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Varnost in zdravje pri delu v EU ureja obsežna zakonodaja, ki jo sestavljajo predvsem
okvirna direktiva 89/391/EGS1 in z njo povezane direktive. Okvirna direktiva se uporablja za
vse sektorje, tako javne kot zasebne, in zajema vsa tveganja, tudi tista, ki so povezana z
visokimi temperaturami. Delodajalci morajo v skladu z njo oceniti tveganja na delovnem
mestu in na podlagi tega sprejeti ustrezne preventivne in zaščitne ukrepe.
Poleg tega direktiva 89/654/EGS2 o delovnih mestih in direktiva 92/57/EGS3 o gradbiščih
vsebujeta natančnejše splošne varnostne in zdravstvene predpise za delovna mesta4 ter
začasna ali premična gradbišča5, ki določajo, da mora biti temperatura primerna za ljudi, ob
upoštevanju uporabljenih delovnih metod in fizičnih obremenitev delavcev.
Ti direktivi določata minimalne zahteve, države članice pa lahko sprejmejo ali ohranijo
strožje zaščitne ukrepe, med drugim lahko določijo najvišjo dovoljeno temperaturo na
delovnem mestu, če želijo. Komisija spremlja prenos direktiv v nacionalno pravo, za
izvajanje nacionalnih predpisov o prenosu direktiv pa so odgovorni pristojni nacionalni
organi.
Poleg tega so v priročnikih za gradbeni6 in kmetijski sektor7 delodajalcem in delavcem na
voljo praktični napotki, v obeh priročnikih pa so obravnavana tudi tveganja, ki jih za delavce
lahko predstavljajo visoke temperature.
V pripravi je pregled direktive 89/654/EGS o delovnih mestih, ki je bil v Strateškem okviru
EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2021–20278 napovedan za leto 2023. V tem
pregledu bodo obravnavani različni vidiki Direktive, tudi temperatura.
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