
 
Så ska anställda skyddas mot cancerframkallande
ämnen på jobbet
 
Cancer kan kopplas till  mer än hälften av de arbetsrelaterade dödsfallen i EU.  Lär dig
mer om de nya EU-reglerna som ska skydda arbetstagare mot cancerframkallande
ämnen.
 

För att ytterligare minska risken för arbetstagare att blir sjuka, godkände Europaparlamentet
den 17 februari 2022 att EU-direktivet som begränsar farliga substanser på arbetsplatsen
uppdateras. De nya reglerna expanderar direktivets omfattning. Nu inkluderar direktivet även
substanser som påverkar fertilitet.
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220210IPR23021/hazardous-substances-in-the-workplace-ep-approves-deal-for-stricter-eu-rules


Direktivet begränsar exponeringsgränser för akrylnitril, nickel och bensen. Parlamentet lyckades
inkludera kravet att anställda i sjukvården som utsätts för giftiga produkter ska utbildas bättre för
att förstå dess risker. Parlamentet har bett kommissionen att lägga fram en lista på produkter
och riktlinjer för att bättre handskas med giftiga ämnen, senast i slutet av 2022.
 
Läs mer om vad Europaparlamentet gör för att bekämpa cancer och föreslagna förbättringar
 
2017 fastställde ledamöter vide en första revidering av direktivet begränsningar för exponering
av ytterligare elva cancerogener.
 
2018 godkände de ännu striktare regler. Lagändringen då innebar exponeringsbegränsningar
och hudanmärkningar för ytterligare åtta cancerframkallande ämnen, oavsett om det gäller vid
inandning eller handhavande. Dessa ämnen inkluderar dieselångor och använd motorolja.
 
2019 uppdaterades reglerna för att begränsa exponeringsgränsen för fem kemikalier som
används inom bland annat nickel-kadmiumbatteritillverkning, zink- och kopparsmältning,
laboratorier, elektronik, begravningar, byggindustri, sjukvård, plast- och återvinningsindustri.
 
Bättre skydd mot asbest 
Varje år dör mellan 30 000 och 90 000 människor i EU till följd av asbest. I en resolution från
den 20 oktober 2021, efterlyser parlamentet en europeisk strategi för avläsningen av all asbest
och en förbättring av de existerande regler för att bättre skydda arbetare som riskeras utsättas.
Ledamöter vill reducera gränsvärdet från 0.1 fiber/cm3 till 0.001 fiber/cm3 och börja med
obligatorisk kontroll av asbestos innan renoveringar kan påbörjas.
 
Ledamöter vill också garantera att alla sjukdomar som orsakats på jobbet erkänns så att de
utsatta kan få en passande kompensation.
 

Cancer på arbetsplatsen

Cancerframkallande ämnen på arbetet: bättre skydd mot farliga substanser
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/en/headlines/priorities/eu-health-policy/20200131STO71517/world-cancer-day-how-the-eu-is-fighting-cancer
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Cancer är den främsta orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i EU. 
Årligen orsakar cancer 52 procent av arbetsrelaterade dödsfall, medan 24 procent
beror på hjärt- och kärlsjukdomar, 22 procent på andra sjukdomar och 2 procent på
skador 
De vanligaste typerna av arbetsrelaterad cancer är lungcancer, mesoteliom (på grund
av exponering för farliga asbestpartiklar) och cancer i urinblåsan.. 
Särskilt utsatta sektorer är: byggsektorn, kemikalietillverkare, bil- och möbelindustrin,
tillverkare av mat och textilier, träindustri och sjukvården.
 

Läs mer om vad EU gör för att förbättra villkoren och förhållanden för arbetstagare och hur EU
arbetar för att förbättra folkhälsan.
 

Arbetsrelaterad cancer: ledamöter uppdaterar reglerna
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/work-related-cancer-members-update-rules

Mer information
Följ ärendet från förslag till beslut: Skydda arbetare mot asbest (en)
Parlamentets utredningstjänst: Skydda arbetare mot asbest, 2021-03-29 (en)
Parlamentets utredningstjänst: "limits on exposure to carcinogens and mutagens at work
(fourth proposal)  ", 2020 (en)
Artikel: "Bröstcancer: drygt 90 000 kvinnor dör årligen i Europa", 2017-10-20
Artikel: "Glyfosat: Medborgarnas hälsa måste komma först kräver parlamentet", 2017-11-28
Artikel: "Kommer nya varningsetiketter minska rökandet i EU?", 2016-05-19
Följ ärendet från förslag till beslut:  Den fjärde revideringen av direktivet (en)
Föredragande - andra revideringen: Claude Rolin (EPP, Belgien)
Föredragande - första revideringen: Marita Ulvskog (S&D, Sverige)
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-halsopolitik/20190705STO56307/battre-folkhalsa-vad-gor-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-s-halsopolitik/20190705STO56307/battre-folkhalsa-vad-gor-eu
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/work-related-cancer-members-update-rules
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2182(INL)&l=sv
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_IDA(2021)662655
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/news/sv/headlines/society/20171012STO85937/brostcancer-drygt-90-000-kvinnor-dor-arligen-i-europa
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20171124STO88814/glyfosat-medborgarnas-halsa-maste-komma-forst-kraver-parlamentet
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20160518STO27901/kommer-nya-varningsetiketter-minska-rokandet-i-eu
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0262(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/125107/CLAUDE_ROLIN/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/96672/MARITA_ULVSKOG/home

