No.: 150/2015
Ljubljana, 24. april 2015
Za:
Gospa Marianne Thyssen, evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, kompetence in
mobilnost delavcev
Wetstraat 200
1049 Bruselj
Spoštovana gospa Thyssen,
Vsako leto po podatkih Evropske agencija za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA,
https://osha.europa.eu/) v Evropski uniji zaradi raka, ki ga povzročajo nevarne kemikalije na
delovnem mestu, umre 100.000 ljudi. Med njimi so tudi slovenski delavci. Veljavni evropski zakonodaji
torej ni uspelo zagotoviti zadostne prevencije. Evropske mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost
so določene za premajhno število karcinogenov in mutagenov. V primerjavi z zgolj petimi evropskimi
zavezujočimi mejnimi vrednostmi in 113 priporočenimi evropskimi mejnimi vrednostmi so npr. v
Sloveniji te določene za 158 kemikalij, v Belgiji za 751 kemikalij, v Franciji za 514 kemikalij, v Švedski
za 385 kemikalij in v Združenem kraljestvu za 358 kemikalij. Te nacionalne mejne se poleg tega
vrednosti med seboj pomembno razlikujejo.
Tolikšne razlike na skupnem evropskem trgu niso sprejemljive in povzročajo različno raven zaščite
zdravja delavcev v različnih državah članicah. Zato pozivamo Evropsko komisijo k uskladitvi obstoječih
mejnih vrednosti v vseh državah članicah EU na isti najvišji že doseženi ravni zaščite. Vas osebno kot
evropsko komisarko pozivamo, da dosežete ta cilj tudi z dopolnitvijo strateškega okvira EU za varnost
in zdravje pri delu za obdobje 2014–2020 (COM 2014 (332) konč.).
Pozivamo, naj bo prvi korak v tej smeri takojšnja revizija Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev
pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu. Veljavne evropske
mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost nevarnim kemikalijam je potrebno posodobiti in dodatno
določiti vsaj 50 novih zavezujočih mejnih vrednosti za karcinogene in mutagene, kakor vam je to
decembra 2014 že priporočila Evropska sindikalna konfederacija (ETUC, www.etuc.org). Prav tako
pozivamo, da naj revidirana direktiva določi tudi zaščito delavcev pred kemikalijami, strupenimi za
razmnoževanje.
Pozdrav,
Dušan Semolič,
predsednik ZSSS

ODGOVOR EVROPSKE KOMISARKE NA POZIV PREDSEDNIKA ZSSS:

Bruselj, 4. junij 2015
Spoštovani g. Semolič,
Zahvaljujem se vam za pismo z dne 24. aprila 2015 o prevenciji poklicnega raka zaradi izpostavljenosti
kemikalijam in o različni ravni zaščite v zvezi z njimi v EU.
Pridružujem se vaši skrbi in oceni o resnosti tega problema. Oddelek, ki ga vodim, aktivno dela na
možni evropski pobudi za stopnjevanje prevencije proti poklicnemu raku v EU. Moj oddelek v tesnem
sodelovanju z Delovno skupino za kemikalije, tj. specializirano delovno skupino tristranskega
Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu, zlasti dela na možni dopolnitvi Direktive
2004/37/ES o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim
snovem pri delu. Čeprav Direktiva 2004/37/ES določa celovit sveženj ukrepov za preprečitev
izpostavljenosti karcinogenom in mutagenov na delovnem mestu, pa bo najbrž potrebno razširiti
seznam mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti za nova in nastajajoča tveganja. Da bi zbrala
dodatne informacije za dokončanje ocene učinkov za utemeljitev dopolnitve, Komisija namerava v
letu 2015 naročiti zunanjo študijo.
Na podlagi te zunanje študije in rezultatov potekajočega ex-post vrednotenja 24 direktiv EU na
področju varnosti in zdravja pri delu, ki vključuje tudi Direktivo 2004/37/ES, bo Komisija dokončala
poročilo o oceni njihovih učinkov, in šele nato pripravila predlog za dopolnitev direktive.
Zagotavljam vam, da bo Komisija upoštevala vse, kar je pomembnega, s ciljem, da sprejme ukrepe,
potrebne za izboljšanje prevencije poklicnih rakov na evropski ravni ter zlasti za dopolnitev Direktive
2004/37/ES z zavezujočimi mejnimi vrednostmi za večje število kemičnih snovi.
S spoštovanjem,
M. Thyssen

Prevod: Lučka Böhm, izvršna sekretarka ZSSS

