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Вещества, причиняващи рак: ЕП приема мерки
за по-безопасни работни места
Ракът причинява над половината смъртни случаи, свързани с работното място.
Актуализирани правила на ЕС ограничават рисковете от излагане на опасни
субстанции.

Парламентът гласува мерки за подобряване на защитата на работниците ©AP Images/European Union-EP
Директива от 2004 г. налага изисквания за ограничаване на присъствието на вредни
вещества на работното място, които могат да причинят рак или генетични мутации.
Депутатите актуализираха правилата на ЕС за ограничаване на присъствието на
вредни вещества на работните места през февруари 2022 г.
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Промените разширяват обхвата на директивата, която вече включва не само вещества,
причиняващи рак или мутации, но и потенциално опасни субстанции за
репродуктивното здраве. Налагат се ограничения за присъствието на акрилонитрил и
никелови съединения на работните места и се намалява лимитът за присъствие на
бензен.
Освен това в рамките на преговорите със Съвета депутатите включиха изискване за
по-добро запознаване на здравните работници с потенциално опасни продукти, с които
те боравят. Европейската комисия трябва да подготви списък и инструкции за работа с
такива продукти до края на 2022 г.
Научете какви мерки предприема ЕС за борба с рака и какви са препоръките на
Парламента в тази област.
През 2017 г. при първите изменения на директивата евродепутатите добавиха 11
субстанции към списъка с контролираните вещества, а през декември 2018 г. ‒ още
осем, сред които бяха газовете, отделяни при изгаряне на дизелово гориво, и
отработено моторно масло.
При трети преглед на директивата през 2019 г. бяха добавени още пет субстанции към
списъка с контролираните вещества. Те включваха вещества, които се ползват при
производството на никелово-кадмиеви батерии, обработката на цинк и мед, в
лаборатории, електронни материали, строителство, здравеопазване и други сектори.

Канцерогени
на работното място: по-добра защита от вредни вещества (2018
г.)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/carcinogens-at-work-better-protection-from-harmful-substances_N01-PUB-181204CARC_ev

По-добра защита от азбест
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Всяка година между 30 000 и 90 000 души умират в ЕС поради излагане на азбест, като
в повечето случаи поемането на канцерогена става в трудови условия. През октомври
2021 г. Парламентът призова за намаляване на допустимите прагове за излагане на
азбест на работното място. Депутатите също така искат задължителни проверки на
сградите за наличие на азбест и признаване на професионалните заболявания, за да
могат пострадалите да получат компенсации.

Рискът от рак на работното място
Около 52% от смъртните случаи в ЕС, свързани с работното място, са причинени от рак,
посочва Европейската комисия. По-рядко причина за смъртта са сърдечно-съдовите
заболявания (в 24% от случаите).
Най-често ракът на работното място засяга белите дробове, обвивките на телесните
кухини (мезотелиоми - причинени от излагане на азбест) и пикочния мехур. Според
оценки на Световната здравна организация всеки десети случай на рак на белите
дробове е тясно свързан с рискове на работното място.
Особено застрашени са работниците в строителството, химическата промишленост,
автомобилостроенето, производството на мебели, храни и облекла,
дървообработващата промишленост и здравеопазването.

Промени в правилата за опасните вещества от 2017 г.
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/work-related-cancer-members-update-rules

Прочетете как ЕС защитава правата на работещите и как работи за подобряване на
здравето на европейците.
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Допълнителна информация
Процедура и документи: Защита на работниците от опасни за здравето вещества
(четвърто изменение)
Материал на Изследователската служба на ЕП: ограничения на присъствието на
опасни вещества на работното място (четвърто изменение) (EN)
Процедура и документи: Защита на работниците от азбест
Материал на Изследователската служба на ЕП: Защита на работниците от азбест (EN)
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