
 
Nowotwory pochodzenia zawodowego – przepisy
unijne dotyczące czynników rakotwórczych w
miejscu pracy
 

Nowotwory są przyczyną ponad połowy zgonów związanych z pracą w UE. Dowiedz się
więcej o przepisach unijnych dotyczących ochrony pracowników przed czynnikami
rakotwórczymi w miejscu pracy.
 
Aby jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko zachorowania pracowników, posłowie przegłosowali
aktualizację unijnych przepisów dotyczących limitów dla substancji szkodliwych w miejscu pracy
17 lutego 2022 roku. Nowe przepisy rozszerzą zakres dyrektywy w sprawie czynników
rakotwórczych lub mutagenów w miejscu pracy o substancje szkodliwe dla zdrowia
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220210IPR23021/substancje-rakotworcze-w-miejscu-pracy-przepisy-lepiej-chroniace-pracownikow


reprodukcyjnego.
 
Dyrektywa określa limity dopuszczalnych wartości narażenia dla związków akrylonitrylu i niklu
oraz obniża istniejący limit dla benzenu. Parlament uzyskał zgodę na wprowadzenie wymogu
lepszego przeszkolenia pracowników służby zdrowia mających do czynienia z produktami
niebezpiecznymi, i zwrócił się do Komisji Europejskiej o opracowanie do końca 2022 r. wykazu
produktów i wytycznych dotyczących postępowania z nimi.
 

Lepsza ochrona przed azbestem 
Każdego roku od 30 000 do 90 000 osób w UE umiera z powodu narażenia na działanie
azbestu. W rezolucji przyjętej 20 października 2021 r., Parlament wzywa do stworzenia
europejskiej strategii całkowitego usunięcia azbestu i poprawy istniejących przepisów w celu
lepszej ochrony zagrożonych pracowników. Posłowie chcą zredukować limit narażenia na
działanie azbestu z 0,1 włókien/cm3 do 0,001 włókien/cm3 i wprowadzić obowiązkową kontrolę i
usuwanie azbestu przed rozpoczęciem renowacji. Chcą również zapewnić uznanie wszystkich
chorób zawodowych, aby ofiary mogły otrzymać godziwe odszkodowanie.
 
Nowotwory w miejscu pracy, podstawowe dane 
Nowotwory stanowią główną przyczynę zgonów związanych z pracą w UE: co roku przyczyną
52% zgonów są choroby nowotworowe, 24% choroby układu krążenia, 22% inne choroby i 2%
urazy. Najczęstszym rodzajem nowotworów związanych z pracą jest rak płuc, międzybłoniak
opłucnej (spowodowany narażeniem na cząstki azbestu) oraz rak pęcherza moczowego. 
 
Wśród szczególnie narażonych sektorów przemysłu znajdują się przemysł budowlany,
chemiczny, samochodowy, meblowy, spożywczy, tekstylny, stolarski oraz sektor ochrony
zdrowia.
 

Wideo
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/carcinogens-at-work-better-protection-from-harmful-substances_N01-PUB-181204-
CARC_ev
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Dowiedz się więcej o tym, jak UE poprawia prawa pracowników i warunki pracy oraz co robi dla
zdrowia publicznego.
 

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

Więcej o działaniach Parlamentu na rzecz walki z rakiem
Rak kobiet: trzeba wzmocnić profilaktykę
Glifosat: Zdrowie obywateli na pierwszym miejscu, uważają posłowie
Mija termin na wdrożenie przepisów dyrektywy tytoniowej przez państwa członkowskie

Linki
	Dokumentacja procedury (czwarty przegląd dyrektywy) [EN]
Briefing Biura Analiz Parlamentu Europejskiego Wartości dopuszczalne narażenia na czynniki
rakotwórcze i mutageny w miejscu pracy (czwarty wniosek) [EN]
Postęp prac legislacyjnych - Ochrona pracowników przed azbestem [EN]
Analiza: Ochrona pracowników przed azbestem
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http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20171012STO85937/rak-kobiet-potrzeba-wzmocnic-profilaktyke
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20171124STO88814/glifosat-zdrowie-obywateli-na-pierwszym-miejscu-uwazaja-poslowie
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2182(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/662655/EPRS_IDA(2021)662655_EN.pdf

