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Prečo novelizácia smernice 2004/37/ES?
Z recitálu návrhu smernice :
• Pracovníci musia byť vo všetkých pracovných situáciách chránení vzhľadom na prípravky obsahujúce
jeden alebo viac karcinogénov alebo mutagénov a pred karcinogénnymi alebo mutagénnymi
zlúčeninami vznikajúcimi pri práci;
• na zabezpečenie čo najlepšej úrovne ochrany je potrebné pri niektorých činidlách brať do úvahy všetky
cesty absorpcie, vrátane možnosti preniknutia cez pokožku;
• napriek tomu, že súčasné vedecké poznatky neumožňujú určiť úroveň, pod ktorou už neexistuje
žiadne zdravotné riziko, obmedzenie vystavenia karcinogénom alebo mutagénom zníži tieto riziká;
• na zníženie týchto rizík by sa mali stanoviť limitné hodnoty a ostatné súvisiace opatrenia pre všetky
karcinogény alebo mutagény, pre ktoré to umožňujú dostupné informácie, vrátane vedeckých a
technických údajov;
• limitné hodnoty vystavenia pri práci sa musia pokladať za dôležitý prvok všeobecných opatrení na
ochranu pracovníkov; takéto limitné hodnoty sa musia znova posúdiť vždy,
keď je to nevyhnutné a to s prihliadnutím na novšie vedecké údaje;

Čo sa ide novelizovať?
→ Limitné hodnoty
Článok 16
• Limitné hodnoty
• Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 137 ods. 2 Zmluvy stanoví v
smerniciach limitné hodnoty

• na základe dostupných informácií, vrátane vedeckých a technických
údajov, pre všetky karcinogény alebo mutagény, pre ktoré je to
možné a, ak je to potrebné, vydá ďalšie priamo s tým súvisiace
ustanovenia.

Rakovina a karcinogény v pracovnom prostredí
Úmrtia súvisiace so zamestnaním:
• Rakovina je v EÚ najčastejšou príčinou úmrtí súvisiacich so zamestnaním.

• Ročne sa rakovine prisudzuje 53% úmrtí v dôsledku pracovných podmienok, v
porovnaní s chorobami obehovej sústavy (28 %) a chorobami dýchacej sústavy
(6%).
• Podľa vedeckých analýz predstavuje priznateľné (atribuované)
riziko zhubných nádorov z pracovných expozícií karcinogénom
2-8 % všetkých zhubných nádorov
•

ZN súvisiace s pracovnou expozíciou
Odhady % (USA)
ZN pľúc
ZN močového mechúra
Mezotelióm

Leukémia
Hrtan
ZN kože (nie melanóm)
Sinonazálne a
a nazofaryngeálne
Obličky
Pečeň

6.3 - 13%
3 - 19%
85 - 90% (muži);
23 - 90% (ženy*)
0.8 - 2.8%
1 - 20% (muži)
1.5 - 6% (muži)

31 - 43% (muži)
0 - 2.3%
0.4 - 1.1 % ( len vinyl chlorid ; muži)

• Pranie prac. oblečenia doma
(Zdroj: K. Steenland, et al. Dying for work: the magnitude of US mortality from selected causes of death associated with
occupation. American Journal of Occupational Medicine. Vol. 43 (2003). p. 461-482)

Odhad rizika pre SR - ( 2-8 % ZN)
• Odhadom 270-1080 úmrtí ročne na nádorovú chorobu v súvislosti s
prácou
• Pri posudzovaní podľa incidencie nových prípadov nádorových chorôb by to
znamenalo 630-2520 prípadov zhubných nádorov súvisiacich s prácou
ročne.
• Podstatou problému je vystavenie ľudí pri práci pôsobeniu karcinogénnych
faktorov a nutnosť postupne odstraňovať takéto expozície alebo ich aspoň
znižovať.
• Na Slovensku je ročne exponovaných nadlimitným hodnotám
karcinogénnych faktorov pri práci približne 5500 pracovníkov.
• V roku 2015 bolo ÚVZ SR evidovaných 5419 pracovníkov exponovaných
chemickým karcinogénom v 3. a 4. kategórii rizika.

