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Poštovana predsjednice,

Komisija zahvaljuje Hrvatskom saboru na Mišljenju o prijedlozima direktiva Europskog 
parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizikā povezanih s 
izloženošću karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu {COM (2016) 248 final i 
COM(2017) 11 final}.

Svrha je ovih prijedloga poboljšati zdravstvenu zaštitu radnika smanjenjem izloženosti 
karcinogenim tvarima na radu, osigurati veću jasnoću i doprinijeti uspostavljanju 
ravnopravnih uvjeta za gospodarske subjekte.

Predlaganjem tih mjera Komisija ispunjava obećanje iz Programa rada Komisije za 2016. u 
pogledu povećanja efikasnosti i efektivnosti okvira EU-a za zaštitu prava radnika. Namjera 
joj je i nastaviti rad u tom važnom području te provesti dodatne procjene učinaka u cilju 
predlaganja graničnih vrijednosti za dodatne karcinogene tvari.

Prvi korak k rješavanju tih problema Komisija je učinila 13. svibnja 2016. donošenjem 
prijedloga o izmjeni Direktive 2004/37/EZ u cilju preispitivanja ili uvođenja graničnih 
vrijednosti za izloženost za 13 tvari. Komisija je 10. siječnja 2017. učinila još jedan korak u 
dugoročnijem procesu ažuriranja te Direktive u pogledu još sedam karcinogenih tvari i 
predlaže uvođenje graničnih vrijednosti i/ili napomena o opasnosti za kožu. Prema procjeni 
učinka priloženoj prijedlogu očekuje se da će to rezultirati boljom zaštitom za barem četiri 
milijuna radnika i jasnijim pravilima za poslodavce i provedbena tijela. Procjenjuje se da bi 
se na temelju ta dva prijedloga spriječilo više od 100 000 smrtnih slučajeva uzrokovanih 
rakom koji je povezan s radom.

Komisija pozdravlja činjenicu da Hrvatski sabor podupire djelovanje na razini Europske 
unije kakvo je predviđeno u prijedlozima u cilju poboljšavanja zdravstvene zaštite 
smanjenjem izloženosti karcinogenim tvarima na radu.

O Mišljenju Hrvatskog sabora obaviješteni su predstavnici Komisije u tekućim pregovorima 
sa suzakonodavcima. Trenutačno su u tijeku razgovori između Komisije i suzakonodavaca o 
tim prijedlozima i Komisija se nada da će dogovor biti postignut u skoroj budućnosti.
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Kad je riječ o specifičnom pitanju formalina (formaldehida) koje je istaknuto u Mišljenju, 
Komisija želi naglasiti da aktualna dva prijedloga o izmjeni Direktive 2004/37/EZ ne 
sadržavaju mjere posebno za tu kemikaliju. Međutim, Komisija trenutačno procjenjuje 
formaldehid i namjerava ga uključiti u već planiranu, treću izmjenu Direktive 2004/37/EZ. 
Očekuje se da će poslodavci koji primjenjuju dobre prakse u upotrebi formaldehida moći 
poštovati granične vrijednosti i to bi, u skladu s općim odredbama Direktive, trebalo 
rezultirati obaveznim uklanjanjem formaldehida iz laboratorija za patologiju i histologiju.

Komisija zahvaljuje Hrvatskom saboru na doprinosu te se raduje nastavku političkog 
dijaloga u budućnosti.

S poštovanjem

Frans Timmermans 
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