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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums 

 * Apspriežu procedūra  

 *** Piekrišanas procedūra 

 ***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums) 

 ***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums) 

 ***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums) 

 

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.) 

 

 

 

 

Grozījumi akta projektā 

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās 
 

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 

daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 

slīprakstā labajā slejā. 

 

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 

norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 

attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 

informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 

norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.  

 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts. 

 

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 

simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 

treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.  

Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 

dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti. 
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza 

Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar 

kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā 

(COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2016)0248), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 153. panta 

2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0181/2016), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, 

– pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības 

veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A8-

0064/2017), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj 

ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt; 

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 
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Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Direktīvas 2004/37/EK mērķis ir 

aizsargāt darba ņēmējus pret veselības un 

drošības riskiem, ko rada kancerogēnu vai 

mutagēnu iedarbība darbavietā, un šajā 

nolūkā tajā ir paredzētas minimālās 

prasības, tostarp robežvērtības, 

pamatojoties uz pieejamajiem 

zinātniskajiem un tehniskajiem datiem. 

(1) Direktīvas 2004/37/EK mērķis ir 

aizsargāt darba ņēmējus pret veselības un 

drošības riskiem, ko rada kancerogēnu, 

mutagēnu un reproduktīvajai sistēmai 

toksisku vielu iedarbība darbavietā, un šajā 

nolūkā tajā ir paredzētas minimālās 

prasības, tostarp robežvērtības, 

pamatojoties uz pieejamajiem 

zinātniskajiem un tehniskajiem datiem, 

ekonomisko iespējamību, 

sociālekonomiskās ietekmes rūpīgu 

novērtējumu, kā arī uz iedarbības 

mērījumu protokolu un metožu 

pieejamību darbavietā. Direktīvā 

paredzēto prasību mērķis ir aizsargāt 

darba ņēmējus Savienības līmenī, un tās 

uzskatāmas par minimālajām prasībām. 

Dalībvalstis var noteikt stingrākas 

saistošās arodekspozīcijas robežvērtības. 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Ir svarīgi ņemt vērā piesardzības 

principu, jo īpaši gadījumos, kad pastāv 

neskaidrības par darbā izmantoto vielu un 

to maisījumu ietekmi uz darba ņēmēju 

veselību vai kad pieejamie zinātniskie un 

tehniskie dati nav pietiekami. 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 
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2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2)  Ņemot vērā zinātniskos datus, 

robežvērtības vajadzības gadījumā būtu 

jāpārskata,. 

(2)  Ņemot vērā jaunākos zinātniskos 

datus un uz pierādījumiem balstītu 

paraugpraksi, iedarbības līmeņu 

mērījumu darbavietā tehnikas un 

metodes, Direktīva 2004/37/EK, tostarp 

tajā iekļautās saistošās arodekspozīcijas 

robežvērtības, būtu regulāri, vismaz reizi 

piecos gados, jāpārskata un vajadzības 

gadījumā attiecīgi jākoriģē. Šādā 

pārskatīšanā būtu pienācīgi jāņem vērā 

ieteikumi un atzinumi, ko sniedz 

Zinātniskā komiteja jautājumos par 

ķīmisku vielu iedarbības robežlielumiem 

darbavietā (SCOEL) un Darba drošības 

un veselības aizsardzības padomdevēja 

komiteja (ACSH), kurā ir trīs pilntiesīgi 

dalībnieki no katras dalībvalsts, kas 

pārstāv dalībvalstu valdību, arodbiedrības 

un darba devēju organizācijas, un 

jāsadarbojas ar Starptautisko Vēža izpētes 

aģentūru (IARC). Ir jāiegūst arī visi 

epidemioloģiskie dati par vēža saslimstību 

un attiecīgi dati par visām slimībām un 

apstākļiem, kas ir savstarpēji saistīti ar 

kancerogēnu, mutagēnu vai 

reproduktīvajai sistēmai toksisku vielu 

iedarbību uz darba ņēmējiem pēdējo trīs 

desmitgažu laikā. 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a)  Ir jāuzsver tas, ka ir būtiski 

aizsargāt darba ņēmējus pret tādu vielu 

iedarbību, kas ir kancerogēnas, 

mutagēnas un reproduktīvajai sistēmai 

toksiskas. Vīriešu un sieviešu dzimuma 

darba ņēmēji darbā bieži ir pakļauti 

dažādu vielu kopējai iedarbībai, kas var 

palielināt riskus veselībai, izraisīt 
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nelabvēlīgu ietekmi uz viņu reproduktīvo 

sistēmu, pazemināt auglību vai izraisīt 

neauglību un negatīvi ietekmēt augļa 

attīstību un laktāciju. Vielas, kas ir 

reproduktīvajai sistēmai toksiskas, rada 

ļoti lielas bažas, un, organizējot 

darbavietas aizsardzības pasākumus, tām 

būtu jāpiemēro tāda pati pieeja kā 

kancerogēniem un mutagēniem. Attiecībā 

uz sieviešu līdzdalību darba tirgū ir 

jāsasniedz stratēģijas “ES 2020” 

pamatmērķis, ka paredz līdz 2020. gadam 

panākt 75 % iedzīvotāju vecumā no 20–

64 gadiem nodarbinātību. Tā kā ne visas 

reproduktīvajai sistēmai toksiskās vielas ir 

vielas, kurām noteiktas robežvērtības, ir 

ārkārtīgi svarīgi paplašināt 

Direktīvas 2004/37/EK darbības jomu, 

attiecinot to arī uz reproduktīvajai 

sistēmai toksiskām vielām, lai nodrošinātu 

tās saskaņotību ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/20061a, 

labāk aizsargātu darba ņēmējus un viņu 

pēcnācējus un sievietēm garantētu 

drošāku nodarbinātību darbvietā.  

 _____________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2006. gada 18. decembra Regula (EK) 

Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju 

reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 

ierobežošanu (REACH), un ar kuru 

izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, 

groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ 

Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un 

Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā 

arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un 

Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, 

Direktīvu 93/67/EEK, 

Direktīvu 93/105/EK un 

Direktīvu 2000/21/EK (Dokuments 

attiecas uz EEZ) (OV L 396. 30.12.2006., 

1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

2.b apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2b) Tā kā trūkst saskaņotu datu par 

vielu iedarbību, ir jāaizsargā iedarbībai 

pakļautie vai šādas iedarbības riskam 

pakļautie darba ņēmēji, nosakot veselības 

uzraudzību, nevis vienīgi veicot šādu 

uzraudzību gadījumos, kad to uzskata par 

nepieciešamu. Tādēļ tādu darba ņēmēju 

veselības uzraudzība, attiecībā uz kuriem 

Direktīvas 2004/37/EK 3. panta 2. punktā 

minētā novērtējuma rezultāti atklāj, ka 

pastāv risks veselībai vai drošībai, būtu 

jāturpina arī pēc darba dzīves beigām, un 

tas būtu jādara dalībvalstīm. 

Direktīvas 2004/37/EK 14. pants būtu 

jāgroza, lai nodrošinātu visu iedarbībai 

pakļauto darba ņēmēju medicīnisko 

uzraudzību mūža garumā. 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

2.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2c) Ir jānodrošina, ka dalībvalstis no 

darba devējiem vāc atbilstošus un 

saskaņotus datus, lai uzlabotu un 

nodrošinātu darba ņēmēju drošību un 

pienācīgu aprūpi. Komisijai būtu 

jāatbalsta labākā prakse datu vākšanas 

jomā dalībvalstīs un jāierosina iespējas 

uzlabot datu vākšanu. Dalībvalstīm 

vajadzētu Komisijai sniegt informāciju, lai 

tā varētu sagatavot ziņojumus par 

Direktīvas 2004/37/EK īstenošanu. 

 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

2.d apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2d) Eiropas līmenī netiek izmantotas 

saskaņotas metodes, ar kurām izmērīt 

kancerogēnu, mutagēnu un 

reproduktīvajai sistēmai toksisku vielu 

iedarbību uz darba ņēmējiem. Komisijai 

būtu ātri jāizstrādā šādas ES metodes, lai 

nodrošinātu, no vienas puses, līdzīgu 

augsta līmeņa aizsardzību darba 

ņēmējiem un, no otras puses, vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus. 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

2.e apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2e) Būtu jānodrošina to veselības 

risku labāka pārredzamība, kuriem 

pakļauti darba ņēmēji, iekļaujot 

Direktīvas 2004/37/EK III pielikumā 

divas jaunas slejas, lai norādītu atlikušo 

kanceroģenēzes risku, kas saistīts ar katru 

saistošo arodekspozīcijas robežvērtību, kā 

arī datumu, kad pēdējo reizi veikti 

aprēķini. 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

2.f apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2f)  Pēc grozījumu ieviešanas 

Direktīvas 2004/37/EK III pielikumā, kā 

noteikts šajā direktīvā, pavisam drīz tiks 

ieviestas robežvērtības papildu vielām, 

maisījumiem un procesiem. Dažādas 

aģentūras, ieinteresētās personas un 

Pasaules Veselības organizācija ir 

konstatējušas 50–70 vielas, kas būtu 

prioritāri jāiekļauj darbavietā sastopamu 
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kancerogēnu, mutagēnu un 

reproduktīvajai sistēmai toksisku vielu 

sarakstā. Turpmākajos 

Direktīvas 2004/37/EK III pielikuma 

grozījumos būtu jāiekļauj tādas vielas, 

maisījumi un procesi, bet ne tikai, kā 

dīzeļa izplūdes gāzes, formaldehīds, 

kadmijs un tā savienojumi, berilijs un tā 

savienojumi, niķeļa savienojumi, arsēns 

un tā savienojumi un akrilnitrils.  

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3)  Lai nodrošinātu labāko iespējamo 

aizsardzību, ir jāaplūko citi dažu 

kancerogēnu un mutagēnu absorbcijas 

ceļi, tostarp penetrācijas iespējamība caur 

ādu. 

(3)  Lai nodrošinātu labāko iespējamo 

aizsardzību, ir jāaplūko visu kancerogēnu, 

mutagēnu un reproduktīvajai sistēmai 

toksisku vielu pārējie absorbcijas ceļi, 

tostarp penetrācijas iespējamība caur ādu. 

 

 Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Zinātniskā komiteja jautājumos par 

ķīmisku vielu iedarbības robežlielumiem 

darbavietā (turpmāk „komiteja”) palīdz 

Komisijai, jo īpaši novērtējot jaunākos 

pieejamos zinātniskos datus un ierosinot 

arodekspozīcijas robežvērtības, kas darba 

ņēmēju aizsardzībai pret ķīmiskajiem 

riskiem jānosaka ES līmenī, ievērojot 

Padomes Direktīvu 98/24/EK47 un 

Direktīvu 2004/37/EK Par ķimikālijām o-

toluidīns un 2-nitropropāns nebija pieejami 

komitejas ieteikumi, un tika aplūkoti citi 

pietiekami pārliecinoši un publiski 

pieejami zinātniskās informācijas avoti.48, 

49 

(4) Zinātniskā komiteja jautājumos par 

ķīmisku vielu iedarbības robežlielumiem 

darbavietā (turpmāk „komiteja”) palīdz 

Komisijai, jo īpaši konstatējot, novērtējot 

un detalizēti analizējot jaunākos pieejamos 

zinātniskos datus un ierosinot 

arodekspozīcijas robežvērtības, kas darba 

ņēmēju aizsardzībai pret ķīmiskajiem 

riskiem jānosaka ES līmenī, ievērojot 

Padomes Direktīvu 98/24/EK47 un 

Direktīvu 2004/37/EK. Attiecībā uz tādām 

ķimikālijām kā o-toluidīns un 2-

nitropropāns nebija pieejami komitejas 

ieteikumi, un tika aplūkoti citi pietiekami 

pārliecinoši un publiski pieejami 

zinātniskās informācijas avoti.48, 49 
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__________________ __________________ 

47 Padomes 1998. gada 7. aprīļa Direktīva 

98/24/EK par darba ņēmēju veselības un 

drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts 

ar ķimikāliju izmantošanu darbā 

(četrpadsmitā atsevišķā direktīva 

Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta 

nozīmē) (OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.). 

