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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(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM2018/0171), 

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

2. punkta b) apakšpunktu un 153. panta 1. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem 

Komisija Parlamentam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0130/2018), 

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

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas 

atzinumu (A8-0382/2018), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 

aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt; 

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

dalībvalstu parlamentiem. 



 

PE623.825v03-00 6/42 RR\1170031LV.docx 

LV 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Gēteborgā 2017. gada 17. novembrī 

proklamētā Eiropas sociālo tiesību pīlāra43 

10. princips paredz, ka ikvienam 

darbiniekam ir tiesības uz veselīgu, drošu 

un labi pielāgotu darba vidi. Tiesības uz 

augsta līmeņa veselības aizsardzību un 

drošību darbā, kā arī uz tādu darba vidi, 

kas ir pielāgota darbinieku profesionālajām 

vajadzībām un dod viņiem iespēju 

paildzināt savu dalību darba tirgū, ietver 

arī tiesības uz aizsardzību pret 

kancerogēniem un mutagēniem darbavietā. 

(1) Gēteborgā 2017. gada 17. novembrī 

proklamētā Eiropas sociālo tiesību pīlārā43 

noteikto principu un tiesību īstenošana ir 

Savienības, dalībvalstu un sociālo 

partneru kopīga politiska apņemšanās un 

atbildība atbilstoši to attiecīgajām 

pilnvarām. Eiropas sociālo tiesību pīlāra 

10. princips paredz, ka ikvienam 

darbiniekam ir tiesības uz veselīgu, drošu 

un labi pielāgotu darba vidi. Tiesības uz 

augsta līmeņa veselības aizsardzību un 

drošību darbā, kā arī uz tādu darba vidi, 

kas ir pielāgota darbinieku profesionālajām 

vajadzībām, ietver arī tiesības uz 

aizsardzību pret kancerogēniem un 

mutagēniem darbavietā neatkarīgi no 

piemērotās kārtības vai nodarbinātības un 

iedarbības  ilguma.  

__________________ __________________ 

43  43 Eiropas sociālo tiesību pīlārs, 

2017. gada novembris, 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/

deeper-and-fairer-economic-and-monetary-

union/european-pillar-social-rights_lv. 

43 Eiropas sociālo tiesību pīlārs, 2017. gada 

novembris, 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/

deeper-and-fairer-economic-and-monetary-

union/european-pillar-social-rights_lv. 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) LESD 153., 154. un 155. pants 

nosaka sociālo partneru darbības jomu un 

pilnvaras apspriest un īstenot nolīgumus, 

kas saistīti ar drošību un veselības 

aizsardzību darbā, un Eiropas Savienības 

Pamattiesību harta, jo īpaši tās 2. pants, 

garantē pamattiesības uz dzīvību, savukārt 
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tās 13. panta 1. punkts — tiesības uz 

godīgiem un taisnīgiem darba apstākļiem 

attiecībā uz veselību, drošību un cieņu. 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2004/37/EK44 mērķis ir 

aizsargāt darbiniekus pret veselības un 

drošības risku, ko rada eksponētība 

kancerogēniem vai mutagēniem darbavietā. 

Direktīvā 2004/37/EK, izmantojot 

vispārēju principu sistēmu, kas 

dalībvalstīm ļauj nodrošināt konsekventu 

minimālo prasību piemērošanu, ir 

paredzēta konsekventa aizsardzība pret 

risku, kas ir saistīts ar kancerogēniem un 

mutagēniem. Svarīgas sastāvdaļas 

vispārējā sistēmā, kas ar Direktīvu 

2004/37/EK izveidota darbinieku 

aizsardzībai, ir saistošas arodekspozīcijas 

robežvērtības, kas noteiktas, balstoties uz 

pieejamo informāciju, tostarp zinātniskiem 

un tehniskiem datiem, ekonomisko 

iespējamību, rūpīgu sociālekonomiskās 

ietekmes novērtējumu, kā arī ekspozīcijas 

mērījumu protokolu un metožu pieejamību 

darbavietā. Direktīvā 2004/37/EK 

paredzēto minimālo prasību mērķis ir 

aizsargāt darbiniekus Savienības līmenī. 

Dalībvalstis var noteikt stingrākas saistošās 

arodekspozīcijas robežvērtības. 

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2004/37/EK44 mērķis ir 

aizsargāt darbiniekus pret veselības un 

drošības risku, ko rada eksponētība 

kancerogēniem vai mutagēniem darbavietā. 

Direktīvā 2004/37/EK, izmantojot 

vispārēju principu sistēmu, kas 

dalībvalstīm ļauj nodrošināt konsekventu 

minimālo prasību piemērošanu, ir 

paredzēta aizsardzība pret risku, kas ir 

saistīts ar kancerogēniem un mutagēniem. 

Saistošām arodekspozīcijas robežvērtībām 

jābūt uz pierādījumiem balstītām, 

samērīgām un izmērāmām un tām 

vajadzētu būt noteiktām, balstoties uz 

pieejamo informāciju, tostarp 

aktualizētiem zinātniskiem un tehniskiem 

datiem, īstenošanas un atbilstības 

ekonomisko iespējamību, rūpīgu 

sociālekonomiskās ietekmes novērtējumu, 

kā arī ekspozīcijas mērījumu protokolu un 

metožu pieejamību darbavietā. Minētās 

robežvērtības ir svarīgas sastāvdaļas 

vispārējā sistēmā, kas ar Direktīvu 

2004/37/EK izveidota darbinieku 

aizsardzībai. Direktīvā 2004/37/EK 

paredzēto minimālo prasību mērķis ir 

aizsargāt darbiniekus Savienības līmenī. 

Dalībvalstis var ciešā sadarbībā ar 

sociālajiem partneriem noteikt stingrākas 

saistošās arodekspozīcijas robežvērtības. 

