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Europska agencija za kemikalije daje 
znanstvena mišljenja o ograničenjima 
profesionalne izloženosti 

U siječnju 2019. Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje (GU EMPL) 
Europske komisije i Europska agencija za kemikalije (ECHA) postigle su sporazum o tome 
da će Agencija davati znanstvena mišljenja o prioritetnim ograničenjima profesionalne 
izloženosti (engl. occupational exposure limits (OEL-ovi)) u skladu sa zakonodavstvom u 
području sigurnosti i zdravlja na radu. 

OEL-ovi su regulatorne vrijednosti postavljene na razini EU-a i nacionalnoj razini kojima 
je utvrđena sigurna razina koncentracije za kemijsku tvar u zraku prisutnom na radnom 
mjestu. Te vrijednosti pomažu poslodavcima da zaštite svoje radnike od mogućih rizika 
koji nastaju prilikom uporabe kemikalija tijekom rada i da zajamče da radnici nisu izloženi 
visokim razinama opasnih kemikalija. Krajnji je cilj poboljšanje zaštite zdravlja i sigurnosti 
radnika.

Svrha zakonodavstva u području sigurnosti i zdravlja na radu jest zaštita građana Europe 
na radu, neovisno o tome jesu li izloženi buci, lošim ergonomskim uvjetima na radnom 
mjestu, psihološkom stresu ili kemikalijama. Djelovanje u pogledu štetnih kemikalija zna-
čajan je dio politike zdravlja i sigurnosti na radu u EU-u i predstavlja prioritetno područje 
za zaštitu radnika.

Utvrđivanje ograničenja profesionalne izloženosti obuhvaća opsežna savjetovanja 
s različitim dionicima, kao što su poslodavci, radnici i nadležna tijela država članica. 
Potpuna potpora i odgovornost socijalnih partnera i vlada također su od ključne važnosti 
za osiguranje djelotvorne provedbe. 
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Uloga ECHA-e
ECHA i njezin Odbor za procjenu rizika pružaju savjete 
prilikom procjene prioritetnih kemikalija. To predstavlja 
potporu radu Komisije u skladu s Direktivom o karcinogenim 
i mutagenim tvarima i Direktivom o kemijskim sredstvima 
u pogledu predloženih djelovanja za donošenje novih ili 
preispitanih ograničenja profesionalne izloženosti. ECHA 
posjeduje opsežna interna stručna znanja u području 
sigurnosti i zdravlja na radu i povećala je stručnost Odbora 
za procjenu rizika u tom području. 

Na temelju sporazuma postignutog između Komisije i 
ECHA-e, Agencija mora pružati znanstvena mišljenja za 
najviše pet ograničenja profesionalne izloženosti godišnje 
tijekom tri godine, počevši od 2019. Ažurirane informacije o 
tvarima za koje je zatražena procjena i mišljenja Odbora za 
procjenu rizika dostupni su na stranicama mrežnog mjesta 
ECHA-e posvećenima OEL-ovima. 

Prije nego što su Komisija i ECHA postigle trenutačni 
sporazum, od 2017. do 2018. proveden je pilot-projekt, 
u okviru kojeg je ECHA pružila mišljenja o ograničenjima 
profesionalne izloženosti u pogledu pet karcinogenih tvari. 
U drugom preispitivanju Uredbe REACH predložene su 
točke djelovanja za poboljšanje veze između Uredbe REACH 
i zakonodavstva u području zdravlja i sigurnosti na radu te je 
uspostavljena zajednička radna skupina, koja je obuhvaćala 

Odbor za procjenu rizika ECHA-e i Znanstveni odbor za 
ograničenja profesionalne izloženosti GU-a EMPL, s ciljem 
poboljšanja uzajamnog razumijevanja različitih pristupa 
i suradnje u svrhu postizanja sporazuma o zajedničkim 
znanstvenim pristupima.

Zadaće ECHA-e i Odbora za procjenu 
rizika
Komisija odlučuje o tome za koje su tvari potrebna ograničenja 
profesionalne izloženosti. O odlukama o prioritetnim tvarima 
raspravlja se u okviru tročlane Radne skupine za kemikalije, 
koja obuhvaća stručnjake iz država članica, kao i predstavnike 
organizacija poslodavaca i radnika.

Ograničenja profesionalne izloženosti utvrđuju se nakon 
postupka koji se provodi u fazama. Nakon što Komisija 
utvrdi tvar za koju ECHA treba provesti procjenu, Agencija 
će pripremiti znanstveno izvješće za Odbor za procjenu 
rizika na temelju dostupnih znanstvenih podataka i svih 
relevantnih informacija prikupljenih u okviru poziva na 
očitovanje. Izvješće će potom biti otvoreno za savjetovanje. 