47 Padomes 1998. gada 7. aprīļa Direktīva 

98/24/EK par darba ņēmēju veselības un 

drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts 

ar ķimikāliju izmantošanu darbā 

(četrpadsmitā atsevišķā direktīva 

Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta 

nozīmē) (OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.). 

48 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol77/mono77-11.pdf 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol99/mono99-15.pdf and 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol100F/mono100F-11.pdf 

48 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol77/mono77-11.pdf 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol99/mono99-15.pdf and 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol100F/mono100F-11.pdf 

49 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol1-42/mono29.pdf and 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol71/mono71-49.pdf 

49 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol1-42/mono29.pdf and 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol71/mono71-49.pdf 

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6)  Norādījumi un laba prakse, kas 

izstrādāta ar tādu iniciatīvu starpniecību kā 

sociālais dialogs „Nolīgums par darba 

ņēmēju veselības aizsardzību, pareizi 

strādājot ar kristālisko silīcija oksīdu un to 

saturošiem izstrādājumiem un tos pareizi 

izmantojot” (NEPSi), ir vērtīgi instrumenti, 

kas papildina reglamentējošos pasākumus 

un it sevišķi atbalsta robežvērtību efektīvu 

īstenošanu. 

(6)  Norādījumi un laba prakse, kas 

izstrādāta ar tādu iniciatīvu starpniecību kā 

sociālais dialogs „Nolīgums par darba 

ņēmēju veselības aizsardzību, pareizi 

strādājot ar kristālisko silīcija oksīdu un to 

saturošiem izstrādājumiem un tos pareizi 

izmantojot” (NEPSi), ir vērtīgi un 

vajadzīgi instrumenti, kas papildina 

reglamentējošos pasākumus un it sevišķi 

atbalsta robežvērtību efektīvu īstenošanu, 

tādēļ šie instrumenti ir rūpīgi jāapsver. 

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

7. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7)  Direktīvas 2004/37/EK III 

pielikumā noteiktās vinilhlorīda monomēra 

un cietkoksnes putekļu robežvērtības, 

ņemot vērā jaunākus zinātniskos datus, 

būtu jāpārskata.   

(7)  Ņemot vērā jaunākus zinātniskos 

datus, būtu jāpārskata Direktīvas 
2004/37/EK III pielikumā noteiktās 

vinilhlorīda monomēra un cietkoksnes 

putekļu robežvērtības, kā arī jāsvītro 

norāde uz atšķirībām starp cietkoksnes 

putekļiem un skujkoku koksnes putekļiem 

attiecībā uz Direktīvas 2004/37/EK 

III pielikumā minēto robežvērtību, kā 

ieteikusi Zinātniskā komiteja jautājumos 

par ķīmisku vielu iedarbības 

robežlielumiem darbavietā un IARC, kas 

savā koksnes putekļu riska novērtējumā 

(SCOEL/SUM/102 final) secina, ka, 

ņemot vērā pašreiz pieejamos datus un 

darba ņēmēju veselības aizsardzības 

nolūkā kopumā nav lietderīgi nošķirt 

skujkoku koksnes un cietkoksnes 

putekļus. 

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums  

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) 1,2-epoksipropāns atbilst 

kritērijiem, lai to saskaņā ar Regulu (EK) 

Nr. 1272/2008 klasificētu par kancerogēnu 

(1.B kategorija), tāpēc tas ir kancerogēns 

Direktīvas 2004/37/EK nozīmē. 

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, 

tostarp zinātniskajiem un tehniskajiem 

datiem, ir iespējams noteikt skaidru 

iedarbības līmeni, zem kura sagaidāms, ka 

šā kancerogēna iedarbība neradīs negatīvu 

ietekmi. Tādēļ ir lietderīgi noteikt šādu 

robežvērtību attiecībā uz 1,2-

epoksipropānu.   

(8) 1,2-epoksipropāns atbilst 

kritērijiem, lai to saskaņā ar Regulu (EK) 

Nr. 1272/2008 klasificētu par kancerogēnu 

(1.B kategorija), tāpēc tas ir kancerogēns 

Direktīvas 2004/37/EK nozīmē. 

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, 

tostarp zinātniskajiem un tehniskajiem 

datiem, ir iespējams noteikt iedarbības 

līmeni, zem kura sagaidāms, ka šā 

kancerogēna iedarbība neradīs negatīvu 

ietekmi. Tādēļ ir lietderīgi noteikt šādu 

robežvērtību attiecībā uz 1,2-

epoksipropānu.   

 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 
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18. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Šis grozījums nostiprina darba 

ņēmēju veselības aizsardzību darbavietā. 

(18) Šis grozījums nostiprina darba 

ņēmēju veselības un drošības aizsardzību 

darbavietā, ko panāk, dalībvalstīm 

pienācīgi transponējot un īstenojot 

Direktīvas 2004/37/EK III pielikuma 

grozījumus un uzņēmumiem un darba 

ņēmējiem tos piemērojot. Dalībvalstīm 

būtu jānodrošina, ka darba inspekcijām ir 

pietiekami finanšu resursi un 

cilvēkresursi, lai veiktu savus 

pienākumus, vienlaicīgi palīdzot 

uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem un 

vidējiem uzņēmumiem (MVU), izpildīt 

jaunos noteikumus, un tām būtu cieši 

jāsadarbojas ar Eiropas Darba drošības 

un veselības aizsardzības aģentūru un 

jāparedz pietiekami finanšu resursi, lai 

atbalstītu šīs direktīvas pienācīgu 

īstenošanu, vienlaikus novēršot darbvietu 

zudumu. 

 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

19.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (19a) Darba drošības un veselības 

aizsardzības padomdevēja komiteja 

(ACSH) savos atzinumos norāda 

pārskatīšanas periodus vairāku vielu 

saistošajām arodekspozīcijas 

robežvērtībām. Tiek ieteikts saistošas 

arodekspozīcijas robežvērtības 

ieelpojamiem kristāliskā silīcija dioksīda 

putekļiem un cietkoksnes putekļiem 

pārskatīt 3–5 gadu laikā, akrilamīdam un 

1,3-butadiēnam — 3 gadu laikā, savukārt 

hromam (VI) — atbilstīgā pārskatīšanas 

periodā. Tādēļ Komisijai vajadzētu lūgt 

ACSH iesniegt atjauninātu atzinumu par 

šīm vielām. 
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Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

19.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (19b) ACSH savā atzinumā par 

ugunsizturīgām keramikas šķiedrām 

piekrita tam, ka arodekspozīcijas 

robežvērtība ir vajadzīga, taču nepanāca 

vienotu nostāju par robežvērtības apmēru. 

Tādēļ Komisijai būtu jāmudina ACSH 

iesniegt atzinumu par saistošu 

arodekspozīcijas robežvērtību 

ugunsizturīgām keramikas šķiedrām. 

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Šajā direktīvā ir ņemtas vērā 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un 

jo īpaši tās 31. panta 1. punktā noteiktās 

pamattiesības un principi. 

(20) Šajā direktīvā ir ņemtas vērā 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā 

noteiktās pamattiesības un principi, jo 

īpaši tās 2. pants (tiesības uz dzīvību) un 

31. panta 1. punkts (tiesības uz veselībai 

nekaitīgiem, drošiem un cilvēka cieņai 

atbilstīgiem darba apstākļiem). 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

21. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Šajā direktīvā noteiktās 

robežvērtības tiks regulāri pārskatītas, 

ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1907/2006 

īstenošanu un jo īpaši ņemot vērā 

mijiedarbību starp Direktīvā 2004/37/EK 

noteiktajām robežvērtībām un DNEL 

(21) Šajā direktīvā noteiktās 

robežvērtības tiks regulāri pārskatītas, 

ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1907/2006 

īstenošanu un jo īpaši ņemot vērā 

mijiedarbību starp Direktīvā 2004/37/EK 

noteiktajām robežvērtībām un DNEL 
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(izzinātajiem beziedarbības līmeņiem), kas 

saskaņā ar minēto regulu iegūti attiecībā uz 

bīstamām ķīmikālijām. 

(izzinātajiem beziedarbības līmeņiem), kas 

saskaņā ar minēto regulu iegūti attiecībā uz 

bīstamām ķīmikālijām, lai efektīvi 

aizsargātu darba ņēmējus. 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

22. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(22) Šīs direktīvas mērķus, proti, uzlabot 

dzīves un darba apstākļus un aizsargāt 

darba ņēmēju veselību pret konkrētiem 

riskiem, ko rada kancerogēnu iedarbība, 

nevar pietiekami sasniegt dalībvalstu 

līmenī, bet to var labāk sasniegt ES līmenī, 

tāpēc ES var pieņemt pasākumus saskaņā 

ar subsidiaritātes principu, ka noteikts 

Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 3. 

punktā. Saskaņā ar proporcionalitātes 

principu, kā noteikts Līguma par Eiropas 

Savienību 5. panta 4. punktā, šajā direktīvā 

paredzēti vienīgi tie pasākumi, kas ir 

vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai. 

(22) Šīs direktīvas mērķus, proti, uzlabot 

dzīves un darba apstākļus un aizsargāt 

darba ņēmēju veselību pret konkrētiem 

riskiem, ko rada kancerogēnu, mutagēnu 

un reproduktīvajai sistēmai toksisku vielu 
iedarbība, nevar pietiekami sasniegt 

dalībvalstu līmenī, bet to var labāk sasniegt 

ES līmenī, tāpēc ES var pieņemt 

pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 

principu, ka noteikts Līguma par Eiropas 

Savienību 5. panta 3. punktā. Saskaņā ar 

proporcionalitātes principu, kā noteikts 

Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 4. 

punktā, šajā direktīvā paredzēti vienīgi tie 

pasākumi, kas ir vajadzīgi minēto mērķu 

sasniegšanai. 

 

Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

23. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Šis tiesību akts attiecas uz darba 

ņēmēju veselību darbavietā, tāpēc 

transponēšanas termiņam vajadzētu būt 

diviem gadiem. 

(23) Šis tiesību akts attiecas uz darba 

ņēmēju veselības aizsardzību un drošību 

darbavietā, tāpēc transponēšanas termiņam 

nevajadzētu būt ilgākam par diviem 

gadiem pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā. 