Ja ir noteikta kancerogēna vai mutagēna 

pieļaujamās iedarbības robežvērtība, būtu 

jānodrošina, lai attiecīgā iedarbība uz 

darba ņēmējiem būtu — cik vien tas ir 

tehniski iespējams, — samazināta līdz 

līmenim, kas minēto robežvērtību 
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nesasniedz. 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Direktīvas 2004/37/EK mērķis ir 

aptvert vielas vai maisījumus, kas atbilst 

1.A vai 1.B kategorijas kancerogēnu 

un/vai mutogēnu klasifikācijas 

kritērijiem, kuri izklāstīti Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 

Nr. 1272/2008 I pielikumā, kā arī vielas, 

maisījumus vai procesus, kuri minēti šīs 

direktīvas I pielikumā. Vielas, kas atbilst 

1.A vai 1.B kategorijas kancerogēnu vai 

mutogēnu klasifikācijas kritērijiem, kuri 

izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikumā, 

ir tādas vielas, kurām ir saskaņota 

klasifikācija vai kuras klasificē saskaņā 

ar tās 36. vai 4. pantu un par kurām 

paziņo Eiropas Ķimikāliju aģentūrai 

(ECHA) saskaņā ar tās 40. pantu. 

Minētās vielas ir uzskaitītas ECHA 

uzturētajā publiskajā klasificēšanas un 

marķēšanas sarakstā. Būtu jāturpina 

sadarbība ar IARC, lai turpmāk minētās 

vielas, kuras IARC ir klasificējusi kā 

1. vai 2.A kategorijas kancerogēnas, būtu 

uzskatāmas par tādām, kas atbilst arī 1.A 

vai 1.B kategorijas kancerogēnu 

klasifikācijas kritērijiem, kuri izklāstīti 

Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikumā.  

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

2.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2b) Dalībvalstīs pastāv būtiskas 

atšķirības robežvērtību noteikšanā 

kancerogēniem un mutagēniem, kas 
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noved pie tā, ka darba ņēmēju 

aizsardzības līmeņi visā Savienībā ir 

atšķirīgi, kā arī konkurences 

izkropļojumiem. 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Arodekspozīcijas robežvērtības ir 

daļa no Direktīvā 2004/37/EK paredzētās 

riska pārvaldības. Pienākums nodrošināt 

atbilstību minētajām robežvērtībām neskar 

citus darba devēju pienākumus, kas 

noteikti atbilstīgi Direktīvai 2004/37/EK, 

jo īpaši pienākumus samazināt 

kancerogēnu un mutagēnu izmantošanu 

darbavietā, novērst vai samazināt 

darbinieku eksponētību kancerogēniem vai 

mutagēniem un paredzēt šādā nolūkā 

īstenojamus pasākumus. Minētajiem 

pasākumiem, ciktāl tas tehniski ir 

iespējams, vajadzētu ietvert kancerogēna 

vai mutagēna aizstāšanu ar tādu vielu, 

maisījumu vai procesu, kas darbinieka 

veselībai nav bīstams vai ir mazāk bīstams, 

noslēgtas sistēmas vai citu tādu pasākumu 

izmantošanu, kas paredzēti, lai samazinātu 

darbinieku eksponētības līmeni. Šajā ziņā 

ir svarīgi ņemt vērā piesardzības principu, 

jo īpaši gadījumos, kad pastāv 

neskaidrības. 

(3) Arodekspozīcijas robežvērtības ir 

daļa no Direktīvā 2004/37/EK paredzētās 

riska pārvaldības. Robežvērtības būtu 

regulāri jāpārskata saskaņā ar 

piesardzības principu un darba ņēmēju 

aizsardzības principu un ņemot vērā 

pieejamus un pamatotus zinātniskos un 

tehniskos datus par kancerogēniem un 

mutagēniem. III pielikumā uzskaitīto 

vielu robežvērtību mērķis ir pēc iespējas 

mazināt vēža papildu risku, kas rodas, 

strādājot ar minētajām vielām. 

Pamatojoties uz to, paredzams, ka papildu 

risks nebūs lielāks kā 1 no 2500 

gadījumiem standarta darba dzīves laikā 

svērtā vidējā lieluma. Būtu jāņem vērā arī 

mērīšanas metožu uzlabošana, riska 

pārvaldības pasākumi un citi attiecīgie 

faktori. Pienākums nodrošināt atbilstību 

minētajām robežvērtībām neskar citus 

darba devēju pienākumus, kas noteikti 

atbilstīgi Direktīvai 2004/37/EK, jo īpaši 

pienākumus samazināt kancerogēnu un 

mutagēnu izmantošanu darbavietā, novērst 

vai samazināt darbinieku eksponētību 

kancerogēniem vai mutagēniem un 

paredzēt šādā nolūkā īstenojamus 

pasākumus. Minētajiem pasākumiem, 

ciktāl tas tehniski ir iespējams, vajadzētu 

ietvert kancerogēna vai mutagēna 

aizstāšanu ar tādu vielu, maisījumu vai 

procesu, kas darbinieka veselībai nav 

bīstams vai ir mazāk bīstams, noslēgtas 

sistēmas vai citu tādu pasākumu 

izmantošanu, kas paredzēti, lai samazinātu 
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darbinieku eksponētības līmeni. 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

3.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) Farmakoloģijā bīstamas zāles ir 

zāles, par kurām zināms, ka mazas šo zāļu 

devas rada kaitīgu ietekmi, ko izraisa to 

genotoksiskums, kancerogenitāte, 

teratogenitāte, kā arī cita toksiska 

ietekme1a. Šīs zāles ir citotoksiskas vielas, 

kas aiztur vai kavē vēža šūnu ātru 

augšanu un dalīšanos un ko galvenokārt 

izmanto vēža ārstēšanai, kura bieži ir 

ķīmijterapijas sistēmas daļa. Tomēr 

patlaban lietošanai pieejamās 

citotoksiskās zāles parasti nav selektīvas 

un tāpēc var bojāt arī normālās šūnas 

(kas nav audzēja šūnas). Tāpēc uzskata, 

ka daudzas citotoksiskās zāles ir 

genotoksiskas, kancerogēnas vai 

mutagēnas. 

