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Evropska agencija za kemikalije izdaja 

znanstvena mnenja o mejnih vrednostih 

izpostavljenosti na delovnem mestu (OEL). 
Januarja 2019 sta se Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in 
vključevanje (GD EMPL) in Evropska agencija za kemikalije (ECHA) dogovorila, da bo agencija 
pripravila znanstvena mnenja o prednostnih mejnih vrednostih za poklicno izpostavljenost v 
skladu z zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu. 

Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost so regulativne vrednosti, določene na ravni 
EU in nacionalni ravni, ki določajo varno koncentracijo kemične snovi v zraku na delovnem 
mestu. Delodajalcem pomagajo zaščititi delavce pred možnimi tveganji pri uporabi kemikalij 
na delovnem mestu in zagotoviti, da delavci niso izpostavljeni nevarnim koncentracijam 
nevarnih kemikalij. Končni cilj je izboljšati varovanje varnosti in zdravja delavcev.

Namen zakonodaje o varnosti in zdravju pri delu je zaščititi Evropejce pri delu, ne glede na to, 
ali so izpostavljeni hrupu, slabim ergonomskim razmeram na delovnem mestu, psihološkemu 
stresu ali kemikalijam. Ukrepanje v zvezi s škodljivimi kemikalijami je pomemben del politike 
o varnosti in zdravju pri delu v EU in prednostno področje za zaščito delavcev.

Določitev mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost vključuje obsežna posvetovanja 
z več zainteresiranimi stranmi: delodajalci, delavci in pristojnimi organi držav članic. Za 
zagotavljanje učinkovitega izvajanja sta prav tako bistvenega pomena popolna podpora ter 
odgovornost socialnih partnerjev in vlad. 
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Vloga agencije ECHA

Agencija ECHA in njen Odbor za oceno tveganja svetujeta 
pri ocenjevanju prednostnih kemikalij. To podpira delo 
Komisije v okviru direktive o rakotvornih in mutagenih 
snoveh ter direktive o kemičnih dejavnikih v zvezi s 
predlaganimi ukrepi za sprejetje novih ali spremenjenih 
mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost. 
Agencija ECHA ima veliko lastnega strokovnega znanja in 
izkušenj, tudi na področju varnosti in zdravja pri delu, ter 
je okrepila strokovno znanje Odbora za oceno tveganja na 
tem področju. 

V skladu s sporazumom med Komisijo in agencijo ECHA 
mora slednja predložiti znanstvena mnenja za največ pet 
mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost na leto za 
obdobje treh let od leta 2019 dalje. Najnovejše informacije 
o snoveh, ki jih je treba oceniti, in mnenja Odbora za oceno 
tveganja so na voljo na spletnih straneh agencije ECHA o 
mejnih vrednostih za poklicno izpostavljenost. 

Pred sedanjim sporazumom med Komisijo in 
agencijo  ECHA se je od leta  2017 do leta  2018 izvajal 
pilotni projekt, v okviru katerega je agencija podala 
mnenja o petih rakotvornih snoveh. V drugem pregledu 
uredbe  REACH so bili predlagani ukrepi za izboljšanje 
povezave med uredbo  REACH in zakonodajo o varnosti 
in zdravju pri delu, ustanovljena pa je bila tudi skupna 
projektna skupina, ki jo sestavljata Odbor za oceno 
tveganja agencije  ECHA in Znanstveni odbor GD EMPL 
za omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem 

(SCOEL), da bi izboljšali medsebojno razumevanje 
različnih pristopov in si prizadevali za dogovorjene 
skupne znanstvene pristope.

Naloge agencije  ECHA in Odbora za 
oceno tveganja

Komisija določi snovi, za katere so potrebne mejne 
vrednosti za poklicno izpostavljenost. O odločitvah glede 
prednostnih snovi razpravljajo v tristranski delovni skupini 
za kemikalije, ki jo sestavljajo strokovnjaki iz držav članic 
ter predstavniki delodajalcev in organizacij delavcev.

Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost se določijo 
po postopku v več korakih. Ko bo Komisija določila, 
katero snov mora agencija  ECHA oceniti, bo slednja 
pripravila znanstveno poročilo za Odbor za oceno 
tveganja na podlagi razpoložljivih znanstvenih podatkov 
in vseh ustreznih informacij, zbranih na podlagi poziva 
k predložitvi dokazov. Poročilo bo nato odprto za 
posvetovanje. 