 

Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns) 
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Direktīva 2004/37/EK 

Virsraksts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1) virsrakstu aizstāj ar šādu: 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

2004. gada 29. aprīļa 

Direktīva 2004/37/EK par darba ņēmēju 

aizsardzību pret draudiem, kas saistīti ar 

kancerogēnu vai mutagēnu vielu iedarbību 

darbā (sestā atsevišķā direktīva 

Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta 

nozīmē) 

„Eiropas Parlamenta un Padomes 

2004. gada 29. aprīļa 

Direktīva 2004/37/EK par darba ņēmēju 

aizsardzību pret draudiem, kas saistīti ar 

kancerogēnu, mutagēnu vai 

reproduktīvajai sistēmai toksisku vielu 

iedarbību darbā (sestā atsevišķā direktīva 

Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta 

nozīmē)” 

 

Grozījums Nr.  23 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

1. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1a) direktīvas 1. panta 1. punkta 

1. daļu aizstāj ar šādu:  

Šīs direktīvas mērķis ir aizsargāt darba 

ņēmējus pret to veselības un drošības 

apdraudējumu, kā arī novērst šo 

apdraudējumu, ko rada vai varētu radīt 

kancerogēnu vai mutagēnu iedarbība 

darbā. 

“Šīs direktīvas mērķis ir aizsargāt darba 

ņēmējus pret to veselības un drošības 

apdraudējumu, kā arī novērst šo 

apdraudējumu, ko rada vai varētu radīt 

kancerogēnu, mutagēnu vai 

reproduktīvajai sistēmai toksisku vielu 
iedarbība darbā.” 

 

Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.b punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

2. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1b) direktīvas 2. pantā iekļauj šādu 

punktu: 



 

PE593.996v02-00 18/51 RR\1119702LV.docx 

LV 

 “(ba) “reproduktīvajai sistēmai toksiska 

viela” ir 

 viela vai maisījums, kas atbilst 1.A vai 1.B 

kategorijas reproduktīvajai sistēmai 

toksisku vielu klasifikācijas kritērijiem, 

kuri noteikti Regulas (EK) Nr. 1272/2008 

VI pielikuma trešajā daļā;”  

 

Grozījums Nr.  25 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.c punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1c) direktīvas 2. panta c) punktu 

aizstāj ar šādu: 

(c) “robežvērtība”, ja vien nav norādīts 

citādi, ir ierobežojums darba ņēmēja 

elpošanas zonas gaisā esošās “kancerogēna 

vai mutagēna” koncentrācijas vidējam 

svaram noteiktā salīdzināmā laikposmā, 

kas norādīts šīs direktīvas III pielikumā. 

“(c)  “robežvērtība”, ja vien nav norādīts 

citādi, ir ierobežojums darba ņēmēja 

elpošanas zonas gaisā esošās 

“kancerogēna, mutagēna vai 

reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas” 
koncentrācijas vidējam svaram noteiktā 

salīdzināmā laikposmā, kas norādīts šīs 

direktīvas III pielikumā.” 

 

Grozījums Nr.  26 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.d punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

3. pants – 1. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1d) direktīvas 3. panta 1. punktu 

aizstāj ar šādu: 

1. Šī direktīva attiecas uz darbībām, 

kuru laikā darba ņēmēji to darba rezultātā 

ir vai var tikt pakļauti kancerogēnu vai 

mutagēnu iedarbībai. 

“1. Šī direktīva attiecas uz darbībām, 

kuru laikā darba ņēmēji to darba rezultātā 

ir vai var tikt pakļauti kancerogēnu, 

mutagēnu vai reproduktīvajai sistēmai 

toksisku vielu iedarbībai.”; 
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Grozījums Nr.  27 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.e punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

3. pants – 2. punkts – 1. daļa 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1e) direktīvas 3. panta 2. punkta pirmo 

daļu aizstāj ar šādu: 

2. Visu tādu darbību gadījumā, kuru 

laikā darba ņēmēji var tikt pakļauti 

kancerogēnu vai mutagēnu iedarbības 

riskam, nosaka iedarbības raksturu, pakāpi 

un ilgumu, lai būtu iespējams novērtēt 

darba ņēmēju veselības vai drošības 

apdraudējumu un noteikt veicamos 

pasākumus. 

“2. Visu tādu darbību gadījumā, kuru 

laikā darba ņēmēji var tikt pakļauti 

kancerogēnu,  mutagēnu vai 

reproduktīvajai sistēmai toksisku vielu 
iedarbības riskam, nosaka iedarbības 

raksturu, pakāpi un ilgumu, lai būtu 

iespējams novērtēt darba ņēmēju veselības 

vai drošības apdraudējumu un noteikt 

veicamos pasākumus.” 

 

Grozījums Nr.  28 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.f punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

3. pants – 2. punkts – 2. daļa 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1f) direktīvas 3. panta 2. punkta otro 

daļu aizstāj ar šādu: 

Novērtējumu regulāri atjaunina un veic 

vienmēr, kad mainās apstākļi, kas var 

ietekmēt darba ņēmēju pakļaušanu 

kancerogēnu vai mutagēnu iedarbībai. 

“Novērtējumu regulāri atjaunina un veic 

vienmēr, kad mainās apstākļi, kas var 

ietekmēt darba ņēmēju pakļaušanu 

kancerogēnu, mutagēnu vai 

reproduktīvajai sistēmai kaitīgu vielu 
iedarbībai.” 

 

Grozījums Nr.  29 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.g punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

3. pants – 4. punkts 
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Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1g) direktīvas 3. panta 4. punktu 

aizstāj ar šādu: 

4. Veicot riska novērtējumu, darba 

devēji īpašu uzmanību pievērš ietekmei uz 

īpašam riskam pakļauto darba ņēmēju 

veselību vai drošību un cita starpā ņem 

vērā to, vai šādus darba ņēmējus ir vēlams 

nenodarbināt zonās, kur tie var nonākt 

saskarē ar kancerogēniem vai 

mutagēniem. 

“4. Veicot riska novērtējumu, darba 

devēji īpašu uzmanību pievērš ietekmei uz 

īpašam riskam pakļauto darba ņēmēju 

veselību vai drošību un cita starpā ņem 

vērā to, vai šādus darba ņēmējus ir vēlams 

nenodarbināt zonās, kur tie var nonākt 

saskarē ar kancerogēnām, mutagēnām vai 

reproduktīvajai sistēmai toksiskām 

vielām.” 

 

Grozījums Nr.  30 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.h punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

4. pants – 1. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1h) direktīvas 4. panta 1. punktu 

aizstāj ar šādu: 

1. Darba devējs samazina 

kancerogēnu vai mutagēnu lietošanu darba 

vietā, jo īpaši aizstājot tos, ciktāl tas ir 

tehniski iespējams, ar vielu, preparātu vai 

procesu, kas saskaņā ar tā izmantošanas 

nosacījumiem attiecīgi nav bīstams vai ir 

mazāk bīstams darba ņēmēju veselībai vai 

drošībai. 

“1. Darba devējs samazina 

kancerogēnu, mutagēnu vai 

reproduktīvajai sistēmai toksisku vielu 
lietošanu darba vietā, jo īpaši aizstājot tos, 

ciktāl tas ir tehniski iespējams, ar vielu, 

preparātu vai procesu, kas saskaņā ar tā 

izmantošanas nosacījumiem attiecīgi nav 

bīstams vai ir mazāk bīstams darba ņēmēju 

veselībai vai drošībai.” 

 

Grozījums Nr.  31 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.i punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

5. pants – 2. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1i) direktīvas 5. panta 2. punktu 
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aizstāj ar šādu: 

2. Ja kancerogēnu vai mutagēnu nav 

tehniski iespējams aizstāt ar vielu, 

preparātu vai procesu, kas saskaņā ar tā 

izmantošanas nosacījumiem nav bīstams 

vai ir mazāk bīstams veselībai vai drošībai, 

tad darba devējs nodrošina šī kancerogēna 

vai mutagēna ražošanu un izmantošanu 

noslēgtā sistēmā tehnisko iespēju robežās. 

“2. Ja kancerogēnu, mutagēnu vai 

reproduktīvajai sistēmai toksisku vielu 
nav tehniski iespējams aizstāt ar vielu, 

maisījumu vai procesu, kas saskaņā ar tā 

izmantošanas nosacījumiem nav bīstams 

vai ir mazāk bīstams veselībai vai drošībai, 

tad darba devējs nodrošina šīs 

kancerogēnās, mutagēnās vai 

reproduktīvajai sistēmai toksiskās vielas 
ražošanu un izmantošanu noslēgtā sistēmā 

tehnisko iespēju robežās.”; 

 

Grozījums Nr.  32 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.j punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

5. pants – 4. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1j) direktīvas 5. panta 4. punktu 

aizstāj ar šādu: 

4. Iedarbība nedrīkst pārsniegt 

kancerogēna robežvērtību, kas norādīta III 

pielikumā. 

“4. Iedarbība nedrīkst pārsniegt 

kancerogēnas, mutagēnas vai 

reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas 
robežvērtību, kas norādīta III pielikumā.” 

 

Grozījums Nr.  33 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.k punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

5. pants – 5. punkts – ievaddaļa 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1k) direktīvas 5. panta 5. punkta 

ievaddaļu aizstāj ar šādu: 

5. Vienmēr, kad tiek izmantots 

kancerogēns vai mutagēns, darba devējs 

veic visus turpmāk minētos pasākumus:  

“5. Vienmēr, kad tiek izmantota 

kancerogēna, mutagēna vai 

reproduktīvajai sistēmai toksiska viela, 

darba devējs veic visus turpmāk minētos 

pasākumus:” 
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Grozījums Nr.  34 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.l punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

5. pants – 5. punkts – a apakšpunkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1l) direktīvas 5. panta 5. punkta 

a) apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

(a) ierobežo kancerogēna vai 

mutagēna daudzumus darba vietā; 

“(a) ierobežo kancerogēnas, mutagēnas 

vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas 

vielas daudzumus darba vietā;” 

 

Grozījums Nr.  35 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.m punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

5. pants – 5. punkts – c apakšpunkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1m) direktīvas 5. panta 5. punkta 

c) apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

(c) plāno darba procesus un tehniskos 

aizsargpasākumus tā, lai novērstu vai līdz 

minimumam samazinātu kancerogēnu vai 

mutagēnu izplūdi darba vietā; 

“(c) plāno darba procesus un tehniskos 

aizsargpasākumus tā, lai novērstu vai līdz 

minimumam samazinātu kancerogēnu, 

mutagēnu vai reproduktīvajai sistēmai 

toksisku vielu izplūdi darba vietā;” 

 

Grozījums Nr.  36 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.n punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

5. pants – 5. punkts – d apakšpunkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1n) direktīvas 5. panta 5. punkta 

d) apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

(d) savāc kancerogēnus vai “(d) savāc kancerogēnas, mutagēnas 
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mutagēnus to izplūdes vietā, izmanto 

lokālas nosūces ierīces vai vispārēju 

ventilāciju; visām šādām metodēm jābūt 

piemērotām un saderīgām ar nepieciešamo 

sabiedrības veselības un vides aizsardzību; 

vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas 

vielas to izplūdes vietā, izmanto lokālas 

nosūces ierīces vai vispārēju ventilāciju; 

visām šādām metodēm jābūt piemērotām 

un saderīgām ar nepieciešamo sabiedrības 

veselības un vides aizsardzību;” 

 

Grozījums Nr.  37 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.o punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

5. pants – 5. punkts – e apakšpunkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1o) direktīvas 5. panta 5. punkta e) 

apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

(e) izmanto attiecīgas esošās 

procedūras kancerogēnu vai mutagēnu 

noteikšanai, jo īpaši agrīnai tādas 

virsnormatīvas iedarbības atklāšanai, kas 

radusies neparedzēta gadījuma vai avārijas 

rezultātā; 

