snoveh na delovnem mestu
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/carcinogens-at-work-better-protection-from-harmful-substances_N01-PUB-181204-
CARC_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20200131STO71517/svetovni-dan-boja-proti-raku-ukrepi-eu-za-premagovanje-raka
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20220106STO20405/kako-lahko-eu-pospesi-ukrepanje-proti-raku
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
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211014IPR14932/protect-workers-from-asbestos-more-robustly


•
•
•

Rak na delovnem mestu: ključna dejstva 
 
Rak je najpogostejši vzrok smrti zaradi z delom povezanih bolezni. Podatki kažejo, 52 odstotkov
z delom povezanih smrti povzroči rak, 24 odstotkov bolezni srca in ožilja, 22 odstotkov druge
bolezni, za 2 odstotka so krive poškodbe. 
 
Najpogostejši tipi z delom povezanega raka so pljučni rak, mezotelioma (zaradi izpostavljenosti
azbestu) in rak na mehurju.
 
Gradbeništvo, kemična, avtomobilska in pohištvena industrija ter proizvodnja hrane in oblačil so
sektorji, kjer so rakava obolenja še posebej razširjena.
 

Več o ukrepih Evropskega parlamenta proti raku:
 

Zaradi raka na dojkah v Evropi vsako leto umre 90.000 žensk 
Glifosat: Parlament želi, da je zdravje ljudi na prvem mestu 
Četrtina Evropejcev kadi: bodo nove omejitve za trženje tobaka ta delež zmanjšale?
 

Več informacij o zaščiti delavcev lahko najdete tudi v člankih Kako EU izboljšuje javno
zdravje? in Kako EU izboljšuje pravice delavcev in pogoje dela.
 

Video: prva dopolnitev direktive o škodljivih snoveh na delovnem mestu
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/work-related-cancer-members-update-rules

Povezave
Dosje postopka
Na kratko: Rak na delovnem mestu - mejne vrednosti izpostavljenosti kancerogenom in
mutagenom
Služba Evropskega parlamenta za raziskave: Zaščita delavcev pred azbestom
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1691%20
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/work-related-cancer-members-update-rules
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20190705STO56307/kako-eu-izboljsuje-javno-zdravje
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/society/20190705STO56307/kako-eu-izboljsuje-javno-zdravje
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0262(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659312/EPRS_BRI(2020)659312_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659312/EPRS_BRI(2020)659312_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2021)662655