Odbor za oceno tveganja bo pripravil svoje poročilo na 
podlagi pregleda znanstvenega poročila agencije  ECHA 
in informacij, zbranih med javnim posvetovanjem. Med 
postopkom priprave mnenja je znanstveno poročilo 
agencije  ECHA sestavljeno iz priloge, ki podpira mnenje 
Odbora za oceno tveganja, ki se predloži Komisiji.
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Izbor kemikalij 
za znanstveno 
vrednotenje
GD EMPL določi 
seznam prednostnih 
snovi za znanstveno 
ocenjevanje na 
podlagi prispevkov 
iz različnih virov in 
uporabe meril za 
določanje prednosti.
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Delovna skupina za 
kemikalije (WPC)/ 
Svetovalni odbor za 
varnost in zdravje 
pri delu (ACSH)
Delovna skupina za 
kemikalije (WPC) 
razpravlja o 
znanstvenem 
priporočilu in različnih 
vprašanjih z vidika 
izvedljivosti ter 
pripravi soglasni 
predlog glede mejne 
vrednost za poklicno 
izpostavljenost. Ta se 
vključi v osnutek 
mnenja za sprejetje 
na plenarnem 
zasedanju 
Svetovalnega odbora 
za varnost in zdravje 
pri delu (ACSH).

4
Ocena učinka
GD EMPL pripravi 
oceno učinka, ki 
vsebuje možnosti 
politike in s tem 
povezane vplive. O 
oceni učinka 
razpravljajo v 
okviru medresorske 
usmerjevalne 
skupine, ki jo nato 
predložijo Odboru 
za regulativni 
nadzor. Potreben je 
pozitiven odgovor.
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Osnutek 
zakonodajneg
a predloga
GD EMPL pripravi 
osnutek 
zakonodajnega 
predloga in ga 
predloži v 
posvetovanje med 
različnimi službami. 
Nato se pripravi 
končni osnutek 
zakonodajnega 
predloga.

6
Kolegij 
komisarjev
Kolegij komisarjev 
sprejme predlog ter 
ga pošlje Svetu in 
Parlamentu v 
razpravo in naknadno 
sprejetje v obliki 
direktive.

7
Sprejeta 
direktiva je 
objavljena v 
Uradnem listu 
EU.
Države članice 
bodo do roka, 
določenega v 
direktivi, 
zakonodajno 
besedilo prenesle 
v nacionalno 
zakonodajo.
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Znanstveno 
priporočilo
GD EMPL pooblasti 
znanstveni odbor, ki 
bo praviloma določil 
razmerja med 
izpostavljenostjo in 
tveganjem za 
rakotvorne snovi brez 
mejnih vrednosti ali pa 
praktični prag, kadar 
je to mogoče. 
Znanstvena priporočila 
so pred sprejetjem 
predmet javnega 
posvetovanja.

https://echa.europa.eu/sl/oel
https://echa.europa.eu/sl/oel
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Naloge Komisije

GD EMPL razpravlja o rezultatih znanstvene ocene Odbora 
za oceno tveganja v okviru tristranske delovne skupine 
za kemikalije, ki pripravi osnutek predloga, ki se nato 
predloži v sprejetje tristranskemu Svetovalnemu odboru 
za varnost in zdravje pri delu.  Na koncu Komisija sprejme 
zakonodajni predlog. 

Za zavezujoče mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti 
v skladu z direktivo o rakotvornih in mutagenih snoveh 
ali direktivo o kemičnih dejavnikih se uporabi redni 
zakonodajni postopek, pri katerem se predlog pošlje 
Svetu in Evropskemu parlamentu v dokončno sprejetje. 
Zavezujoča mejna vrednost zagotavlja minimalno raven 

varstva za vse delavce v EU, države članice pa morajo 
določiti ustrezno zavezujočo mejno vrednost, ki ne 
presega vrednosti EU.

Za indikativne mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti 
v skladu z direktivo o kemičnih dejavnikih se uporablja 
manj strog zakonodajni postopek, odločitev pa sprejme 
Evropska komisija. Ta mejna vrednost temelji na zdravju 
in je določena za snovi, za katere je mogoče določiti 
takšno raven, pri kateri ni tveganja za zdravje delavcev. 
Države članice morajo določiti ustrezno nacionalno 
mejno vrednost za poklicno izpostavljenost, ki upošteva 
nacionalno zakonodajo in prakso ter vrednost, ki jo 
predvideva EU.