“(e) izmanto attiecīgas esošās 

procedūras kancerogēnu, mutagēnu vai 

reproduktīvajai sistēmai toksisku vielu 
noteikšanai, jo īpaši agrīnai tādas 

virsnormatīvas iedarbības atklāšanai, kas 

radusies neparedzēta gadījuma vai avārijas 

rezultātā;” 

 

Grozījums Nr.  38 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.p punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

5. pants – 5. punkts – j apakšpunkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1p) direktīvas 5. panta 5. punkta j) 

apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

(j) norobežo riska zonas un izmanto 

piemērotas brīdinājuma un drošības zīmes, 

ieskaitot zīmes „Nesmēķēt!” zonās, kur 

darba ņēmēji ir pakļauti vai varētu tikt 

pakļauti kancerogēnu vai mutagēnu 

iedarbībai; 

“(j) norobežo riska zonas un izmanto 

piemērotas brīdinājuma un drošības zīmes, 

ieskaitot zīmes „Nesmēķēt!” zonās, kur 

darba ņēmēji ir pakļauti vai varētu tikt 

pakļauti kancerogēnu, mutagēnu vai 

reproduktīvajai sistēmai toksisku vielu 
iedarbībai;” 
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Grozījums Nr.  39 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.q punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1q) direktīvas 6. panta a) punktu 

aizstāj ar šādu: 

(a) darbībām un/vai rūpnieciskiem 

procesiem, ko veic, norādot iemeslus, 

kādēļ tiek izmantoti kancerogēni vai 

mutagēni;  

“(a) darbībām un/vai rūpnieciskiem 

procesiem, ko veic, norādot iemeslus, 

kādēļ tiek izmantotas kancerogēnas, 

mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai 

toksiskas vielas;” 

 

Grozījums Nr.  40 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.r punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1r) direktīvas 6. panta b) punktu 

aizstāj ar šādu: 

(b) kancerogēnu vai mutagēnu 

saturošo vielu vai preparātu daudzumiem, 

ko ražo vai izmanto; 

“(b) kancerogēnas, mutagēnas vai 

reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas 

saturošu vielu vai maisījumu 

daudzumiem, ko ražo vai izmanto;” 

 

Grozījums Nr.  41 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.s punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

6.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1s) direktīvā iekļauj šādu pantu: 

 “6.a pants 

 Informācija Komisijai 
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 Dalībvalstis sniedz Komisijai šīs direktīvas 

6. pantā minēto informāciju saistībā ar 

īstenošanas ziņojumiem, kas minēti 

Direktīvas 89/391/EEK 17.a pantā.” 

 

Grozījums Nr.  42 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.t punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

10. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1t) direktīvas 10. panta 1. punkta 

ievaddaļu aizstāj ar šādu: 

1. Darba devējiem ir jāveic attiecīgi 

pasākumi attiecībā uz visām darbībām, 

kuras rada piesārņošanas ar 

kancerogēniem vai mutagēniem risku, lai 

nodrošinātu, ka: 

“1. Darba devējiem ir jāveic attiecīgi 

pasākumi attiecībā uz visām darbībām, 

kuras rada piesārņošanas ar 

kancerogēnām, mutagēnām vai 

reproduktīvajai sistēmai toksiskām vielām 
risku, lai nodrošinātu, ka:” 

 

Grozījums Nr.  43 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.u punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

10. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1u) direktīvas 10. panta 1. punkta 

a) apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

(a) darba ņēmēji neēd, nedzer vai 

nesmēķē darba zonās, kurās pastāv 

piesārņošanas ar kancerogēniem vai 

mutagēniem risks; 

“(a) darba ņēmēji neēd, nedzer vai 

nesmēķē darba zonās, kurās pastāv 

piesārņošanas ar kancerogēnām, 

mutagēnām vai reproduktīvajai sistēmai 

toksiskām vielām risks;” 

 

Grozījums Nr.  44 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.v punkts (jauns) 
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Direktīva 2004/37/EK 

11. pants – 2. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1v) direktīvas 11. panta 2. punktu 

aizstāj ar šādu: 

2. Darba devēji informē darba 

ņēmējus par iekārtām un saistītiem 

konteineriem, kuros ir kancerogēni vai 

mutagēni, nodrošina, ka visi konteineri, 

iepakojumi un iekārtas, kuros ir 

kancerogēni vai mutagēni, ir skaidri un 

salasāmi marķēti, un uz tiem ir skaidri 

redzamas brīdinājuma un bīstamības zīmes. 

“2. Darba devēji informē darba 

ņēmējus par iekārtām un saistītiem 

konteineriem, kuros ir kancerogēnas, 

mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai 

toksiskas vielas, nodrošina, ka visi 

konteineri, iepakojumi un iekārtas, kuros ir 

kancerogēnas, mutagēnas vai 

reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas, 

ir skaidri un salasāmi marķēti, un uz tiem ir 

skaidri redzamas brīdinājuma un 

bīstamības zīmes.” 

 

Grozījums Nr.  45 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.w punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

14. pants – 1. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1w)  direktīvas 14. panta 1. punktu 

aizstāj ar šādu: 

1. Dalībvalstis saskaņā ar to tiesību 

aktiem un/vai praksi izveido sistēmu, ko 

piemēro, veicot attiecīgu darba ņēmēju 

veselības uzraudzību, kuriem 3. panta 2. 

punktā minētā novērtējuma rezultāti liecina 

par draudiem veselībai vai drošībai. 

“1. Dalībvalstis saskaņā ar to tiesību 

aktiem vai praksi izveido sistēmu, ko 

piemēro, veicot attiecīgu to darba ņēmēju 

veselības uzraudzību mūža garumā, 

attiecībā uz kuriem 3. panta 2. punktā 

minētā novērtējuma rezultāti liecina par 

risku viņu veselībai vai drošībai.” 

 

Grozījums Nr.  46 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.x punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

14. pants – 2. punkts 
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Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1x)  direktīvas 14. panta 2. punktu 

aizstāj ar šādu: 

2. Šā panta 1. punktā minētajai 

sistēmai jābūt tādai, lai ikviens darba 

ņēmējs piemērotos gadījumos varētu 

saņemt attiecīgu veselības uzraudzību: 

“2.  Šā panta 1. punktā minētā sistēma 

paredz ikvienam darba ņēmējam iespēju 

attiecīgā gadījumā veikt atbilstošu 
veselības uzraudzību mūža garumā: 

– pirms pakļaušanas iedarbībai, -  pirms pakļaušanas iedarbībai, 

–  periodiski pēc tās. -  regulāri iedarbības periodā;  

 -  pēc iedarbības perioda un darba 

attiecību beigām. 

Šai sistēmai jābūt tādai, lai būtu iespējams 

tiešā veidā īstenot individuālās un darba 

higiēnas pasākumus. 

Šai sistēmai jābūt tādai, lai būtu iespējams 

tiešā veidā īstenot individuālās un darba 

higiēnas pasākumus.” 

 

Grozījums Nr.  47 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.y punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

14. pants – 3. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1y) direktīvas 14. panta 3. punktu 

aizstāj ar šādu: 

3. Ja konstatē, ka darba ņēmējam ir 

veselības traucējumi, ko var būt izraisījusi 

kancerogēnu vai mutagēnu iedarbība, tad 

ārsts vai iestāde, kas atbild par darba 

ņēmēju veselības uzraudzību, var pieprasīt, 

lai veselības pārbaudi veiktu pārējiem 

darba ņēmējiem, kas bija pakļauti līdzīgai 

iedarbībai. Tādā gadījumā veic atkārtotu 

iedarbības riska novērtējumu saskaņā ar 3. 

panta 2. punktu. 

“3. Ja konstatē, ka darba ņēmējam ir 

veselības traucējumi, ko var būt izraisījusi 

kancerogēnu, mutagēnu vai 

reproduktīvajai sistēmai toksisku vielu 
iedarbība, tad ārsts vai iestāde, kas atbild 

par darba ņēmēju veselības uzraudzību, var 

pieprasīt, lai veselības pārbaudi veiktu 

pārējiem darba ņēmējiem, kas bija pakļauti 

līdzīgai iedarbībai. Tādā gadījumā veic 

atkārtotu iedarbības riska novērtējumu 

saskaņā ar 3. panta 2. punktu.” 

 

Grozījums Nr.  48 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.z punkts (jauns) 
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Direktīva 2004/37/EK 

14. pants – 8. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1z) direktīvas 14. panta 8. punktu 

aizstāj ar šādu: 

8. Par visiem saslimšanas gadījumiem 

ar vēzi, kas saskaņā ar attiecīgās valsts 

tiesību aktiem un/vai praksi ir atzīti par 

tādiem, kurus izraisījusi kancerogēna vai 

mutagēna iedarbība darbavietā, paziņo 

kompetentajai iestādei. 

“8. Par visiem saslimšanas gadījumiem 

ar vēzi, kas saskaņā ar attiecīgās valsts 

tiesību aktiem un/vai praksi ir atzīti par 

tādiem, kurus izraisījusi kancerogēnas, 

mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai 

toksiskas vielas iedarbība darbavietā, 

paziņo kompetentajai iestādei.” 

 

Grozījums Nr.  49 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.aa punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

15. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1aa) direktīvas 15. pantam pievieno 

šādu punktu: 

 “2.a Dalībvalstis sniedz Komisijai šīs 

direktīvas 14. panta 8. punktā minēto 

informāciju saistībā ar īstenošanas 

ziņojumiem, kas minēti Direktīvas 

89/391/EEK 17.a pantā.” 

 

Grozījums Nr.  50 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1.ab punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

16. pants – 1. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1ab) direktīvas 16. panta 1. punktu 

aizstāj ar šādu: 

1. Padome saskaņā ar Līguma 137. 

panta 2. punktā paredzēto procedūru 

direktīvās norāda robežvērtības, 

“1. Padome saskaņā ar Līguma 137. 

panta 2. punktā paredzēto procedūru 

direktīvās norāda robežvērtības, 
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pamatojoties uz pieejamo informāciju, 

ietverot zinātniskos un tehniskos datus par 

visiem kancerogēniem vai mutagēniem, 

attiecībā uz kuriem tas iespējams, un 

vajadzības gadījumā citus ar tiem tieši 

saistītus noteikumus. 

pamatojoties uz pieejamo informāciju, 

ietverot zinātniskos un tehniskos datus par 

visiem kancerogēnām, mutagēnām vai 

reproduktīvajai sistēmai toksiskām 

vielām, attiecībā uz kuriem tas iespējams, 

un vajadzības gadījumā citus ar tiem tieši 

saistītus noteikumus.” 

 

Grozījums Nr.  51 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1.ac punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

17. pants – 2. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1ac) direktīvas 17. panta 2. punktu 

aizstāj ar šādu: 

2. Tīri tehniskus II pielikuma 

pielāgojumus, ņemot vērā tehnikas 

attīstību, izmaiņas starptautiskos 

noteikumos vai specifikācijās, kā arī 

jaunākos atzinumus kancerogēnu vai 

mutagēnu jomā, pieņem saskaņā ar 

Direktīvas 89/391/EEK 17. pantā paredzēto 

procedūru. 

“2. Tīri tehniskus II pielikuma 

pielāgojumus, ņemot vērā tehnikas 

attīstību, izmaiņas starptautiskos 

noteikumos vai specifikācijās, kā arī 

jaunākos atzinumus kancerogēnu, 

mutagēnu vai reproduktīvajai sistēmai 

toksisku vielu jomā, pieņem saskaņā ar 

Direktīvas 89/391/EEK 17. pantā paredzēto 

procedūru.” 