Incidencia nádorových chorôb v SR – trend výskytu

http://www .health .gov .sk

Prepočítaná incidencia nádorových ochorení a úmrtnosť na nádorové ochorenia na Slovensku v r. 2008 v
prepočte na svetový štandard (počet na 100.000 obyvateľov) .
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2
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29,2

13

Pľúca (2.)

49,2

43,4
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Vaječníky (5.)
Krčok maternice (4.)

Telo maternice (3.)

Zdroj: http://www.nczisk.sk/Documents/publikacie/analyticke/incidencia_zhubnych_nadorov_2008.pdf
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Legislatíva v EÚ
Cieľom návrhu smernice EÚ:
• zlepšiť ochranu zdravia pracovníkov znížením ich vystavenia účinkom
karcinogénnych chemických faktorov na pracovisku
• zvýšiť účinnosť právnych predpisov EÚ v tejto oblasti
• zabezpečiť väčšiu jasnosť a rovnaké podmienky pre hospodárske
subjekty.
• Opatrenie v pracovnom programe Komisie na rok 2016.
• Záväzok zlepšiť efektívnosť a účinnosť rámca EÚ na ochranu
pracovníkov.
• Vykonať ďalšie posúdenia s cieľom navrhnúť limitné hodnoty pre
ďalšie karcinogény.

Legislatíva v SR zákon 355/ 2007 Z.z., NV SR č. 356/2006 Z.z.
NV SR o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci číslo 356/2006 Z.z., ktoré je
plne harmonizované so smernicou 2004/37/ES.

Medzi opatrenia patrí • Zabrániť expozícii karcinogénom nahradením menej škodlivými látkami
• Výroba a používanie v uzavretom systéme.
• Ak ani to nie je technicky možné, zamestnávateľ zníži expozíciu na najnižšiu
technicky dosiahnuteľnú úroveň.
• Expozícia zamestnancov nesmie prekročiť stanovené technické smerné
hodnoty TSH (limity).

TSH
• TSH sú stanovené na limitovanie expozície pre 35 karcinogénnych
faktorov.
• Okrem 3 faktorov zo smernice 2004/37/ES sú v nariadení vlády
stanovené TSH pre 32 ďalších chemických karcinogénov.
• Všetky látky s navrhnutými limitmi v návrhu smernice, ktorou sa mení
smernica 2004/37/ES, sú obsiahnuté v platnom nariadení vlády SR č.
356/2006 Z.z. okrem brómetylénu a

v nariadení vlády SR č. 355/2006 Z.z.,
• Kryštalický oxid kremičitý vo forme kremeňa má u nás stanovený
limit – TSH 0,1 mg.m-3 zhodný s návrhom v smernici
• NPEL - Ohňovzdorné keramické vlákna, ktoré sú karcinogénne

Transpozícia smernice do právnych predpisov v SR
Sprísnenie limitu – návrh z Európskej Komisie :
• prach z tvrdého dreva z 5 mg/m3 na 3 mg/m3;
• monomér vinylchloridu zo 7,77 mg/m3 na 2,6 mg/m3;
• prach z keramických vláken z 2 vlákna/cm3 na 0,3 vlákna/ cm3;
• 1,3 butadién 5-násobné zníženie limitu,
• hydrazín 10-násobné zníženie limitu;
• zlúčeniny šesťmocného chrómu z 0,1 a 0,05 na 0,025 mg/m3;
• zavedenie nového limitu expozície pre brómetylén (CAS 593-60-2).
• Požiadavka ešte nižších limitov z vyspelých štátov EÚ → znížiť mieru rizika rakoviny
•
•
•
•

na Cr(VI) 0,001 mg/m3 resp. 0,005 mg/m3
respirabilný SiO2 – 0,05 mg/m3
prach z tvrdého dreva 1 -2 mg/m3
Ohňovzdorné keramické vlákna - 0,1 mg/m3

2016/0130 (COD)
Návrh
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov
alebo mutagénov pri práci
(Text s významom pre EHP)
• EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
• so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä na jej článok 153 ods. 2,

• so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred
rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku
16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS), a najmä na jej článok 17 ods. 144,
• so zreteľom na návrh Európskej komisie,
• po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,
• so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru45,
• so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov46,
• konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

• keďže:

Návrh
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia
účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci

• (1) Smernica 2004/37/ES sa zameriava na ochranu pracovníkov pred ohrozením
zdravia a bezpečnosti v dôsledku vystavenia účinkom karcinogénov alebo
mutagénov pri práci a stanovuje minimálne požiadavky vrátane limitných hodnôt
na základe dostupných vedeckých a technických informácií.
• (2) Limitné hodnoty by sa mali podľa potreby revidovať na základe vedeckých
údajov.
• (3) V prípade niektorých karcinogénov a mutagénov je potrebné zohľadniť aj
ďalšie cesty absorbovania vrátane možnosti prieniku cez kožu, aby sa zabezpečila
čo možno najlepšia úroveň ochrany.
• (4) Vedecký výbor pre najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci (ďalej len
„výbor“) pomáha Komisii najmä pri hodnotení najnovších dostupných vedeckých
údajov a pri navrhovaní najvyšších prípustných hodnôt vystavenia na pracovisku s
cieľom ochrany pracovníkov pred chemickými rizikami, ktoré sa stanovia na úrovni
EÚ podľa smernice Rady 98/24/ES47 a smernice 2004/37/ES.

Návrh
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov
alebo mutagénov pri práci

• Pri chemických faktoroch o-toluidín a 2-nitropropán neboli k dispozícii žiadne
odporúčania výboru a posúdili sa iné zdroje vedeckých informácií, ktoré boli
primerane spoľahlivé a verejne dostupné .
• (5) O karcinogenite dýchateľného prachu kryštalického kremíka existuje dostatok
dôkazov. Na základe dostupných informácií vrátane vedeckých a technických údajov
by sa mala stanoviť limitná hodnota pre dýchateľný prach kryštalického kremíka.
Dýchateľný prach kryštalického kremíka, ktorý vznikol pracovným procesom, nie je
predmetom klasifikácie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1272/200850. Je preto vhodné zaradiť do prílohy I k smernici 2004/37/ES prácu, pri
ktorej dochádza k vystaveniu účinkom dýchateľného prachu kryštalického kremíka
vznikajúceho pracovným procesom, a stanoviť limitnú hodnotu pre dýchateľný
prach kryštalického kremíka („respirabilná frakcia“).

Návrh
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom
karcinogénov alebo mutagénov pri práci

• (6) Usmernenia a osvedčené postupy vypracované prostredníctvom iniciatív,
napríklad „Zmluvy o ochrane zdravia pracovníkov na základe správnej manipulácie
s kryštalickým kremíkom a výrobkami s obsahom kryštalického kremíka“ (NEPSI),
sú cennými nástrojmi, ktoré dopĺňajú regulačné opatrenia a predovšetkým
podporujú účinné uplatňovanie limitných hodnôt.
• (7) Limitné hodnoty uvedené v prílohe III k smernici 2004/37/ES pre monomér
vinylchloridu a prach z tvrdého dreva by sa mali na základe najnovších vedeckých
údajov zrevidovať.
• (8) 1,2-epoxypropán spĺňa kritériá na klasifikáciu ako karcinogénna látka
(kategória 1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a preto je v zmysle
smernice 2004/37/ES karcinogénom. Na základe dostupných informácií vrátane
vedeckých a technických údajov je možné určiť jasnú úroveň vystavenia, pod
ktorou nebude mať vystavenie účinkom tohto karcinogénu nepriaznivé následky.
Je preto vhodné stanoviť takúto limitnú hodnotu pre 1,2-epoxypropán.

Návrh
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom
karcinogénov alebo mutagénov pri práci

• (9) 1,3-butadién spĺňa kritériá na klasifikáciu ako karcinogénna látka (kategória
1A) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a preto je v zmysle smernice
2004/37/ES karcinogénom. Na základe dostupných informácií vrátane vedeckých
a technických údajov je pre tento karcinogén možné stanoviť limitnú hodnotu. Je
preto vhodné stanoviť limitnú hodnotu pre 1,3-butadién.
• (10) 2-nitropropán spĺňa kritériá na klasifikáciu ako karcinogénna látka (kategória
1B) v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a preto je v zmysle smernice
2004/37/ES karcinogénom. Na základe dostupných informácií vrátane vedeckých
a technických údajov je pre tento karcinogén možné stanoviť limitnú hodnotu. Je
preto vhodné stanoviť limitnú hodnotu pre 2-nitropropán.
• (11) Akrylamid spĺňa kritériá na klasifikáciu ako karcinogénna látka (kategória 1B)
v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a preto je v zmysle smernice 2004/37/ES
karcinogénom. Na základe dostupných informácií vrátane vedeckých a
technických údajov je pre akrylamid možné stanoviť limitnú hodnotu.

