
СТАНОВИЩЕ 
на КНСБ 

Относно: Проект на Директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 2004/37/ЕС относно защитата на работниците от рискове, 
свързани с излагането на карценогени или мутагени на работното място (4-ти пакет) 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Установяването на задължителни гранични стойности на професионална 
експозиция за приоритетните канцерогени и мутагени е много важно подобрение в 
законодателството в тази област през последните години. Понастоящем са определени 
гранични стойности на експозиция за 26 вещества. Тези гранични стойности на 
експозиция следва да понижат риска от развиване на ракови заболявания за милиони 
работници. Ето защо работата по определянето на допълнителни канцерогени и 
мутагени на работното място и установяването на гранични стойности за тях трябва да 
продължи да бъде водещ приоритет. Раковите заболявания продължават да бъдат на 
първо място сред причините за смъртните случаи в ЕС, свързани с работата. 
Произтичащите от това годишни разходи в целия ЕС за здравеопазване и загубите на 
производителност се оценяват между 4 и 7 милиарда евро.  

Ракът е най-честата причина за смъртни случаи, свързани с работата в ЕС: 52% 
от годишните професионални смъртни случаи в момента се дължат на ракови 
заболявания, свързани с работата, в сравнение с 24% на заболявания на 
кръвообращението, 22% на други заболявания и 2% на наранявания. Освен 
канцерогените работниците могат да бъдат изложени на различни други опасни 
вещества на работното място. Потенциалните нови предизвикателства за управлението 
на опасните вещества, като токсичните за репродукцията вещества и наноматериалите, 
също се превръщат в проблем на работните места. 

     КНСБ показа ангажираност към посочените проблеми с активното си участие 
в работните групи както на европейско ниво, така и при транспонирането на промените 
в националното законодателство с конкретни предложения. 

     КНСБ да подкрепи проекта на ЕК за Директива на Европейския парламент и 
на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕС относно защитата на работниците от 
рискове, свързани с излагането на карценогени или мутагени на работното място - 4-ти 
пакет, който обхваща три канцерогенни вещества: акрилонитрил, никелови съединения 
и бензен. Предложението също така е във връзка и с Европейския стълб на социалните 
права по отношение на правото за здравословни, сигурни и добре адаптирани към 
работното място условия.  

    КНСБ чрез своите експерти да участва активно и в бъдещата работа по 
въвеждане на промените в Директива 2004/37/ЕС в националното законодателство по 
безопасност и здраве при работа. 

КС на КНСБ 
20.10.2020 г.  