 _______________ 

 1a IARC monogrāfija par 

kanceroģenēzes risku cilvēkiem, 1.–

121. sējums, 

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

tion/index.php. 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

3.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3b) Tādēļ ir svarīgi aizsargāt darba 

ņēmējus, kas ir pakļauti kancerogēnu vai 

mutagēnu vielu iedarbībai, kura rodas 

bīstamu zāļu, tostarp citotoksisku zāļu, 

sagatavošanas, ievadīšanas vai 

iznīcināšanas procesā, un darbā, kas 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
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saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu 

vielu iedarbību, kura rodas bīstamu zāļu 

vai ar bīstamām zālēm piesārņotu 

materiālu tīrīšanas, pārvadāšanas, 

mazgāšanas un atkritumu apglabāšanas 

pakalpojumu procesā un sniedzot aprūpi 

pacientiem, kas tiek ārstēti ar bīstamām 

zālēm. Kā pirmo soli Komisija īpašā 

rokasgrāmatā par novēršanu un labu 

praksi ir sniegusi norādījumus 

arodveselības un drošības risku 

samazināšanai veselības nozarē, tostarp 

par risku, kas ir saistīts ar citotoksisku 

zāļu iedarbību. 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

3.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3c)  Kā otro soli Komisijai, ņemot vērā 

jaunākās zinātnes atziņas, būtu jāizvērtē 

iespēja paplašināt Direktīvas 2004/73/EK 

darbības jomu, iekļaujot tajā bīstamas 

zāles, tostarp citotoksiskas vielas, kas ir 

kancerogēnas vai mutagēnas, vai 

ierosināt piemērotāku juridisko 

instrumentu, lai nodrošinātu darba 

drošību darba ņēmējiem, kuri strādā ar 

minētajām vielām. Līdz ar to Komisijai 

pēc apspriešanās ar sociālajiem 

partneriem vajadzīgas gadījumā būtu 

jāiesniedz atbilstīgs tiesību akta 

priekšlikums. Tomēr, to darot, ir ļoti 

svarīgi, lai saskaņā ar LESD 168. panta 1. 

punktu pacientiem pieejamās labākās 

ārstēšanas iespējas netiktu apšaubītas un 

apdraudētas.  

  

  

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 
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5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Maksimālie arodekspozīcijas līmeņi 

dažiem kancerogēniem vai mutagēniem 

tiek noteikti, paredzot robežvērtības, kuras 

atbilstīgi Direktīvai 2004/37/EK nedrīkst 

pārsniegt. 

(5) Maksimālie arodekspozīcijas līmeņi 

dažiem kancerogēniem vai mutagēniem ir 

noteikti III pielikumā, paredzot 

robežvērtības, kuras atbilstīgi Direktīvai 

2004/37/EK nedrīkst pārsniegt. Praktiskus 

ieteikumus attiecībā uz darbinieku 

medicīnisko uzraudzību var izklāstīt 

Direktīvas 2004/37/EK II pielikumā, taču 

tie nav saistoši. 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Šī direktīva stiprina darbinieku 

veselības un drošības aizsardzību 

darbavietā. Direktīvā 2004/37/EK būtu 

jānosaka jaunas robežvērtības, ņemot vērā 

pieejamo informāciju, tostarp jaunus 

zinātniskos un tehniskos datus un uz 

pierādījumiem balstītu paraugpraksi, 

metodes un protokolus eksponētības 

līmeņu mērīšanai darbavietā. Ja iespējams, 

minētajā informācijā būtu jāiekļauj dati par 

atlikušo risku darbinieku veselībai, 

ieteikumi, ko sagatavojusi Zinātniskā 

komiteja jautājumos par ķīmisku vielu 

iedarbības robežlielumiem darbavietā 

(SCOEL), atzinumi, ko sagatavojusi 

Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) 

Riska novērtēšanas komiteja (RAC), un 

atzinumi, ko sagatavojusi Darba drošības 

un veselības aizsardzības padomdevēja 

komiteja (ACSH). Informācija par 

atlikušo risku, kas tiek darīta publiski 

pieejama Savienības līmenī, ir ļoti 

noderīga turpmākajā darbā, kura mērķis ir 

ierobežot risku, ko rada arodekspozīcija 

kancerogēniem un mutagēniem. Šādas 

informācijas pārredzamība būtu jāveicina 

(6) Šī direktīva stiprina darbinieku 

veselības un drošības aizsardzību 

darbavietā. Komisijai šī direktīva būtu 

regulāri jāpārskata un vajadzības 

gadījumā jāiesniedz tiesību aktu 

priekšlikumi. Direktīvā 2004/37/EK būtu 

jānosaka jaunas robežvērtības, ņemot vērā 

pieejamo informāciju, tostarp jaunus 

zinātniskos un tehniskos datus un uz 

pierādījumiem balstītu paraugpraksi, 

metodes un protokolus eksponētības 

līmeņu mērīšanai darbavietā. Ja iespējams, 

minētajā informācijā būtu jāiekļauj dati par 

atlikušo risku darbinieku veselībai, 

ieteikumi, ko sagatavojusi Zinātniskā 

komiteja jautājumos par ķīmisku vielu 

iedarbības robežlielumiem darbavietā 

(SCOEL), atzinumi, ko sagatavojusi 

Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) 

Riska novērtēšanas komiteja (RAC), un 

atzinumi, ko sagatavojusi Darba drošības 

un veselības aizsardzības padomdevēja 

komiteja (ACSH), un Starptautiskās Vēža 

izpētes aģentūras (IARC) monogrāfijas1a. 
Informācija par atlikušo risku ir ļoti 

noderīga turpmākajā darbā, kura mērķis ir 

ierobežot risku, ko rada arodekspozīcija 
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arī turpmāk. kancerogēniem un mutagēniem, un tā būtu 

jādara publiski pieejama Savienības 

līmenī. Šajā kontekstā pārredzamība ir 

profilakses instruments, kas būtu 

jānodrošina. Šajā direktīvā ir ievēroti 

SCOEL un ACSH īpašie ieteikumi, kuru 

nozīme ir uzsvērta iepriekšējos grozījumos 

Direktīvā 2004/37/EK. 

 __________________ 

 1a Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Pasaules Veselības organizācija 1965. 

gadā izveidoja Starptautisko vēža izpētes 

aģentūru. 

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Lai nodrošinātu iespējami labāko 

aizsardzību, ir jāaplūko arī citi visu 

kancerogēnu un mutagēnu absorbcijas ceļi, 

ne tikai ieelpošana, tostarp iespēja, ka tie 

tiek uzņemti caur ādu. Šajā direktīvā 

paredzētie grozījumi Direktīvas 

2004/37/EK III pielikumā ir vēl viens solis 

ilgstošākā tās atjaunināšanas procesā. 