Návrh
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom
karcinogénov alebo mutagénov pri práci

• Výbor v súvislosti s akrylamidom identifikoval možnosť preniknutia značného množstva látky cez
pokožku. Je preto vhodné stanoviť limitnú hodnotu pre akrylamid a prideliť mu záznam s
uvedením možnosti preniknutia značného množstva látky cez pokožku.
• (12) Niektoré zlúčeniny šesťmocného chrómu spĺňajú kritériá na klasifikáciu ako karcinogénna
látka kategórie 1A alebo 1B v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a preto sú v zmysle
smernice 2004/37/ES karcinogénmi. Na základe dostupných informácií vrátane vedeckých a
technických údajov je pre tieto zlúčeniny šesťmocného chrómu možné stanoviť limitnú hodnotu.
Je preto vhodné stanoviť limitnú hodnotu pre zlúčeniny šesťmocného chrómu, ktoré sú v zmysle
smernice 2004/37/ES karcinogénmi.
• (13) Etylénoxid spĺňa kritériá na klasifikáciu ako karcinogénna látka (kategória 1B) v súlade s
nariadením (ES) č. 1272/2008, a preto je v zmysle smernice 2004/37/ES karcinogénom. Na
základe dostupných informácií vrátane vedeckých a technických údajov je pre tento karcinogén
možné stanoviť limitnú hodnotu. Výbor identifikoval v prípade etylénoxidu možnosť preniknutia
značného množstva látky cez pokožku. Je preto vhodné stanoviť limitnú hodnotu pre etylénoxid
a prideliť mu záznam s uvedením možnosti preniknutia značného množstva látky cez pokožku.
• (14) O-toluidín spĺňa kritériá na klasifikáciu ako karcinogénna látka (kategória 1B) v súlade s
nariadením (ES) č. 1272/2008, a preto je v zmysle smernice 2004/37/ES karcinogénom. Na
základe dostupných informácií vrátane vedeckých a technických údajov je pre tento karcinogén
možné stanoviť limitnú hodnotu. Je preto vhodné stanoviť limitnú hodnotu pre o-toluidín.

Návrh
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia
účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci
• Niektoré ohňovzdorné keramické vlákna spĺňajú kritériá na klasifikáciu ako karcinogénna
látka kategórie 1B v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, a preto sú v zmysle smernice
2004/37/ES karcinogénmi. Na základe dostupných informácií vrátane vedeckých a
technických údajov je pre ohňovzdorné keramické vlákna, ktoré sú karcinogénne v zmysle
smernice 2004/37/ES, možné stanoviť limitnú hodnotu. Je preto vhodné stanoviť limitnú
hodnotu pre ohňovzdorné keramické vlákna.
• (16) Brómetylén spĺňa kritériá na klasifikáciu ako karcinogénna látka (kategória 1B) v súlade
s nariadením (ES) č. 1272/2008, a preto je v zmysle smernice 2004/37/ES karcinogénom. Na
základe dostupných informácií vrátane vedeckých a technických údajov je pre tento
karcinogén možné stanoviť limitnú hodnotu. Je preto vhodné stanoviť limitnú hodnotu pre
brómetylén.
• (17) Hydrazín spĺňa kritériá na klasifikáciu ako karcinogénna látka (kategória 1B) v súlade s
nariadením (ES) č. 1272/2008, a preto je v zmysle smernice 2004/37/ES karcinogénom. Na
základe dostupných informácií vrátane vedeckých a technických údajov je pre hydrazín
možné stanoviť limitnú hodnotu. Výbor v súvislosti s týmto karcinogénom identifikoval
možnosť preniknutia značného množstva látky cez pokožku. Je preto vhodné stanoviť
limitnú hodnotu pre hydrazín a prideliť mu záznam s uvedením možnosti preniknutia
značného množstva látky cez pokožku

Návrh
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia
účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci

• (18) Týmto pozmeňujúcim návrhom sa posilňuje ochrana zdravia pracovníkov na
pracoviskách.
• (19) Komisia konzultovala s Poradným výborom pre bezpečnosť a ochranu zdravia
pri práci zriadeným rozhodnutím Rady z 22. júla 2003. Uskutočnila aj dvojfázovú
konzultáciu s európskymi sociálnymi partnermi v súlade s článkom 154 ZFEÚ.
• (20) Táto smernica rešpektuje základné práva a zásady zakotvené v Charte
základných práv Európskej únie, najmä v jej článku 31 ods. 1.
• (21) Limitné hodnoty stanovené v tejto smernici sa budú revidovať v zmysle
vykonávania nariadenia (ES) č. 1907/2006, aby sa zohľadnil predovšetkým
vzájomný vzťah medzi limitnými hodnotami stanovenými v smernici 2004/37/ES a
hodnotami DNEL (odvodené úrovne bez účinku) odvodenými pre nebezpečné
chemikálie podľa uvedeného nariadenia.

Návrh
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom
karcinogénov alebo mutagénov pri práci

• (22) Keďže ciele tejto smernice, ktorými je zlepšenie životných a
pracovných podmienok a ochrana zdravia pracovníkov pred špecifickými
rizikami vyplývajúcimi z vystavenia účinkom karcinogénov, nie je možné
uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale je možné
ich dosiahnuť lepšie na úrovni Únie, EÚ môže prijať opatrenia v súlade so
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii.
V súlade so zásadou proporcionality podľa článku 5 ods. 4 ZEÚ táto
smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedených
cieľov.
• (23) Keďže sa tento akt týka zdravia zamestnancov na pracovisku, lehota na
transpozíciu by mala byť dva roky.
• (24) Smernica 2004/37/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom
zmeniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU
Článok 1
• Smernica 2004/37/ES sa mení takto:
• 1. V prílohe I sa vkladá tento bod:
• „6. Práca, pri ktorej dochádza k vystaveniu účinkom respirabilného prachu kryštalického kremeňa vznikajúceho
pracovným procesom“.
• 2. Príloha III sa nahrádza znením, ktoré je uvedené v prílohe k tejto smernici.
• Článok 2
• 1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie
súladu s touto smernicou najneskôr 2 roky od nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Znenie týchto ustanovení
bezodkladne oznámia Komisii.
• Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu.
Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
• 2. Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti
pôsobnosti tejto smernice.
• Článok 3
• Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
• Článok 4
• Táto smernica je určená členským štátom

Príloha III
Limitné hodnoty a iné priamo súvisiace ustanovenia (článok 16)
A. LIMITNÉ HODNOTY VYSTAVENIA PRI PRÁCI
karcinogénny faktor

klasifikácia

limit v smernici

existujúce TSH v SR

legislatíva SR

prach z tvrdého dreva

1A

3,0 mg.m-3

5,0 mg.m-3

NV SR č. 356/2006 Z. z.

benzén

1A

3,25 mg.m-3

3,25 mg.m-3

NV SR č. 356/2006 Z. z.

monomér vinylchloridu

1A

2,6 mg.m-3

7,77 mg.m-3

NV SR č. 356/2006 Z. z.

1,2-epoxypropán

1B

2,4 mg.m-3

6,0 mg.m-3

NV SR č. 356/2006 Z. z

1,3-butadién

1A

2,2 mg.m-3

11 mg.m-3

NV SR č. 356/2006 Z. z.

2-nitropropán

1B

18 mg.m-3

18 mg.m-3

NV SR č. 356/2006 Z. z.

akrylamid

1B

0,1 mg.m-3

0,03 mg.m-3

NV SR č. 356/2006 Z. z.

0,1 mg.m-3

zlúčeniny šesťmocného
1A a 1B
Cr

0,025

etylénoxid

1B

1,8 mg.m-3

2 mg.m-3

NV SR č. 356/2006 Z. z.

o-toluidín

1B

0,5 mg.m-3

0,5 mg.m-3

NV SR č. 356/2006 Z. z.

1B

0,3 vlákna/cm3

2 vlákna/cm3

NV SR č. 355/2006 Z. z

ohňovzdorné
vlákna

keram.

