
From: Lučka Böhm  
Sent: Tuesday, November 3, 2020 8:04 AM 
To: gp.mddsz@gov.si; Franc Bogovič SLS <franc.bogovic@europarl.europa.eu>; Irena Joveva LMŠ 
<irena.joveva@europarl.europa.eu>; Klemen Grošelj LMŠ <klemen.groselj@europarl.europa.eu>; 
Ljudmila Novak NSi <Ljudmila.novak@europarl.europa.eu>; Milan Brglez SD 
<milan.brglez@europarl.europa.eu>; Milan Zver SDS <milan.zver@europarl.europa.eu>; Romana 
Tomc SDS <romana.tomc@europarl.europa.eu>; gp@dz-rs.si 
Cc: ZSSS <zsss@sindikat-zsss.si>; Nikolaj.Petrisic@gov.si; Petra.Bechibani@gov.si 
Subject: Vabimo vas, da podprete sindikalne pripombe k predlogu 4. revizije direktive 2004/37/ES 
 
Poslancem v Evropskem parlamentu 
Državnemu zboru RS 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 
Spoštovani! 
 
Do 18. 11. 2020 je v nacionalnih in v Evropskem parlamentu v obravnavi predlog Evropske komisije za 
4. revizijo direktive 2004/37/ES. Želimo vas seznaniti s stališči Evropske konfederacije sindikatov - 
ETUC nanjo in vas vabimo, da jih podprete v vseh organih EU, kjer glasujete v imenu Slovenije. Pri 
njihovem oblikovanju je sodelovala tudi ZSSS kot članica ETUC. 

Direktiva 2004/37/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varovanju 
delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri 
delu (šesta posebna direktiva v skladu s členom 16(1) Direktive Sveta 89/391/EGS) 
(kodificirana različica). 

 Revizije/spremembe: 
1. sprememba: Direktiva EU 2017/2398 evropskega parlamenta in Sveta (z dne 12. 
december 2017) 
2. sprememba: Direktiva EU 2019/130 evropskega parlamenta in Sveta (z dne 16. 
januar 2019) 
3. sprememba: Direktiva EU 2019/983 evropskega parlamenta in Sveta (z dne 5. 
junija 2019) 

 
Briefing za Evropski parlament v angleščini o predlogu za 4. revizijo direktive 2004/37/ES je na tej 
povezavi. 
 
Pripombe/stališča sindikatov ETUC in ZSSS:  

1. Kot korak v pravo smer pozdravljamo predlog Evropske komisije za nove evropske mejne 
vrednosti za benzen, akrilonitril in nikljeve spojine.  

2. Kar 12 % vseh rakov v Evropi je poklicnih. Od leta 2014 dalje je EU v do zdaj predlaganih 
revizijah direktive določila/prenovila mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za 27 
karcinogenov, s katerimi se evropski in slovenski delavci srečujejo na svojih delovnih mestih. 
Še vedno pa je oddaljen leta 2016 v času nizozemskega predsedovanja EU zastavljeni cilj, da 
naj bi direktiva 2004/37/ES do leta 2024 določala mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti 
za vsaj 50 karcinogenov, ki povzročajo 80 % vseh poklicnih rakov v Evropi. Opozarjamo tudi 
na zastarele in zato ne dovolj zaščitne evropske mejne vrednosti za nekatere karcinogene, 
katerim je izpostavljeno posebej veliko število delavcev, kot so na primer kremenčev prah, 
izpuhi dizel motorjev in azbest.   

3. Opozarjamo, da kljub pretečenemu roku še niso izpolnjene nekatere obveznosti na podlagi 
dosedanjih treh revizij direktive 2004/37/ES. Zato pozivamo Evropsko komisijo, naj že pri 
tokratni četrti reviziji direktive razširi njeno veljavnost tudi na snovi, ki so strupene za rodnost 
(reprotoksine) in na nevarne medicinske snovi:   
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a. Reprotoksinom na delovnem mestu je po ocenah ETUI izpostavljeno 1 % vseh 
evropskih delavcev (glej v angleščini briefing Evropskega sindikalnega inštituta - 
ETUI). Že sedem članic EU je v svojih nacionalnih predpisih svojim delavcem 
zagotovilo enako zaščito kot za karcinogene tudi za reprotoksine 1a in 1b  (Avstrija, 
Belgija, Češka, Finska, Francija, Nemčija in Švedska). Čas je za enako razširitev zaščite 
tudi na ravni EU.  

i. Po oceni iz briefinga ETUI je reprotoksinom na delovnem mestu 
izpostavljenih kar 9.435 slovenskih delavcev. MDDSZ naj zato ne čaka na EU 
in naj že v 2021 po zgledu omenjenih sedmih držav razširi enako zaščito 
slovenskega Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi 
izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem kot za karcinogene tudi 
na reprotoksine! ZSSS se za to zavzema že od leta 2009, ko smo zaradi tega v 
slovenščino prevedli publikacijo z naslovom  Proizvodnja in razmnoževanje, 
Kraja zdravja prihodnjim generacijam.  

b. Direktiva 2004/37/ES naj zagotovi enako zaščito kot pred karcinogeni tudi evropskim 
delavcem, ki pri svojem delu rokujejo z nevarnimi medicinskimi snovmi, kot so 
citotoksiki, citostatiki in antineoplastiki. Glej v angleščini briefing ETUI! 

4. Pozivamo, da naj se določi nov koherenten in transparenten evropski sistem določanja 
mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti, ki naj se zgleduje po obstoječem nemškem in 
nizozemskem pristopu. Glej predstavitev nemškega sistema v angleščini na tej povezavi in v 
nemščini na tej povezavi! Gre za preusmeritev od osredotočenosti na mejne vrednosti k 
proaktivnemu pristopu.  

 
Več o stališčih ETUC na tej povezavi. 
 
Obvestite nas o vaši podpori sindikalnim stališčem na ravni EU, da bomo o tem obvestili naše 
članstvo! Pomembno je namreč, kateri slovenski predstavniki v organih EU glasujejo za boljšo zaščito 
delavcev na delovnih mestih pred snovmi, ki ogrožajo njihovo zdravje in življenje. 
 
Sindikalni pozdrav! 
 
Lučka Böhm, izvršna sekretarka ZSSS za varnost in zdravje pri delu 
ZSSS, Dalmatinova 4, SI-1000 LJUBLJANA, Slovenija 
E: lucka.bohm@sindikat-zsss.si 
T: +386 1 43 41 245 
F: +386 1 23 17 298 
M: +386 51 306 202 
www.zsss.si 
https://zssszaupnikvzd.si/  
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