(7) Lai nodrošinātu iespējami labāko 

aizsardzību, ievērojot zinātniskos datus, ir 

jāaplūko arī citi visu kancerogēnu un 

mutagēnu absorbcijas ceļi, ne tikai 

ieelpošana, ņemot vērā novērojumus 

saistībā ar iespēju, ka tie tiek uzņemti caur 

ādu, proti, caur iedarbību uz to. Šajā 

direktīvā paredzētie grozījumi Direktīvas 

2004/37/EK III pielikumā ir vēl viens solis 

ilgstošākā tās atjaunināšanas procesā. 

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

10.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10a) Eiropas Darba drošības un 

veselības aizsardzības aģentūras (EU-

OSHA) 2018.–2019. gada kampaņa par 

veselībai nekaitīgām darba vietām: 

Pārvaldīt bīstamas vielas ir pirmais solis. 

EU-OSHA ir cieši jāsadarbojas ar 

dalībvalstīm un jāpastiprina labas prakses 
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apmaiņa, lai sniegtu īpaši pielāgotu 

informāciju un labas prakses piemērus 

darbiniekiem, kuri nonāk saskarē ar 

konkrētām vielām, jo īpaši 

citotoksiskajām vielām, uzsverot politikas 

attīstību un jau spēkā esošo tiesisko 

regulējumu. 

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a)  Kadmijs (Cd) ir dabiski sastopams 

elements, kas iedarbojas uz cilvēkiem ar 

cigarešu, pārtikas un rūpniecības avotu 

starpniecību. Nieres un, iespējams, kauli 

ir visjutīgākais sistēmiskā Cd toksicitātes 

mērķis arodekspozīcijas rezultātā 

(kritiskie mērķorgāni). Cd ir kumulatīva 

toksiska ietekme; sistēmiskas izpausmes, 

kas saistītas ar hronisku iedarbību, 

attiecas uz elementa slodzi uz ķermeni 

(aknu un nieru saturs). Bioloģiskie 

marķieri, piemēram, Cd-U (kadmija 

ekskrēcija urīnā), ļauj novērtēt slodzi uz 

ķermeni un integrēt visus Cd iedarbības 

avotus, tostarp, saindētu pārtiku un 

smēķēšanu. Šādu biomarķieru 

izmantošana lielākajā daļā 

epidemioloģisko pētījumu, kas veikti 

profesionālajā vidē, ļauj pētniekiem 

dokumentēt ticamu devas, ietekmes un 

reakcijas attiecību. Tāpēc bioloģiskā 

robežvērtība aizsargātu darba ņēmējus no 

Cd sistēmiskās toksicitātes, galvenokārt 

ietekmes uz nierēm un kauliem1a. 

Tādējādi bioloģiskā uzraudzība var 

veicināt darba ņēmēju aizsardzību darba 

vietā, taču tikai kā līdzeklis, ar ko uzrauga 

kadmija (un tā neorganisko savienojumu) 

koncentrāciju gaisā darba ņēmēja 

elpošanas zonā. 

 __________________ 
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 1a 

https://circabc.europa.eu/sd/a/13cad802-

1f3c-40c0-bce4-6838cf5fc4ff/OPIN-

336%20Cadmium%20and%20its%20inor

ganic%20compounds.pd 

 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Kadmijam noteikto robežvērtību  

0,001 mg/m3 dažās nozarēs tuvākajā laikā 

varētu būt grūti ievērot.  Tādēļ būtu 

jāievieš septiņu gadu pārejas periods, kurā 

būtu jāpiemēro robežvērtība 0,004 mg/m3. 

(12) Kadmijam noteikto robežvērtību  

0,001 mg/m3 dažās nozarēs tuvākajā laikā 

varētu būt grūti ievērot. Tādēļ būtu jāievieš 

septiņu gadu pārejas periods, kurā būtu 

jāpiemēro robežvērtība 0,004 mg/m3. 

Dalībvalstīs, kas veic bioloģisko 

uzraudzību, bioloģiskajām robežvērtībām 

vajadzētu būt 2 μg Cd/g kreatinīna, un 8 

stundu TWA robežvērtībai vajadzētu būt 

0,004 mg/m³ (ieelpojamā frakcija). 

Minētās robežvērtības ieviešanai nav 

vajadzīgs pārejas periods. Komisijai būtu 

jāizstrādā pamatnostādnes par šādas 

bioloģiskās uzraudzības īstenošanu 

praksē. 

 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Formaldehīds 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. Tas ir 

lokālas iedarbības genotoksisks 

kancerogēns. Pamatojoties uz pieejamo 

informāciju, tostarp zinātniskajiem un 

tehniskajiem datiem, ir iespējams noteikt 

ilgtermiņa un īstermiņa robežvērtību 

minētajam kancerogēnam. Formaldehīds ir 

(17) Formaldehīds 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. Tas ir 

lokālas iedarbības genotoksisks 

kancerogēns. Ir pietiekami pierādījumi par 

formaldehīda kancerogenitāti cilvēkam. 

Formaldehīds cilvēkam izraisa aizdegunes 

vēzi un leikēmiju47a. Pamatojoties uz 

pieejamo informāciju, tostarp 
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arī ādas kontaktalergēns (ādas 

sensibilizators). Tādēļ ir lietderīgi noteikt 

robežvērtību formaldehīdam un pie tā 

norādīt piebildi par ādas sensibilizāciju. 

Turklāt pēc Komisijas pieprasījuma ECHA 

pašlaik vāc informāciju, lai novērtētu 

iespējamo eksponētību formaldehīdam un 

formaldehīda izdalītājiem darbavietā, 

tostarp attiecībā uz rūpnieciskiem un 

profesionāliem lietojumiem48. 

zinātniskajiem un tehniskajiem datiem, ir 

iespējams noteikt ilgtermiņa un īstermiņa 

robežvērtību minētajam kancerogēnam. 

Formaldehīds ir arī ādas kontaktalergēns 

(ādas sensibilizators). Tādēļ ir lietderīgi 

noteikt robežvērtību formaldehīdam un pie 

tā norādīt piebildi par ādas sensibilizāciju. 