 

Grozījums Nr.  52 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

II pielikums – 1. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (1a) direktīvas II pielikuma 1. punktu 

aizstāj ar šādu: 

1. Ārstam un/vai iestādei, kas atbild 

par to darba ņēmēju veselības uzraudzību, 

kuri ir pakļauti kancerogēnu vai mutagēnu 

iedarbībai, jāiepazīstas ar iedarbības 

nosacījumiem vai apstākļiem katra darba 

“1. Ārstam un/vai iestādei, kas atbild 

par to darba ņēmēju veselības uzraudzību, 

kuri ir pakļauti kancerogēnu, mutagēnu vai 

reproduktīvajai sistēmai toksisku vielu 
iedarbībai, jāiepazīstas ar iedarbības 

nosacījumiem vai apstākļiem katra darba 
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ņēmēja gadījumā. ņēmēja gadījumā.” 

 

 

Grozījums Nr.  53 

Direktīvas priekšlikums 

Pielikums 

Direktīva 2004/37/EK 

III pielikums – A daļa 
 

Komisijas ierosinātais teksts 

CAS Nr. 

(1) 

EK Nr. (2) AĢENTA 

NOSAUKUMS 

ROBEŽVĒRTĪBAS (3) Piebilde(4) 

mg/m3 (5) ppm (6) f/ml(7) 

  Cietkoksnes putekļi  3 (8)    

  
Hroma (VI) 

savienojumi, kas ir 

kancerogēni 

direktīvas 2. panta 

a) punkta 

i) apakšpunkta 

nozīmē 

(kā hroms) 

0,025    

  
Ugunsizturīgas 

keramikas šķiedras, 

kas ir kancerogēnas 

direktīvas 2. panta 

a) punkta 

i) apakšpunkta 

nozīmē  

  0,3  

  
Ieelpojamie 

kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļi 

0,1 (9)    

71-43-2 200-753-7 
Benzols 

3,25 1  Āda 

75-01-4 200-831-0 
Vinilhlorīda 

monomērs 
2,6 1   

75-21-8 200-849-9 
Etilēna oksīds 

1,8 1  Āda 

75-56-9  200-879-2 
1,2-epoksipropāns 

2,4 1    

79-06-1 201-173-7 
Akrilamīds 

0,1   Āda 

79-46-9 201-209-1 
2-nitropropāns 

18 5   

https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=75-56-9&language=fr&title=Oxyde_de_propyl.C3.A8ne
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95-53-4 202-429-0 
o-toluidīns 

0,5 0,1   

106-99-0 203-450-8 
1,3-butadiēns 

2,2 1   

302-01-2 206-114-9 
Hidrazīns 

0,013 0,01  Āda 

593-60-2  209-800-6 
Brometilēns 

4,4 1   

________________ 

1 CAS Nr.: Informatīvā ķīmijas dienesta reģistrācijas numurs. 

2 EK Nr., t. i., Eiropā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts (EINECS), Eiropā 

reģistrēto ķīmisko vielu saraksts (ELINCS) vai saraksts ar vielām, kas nav 

uzskatāmas par polimēriem (NLP), ir vielas oficiālais numurs Eiropas Savienībā, kā 

noteikts Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 1. daļas 1.1.1.2. sadaļā. 

3 Izmērīts vai aprēķināts attiecībā uz astoņu stundu salīdzināmo periodu. 

4 Būtisks kopējās koncentrācijas palielinājums organismā ir iespējams saskarē ar 

ādu. 

5 mg/m3 = miligrami vienā kubikmetrā gaisa 20 °C temperatūrā un 101,3 kPa (pie 

760 mm spiediena uz dzīvsudraba stabiņa). 

6 ppm = tilpuma miljonās daļas gaisā (ml/m3). 

7 f/ml = šķiedras mililitrā. 

8 Ieelpojamā frakcija: ja cietkoksnes putekļi ir sajaukti ar cita veida koksnes 

putekļiem, robežvērtību piemēro sajaukumā esošajiem visu veidu koksnes 

putekļiem. 

9 Ieelpojamā frakcija. 

 

 
 

Grozījums 

CAS Nr. 

(1) 

EK Nr. (2) AĢENTA 

NOSAUKUMS 

ROBEŽVĒRTĪBAS (3) Piebilde(4) 

mg/m3 (5) ppm (6) f/ml(7) 

  Koksnes putekļi  2 (8)   Cietkoksnes 

putekļi: 3 

mg/m3 līdz 

XXXX 

(pieci gadi 

pēc šīs 

direktīvas 

stāšanās 

spēkā); 

Skujkoku 
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koksnes 

putekļi: 5 

mg/m3 līdz 

XXXX 

(pieci gadi 

pēc šīs 

direktīvas 

stāšanās 

spēkā) 

  
Hroma (VI) 

savienojumi, kas ir 

kancerogēni 

direktīvas 2. panta 

a) punkta 

i) apakšpunkta 

nozīmē 

(kā hroms) 

0,001    

  
Ugunsizturīgas 

keramikas šķiedras, 

kas ir kancerogēnas 

direktīvas 2. panta 

a) punkta 

i) apakšpunkta 

nozīmē  

  0,3  

  
Ieelpojamie 

kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļi 

0,05 (9)   Pārejas 

robežvērtīb

a: 0,1 

mg/m3 līdz 

XXXX 

(desmit 

gadi pēc šīs 

direktīvas 

stāšanās 

spēkā) – 

jāpārskata 

piecus 

gadus pēc 

stāšanās 

spēkā 

71-43-2 200-753-7 
Benzols 

3,25 1  Āda 

75-01-4 200-831-0 
Vinilhlorīda 

monomērs 
2,6 1   

75-21-8 200-849-9 
Etilēna oksīds 

1,8 1  Āda 

75-56-9  200-879-2 
1,2-epoksipropāns 

2,4 1    

https://tools.wmflabs.org/magnustools/cas.php?cas=75-56-9&language=fr&title=Oxyde_de_propyl.C3.A8ne


 

RR\1119702LV.docx 33/51 PE593.996v02-00 

 LV 

79-06-1 201-173-7 
Akrilamīds 

0,1   Āda 

79-46-9 201-209-1 
2-nitropropāns 

18 5   

95-53-4 202-429-0 
o-toluidīns 

0,5 0,1   

106-99-0 203-450-8 
1,3-butadiēns 

2,2 1   

302-01-2 206-114-9 
Hidrazīns 

0,013 0,01  Āda 

593-60-2  209-800-6 
Brometilēns 

4,4 1   

________________ 

1 CAS Nr.: Informatīvā ķīmijas dienesta reģistrācijas numurs. 

2 EK Nr., t. i., Eiropā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts (EINECS), Eiropā 

reģistrēto ķīmisko vielu saraksts (ELINCS) vai saraksts ar vielām, kas nav uzskatāmas 

par polimēriem (NLP), ir vielas oficiālais numurs Eiropas Savienībā, kā noteikts Regulas 

(EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 1. daļas 1.1.1.2. sadaļā. 

3 Izmērīts vai aprēķināts attiecībā uz astoņu stundu salīdzināmo periodu. 

4 Būtisks kopējās koncentrācijas palielinājums organismā ir iespējams saskarē ar ādu. 

5 mg/m3 = miligrami vienā kubikmetrā gaisa 20 °C temperatūrā un 101,3 kPa (pie 

760 mm spiediena uz dzīvsudraba stabiņa). 

6 ppm = tilpuma miljonās daļas gaisā (ml/m3). 

7 f/ml = šķiedras mililitrā. 

8 Ieelpojamā frakcija. 

9 Ieelpojamā frakcija. 
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PASKAIDROJUMS 

Komisija 2016. gada 13. maijā publicēja savu priekšlikumu par Direktīvas 2004/37/EK 

grozīšanu, lai labāk aizsargātu darba ņēmējus no kancerogēnu un mutagēnu iedarbības darbā. 

Eiropas Parlaments bija vairākas reizes prasījis pārskatīt direktīvu gan pašreizējā, gan 

iepriekšējā pilnvaru termiņā.  

 

Referente atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu kā svarīgu pirmo soli, risinot vispārējo problēmu, 

kas saistīta ar kancerogēnu un mutagēnu iedarbību darbā. Vēzis ir otrs plašāk sastopamais 

nāves cēlonis Eiropā un galvenais ar darbu saistītas nāves cēlonis. Visas ar darbu saistītās 

saslimšanas ar vēzi ir novēršamas. Direktīvas atjaunināšana un precīzs tiesiskais regulējums 

Eiropas Savienībā veicinās labāku ar darbu saistītas saslimšanas ar vēzi novēršanu. Ikgadējās 

dalībvalstu izmaksas tiek lēstas EUR 334 miljardu apmērā1.  

 

Saskaņā ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) datiem 

dalībvalstis ziņo par ekspozīcijas un toksikoloģisko datu trūkumu valsts līmenī un par to, ka ir 

grūti panākt vienprātību par arodekspozīcijas robežvērtībām. Referente uzskata, ka galvenais 

princips, nosakot saistošas arodekspozīcijas robežvērtības, ir piemērot labāko praksi 

dalībvalstīs un globāli un rīkoties saskaņā ar piesardzības principu. Šis princips būtu 

konsekventi jāatspoguļo direktīvā, kā atgādināts tās 14. apsvērumā (“Darba ņēmēju veselības 

aizsardzībā būtu jāpiemēro piesardzības princips.”). 

 

I. Reproduktīvajai sistēmai toksisku vielu iekļaušana šīs direktīvas darbības jomā 

 

Referente ierosina paplašināt direktīvas darbības jomu, lai tajā varētu iekļaut reproduktīvai 

sistēmai toksiskas vielas, kas ir saskaņā ar iepriekšējiem Eiropas Parlamenta aicinājumiem2 

un ar spēkā esošajiem tiesību aktiem dažās dalībvalstīs.  

 

Saskaņā ar nesen Francijā veiktu pētījumu3 vairāk nekā 1 % no darba ņēmējiem ir pakļauti 

reproduktīvai sistēmai toksiskām vielām. Ekstrapolējot šos datus, varētu konstatēt, ka Eiropas 

Savienībā ir 2–3 miljoni darba ņēmēju, kas ir pakļauti reproduktīvajai sistēmai toksiskām 

vielām. Pašlaik darba ņēmējiem tiesiskā aizsardzība pret šādām vielām ir ļoti vāja, jo tā 

paredz tikai vispārējos noteikumus, kas iekļauti Ķīmisko vielu direktīvā (98/24/EK). 

Reproduktīvai sistēmai toksiskas vielas ir vielas, kas rada ļoti lielas bažas, saskaņā ar Regulu 

(EK) Nr. 1907/2006 (REACH). Darba ņēmēju aizsardzības noteikumiem vajadzētu būt 

saskaņā ar šo atzinumu. Direktīva 92/85/EK par strādājošām grūtniecēm neparedz preventīvus 

pasākumus pirms strādājoša grūtniece ir informējusi savu darba devēju par grūtniecību. Tas 

nozīmē, ka nav īpašas aizsardzības agrīnajās grūtniecības nedēļās un netiek nodrošināta 

vīriešu vai sieviešu auglības aizsardzība. Eiropas tiesību aktos kancerogēni un mutagēni ir 

saistīti ar reproduktīvajai sistēmai toksiskām vielām, piemēram, REACH gadījumā. Sešas 

valstis (FR, AT, FI, DE, SE un CZ) valsts līmeņa transponēšanā jau ir paplašinājušas 

direktīvas darbības jomu, tajā iekļaujot reproduktīvai sistēmai toksiskas vielas.  

