
 
Ochrana zamestnancov pred 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.
 

S cieľom ešte viac znížiť riziko ochorenia pracovníkov na rakovinu poslanci 17. februára 2022
schválili aktualizáciu európskych pravidiel, ktoré zavádzajú limity na škodlivé látky na
pracovisku.
 
Táto aktualizácia stanovuje expozičné limity (čas, počas ktorého môže byť pracovník vystavený
pôsobeniu danej látky) pre akrylonitril a zlúčeniny niklu a nižší expozičný limit pre existujúcu
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látku benzén. Parlament tiež dosiahol dohodu, ktorá požaduje, aby zamestnanci vystavení
nebezpečným látkam a produktom boli lepšie školení. Od Komisie poslanci žiadajú, aby do
konca roka 2022 pripravila zoznam produktov a postup ako s nimi zaobchádzať.
 
Zistite viac: Ako môže EÚ prispieť v boji proti rakovine?
 
Už v roku 2017 poslanci schválili počas revízie smernice o škodlivých látkach na pracovisku
expozičné limity pre 11 ďalších karcinogénov.
 
V roku 2018 Parlament prijal ešte prísnejšie pravidlá vrátane limitných hodnôt pre dodatočných
osem látok spôsobujúcich rakovinu v prípade, že sú vdychované alebo je s nimi manipulované
Tieto látky zahŕňajú dízlové výpary a použité motorové oleje. Tiež obsahuje indikáciu
významného vstrebávania látok cez pokožku pre tieto látky, ktoré sa používajú na varovanie
pred možnými účinkami na zdravie spojenými s prienikom do pokožky.
 
V roku 2019 boli pravidlá znova aktualizované s cieľom pridať expozičné limity pre päť
chemických látok v odvetviach, ako je výroba niklovo-kadmiových batérií, tavenie zinku a medi,
laboratóriá, elektronika, pohrebníctvo, stavebníctvo, zdravotníctvo, plasty a recyklácia.
 

Lepšia ochrana pred azbestom 
Každý rok zomrie v EÚ 30 000 až 90 000 ľudí v dôsledku vystavenia azbestu. V uznesení
prijatom 20. októbra 2021 Parlament vyzýva na vytvorenie európskej stratégie na odstránenie
všetkého azbestu a zlepšenie existujúcich pravidiel s cieľom lepšie chrániť rizikových
pracovníkov. Europoslanci chcú znížiť limit vystavenia z 0,1 vlákna/cm3 na 0,001 vlákna/cm3 a
zaviesť povinné skríningy a odstraňovanie azbestu pred začatím renovácií. Tiež chcú zaistiť

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

Karcinogény a mutagény
• Chemické látky, ktoré môžu spôsobiť rakovinu alebo genetické mutácie.
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uznanie všetkých chorôb z povolania, aby obete mohli dostať primeranú náhradu.
 
Rakovina na pracovisku 
Rakovina je v EÚ najčastejšou príčinou úmrtí súvisiacich s prácou. Každoročne 52 % z nich
môže súvisieť s rakovinou, 24 % s chorobami obehovej sústavy, 22 % s inými chorobami a 2 %
s úrazmi. Najčastejšími typmi rakoviny súvisiacej s prácou sú rakovina pľúc, mezotelióm
(spôsobený vystavením časticiam azbestu) a rakovina močového mechúra. 
 
Karcinogénom sú najviac vystavení ľudia pracujúci v stavebníctve, chemickom, potravinárskom
a textilnom priemysle, výrobe automobilov, nábytkárstve, pri spracovaní dreva a v
zdravotníctve.
 

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

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

Viac o tom, čo robí Európsky parlament proti rakovine
Rakovina prsníkov
Glyfostát: Európskemu parlamentu ide o zdravie občanov
Tabak a fajčenie
Ochrana pracovníkov pred rizikom spojeným s vystavením sa karcinogénnym a mutagénnym
látkam v práci - štvrtá verzia
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