
 
Tööst põhjustatud vähktõbi – ELi normid töökohal
leiduvate kantserogeenide kohta
 

Euroopa Liidus on rohkem kui pool tööga seotud surmajuhtumitest tingitud vähktõvest.
Tutvuge ELi normidega, mille eesmärk on kaitsta inimesi töökohal leiduvate
kantserogeenide eest.
 
Et vähendada töötajate haigestumise riski, hääletasid Euroopa Parlamendi liikmed 17.
veebruaril 2022, et tuleb uuendada ELi reegleid kahjulike ainetega kokkupuute kohta töökohal.
Uued reeglid laiendavad direktiivi ulatust kartsenogeenide või mutageenide kohta töökohal, et
hõlmata aineid, mis on kahjulikud viljakusele.
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20220210IPR23021/hazardous-substances-in-the-workplace-ep-approves-deal-for-stricter-eu-rules


See seab kokkupuutepiiri akrüülnitraali ja nikli ühenditele ning madalama kokkupuutepiiri
olemasolevate ainete benseenile. Euroopa Parlament sai nõusoleku sisse arvestada tingimus,
et tervisehoiutöötajad, kes tegelevad ohtlike ainetega peavad olema paremini koolitatud ning
palus Euroopa Komisjonil 2022. aasta lõpuks käia välja tootenimekirjad ja juhendid ohtlike
toodetega tegelemiseks.
 
Loe rohkem ELi vähivastasest võitlusest ja väljakäidud parandustest tulevikuks.
 
Direktiivi teise läbivaatamise ajal 2018. aasta detsembris kiitis parlament heaks rangemad
reeglid. Uude õigusakti lisati kokkupuute piirnormid ja märkused aine kokkupuute kohta nahaga
seoses kaheksa kantserogeense ainega, millega töötajad puutuvad kokku kas neid käideldes
või sisse hingates. Selliseid ohtlikke aineid sisaldavad näiteks diiselmootori heitgaasid ja
kasutatud mootoriõli.
 
 
 
2017. aastal toimus direktiivi esimene läbivaatamine, mille käigus parlamendiliikmed lisasid
kokkupuute piirnormid seoses 11 kantserogeense ainega.
 
Reegleid uuendati uuesti 2019. aastal, et lisada kokkupuutepiirid viiele kemikaalile, mida
kasutatakse sektorites nagu nikkel-kaadmiumi akude tootmine, tsingi ja vase sulatamine,
laborid, elektroonika, matused, ehitus, tervisehoid, plast ja ringlussevõtu sektor.
 

Tõhusam kaitse asbesti eest 
Igal aastal sureb Euroopa Liidus 30 000 kuni 90 000 inimest asbestiga kokkupuute tõttu. Et
riskigrupis olevaid töötajaid paremini kaitsta, kutsus Euroopa Parlament 20. oktoobril 2021 vastu
võetud resolutsioonis üles sisse seadma strateegiat, millega kaotada asbesti kasutamine ja
parandada olemasolevaid reegleid. Parlamendiliikmed tahavad alandada kokkupuutepiiri 0,1
kiult kuupsentimeetris 0,001 kiuni kuupsentimeetris ja sisse seada kohustusliku läbivaatuse ning
asbesti eemaldamise enne kui renoveerimine algab. Samuti tahab parlament tagada kõigi

Video
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/et/headlines/priorities/eli-tervishoiupoliitika/20200131STO71517/vahivastane-voitlus-elis-tegevus-ja-statistika-infograafik
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/eli-tervishoiupoliitika/20220106STO20405/kuidas-saab-el-vahivastasesse-voitlusesse-rohkem-panustada
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


kutsehaiguste tunnistamise, et ohvrid saaksid korraliku kompensatsiooni
 
Tööst põhjustatud vähktõbi – peamised faktid 
  
 
Vähktõbi on ELis tööst tingitud surmajuhtumite põhjuste seas esikohal. Igal aastal seostatakse
52% surmajuhtumeist vähktõvega, 24% vereringesüsteemi haigustega, 22% teiste haigustega
ja 2% vigastustega. Kõige levinumad tööga seotud vähktõve liigid on kopsuvähk, mesotelioom
(põhjustatud kokkupuutest asbestiosakestega) ja põievähk.
 
 
 
Eriti ohustatud on ehitussektor, kemikaalide tootjad, auto- ja mööblitööstus, toiduainete tootjad,
tekstiilitootjad, puidutöötlemistööstus ja tervishoiusektor.
 
 
 
Loe lähemalt, mida Euroopa Liit teeb vähktõve vastases võitluses.
 
 
 
Loe, mida Euroopa Liit teeb rahvatervise edendamiseks.
 

Video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/work-related-cancer-members-update-rules

Euroopa Parlamendi muud meetmed vähktõve vastu võitlemiseks
	Rinnavähk: 90 000 surmajuhtumit aastas
Glüfosaadi müügiluba: parlament peab esmatähtsaks inimeste tervist
700 000 surmajuhtumit aastas: ELi võitlus suitsetamise vastu
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/eli-tervishoiupoliitika/20200131STO71517/ulemaailmne-vahi-vastu-voitlemise-paev-milliseid-meetmeid-on-el-rakendanud
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/eli-tervishoiupoliitika/20190705STO56307/eli-rahvatervise-parandamise-meetmed
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/work-related-cancer-members-update-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20171012STO85937/rinnavahile-kaotab-igal-aastal-euroopas-elu-ule-90-000-naise
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20171124STO88814/glufosaadi-muugiluba-parlament-peab-esmatahtsaks-kodanike-tervist
http://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20160518STO27901/liikmesriigid-peavad-asuma-rakendama-tubakatoodete-muugipiiranguid


Lisateave
Menetlustoimik (direktiivi kolmas läbivaatamine)
	EPRSi briefing (ülevaade): kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuute piirnormid, kolmas
ettepanek
Protseduurifail (töötajate kaitse kartsenogeenide ja mutageenidega kokkupuute eest töökohal).
Briifing: piirid kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutele töökohal
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0081(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625121/EPRS_BRI(2018)625121_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625121/EPRS_BRI(2018)625121_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0262(COD)&l=et
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659312/EPRS_BRI(2020)659312_EN.pdf