Prach
s
obsahom
kryštalického
oxidu 1A
kremičitého

mg.m-3

0,05

mg.m-3

respirabilná frakcia 0,1
respirabilná frakcia 0,1 mg.m-3
mg.m-3

NV SR č. 356/2006 Z. z.

NV SR č. 355/2006 Z. z

Karcinogény a riziko zhubných nádorov
• 2 nitropropán - ZN pečene
• 1,2 epoxypropán – ZN lymfopoetického a
hematopoetického systému, leukémia
• 1,3 butadién - ZN lymfopoetického a
hematopoetického systému,
lymfosakrómy
• Respirab. SiO2 – ZN pľúc
• VCM – ZN pečene- angiosarkom,
hepatocelulárny karcinóm

• Akrylamid – ZN pankreasu
• Prach tvrdého dreva – nayofaryngeánlne
ZN, sinonazálne ZN
• Chróm(VI) zl. - ZN pľúc, sinonazálne ZN
• Etylénoxid – leukémia
• O-toluidín –ZN močového mechúra
• Ohňovzdorné keramické vlákna – ZN
dýchacieho systému
• Brómetylén – ZN pečene
• Hydrazín – ZN pľúc, kolorektálny karc.
(Pozn: ZN – zhubné nádory)

Hodnotenie chemických karcinogénov a mutagénov
• Pribúdajú poznatky, že extrapolácia karcinogénnych rizík na nízka
dávky a štandardné podmienky musí brať do úvahy mechanizmus
účinku danej chemickej látky.
• Potrebné je rozlišovať medzi genotoxickými a ne-genotoxickými
chemikáliami (SCOEL )

Rozdelenie karcinogénov z pohľadu extrapolácie pre nízke dávky a
stanovenie zdravotne zdôvodnených limitov expozície pri práci (OELs)

Zdroj : SCOEL , 2009

Rozdelenie karcinogénov hľadiska stanovenia OELs ( kritéria SCOEL)

• Skupina A: Bezprahové genotoxické karcinogény; na stanovenie rizika
sa uplatňuje pre nízke dávky lineárny bezprahový model (LNT) .
• Skupina B: Genotoxické karcinogény, u ktorých sa nedá v súčasnosti
dostatočne preukázať prah pôsobenia. LNT model sa môže použiť ako
základný prístup založený na vedeckej neistote.
• Skupina C: Genotoxické karcinogény, u ktorých je možné stanoviť prah
ich pôsobenia.
• Skupina D: Negenotoxické karcinogény a karcinogény nereagujúce s
DNA ; pre tieto látky možno stanoviť skutočný prah pôsobenia, ktorý je
jasne preukázateľný stanovením NOAEL.

Aké sú NPEL , TSH stanovené v SR ?
• Najvyššie prípustné expozičné limity chemických faktorov vychádzajú
zo záväzných ( binding - u karcinogénov) a indikatívnych limitných
hodnôt stanovených a revidovaných na úrovni legislatívy EÚ, ktoré ich
zohľadňujú, ale ich neprekračujú.
• Ďalšie limity vychádzajú z národných limitov členských štátov, najmä
nemeckých, anglických a švédskych. Sú odvodené z najnovších
vedeckých údajov so zreteľom na ochranu zdravia a odporúčaných
kritérií Vedeckého výboru pre expozičné limity pri Európskej Komisii
(SCOEL), pričom berú do úvahy dostupnosť meracích techník a faktory
dosiahnuteľnosti.

Ako dosiahnuť súlad s NPEL, TSH resp. OELs ?
NPEL - Najvyššie prípustný expozičný limit je najvyššie prípustná hodnota
časovo váženého priemeru koncentrácie chemického faktora vo vzduchu
dýchacej zóny zamestnanca vo vzťahu k určenému referenčnému času.
Technická smerná hodnota - znamená hodnotu časovo váženého
priemeru koncentrácie karcinogénneho alebo mutagénneho faktora v
ovzduší dýchacej zóny zamestnanca vo vzťahu k definovanému
referenčnému času a je stanovená pre karcinogénne a mutagénne faktory
kategórie 1A a kategórie 1B, pre ktoré nemôže byť stanovený najvyššie
prípustný expozičný limit.

