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Komisja Europejska uczyniła kolejny ważny krok w kierunku ochrony
pracowników w Unii Europejskiej przed chorobami nowotworowymi i innymi
istotnymi problemami zdrowotnymi związanymi z pracą.
Komisja zaproponowała wprowadzenie limitów narażenia pracowników na
pięć nowych substancji rakotwórczych, obok 21 substancji, dla których
w bieżącej kadencji Komisji takie limity zostały już ustanowione bądź
zaproponowane. Szacuje się, że dzisiejszy wniosek wpłynie korzystnie
na warunki pracy ponad miliona pracowników w UE i może zapobiec ponad
22 tys. zachorowań na choroby zawodowe.
Komisja proponuje włączenie do dyrektywy w sprawie czynników
rakotwórczych
i
mutagenów
nowych
limitów
narażenia
na
pięć
rakotwórczych substancji chemicznych. Wspomniane limity określają
maksymalne dopuszczalne stężenie rakotwórczych substancji chemicznych
w powietrzu w miejscu pracy. Wybrano pięć następujących substancji
rakotwórczych o dużym znaczeniu dla ochrony pracowników:
• kadm i jego związki nieorganiczne,
• beryl i jego związki nieorganiczne,
• kwas arsenowy i jego sole, a także nieorganiczne związki arsenu,
• formaldehyd,
• 4,4'-metyleno-bis(2-chloroanilina) (MOCA).
Pierwsze trzy wymienione powyżej substancje są powszechnie stosowane w
takich sektorach i produktach, jak: produkcja i rafinacja kadmu,
produkcja akumulatorów niklowo-kadmowych, platerowanie mechaniczne,
wytop cynku i miedzi, odlewnictwo, szkło, laboratoria, elektronika,
chemikalia, budownictwo, opieka zdrowotna, tworzywa sztuczne i
recykling.
Wprowadzenie skutecznych środków zapobiegających wysokiemu narażeniu
na te pięć substancji i grupy substancji przyniesie pozytywne skutki
wykraczające poza profilaktykę nowotworów. Wprowadzenie limitów
narażenia nie tylko doprowadzi do zmniejszenia liczby nowotworów
związanych z pracą, lecz również ograniczy inne poważne problemy
zdrowotne powodowane substancjami rakotwórczymi i mutagennymi. Na
przykład narażenie na beryl oprócz raka płuc powoduje również
nieuleczalną przewlekłą chorobę berylową (berylozę).
Limity obowiązujące w całej UE sprzyjają również spójności, ponieważ
tworzą jednakowe warunki działania dla wszystkich przedsiębiorców oraz
wskazują jasny, wspólny cel pracodawcom, pracownikom i organom
wykonawczym. Nowy wniosek legislacyjny pozwoli zatem stworzyć bardziej
skuteczny system ochrony zdrowia pracowników i zapewni bardziej
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sprawiedliwe warunki na jednolitym rynku.
Wniosek Komisji opiera się na dowodach naukowych i jest wynikiem
szeroko zakrojonych rozmów z właściwymi zainteresowanymi stronami, w
szczególności z pracodawcami, pracownikami i przedstawicielami państw
członkowskich.
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