Turklāt pēc Komisijas pieprasījuma ECHA 

pašlaik vāc informāciju, lai novērtētu 

iespējamo eksponētību formaldehīdam un 

formaldehīda izdalītājiem darbavietā, 

tostarp attiecībā uz rūpnieciskiem un 

profesionāliem lietojumiem48.  

__________________ __________________ 

 47a https://monographs.iarc.fr/wp-

content/uploads/2018/06/mono100F-

29.pdf 

48 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13

641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_

en.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-

1a9a4129e93e   

48 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13

641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_

en.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-

1a9a4129e93e   

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

17.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (17a) Savienības veselības aprūpes 

centros parasti tiek izmantotas 

formaldehīda fiksatori audu parauga 

standartizētai fiksācijai, ņemot vērā to 

izmantošanas ērtību, augsto precizitātes 

pakāpi un ārkārtīgi augsto pielāgojamības 

spēju, kas līdz šim nav sasniegta kādā citā 

fiksatora grupā. Līdz ar to daudzu 

slimību, tostarp vēža, patoloģijas 

diagnostika ir balstīta uz 

mikroskopiskajiem konstatējumiem 

audos, kuri apstrādāti ar formaldehīda 

fiksatoru. Veselības aprūpē izmantotās 

formaldehīda koncentrācijas ir minimālas 

salīdzinājumā ar tām, ko izmanto 

rūpniecībā, un, lai gan veselības aprūpes 
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centriem Savienībā būtu jāveic visi 

attiecīgie pasākumi, lai saglabātu 

formaldehīda iedarbību uz to personālu 

drošās robežās, veselības aprūpes nozarei, 

visticamāk, nebūs grūtību ievērot šajā 

direktīvā noteikto robežvērtību. 

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

17.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (17b) Dažās dalībvalstīs formaldehīds 

tiek tradicionāli izmantots mirušo 

iebalzamēšanai kā daļa no viņu kultūras 

vai reliģiskās prakses. Apbedīšanas 

nozare visticamāk uzskatīs, ka 0,3 ppm 

robežvērtību ir grūti ievērot, neradot 

būtisku īstermiņa ietekmi uz darbības 

spēju. Tādēļ būtu šai nozarei jāievieš trīs 

gadu pārejas periods, kura laikā būtu 

jāpiemēro 0,5 ppm robežvērtība. 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

18. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) 4,4′-metilēn-bis-(2-

hloranilīns)(MOCA) 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. Konstatēts, 

ka ir iespējama būtiska MOCA uzņemšana 

caur ādu. Tādēļ ir lietderīgi noteikt 

robežvērtību MOCA un pie tā norādīt 

piebildi par uzņemšanu caur ādu. Turklāt 

tas ir identificēts kā “viela, kas rada ļoti 

lielas bažas” (SVHC) saskaņā ar Regulas 

(EK) Nr. 1907/2006 57. panta a) punktu un 

ir iekļauts minētās regulas XIV pielikumā, 

kas nozīmē, ka pirms tā laišanas tirgū ir 

(18) 4,4′-metilēn-bis-(2-

hloranilīns)(MOCA) 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. Tā 

kancerogenitāte kopā ar acīmredzamajām 

genotoksiskajām īpašībām ir ļāvusi šo 

vielu klasificēt kā cilvēkam kancerogēnu. 
Konstatēts, ka ir iespējama būtiska MOCA 

uzņemšana caur ādu. Tādēļ ir lietderīgi 

noteikt robežvērtību MOCA un pie tā 

norādīt piebildi par uzņemšanu caur ādu. 

Turklāt tas ir identificēts kā “viela, kas 

rada ļoti lielas bažas” (SVHC) saskaņā ar 
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jāsaņem atļauja. Pamatojoties uz pieejamo 

informāciju, tostarp zinātniskajiem un 

tehniskajiem datiem, ir iespējams noteikt 

robežvērtību MOCA. 

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta 

a) punktu un ir iekļauts minētās regulas 

XIV pielikumā, kas nozīmē, ka pirms tā 

laišanas tirgū ir jāsaņem atļauja. 

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, 

tostarp zinātniskajiem un tehniskajiem 

datiem, ir iespējams noteikt robežvērtību 

MOCA. 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

21. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Lai efektīvi aizsargātu darbiniekus, 

šajā direktīvā noteiktās robežvērtības ir 

regulāri jāpārskata, lai nodrošinātu 

saskanību ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/200650, jo 

īpaši, lai ņemtu vērā mijiedarbību starp 

Direktīvā 2004/37/EK noteiktajām 

robežvērtībām un atvasinātajiem bīstamo 

ķimikāliju beziedarbības līmeņiem, kas 

noteikti minētajā regulā. 

(21) Lai efektīvi aizsargātu darbiniekus, 

šajā direktīvā noteiktās robežvērtības ir 

nepārtraukti jāuzrauga un regulāri 

jāpārskata, lai nodrošinātu saskanību ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 

(EK) Nr. 1907/20065050, jo īpaši, lai ņemtu 

vērā mijiedarbību starp Direktīvā 

2004/37/EK noteiktajām robežvērtībām un 

atvasinātajiem bīstamo ķimikāliju 

beziedarbības līmeņiem, kas noteikti 

minētajā regulā. 

__________________ __________________ 

50  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.). 

50  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.  21 

Direktīvas priekšlikums 
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23. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Šīs direktīvas īstenošanas gaitā 

dalībvalstīm būtu jāvairās administratīvus, 

finansiālus vai juridiskus ierobežojumus 

noteikt tādā veidā, kas kavētu mazo un 

vidējo uzņēmumu izveidi un attīstību. 

Tāpēc dalībvalstis tiek aicinātas novērtēt 

savu transponēšanas aktu ietekmi uz MVU, 

lai pārliecinātos, ka ietekme uz MVU nav 

nesamērīga, īpašu uzmanību veltot 

mikrouzņēmumiem un administratīvajam 

slogam, un publicēt šādu novērtējumu 

rezultātus. 

(23) Šīs direktīvas īstenošanas gaitā 

dalībvalstīm būtu jāņem vērā, ka MVU un 

mikrouzņēmumiem, kas ir lielākā 

Savienības uzņēmumu daļa, ir ierobežoti 

finanšu, tehniskie un cilvēku resursi. 