 

                                                 
1 Work-related cancer in the European Union: Size, impact and options for further preventionWork-related cancer in the European Union: 

Size, impact and options for further prevention [Ar darbu saistīta saslimšana ar vēzi Eiropas Savienībā: apjoms, ietekme un iespējas tālākai 

ar darbu saistītas saslimšanas vēzi novēršanai Eiropas Savienībā: apjoms, ietekme un iespējas turpmākai novēršanai], RIVM, 2016. 
2 Eiropas Parlamenta 2011. gada 15. decembra rezolūcija par Eiropas stratēģijas drošībai un veselības aizsardzībai darbā laikposmam no 

2007. līdz 2012. gadam termiņa vidusposma pārskatīšanu (2011/2147(INI)) 
3 Les expositions aux cancérogenes mutagenes et reprotoxiques, INRS, References en sante au travail, Nr. 144, 2015 
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Francijā 2004. gadā veiktajā aptaujā tika izvērtētas 50 potenciālās reproduktīvai sistēmai 

toksiskās vielas pēc to bīstamības un iedarbības. Pirmās 10 vielas saskaņā ar šo metodiku bija: 

di (2–etilheksil)ftalāts, benzilbutilftalāts, dibutilftalāts, kadmijs, svins, heksahlorbenzols, 

toluols, nonilfenols, etilēnglikola etilēteris, benomils1. Tādu reproduktīvai sistēmai toksisku 

vielu kā ftalāts iedarbībai var būt šāda iedarbība: sēklinieku toksiskums, samazināta vīrieša un 

sievietes auglība, augļa toksiskums (iespējams, izraisot nāvi vai kroplības). Alkilfenoliem un 

ar tiem saistītām ķīmiskām vielām ir hormonu darbību atdarinoša ietekme, un tas var mazināt 

vīriešu auglību, sēklinieku lielumu un spermas kvalitāti2. 

 

II. Stingrākas robežvērtības  

Referente ir ierosinājusi noteikt stingrākas robežvērtības vairākām izvērtētajām vielām. 

Referente uzskata, ka Eiropas Savienības noteiktajām saistošajām arodekspozīcijas 

robežvērtībām ir jāatspoguļo labākā dalībvalstīs izstrādātā prakse. Atbilstoši tam, kā Komisija 

to ir uzsvērusi ietekmes novērtējumā, lēmumos par robežvērtībām tiek nodrošināts līdzsvars 

starp vēža risku un paredzamām tā novēršanas izmaksām. Ja pastāv praktiskas grūtības 

alternatīvu vielu vai tehnisko risinājumu trūkuma dēļ, tiek ierosināts pagarināt termiņu 

stingrāku robežvērtību ievērošanai. Tas nodrošinās laiku darba devējiem, lai izstrādātu 

risinājumus un kompensētu investīciju izmaksas. Visas referentes ierosinātās izmaiņas ir 

atspoguļotas saistošajās arodekspozīcijas robežvērtībās, kas jau ir spēkā vai pastāv dažās 

dalībvalstīs.   

- Kristāliskais silīcija dioksīds 

Zinātniskā komiteja jautājumos par ķīmisku vielu iedarbības robežlielumiem darbavietā 

(SCOEL) ir ieteikusi 0.05 mg/m³ ierobežojumu. Referente piekrīt šim viedoklim un ir 

ierosinājusi tādu pašu robežvērtību kā SCOEL. Saskaņā ar Komisijas ietekmes novērtējumu, 

nosakot šādas robežvērtības, par 107 350 samazinātos nāves gadījumu skaits 2010.–

2069. gada periodā salīdzinājumā ar pašreizējo scenāriju. 

- Hroms (VI) 

Referente piekrīt viedoklim, ko diskusijās Padomē paudušas vairākas dalībvalstis (Beļģija, 

Vācija, Dānija, Francija, Nīderlande, Lietuva un Zviedrija) par to, ka hroma IV robežvērtība 

būtu jāsamazina salīdzinājumā ar Komisijas priekšlikumu (0,025 mg/m³). Viņa pauž bažas par 

to, ka robežvērtība būtu noteikta salīdzinoši augstā līmenī, neskatoties uz to, ka nav pieejami 

jauni dati par hroma VI iedarbību, jo ierosinātās robežvērtības noteikšanai izmantotie dati ir 

iegūti 1995. gadā. Šobrīd trīs dalībvalstis ir ieviesušas 0,001 mg/m³ robežvērtību. Arī šeit būtu 

jāpiemēro piesardzības princips.  

- Koksnes putekļi 

Referente piekrīt Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras (IARC) viedoklim par to, ka ir 

pietiekami pierādījumi tam, ka nevajadzētu nošķirt cietkoksnes un skujkoku koksnes putekļus. 

Tā kā iepriekšējos gados ir vērojami būtiski panākumi tehnikas jomā, no praktiskā viedokļa 

raugoties, ir pilnīgi iespējams noteikt stingrākas robežvērtības koksnes putekļiem. Tā kā 

lielākajā daļā ES dalībvalstu ir noteikta 2 mg/m³ robežvērtība, tā jānosaka par kopējo 

robežvērtību Eiropas Savienībā, līdz būs iespējams piemērot labākās prakses stingrāko 

                                                 
1 AFSSET – Agence francaise de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, Identification d’une liste de substances toxiques pour la 
reproduction et le développement et Proposition d’une méthode de hiérarchisation pour l’analyse des Valeurs Toxicologiques de Référence, 

Rapport du groupe d’experts ‘VTR reprotoxic’ , 2006., 58. lpp. 
2 Evans, T.J.,’ Endocrine disruptors’, Gupta, R.C. (Ed.), Reproductive and Developmental Toxicity, Elsevier Inc., 2011., 874.–875. lpp. 
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robežvērtību 1 mg/m³ (Francija). Nākamajā direktīvas pārskatīšanā būtu jāizvērtē pat vēl 

stingrākas robežvērtības (0,5 mg/m³) piemērošana, ņemot vērā radīto ietekmi uz veselību un 

vidi, tehniskās iespējas un izmaksas. 

 

III. Citi risināmie jautājumi 

Referente nav ierosinājusi ieviest saistošas arodekspozīcijas robežvērtības citām vielām, 

ņemot vērā Komisijas nepārprotamo ieceri ļoti drīz vēl vairāk grozīt direktīvu. Tā kā ir 

vairākas vielas, kas ir atzītas par kancerogēnām, mutagēnām un reproduktīvajai sistēmai 

toksiskām, referente atzinīgi vērtē šos plānus un mudina nekavējoties ieviest papildu 

robežvērtības, lai no kaitīgās iedarbības aizsargātu daudz vairāk darba ņēmēju, novērstu 

vairāk risku un izglābtu vairāk dzīvību. 

 

Direktīvas pārskatīšanā ir jārisina arī jautājums par uzlabotu datu vākšanu, veicot labākās 

prakses apmaiņu Eiropas līmenī un ar sociālo partneru, jo īpaši darba devēju, palīdzību. 

Šobrīd dalībvalstīs nav skaidras un visaptverošas datu vākšanas sistēmas, un tas rada  šķēršļus 

gan aizsardzībai, profilaksei un pienācīgai veselības aprūpei, gan atbildīgas politikas 

veidošanai.  

 

Saistībā ar nepilnībām datu vākšanā tiek uzsvērta arī vajadzība ieviest obligātu iedarbībai 

pakļauto darba ņēmēju medicīnisko uzraudzību mūža garumā. To ierosina kā grozījumu 

direktīvā, ņemot vērā problēmas risināšanas steidzamību, jo nav iespējams novērtēt, kuros 

gadījumos ir vajadzīga veselības uzraudzība, ja nav pietiekami daudz datu par darba ņēmēju 

ekspozīciju. Kamēr nav pieejami pietiekami un visaptveroši dati un attiecīgajiem medicīnas 

darbiniekiem ar tiem nav iespējams konsekventi apmainīties, veselības uzraudzība ir jāveic 

attiecībā uz visiem iedarbībai pakļautajiem darba ņēmējiem, tostarp pēc arodekspozīcijas un 

darba dzīves beigām. Tas attiecas uz visiem iedarbībai pakļautajiem darba ņēmējiem, 

praktikantiem, mācekļiem un tehniskās apkopes darbiniekiem. Agrīnā vēža diagnostika ir 

viens no svarīgākajiem faktoriem, kas nodrošina augstākus izdzīvošanas rādītājus. 

 

Kopumā šī direktīvas pārskatīšana ir jāuzskata par pirmo soli ceļā uz atjaunotu apņemšanos 

aizsargāt darba ņēmējus no kaitīgu vielu iedarbības darbā. Ir svarīgi zināt, kādas papildu 

politikas jomas var palīdzēt atbalstīt ilgtermiņa aizsardzības mērķi, piemēram, ar pētniecības 

un inovācijas iniciatīvām. 
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JURIDISKĀ KOMITEJAS ATZINUMS 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai 

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 

2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai 

mutagēnu iedarbību darbā 

(COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)) 

Atzinuma sagatavotājs: Kostas Chrysogonos 

 

 

ĪSS PAMATOJUMS 

Priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK 

par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību 

darbā1 mērķis ir garantēt darba ņēmēju veselības un drošības augstu aizsardzības līmeni 

Eiropas Savienībā, ES līmenī ieviešot labākus nodarbinātības standartus attiecībā uz darba 

ņēmēju pakļaušanu kancerogēnu vai mutagēnu iedarbībai darbā. 

Konkrētāk, projekta galvenie mērķi ir šādi: a) uzlabot darba ņēmēju veselības aizsardzību, 

samazinot viņu pakļaušanu tādu ķimikāliju iedarbībai darbā, kas var izraisīt vēzi vai 

mutācijas; b) ieviest lielāku skaidrību un radīt vienlīdzīgākus konkurences apstākļus 

ekonomikas dalībniekiem; un c) uzlabot ES regulējuma darba ņēmēju aizsardzībai efektivitāti, 

to atjaunojot, pamatojoties uz pieejamajiem zinātniskajiem pierādījumiem. Šie mērķi ir 

saskaņā ar pamattiesībām, kā izklāstīts ES Pamattiesību hartas 2. pantā un 31. pantā, proti, 

tiesībām uz dzīvību un tiesībām uz godīgiem, taisnīgiem, veselībai nekaitīgiem, drošiem un 

cilvēka cieņai atbilstīgiem darba apstākļiem. 