Odbor za procjenu rizika izrađuje svoje mišljenje na temelju 
revizije ECHA-ina znanstvenog izvješća i informacija 
prikupljenih tijekom savjetovanja. Tijekom postupka izrade 
mišljenja znanstveno izvješće ECHA-e predstavlja prilog 
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Odabir kemikalija 
za znanstvenu 
procjenu

GU EMPL utvrđuje 
popise prioriteta za 
znanstvenu 
procjenu na temelju 
informacija iz raznih 
izvora i primjenom 
kriterija prioriteta.
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Radna skupina za 
kemikalije – 
Savjetodavni 
odbor za sigurnost 
i zdravlje na radu
Radna skupina za 
kemikalije raspravlja 
o znanstvenoj 
preporuci i raznim 
pitanjima izvedivosti 
te iznosi prijedlog za 
granične vrijednosti 
profesionalne 
izloženosti koji se 
temelji na 
konsenzusu. To je 
uključeno u nacrt 
mišljenja koje se 
donosi na plenarnom 
zasjedanju 
Savjetodavnog 
odbora za sigurnost i 
zdravlje na radu.

4
Procjena učinka

GU EMPL izrađuje 
nacrt procjene 
učinka s opcijama 
politike i povezanim 
učincima. O procjeni 
učinka raspravlja se 
u okviru upravljačke 
skupine za suradnju 
među službama i 
podnosi se Odboru 
za nadzor regulative 
(RSB). Potreban je 
pozitivan odgovor.

5
Nacrt 
zakonodavnog 
prijedloga

GU EMPL priprema 
nacrt 
zakonodavnog 
prijedloga i podnosi 
ga na savjetovanje 
na razini službi. 
Nakon toga 
priprema se 
konačan nacrt 
zakonodavnog 
prijedloga.

6
Kolegij povjerenika

Kolegij povjerenika 
usvaja prijedlog i 
šalje ga Vijeću i 
Parlamentu na 
pregovore i kasnije 
donošenje. U obliku 
direktive.

7
Donesena 
direktiva 
objavljena u 
Službenom listu 
EU-a

Države članice 
prenijet će pravni 
tekst u nacionalno 
zakonodavstvo do 
datuma utvrđenog 
u Direktivi.2

Znanstvena 
preporuka

GU EMPL dodjeljuje 
mandate znanstvenom 
odboru, koji će u 
pravilu utvrditi odnose 
izloženosti i rizika 
(ERR) za karcinogene 
tvari bez praga ili 
praktični prag kada je 
to moguće. 
Znanstvene preporuke 
podliježu vanjskom 
savjetovanju prije 
donošenja.

https://echa.europa.eu/hr/oel
https://echa.europa.eu/hr/oel
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kojim se podržava mišljenje Odbora za procjenu rizika koje 
se prosljeđuje Komisiji.

Zadaće Komisije
GU EMPL raspravlja o ishodu znanstvene procjene 
Odbora za procjenu rizika u okviru tročlane Radne 
skupine za kemikalije, koja izrađuje nacrt prijedloga koji 
se podnosi na donošenje tročlanom Savjetodavnom 
odboru za sigurnost i zdravlje na radu.  U posljednjoj fazi 
Komisija donosi zakonodavni prijedlog. 

Za obvezujuća ograničenja profesionalne izloženosti u 
skladu s Direktivom o karcinogenim i mutagenim tvarima 
i Direktivom o kemijskim sredstvima slijedi se redovni 
zakonodavni postupak, u okviru kojeg se prijedlog šalje 

Vijeću i Europskom parlamentu na konačno donošenje. 
Obvezujuće ograničenje pruža najmanju razinu zaštite 
za sve radnike u EU-u, a države članice moraju utvrditi 
odgovarajuće obvezujuće ograničenje koje ne premašuje 
vrijednost EU-a.

Za indikativna ograničenja profesionalne izloženosti u 
skladu s Direktivom o kemijskim sredstvima primjenjuje 
se blaži zakonodavni postupak, a odluku donosi Europska 
komisija. Ovo se ograničenje temelji na zdravlju i utvrđuje 
se za tvari za koje je moguće odrediti razinu na kojoj ne bi 
trebao postojati rizik za zdravlje radnika. Države članice 
moraju utvrditi odgovarajuće nacionalno ograničenje 
profesionalne izloženosti, kojim se uzimaju u obzir 
nacionalno zakonodavstvo i praksa, kao i vrijednost na 
razini EU-a.