Tāpēc dalībvalstis tiek aicinātas novērtēt 

savu transponēšanas aktu ietekmi uz MVU, 

lai pārliecinātos, ka ietekme uz MVU nav 

nesamērīga, īpašu uzmanību veltot 

mikrouzņēmumiem un administratīvajam 

slogam, un publicēt šādu novērtējumu 

rezultātus, kā arī, vienlaikus saglabājot 

vienādas aizsardzības līmeni visiem darba 

ņēmējiem, būtu jāatvieglo MVU un 

mikrouzņēmumu spēja nodrošināt 

atbilstību. Ņemot vērā iepriekš minēto, 

īpaši pasākumi, piemēram, stimuli un 

digitālie rīki, varētu palīdzēt MVU un 

mikrouzņēmumiem labāk izpildīt 

Direktīvā 2004/37/EK noteiktos 

pienākumus un virzīties uz kancerogēnu 

vai mutagēnu risku novēršanu.  Šajā 

sakarībā sociālajiem partneriem būtu 

jāapmainās ar paraugpraksi. 

 

Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – -1. daļa (jauna) 

Direktīva 2004/37/EK 

14. pants – 1. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 direktīvas 14. panta 1. punktu aizstāj ar 

šādu: 

1. Dalībvalstis saskaņā ar valsts 

tiesībām vai praksi izveido sistēmu, ko 

piemēro, veicot attiecīgu veselības 

uzraudzību tādiem darba ņēmējiem, kam 3. 

panta 2. punktā minētā novērtējuma 

rezultāti liecina par risku veselībai vai 

drošībai. Ārsts vai iestāde, kas atbild par 

“1. Dalībvalstis, saskaņā ar valsts 

tiesību aktiem un/ vai praksi, paredz 

priekšdarbus, kas veicami, lai nodrošinātu 

to darba ņēmēju medicīnisko uzraudzību, 

kam 3. panta 2. punktā minētās vērtēšanas 

rezultāti atklāj risku drošībai vai veselībai. 

Šāda veselības uzraudzība var vajadzības 
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darba ņēmēju veselības uzraudzību, var 

norādīt, ka pēc iedarbības beigām 

veselības uzraudzība ir jāturpina tik ilgi, 

cik tie uzskata par vajadzīgu, lai 

aizsargātu attiecīgā darba ņēmēja 

veselību. 

gadījumā ietvert vielas iedarbības 

bioloģisko uzraudzību. Piemēro Padomes 

Direktīvas 98/24/EK 10. pantu.”  

 

Grozījums Nr.  23 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – -1.a daļa (jauna) 

Direktīva 2004/37/EK 

14. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 14. pantu pēc 1. punkta papildina ar šādu 

tekstu: 

 “1.a “Ja dalībvalstis izvēlas īstenot 

bioloģisko uzraudzību, piemēro III 

pielikuma B daļā noteiktās robežvērtības.” 

 

Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – -1.b daļa (jauna) 

Direktīva 2004/37/EK 

18.b pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Aiz 18.a panta pievieno šādu pantu: 

 “18.b pants 

 Komisija, ņemot par pamatu zinātniskos 

datus un pienācīgi apspriežoties, izvērtē 

iespēju paplašināt šīs direktīvas darbības 

jomu, iekļaujot tajā bīstamas zāles, tostarp 

citotoksiskas vielas, kas ir kancerogēnas 

vai mutagēnas, vai ierosināt piemērotāku 

juridisko instrumentu, lai nodrošinātu 

darba drošību darba ņēmējiem, kuri 

strādā ar minētajām vielām. Pamatojoties 

uz minēto, Komisija, apspriedusies ar 

darba devējiem un darba ņēmējiem, 

attiecīgā gadījumā iesniedz tiesību akta 
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priekšlikumu.” 

 

Grozījums Nr.  25 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – -1.c daļa (jauna) 

Direktīva 2004/37/EK 

II pielikums – 2.a punkts (jauns)  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 direktīvas II nodaļā iekļauj šādu iedaļu: 

 “2.a Ja tiek veikta bioloģiskā 

uzraudzība, veicot šādu uzraudzību, būtu 

jāņem vērā SCOEL ieteiktās bioloģiskās 

vērtības, kā arī citas pieejamās vadlīnijas 

un informācija Savienības un valsts 

līmenī.” 

 

Grozījums Nr.  26 

Direktīvas priekšlikums 

Pielikums 

Direktīva 2004/37/EK 

III pielikums – A daļa – tabula – 4. rinda 
 

Komisijas ierosinātais teksts 

Formaldehīds     0,37 0,3    0,7

38  
0,6   ādas 

sensi

bilizā

cija 

(9) 

 

 

Grozījums 

Formaldehīds     0,37 0,3    0,7

38  
0,6   ādas 

sensi

bilizā

cija 

(9) 

0,5 ppm 

robežvērtība 

apbedīšanas 

un 

iebalzamēšan

as nozarēs 

līdz xx yyyy 

202z [3 gadi] 
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Grozījums Nr.  27 

Direktīvas priekšlikums 

Pielikums 

Direktīva 2004/37/EK 

III pielikums – B daļa  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Direktīvas III pielikuma B. punktu aizstāj 

ar šādu: 

B. CITI TIEŠI SAISTĪTI NOTEIKUMI “B. CITI TIEŠI SAISTĪTI NOTEIKUMI 

pm Dalībvalstīs, kurās īsteno bioloģisku 

monitoringu attiecībā uz kadmija 

iedarbību, kā noteikts 14. panta 1. punktā 

un II pielikuma 2.a punktā, šāda 

uzraudzība ietver kadmija urīna 

koncentrācijas mērīšanu (CdU), 

izmantojot absorbcijas spektrometriju vai 

metodi, kas dod līdzvērtīgus rezultātus. 

Bioloģiskā robežvērtība ir 2 μg Cd/g 

kreatinīna, un 8 stundu TWA robežvērtība 

ir 0,004 mg/m³ (ieelpojamā frakcija). 