Kopumā šis priekšlikums ietilpst Komisijas ES stratēģiskajā satvarā par drošību un veselības 

aizsardzību darbā no 2014. līdz 2020. gadam un iederas Komisijas darba programmas 2016. 

gadam prioritārajos pasākumos par dziļāku un taisnīgāku vienoto tirgu un taisnīga un īstena 

tāda Eiropas mēroga darba tirgus izveidi, kas darbiniekiem nodrošina pienācīgu aizsardzību 

un ilgtspējīgas darbvietas. Vēzis ir galvenais ar darbu saistītu nāves gadījumu (53 %) cēlonis 

ES. Darba ņēmējiem un viņu ģimenēm šī slimība ne vien būtiski pazemina dzīves kvalitāti, 

bet arī rada tiešas, ar veselības aprūpi saistītas izmaksas un netiešus pašreizējo un turpmāko 

ieņēmumu zaudējumus. Arodekspozīcijas izraisīta saslimšana ar vēzi ietekmē arī ekonomiku 

kopumā, jo samazina pieejamo darbaspēku un darba produktivitāti un palielina slogu valsts 

                                                 
1 SWD(2016)0152 un SWD(2016)0153. 
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finansēm, radot valstīm izdevumus (no kuriem varētu izvairīties) saistībā ar veselības aprūpi 

un citiem pabalstiem. Visbeidzot, arodekspozīcijas izraisīta saslimšana ar vēzi uzņēmumiem 

rada darbinieku aizstāšanas izmaksas, produktivitātes zudumu un nepieciešamību maksāt 

lielākas algas, lai kompensētu augstāku arodrisku. 

Darba ņēmēji Eiropas Savienībā pašlaik tiek aizsargāti no vēzi izraisošām ķimikālijām 

saskaņā ar Kancerogēnu un mutagēnu Direktīvu 2004/37/EK,  (turpmāk tekstā “KMD”) – 

vienu no 24 direktīvām, kas ietilpst  ES stratēģiskajā satvarā par drošību un veselības 

aizsardzību darbā (Direktīva 89/391/EEK) (turpmāk – “darba aizsardzības regulējums”). 

Darba aizsardzības regulējums nosaka vispārējos mērķus, ar kuriem novērst un līdz 

minimumam samazināt risku darba ņēmēju drošībai un veselībai. KMD paredz, ka darba 

devējiem ir jānosaka un jānovērtē darba ņēmēju riski, kas saistīti ar konkrētu kancerogēnu 

iedarbību, un ir jānovērš šāda iedarbība, ja minētie riski pastāv. Ja tas ir tehniski iespējams, 

attiecīgais process vai viela ir jāaizstāj ar nebīstamu vai mazāk bīstamu procesu vai vielu. Ja 

aizstāšana nav iespējama, ķīmiskie kancerogēni ir jāizmanto slēgtā sistēmā vai iedarbība uz 

darba ņēmējiem ir jāsamazina līdz zemākajam tehniski iespējamam līmenim. Darba devējiem 

ir arī pienākums nodrošināt, ka netiek pārsniegtas arodekspozīcijas robežvērtības.  

Jaunā priekšlikuma mērķis ir KMD darbības jomā iekļaut vairākas ķīmiskās vielas, kuras tiek 

atzītas par cilvēkiem kancerogēnām valstīs ārpus ES vai kuras par tādām atzinušas 

starptautiskās organizācijas, bet kuras vēl nav atbilstoši klasificētas spēkā esošajā ES sistēmā. 

Konkrētāk, tajā ierosina pārskatīt vai ieviest ES mēroga arodekspozīcijas robežvērtības 13 

ķīmiskajām vielām, pamatojoties uz jaunākajiem zinātniskajiem pierādījumiem, tādējādi 

saskaņojot ļoti atšķirīgās valstu noteiktās robežvērtības, ja tādas vispār ir noteiktas. Saskaņā ar 

ietekmes novērtējumu tiek lēsts, ka tāda veidā līdz 2069. gadam varētu glābt aptuveni 100 000 

dzīvību ar kopējo naudas izteiksmē mērāmo ieguvumu veselības jomā EUR 34–89 miljardu 

apjomā.  

Tādēļ atzinuma sagatavotājs stingri atbalsta iepriekš minēto priekšlikumu, lai gan tajā ievieš 

vairākus grozījumus, kuri ir vērsti galvenokārt uz nepieciešamību priekšlikuma īstenošanā 

piemērot piesardzības pieeju. Piesardzības principu var definēt kā vispārēju Savienības tiesību 

principu, kuru paredzēts piemērot, lai nodrošinātu augsta līmeņa veselības aizsardzību, 

patērētāju drošību un vides aizsardzību visās Savienības darbības jomās1. Tādēļ šis princips 

kļūst īpaši svarīgi, ja rodas neskaidrības par darbā izmantoto maisījumu, jo īpaši toksisko 

vielu, iedarbību uz darba ņēmēju veselību vai ja pieejamie zinātniskie un tehniskie dati nav 

pietiekami. Būtībā tas prasa veidot jaunu un efektīvu vēža un ar to saistīto veselības problēmu 

profilakses paradigmu, kas ņemtu vērā daudzkārtējas saskarsmes faktorus un jaunākos 

uzlabojumus mērīšanas metodēs, riska pārvaldības pasākumus un citus būtiskus faktorus. 

 

Visbeidzot, atzinuma sagatavotājs norāda, ka ir jāpieliek lielākas pūles, lai efektīvi aizsargātu 

darba ņēmējus no riskiem, kas saistīti ar viņu pakļaušanu kancerogēnu un mutagēnu 

iedarbībai darbā, jo vēl joprojām pastāv dažādas vielas, kas nav iekļautas to priekšlikumā 

minēto vielu sarakstā, kuras, iespējams, var negatīvi ietekmēt darba ņēmēju veselību2. Visas 

vielas, kas var palielināt arodekspozīcijas izraisītu saslimšanu ar vēzi, ir jābūt iekļautām ES 

                                                 
1 Cita starpā sk. lietu T-74/00, Artegodan pret Komisiju [2000] ECR II-02583, 183.–184. punkts. 
2 Cita starpā sk. H. Wriedt, “Occupational Health & Safety Advice Centre, Report – Carcinogens that should be 

subject to binding limits on workers' exposure” (Arodveselības un darba drošības konsultāciju centra 

ziņojums par kancerogēniem, attiecībā uz kuriem būtu jāparedz saistoši ierobežojumi iedarbības uz 

darba ņēmējiem ziņā (2016). 
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tiesību aktos. 

GROZĪJUMI 

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju 

ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Direktīvas 2004/37/EK mērķis ir 

aizsargāt darba ņēmējus pret veselības un 

drošības riskiem, ko rada kancerogēnu vai 

mutagēnu iedarbība darbavietā, un šajā 

nolūkā tajā ir paredzētas minimālās 

prasības, tostarp robežvērtības, 

pamatojoties uz pieejamajiem 

zinātniskajiem un tehniskajiem datiem. 

(1) Direktīvas 2004/37/EK mērķis ir 

aizsargāt vairāk nekā 217 darba ņēmējus 

pret veselības un drošības riskiem, ko rada 

kancerogēnu vai mutagēnu iedarbība 

darbavietā, un šajā nolūkā tajā ir paredzētas 

minimālās prasības, tostarp robežvērtības, 

pamatojoties uz pieejamajiem 

zinātniskajiem un tehniskajiem datiem. 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Direktīva 2004/37/EK ir 

nekavējoties jāatjaunina, lai nodrošinātu 

jaunus preventīvos un aizsardzības 

pasākumus. 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

1.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1b) Vielas, kas bojā cilvēka 

reproduktīvo sistēmu ir tik pat kaitīgas 

darba ņēmēju veselībai kā kancerogēni 
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vai mutagēni. Tādēļ Direktīva 2004/37/EK 

darbības jomā būtu jāiekļauj arī vielas, 

kas bojā cilvēka reproduktīvo sistēmu. 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

1.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1c) Ir svarīgi ņemt vērā piesardzības 

principu, jo īpaši gadījumos, kad pastāv 

neskaidrības par darbā izmantoto vielu un 

to maisījumu ietekmi uz darba ņēmēju 

veselību vai kad pieejamie zinātniskie un 

tehniskie dati nav pietiekami. 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Ņemot vērā zinātniskos datus, 

robežvērtības vajadzības gadījumā būtu 

jāpārskata. 

(2) Lai uzlabotu Savienības 

pamatregulējuma darba ņēmēju 

aizsardzības jomā lietderību un efektivitāti 

un nodrošinātu atbilstību piesardzības 

principam, robežvērtības būtu regulāri 

jāpārskata, ņemot vērā jaunāko zinātnisko 

un tehnisko informāciju un datus, kā arī 

jaunākos uzlabojumus mērījumu 

veikšanas paņēmienos, riska pārvaldības 

pasākumus un citus attiecīgus faktorus. 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Ir jāuzsver tas, cik būtiski ir 

aizsargāt darba ņēmējus pret tādu vielu 

iedarbību, kas ir kancerogēnas, 
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mutagēnas un reproduktīvajai sistēmai 

toksiskas. Vīriešu un sieviešu dzimuma 

darba ņēmēji darbā bieži ir pakļauti 

dažādu vielu kopējai iedarbībai, kas var 

palielināt riskus veselībai, izraisīt 

nelabvēlīgu ietekmi uz viņu reproduktīvo 

sistēmu, pazemināt auglību vai izraisīt 

neauglību, kā arī negatīvi ietekmēt augļa 

un bērnu attīstību, cita starpā saistībā ar 

kaitīgu iedarbību uz laktāciju vai 

kaitējumu, ko var nodarīt laktācijas laikā. 

Vielas, kas ir reproduktīvajai sistēmai un 

seksuālajai funkcijai toksiskas, rada ļoti 

lielas bažas, un, organizējot darbavietas 

aizsardzības pasākumus, tām būtu 

jāpiemēro tāda pati pieeja kā 

kancerogēniem un mutagēniem. Lai 

nodrošinātu sieviešu lielāku un drošāku 

iekļaušanos darba tirgū saskaņā ar 

stratēģijas “ES 2020” pamatmērķi, 

pārskatot Direktīvu 2004/37/EK, tajā būtu 

jāiekļauj reproduktīvajai sistēmai 

toksiskas vielas. Tas nodrošinātu minētās 

direktīvas saskaņotību ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 

Nr. 1907/20061a attiecībā uz sieviešu 

aizsardzību darbvietā. 

 ________________ 

 1a. Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. 

gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 

1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju 

reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 

ierobežošanu (REACH), un ar kuru 

izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, 

groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ 

Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un 

Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā 

arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un 

Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, 

Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 

93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV 

L 396, 30.12.2006., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

2.b apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2b) Ņemot vērā Eurostat jaunākos 

statistikas datus par ķīmisko ražošanu, 

kuros norādīts, ka ik gadu Savienībā tiek 

saražots aptuveni 31 miljons tonnu 

kancerogēnu, mutagēnu un 

reproduktīvajai sistēmai toksisku vielu, ir 

jānodrošina kancerogēnu, mutagēnu un 

reproduktīvajai sistēmai toksisku ķīmisko 

vielu novēršanas pasākumi un Savienības 

līmeņa informatīvās kampaņas. 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Lai nodrošinātu labāko iespējamo 

aizsardzību, ir jāaplūko citi dažu 

kancerogēnu un mutagēnu absorbcijas ceļi, 

tostarp penetrācijas iespējamība caur ādu. 