• Najvyššie prípustný expozičný limit (NPEL) pre CHF je definovaný ako
najvyššie prípustná koncentrácia chemického faktora (plynu, pary alebo
hmotnostných častíc) v pracovnom ovzduší, ktorá vo všeobecnosti nemá
škodlivé účinky na zdravie zamestnancov ani nespôsobí neodôvodnené
obťažovanie, napríklad nepríjemným zápachom, a to aj pri opakovanej
krátkodobej alebo dlhodobej expozícii denne počas pracovného života.
•
NPEL priemerný predstavuje časovo-vážený priemer koncentrácií
nameraných v dýchacej zóne za 8-hodinovú pracovnú zmenu a 40hodinový pracovný týždeň.
• NPEL krátkodobý je stanovený na predchádzanie škodlivým zdravotným
účinkom alebo iným neočakávaným účinkom (napr. dráždivým, žieravým,
narkotickým, obťažujúcim, ovplyvňujúcim činnosť srdca a schopnosť
sebazáchovy) spôsobených krátkodobými opakovanými vrcholovými
expozíciami, ktoré nie sú dostatočne kontrolované uplatňovaním 8
hodinové priemerného limitu

Technické smerné hodnoty
(TSH)
• Určujú sa len pre karcinogény a mutagény zaradené do kategórie 1A a
kategórie 1B, pre ktoré nemôžu byť v súčasnosti stanovené najvyššie
prípustné expozičné limity1 vzhľadom na ich predpokladané bezprahové
účinky.
• Sú to minimálne hodnoty zistiteľné v pracovnom ovzduší dostupnými
analytickými metódami a možno ich dodržať technickými opatreniami.
• Ich dodržiavanie znižuje pravdepodobnosť škodlivých účinkov na zdravie, ale
nemôže ich úplne vylúčiť.
• Sú základom pre preventívne a ochranné opatrenia.

• TSH znamenajú časovo vážený priemer koncentrácie plynov, pár a aerosólov
vrátane minerálnych vlákien za 8-hodinovú zmenu a 40-hodinový pracovný
týždeň.

Karcinogénne a mutagénne faktory - kategórie rizika
Kategória 2 Charakteristika prác
a) Práce, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní karcinogénnym alebo mutagénnym faktorom TSH, ak je
ustanovená, nie je prekročená.
b) Práce, pri ktorých závery posúdenia rizika nepredpokladajú zvýšenú mieru zdravotného rizika zo
špecifického pôsobenia karcinogénnych a mutagénnych faktorov.
Kategória 3 –
a) Práce, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní karcinogénnym alebo mutagénnym faktorom a pri ktorých je
predpoklad, že expozícia neprekročí 1,5-násobok TSH.
b) Práce, pri ktorých závery posúdenia rizika predpokladajú zvýšenú mieru zdravotného rizika zo špecifického
pôsobenia karcinogénnych a mutagénnych faktorov.
Kategória 4 a) Práce, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní karcinogénnym alebo mutagénnym faktorom a pri ktorých je
predpoklad, že expozícia prekročí 1,5-násobok TSH.
b) Práce, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní karcinogénnym alebo mutagénnym faktorom a expozícia
zodpovedá kritériám kategórie 3 uvedeným v písmene a), ale odpoveď organizmu poukazuje na špecifické
pôsobenie karcinogénnych a mutagénnych faktorov.

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU NA ZARADENIE PRÁC DO TRETEJ A ŠTVRTEJ KATEGÓRIE
Návrh na zaradenie prác do tretej a štvrtej kategórie obsahuje tieto údaje o
2. faktoroch práce a pracovného prostredia:
a) posúdenie rizika s uvedením expozície zamestnancov jednotlivým faktorom práce a pracovného
prostredia vo vzťahu k limitným hodnotám a kritériám,
b) kategóriu práce,
c) pracovisko, ktoré vykonalo objektivizáciu faktorov práce a pracovného prostredia,
3. opatreniach (technických, organizačných a iných) na zníženie zdravotného rizika:
a) vykonaných,
b) plánovaných vrátane časového harmonogramu,
4. zabezpečení zdravotného dohľadu na pracovisku:
pracovnú zdravotnú službu16) (názov, sídlo, IČO).

Vyhlásenie rizika – „ gentlemen's agreement “ – Dôvera orgánu VZ – lebo -

Garancia zamestnávateľa, že ochráni zdravie
zamestnancov !

Ďakujem za pozornosť !