Minētajā gadījumā pārejas periods netiek 

prasīts. “ 
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PASKAIDROJUMS 

 

Vēzis ir galvenā ar darbu saistītā veselības problēma ES-28: tas darbinieku dzīvībai un 

veselībai nodara gandrīz tikpat lielu kaitējumu kā divas nākamās nozīmīgākās problēmas 

(balsta un kustību aparāta slimības un asinsrites slimības) kopā. Tomēr būtiska 

arodeksponētība kancerogēniem un mutagēniem rada vēl daudz tālejošākas sekas. Tā var 

izraisīt ne tikai vēzi, bet arī daudzas un dažādas citas nozīmīgas veselības problēmas, 

piemēram, elpceļu slimības un nervu sistēmas traucējumus. 

Lai risinātu šīs problēmas, Komisija jau spērusi pirmos soļus, proti, divi tiesību aktu 

priekšlikumi, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas 

saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā, ar mērķi pārskatīt vai ieviest 

arodekspozīcijas robežvērtības 20 ķīmiskajām vielām, ir pieņemti attiecīgi 2016. gada maijā 

un 2017. gada janvārī. 

Šajā trešajā tiesību akta priekšlikumā izskatīšanai ir iekļautas vēl piecas citas kancerogēnas 

ķīmiskās vielas: kadmijs un berilijs ar to attiecīgajiem neorganiskajiem savienojumiem, 

beriliju un tā neorganiskajiem savienojumiem, arsēnskābe, formaldehīds un tā dēvētā MOCA 

(4,4′-metilēn-bis).  

Referente atzinīgi vērtē šo trešo tiesību akta priekšlikumu un tajā ietvertās robežvērtības, 

kuram saskaņā ar veiktajām aplēsēm ilgtermiņā vajadzētu uzlabot darba apstākļus vairāk nekā 

miljonam darbinieku ES un novērst vairāk nekā 22 tūkstošus arodsaslimšanas gadījumu (ar 

vēzi vai citām slimībām).  

Referentes pieeja bija vērsta uz to, lai tiktu nodrošināta darbinieku maksimāla aizsardzība, 

neradot izmaksu ziņā pārmērīgu slogu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Šos divus aspektus 

var sasaistīt, paredzot pārejas periodu saistībā ar organizatoriskajiem un galvenokārt 

tehniskajiem pielāgojumiem, lai pabeigtu vajadzīgos pasākumus. Ņemot vērā, ka vairākās 

Eiropas valstīs ekonomikas atveseļošanās jau vairākus gadus ir vāja, tiek uzskatīts, ka ir 

lietderīgi sākt uzņēmumu atbalstīšanas iniciatīvu, ko varētu iedalīt:  

– aktīvajā: piešķirot subsīdijas uzņēmumiem, kas veic pielāgojumus, tostarp stimulus izstrādei 

Eiropas mērogā, vienlaikus nekādā veidā nepārkāpjot Eiropas līmenī noteiktos 

ierobežojumus; un 

– pasīvajā: paredzot nodokļu atvieglojumus uzņēmumiem, kas veic pielāgojumus. 

Visbeidzot, referente vēlējās, lai tiešā veidā un plašā mērogā tiktu risināta problēma attiecībā 

uz darbiniekiem, kuri tiek eksponēti kancerogēniem un mutagēniem, kas rodas, pagatavojot, 

izmantojot vai likvidējot bīstamās zāles, tostarp citotoksiskās zāles. Šā iemesla dēļ viņa vēlas, 

lai šīs direktīvas I pielikumā tiktu iekļauti darbi, kas saistīti ar ekspozīciju kancerogēniem vai 

mutagēniem, kas rodas, pagatavojot, izmantojot vai likvidējot bīstamās zāles (tostarp 

citotoksiskās), ko Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra (IARC) klasificējusi kā kancerogēnas 

vielas (IARC 1. grupa), visticamāk, kancerogēna (IARC 2.A grupa) vai iespējami kancerogēna 

(IARC 2.B grupa). 
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JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS 
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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(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD)) 

Atzinuma sagatavotājs: Jiří Maštálka 

 

 

 

ĪSS PAMATOJUMS 

Ar 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, ir paredzēts uzlabot darba ņēmēju veselības aizsardzību un 

drošību, ierobežojot piecu ķīmisko vielu iedarbību uz viņiem. Šo iniciatīvu papildina ietekmes 

novērtējums. 

 

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 finansēm, 

radot valstīm izdevumus (no kuriem varētu izvairīties) saistībā ar veselības aprūpi un citiem 

pabalstiem. Visbeidzot, arodekspozīcijas izraisīta saslimšana ar vēzi uzņēmumiem rada darba 

ņēmēju aizstāšanas izmaksas, produktivitātes zudumu un nepieciešamību maksāt lielākas 

algas, lai kompensētu augstāku arodrisku. 

 

Sociālie partneri, darba ņēmēju un darba devēju organizācijas apliecināja, ka pieci 

kancerogēni, kuri izvēlēti iekļaušanai direktīvas 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību 

pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā, trešajā grozījumā, ir ļoti 

nozīmīgi darbinieku veselības aizsardzībai, un aicināja Komisiju turpināt sagatavošanās 

darbus pie arodekspozīcijas robežvērtību (AER) noteikšanas tādām vielām kā:  

 

1. kadmijs un tā neorganiskie savienojumi, uz ko attiecas direktīvas darbības joma; 

2. berilijs un tā neorganiskie savienojumi, uz ko attiecas direktīvas darbības joma; 

3. arsēnskābe un tās sāļi, kā arī neorganiskie arsēna savienojumi, uz ko attiecas direktīvas 

darbības joma; 
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4. formaldehīds; 

5. 4,4′-metilēn-bis-(2-hloranilīns)(”MOCA”). 

 

Direktīvā ir noteiktas vairākas vispārējas minimālās prasības, kas ļauj samazināt vai novērst 

iedarbību visiem tās darbības jomā ietilpstošajiem kancerogēniem un mutagēniem. Darba 

devējiem ir jāapzina un jānovērtē, kādi riski darba ņēmējiem rodas saistībā ar arodekspozīciju 

konkrētiem kancerogēniem un mutagēniem, un, ja riski pastāv, iedarbība ir jānovērš. 