(3) Saskaņā ar piesardzības principu 

ir svarīgi ņemt vērā kancerogēnu, 

mutagēnu un reproduktīvajai sistēmai 

toksisku vielu alternatīvos absorbcijas 

ceļus, tostarp penetrācijas iespējamību 

caur ādu, lai tādā veidā nodrošinātu 

augstāko iespējamo darba ņēmēju 

veselības un drošības aizsardzības līmeni. 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Zinātniskā komiteja jautājumos par 

ķīmisku vielu iedarbības robežlielumiem 

darbavietā (turpmāk „komiteja”) palīdz 

Komisijai, jo īpaši novērtējot jaunākos 

pieejamos zinātniskos datus un ierosinot 

arodekspozīcijas robežvērtības, kas darba 

ņēmēju aizsardzībai pret ķīmiskajiem 

riskiem jānosaka ES līmenī, ievērojot 

Padomes Direktīvu 98/24/EK47 un 

Direktīvu 2004/37/EK Par ķimikālijām o-

(4) Zinātniskā komiteja jautājumos par 

ķīmisku vielu iedarbības robežlielumiem 

darbavietā (turpmāk „komiteja”) palīdz 

Komisijai, jo īpaši konstatējot, novērtējot 

un detalizēti analizējot jaunākos pieejamos 

zinātniskos datus un ierosinot 

arodekspozīcijas robežvērtības, kas darba 

ņēmēju aizsardzībai pret ķīmiskajiem 

riskiem jānosaka ES līmenī, ievērojot 

Padomes Direktīvu 98/24/EK47 un 
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toluidīns un 2-nitropropāns nebija pieejami 

komitejas ieteikumi, un tika aplūkoti citi 

pietiekami pārliecinoši un publiski 

pieejami zinātniskās informācijas avoti, . 

Direktīvu 2004/37/EK Par ķimikālijām o-

toluidīns un 2-nitropropāns nebija pieejami 

komitejas ieteikumi, un tika aplūkoti citi 

pietiekami pārliecinoši un publiski 

pieejami zinātniskās informācijas avoti, . 

__________________ __________________ 

47 Padomes 1998. gada 7. aprīļa Direktīva 

98/24/EK par darba ņēmēju veselības un 

drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts 

ar ķimikāliju izmantošanu darbā 

(četrpadsmitā atsevišķā direktīva 

Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta 

nozīmē) (OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.). 

47 Padomes 1998. gada 7. aprīļa Direktīva 

98/24/EK par darba ņēmēju veselības un 

drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts 

ar ķimikāliju izmantošanu darbā 

(četrpadsmitā atsevišķā direktīva 

Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta 

nozīmē) (OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.). 

48 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol77/mono77-11.pdf 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol99/mono99-15.pdf and 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol100F/mono100F-11.pdf 

48 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol77/mono77-11.pdf 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol99/mono99-15.pdf and 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol100F/mono100F-11.pdf 

49 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol1-42/mono29.pdf and 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol71/mono71-49.pdf 

49 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol1-42/mono29.pdf and 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol71/mono71-49.pdf 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Ir pieejami pietiekami pierādījumi, 

kas apliecina ieelpojamo kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu kancerogenitāti. 

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, 

tostarp zinātniskajiem un tehniskajiem 

datiem, būtu jānosaka ieelpojamo 

kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 

robežvērtība. Darba procesā radušies 

ieelpojamie kristāliskā silīcija dioksīda 

putekļi netiek klasificēti saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 

1272/200850. Tādēļ ir lietderīgi darbu, kas 

saistīts ar darba procesā radušos 

(5) Ir pieejami pietiekami pierādījumi, 

kas apliecina ieelpojamo kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu kancerogenitāti, kas var 

nokļūt dziļi plaušās, radot nopietnas 

veselības problēmas. Pamatojoties uz 

pieejamo informāciju, tostarp 

zinātniskajiem un tehniskajiem datiem, 

būtu jānosaka ieelpojamo kristāliskā 

silīcija dioksīda putekļu robežvērtība. 

Darba procesā radušies ieelpojamie 

kristāliskā silīcija dioksīda putekļi netiek 

klasificēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/200850. 
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ieelpojamo kristāliskā silīcija dioksīda 

putekļu iedarbību, iekļaut Direktīvas 

2004/37/EK I pielikumā un noteikt 

ieelpojamo kristāliskā silīcija dioksīda 

putekļu (ieelpojamās frakcijas) 

robežvērtību. 

Tādēļ ir lietderīgi darbu, kas saistīts ar 

darba procesā vai citā saistītā procesā 

radušos ieelpojamo kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu iedarbību, iekļaut 

Direktīvas 2004/37/EK I pielikumā un 

noteikt ieelpojamo kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu (ieelpojamās frakcijas) 

robežvērtību. 

__________________ __________________ 

50 Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. 

decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par 

vielu un maisījumu klasificēšanu, 

marķēšanu un iepakošanu (OV L 353, 

31.12.2008., 1. lpp.). 

50 Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. 

decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par 

vielu un maisījumu klasificēšanu, 

marķēšanu un iepakošanu (OV L 353, 

31.12.2008., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Norādījumi un laba prakse, kas 

izstrādāta ar tādu iniciatīvu starpniecību kā 

sociālais dialogs „Nolīgums par darba 

ņēmēju veselības aizsardzību, pareizi 

strādājot ar kristālisko silīcija oksīdu un to 

saturošiem izstrādājumiem un tos pareizi 

izmantojot” (NEPSi), ir vērtīgi instrumenti, 

kas papildina reglamentējošos pasākumus 

un it sevišķi atbalsta robežvērtību efektīvu 

īstenošanu. 

(6) Norādījumi un laba prakse, kas 

izstrādāta ar tādu iniciatīvu starpniecību kā 

sociālais dialogs „Nolīgums par darba 

ņēmēju veselības aizsardzību, pareizi 

strādājot ar kristālisko silīcija oksīdu un to 

saturošiem izstrādājumiem un tos pareizi 

izmantojot” (NEPSi), ir vērtīgi instrumenti, 

kas papildina reglamentējošos pasākumus 

un it sevišķi atbalsta robežvērtību efektīvu 

īstenošanu un atjaunināšanu saskaņā ar 

pašreizējo praksi. 

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Direktīvas 2004/37/EK III 

pielikumā noteiktās vinilhlorīda monomēra 

un cietkoksnes putekļu robežvērtības, 

ņemot vērā jaunākus zinātniskos datus, 

(7) Lai nodrošinātu saskaņotību ar 

piesardzības principu un tā piemērošanu 

attiecībā uz darba ņēmēju veselības un 

drošības aizsardzību Direktīvas 

2004/37/EK III pielikumā noteiktās 
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būtu jāpārskata. vinilhlorīda monomēra, cietkoksnes 

putekļu benzola un hroma (IV) 

robežvērtības, būtu regulāri jāpārskata, 

ņemot vērā jaunākus zinātniskos datus. 

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Konkrēti hroma (IV) savienojumi 

atbilst kritērijiem, lai tos saskaņā ar Regulu 

(EK) Nr. 1272/2008 klasificētu par 1.A vai 

1.B kategorijas kancerogēniem, tāpēc tie ir 

kancerogēni Direktīvas 2004/37/EK 

nozīmē. Pamatojoties uz pieejamo 

informāciju, tostarp zinātniskajiem un 

tehniskajiem datiem, ir iespējams noteikt 

robežvērtību šiem hroma IV 

savienojumiem. Tādēļ ir lietderīgi noteikt 

robežvērtību tiem hroma (IV) 

savienojumiem, kas ir kancerogēni 

Direktīvas 2004/37/EK nozīmē. 

(12) Konkrēti hroma (IV) savienojumi 

atbilst kritērijiem, lai tos saskaņā ar Regulu 

(EK) Nr. 1272/2008 klasificētu par 1.A vai 

1.B kategorijas kancerogēniem, tāpēc tie ir 

kancerogēni Direktīvas 2004/37/EK 

nozīmē. Tādēļ, pamatojoties uz jaunāko 

pieejamo informāciju, tostarp 

zinātniskajiem un tehniskajiem datiem, ir 

iespējams un vajadzīgs noteikt 

robežvērtību hroma IV savienojumiem, kas 

ir kancerogēni Direktīvas 2004/37/EK 

nozīmē. 

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

18. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Šis grozījums nostiprina darba 

ņēmēju veselības aizsardzību darbavietā. 

(18) Šī Direktīvas 2004/37/EK 

grozījuma mērķis ir uzlabot un nostiprināt 
darba ņēmēju veselības un drošības 

aizsardzību darbavietā, pastiprinot 

pienācīgus kontroles pasākumus. Ar to arī 

palielina attiecīgo ES tiesību aktu 

efektivitāti un skaidrību un nodrošina 

vienlīdzīgus konkurences apstākļus.  

 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

20. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Šajā direktīvā ir ņemtas vērā 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un 

jo īpaši tās 31. panta 1. punktā noteiktās 

pamattiesības un principi. 

(20) Šajā direktīvā ir ņemtas vērā 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā 

noteiktās pamattiesības un principi, jo 

īpaši tās 2. pantā minētās pamattiesības uz 

dzīvību un tās 2. pantā un 31. panta 

1. punktā minētās tiesības uz godīgiem, 

taisnīgiem, veselībai nekaitīgiem, drošiem 
un cilvēka cieņai atbilstīgiem darba 

apstākļiem. 

 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

23. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Šis tiesību akts attiecas uz darba 

ņēmēju veselību darbavietā, tāpēc 

transponēšanas termiņam vajadzētu būt 

diviem gadiem. 

(23) Šis tiesību akts attiecas uz darba 

ņēmēju veselības aizsardzību un drošību 

darbavietā, tāpēc transponēšanas termiņam 

nevajadzētu būt ilgākam par diviem 

gadiem pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā. 

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

virsraksts 

 

Spēkā esošais teksts  Grozījums 

 -1.  virsrakstu aizstāj ar šādu: 

“Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. 

gada 29. aprīļa Direktīvā 2004/37/EK par 

darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas 

saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu 

iedarbību darbā” 

“Eiropas Parlamenta un Padomes 

2004. gada 29. aprīļa Direktīva 

2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību 

pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu, 

mutagēnu vai reproduktīvajai sistēmai 

toksisku vielu iedarbību darbā” 
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Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns) 

 Direktīva 2004/37/EK 

1. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Spēkā esošais teksts  Grozījums 

 -1.a direktīvas 1. panta 1. punkta pirmo 

daļu aizstāj ar šādu: 

“1.  Šīs direktīvas mērķis ir aizsargāt 

darba ņēmējus pret to veselības un drošības 

apdraudējumu, kā arī novērst šo 

apdraudējumu, ko rada vai varētu radīt 

kancerogēnu vai mutagēnu iedarbība 

darbā. 

"1.  Šīs direktīvas mērķis ir aizsargāt 

darba ņēmējus pret to veselības un drošības 

apdraudējumu, kā arī novērst šo 

apdraudējumu, ko rada vai varētu radīt 

kancerogēnu, mutagēnu vai 

reproduktīvajai sistēmai kaitīgu vielu 
iedarbība darbā.”; 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.b punkts (jauns) 

 Direktīva 2004/37/EK 

2. pants – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1.b  direktīvas 2. pantam pievieno šādu 

punktu: 

 “ca) “reproduktīvajai sistēmai toksiska 

viela” ir viela, kas atbilst 1A vai 2B 

kategorijas reproduktīvajai sistēmai 

toksisku vielu klasifikācijas kritērijiem, 

kuri izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1272/2008 

VI pielikumā.” 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1.c punkts (jauns) 

 Direktīva 2004/37/EK 

17.a pants (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1.c  iekļauj šādu pantu: 

 “17.a pants 

 Reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas 

 Komisija pēc apspriešanās ar dalībvalstīm 

un sociālajiem partneriem līdz 2017. gada 

1. novembrim pārskata šo direktīvu un 

ierosina grozījumus, kas vajadzīgi, lai 

ņemtu vērā reproduktīvajai sistēmai 

toksisku vielu iekļaušanu šīs direktīvas 

darbības jomā.” 
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