 

Šī ierosme grozīt Direktīvu 2004/37/EK ir saskanīga ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Ar to 

tiek īstenots 10. princips — tiesības uz “veselīgu, drošu un labi pielāgotu darba vidi” — un 

tieši sekmēta darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzība augstā līmenī. Arī Komisijas 

2017. gada janvāra paziņojumā “Drošāks un veselīgāks darbs visiem” viena no darba 

aizsardzības prioritātēm ir uzdevums modernizēt tiesisko regulējumu, proti, noteikt 

atjauninātas AER kancerogēniem un mutagēniem. 

 

Aplēses liecina, ka, pateicoties priekšlikuma pieņemšanai, ilgtermiņā vairāk nekā 1 miljons 

darba ņēmēju ES būtu ieguvēji no labākas profilakses un aizsardzības pret arodekspozīciju 

kancerogēnām un mutagēnām vielām, kas var izraisīt dažāda veida vēzi, un tiktu novērsti 

22 000 saslimšanas gadījumi. Ietekme uz darba devējiem: 

 

Referents stingri atbalsta iepriekš minēto priekšlikumu ar dažiem grozījumiem, kuru mērķis 

galvenokārt ir uzsvērt vajadzību regulāri pārskatīt un atjaunināt jebkādus iespējamos 

kancerogēnus vai mutagēnus, kas, pamatojoties uz zinātniskiem datiem, ir iekļauti sarakstā. 

Referents arī uzskata, ka uz visām vielām, kas var palielināt arodslimību vēža risku, būtu 

jāattiecas ES tiesību aktiem. 

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) Gēteborgā 2017. gada 17. novembrī 

proklamētā Eiropas sociālo tiesību pīlāra43 

10. princips paredz, ka ikvienam 

darbiniekam ir tiesības uz veselīgu, drošu 

un labi pielāgotu darba vidi. Tiesības uz 

augsta līmeņa veselības aizsardzību un 

drošību darbā, kā arī uz tādu darba vidi, 

kas ir pielāgota darbinieku profesionālajām 

vajadzībām un dod viņiem iespēju 

(1) Viens no galvenajiem Eiropas 

Savienības sociālās politikas mērķiem ir 

nepieļaut sociālo sadrumstalotību un 

sociālo dempingu Eiropā, atjaunojot 

konverģenci virzībā uz labākiem dzīves un 

darba apstākļiem Savienībā. Tas ir arī 

viens no Gēteborgā 2017. gada 17. 

novembrī proklamētā Eiropas sociālo 

tiesību pīlāra mērķiem, kura 10. princips 
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paildzināt savu dalību darba tirgū, ietver arī 

tiesības uz aizsardzību pret kancerogēniem 

un mutagēniem darbavietā. 

paredz, ka ikvienam darbiniekam ir tiesības 

uz veselīgu, drošu un labi pielāgotu darba 

vidi. Tiesības uz augsta līmeņa veselības 

aizsardzību un drošību darbā, kā arī uz tādu 

darba vidi, kas ir pielāgota darbinieku 

profesionālajām vajadzībām un dod viņiem 

iespēju paildzināt savu dalību darba tirgū, 

ietver arī tiesības uz aizsardzību pret 

kancerogēniem un mutagēniem darbavietā. 

__________________ __________________ 

43 Eiropas sociālo tiesību pīlārs, 2017. gada 

novembris, 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/

deeper-and-fairer-economic-and-monetary-

union/european-pillar-social-rights_lv. 

43 Eiropas sociālo tiesību pīlārs, 2017. gada 

novembris, 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/

deeper-and-fairer-economic-and-monetary-

union/european-pillar-social-rights_lv. 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Eiropas Savienības Pamattiesību 

harta tās 2. pantā jo īpaši garantē 

pamattiesības uz dzīvību, savukārt tās 31. 

panta 1. punktā — tiesības uz godīgiem 

un taisnīgiem darba apstākļiem attiecībā 

uz veselību, drošību un cieņu. 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

1.b apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1b) LESD 153., 154. un 155. pants 

nosaka sociālo partneru darbības jomu un 

pilnvaras apspriest un īstenot nolīgumus, 

kas saistīti ar drošību un veselības 

aizsardzību darbā. 
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Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2004/37/EK44 mērķis ir 

aizsargāt darbiniekus pret veselības un 

drošības risku, ko rada eksponētība 

kancerogēniem vai mutagēniem darbavietā. 

Direktīvā 2004/37/EK, izmantojot 

vispārēju principu sistēmu, kas 

dalībvalstīm ļauj nodrošināt konsekventu 

minimālo prasību piemērošanu, ir 

paredzēta konsekventa aizsardzība pret 

risku, kas ir saistīts ar kancerogēniem un 

mutagēniem. Svarīgas sastāvdaļas 

vispārējā sistēmā, kas ar Direktīvu 

2004/37/EK izveidota darbinieku 

aizsardzībai, ir saistošas arodekspozīcijas 

robežvērtības, kas noteiktas, balstoties uz 

pieejamo informāciju, tostarp zinātniskiem 

un tehniskiem datiem, ekonomisko 

iespējamību, rūpīgu sociālekonomiskās 

ietekmes novērtējumu, kā arī ekspozīcijas 

mērījumu protokolu un metožu pieejamību 

darbavietā. Direktīvā 2004/37/EK 

paredzēto minimālo prasību mērķis ir 

aizsargāt darbiniekus Savienības līmenī. 

Dalībvalstis var noteikt stingrākas saistošās 

arodekspozīcijas robežvērtības. 

(2) Šajā direktīvā paredzēto grozījumu 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 

2004/37/EK44 mērķis ir ieviest efektīvākus 

pasākumus veselības jomā un uzlabot un 

stiprināt darba ņēmēju aizsardzību pret 

veselības un drošības risku, ko rada 

eksponētība kancerogēniem vai 

mutagēniem darbavietā, saskaņā ar 

piesardzības principu. Direktīvā 

2004/37/EK, izmantojot vispārēju principu 

sistēmu, kas dalībvalstīm ļauj nodrošināt 

konsekventu minimālo prasību 

piemērošanu, ir paredzēta konsekventa 

aizsardzība pret risku, kas ir saistīts ar 

kancerogēniem un mutagēniem. Saistošas 

arodekspozīcijas robežvērtības, kas 

noteiktas, balstoties uz pašlaik pieejamo 

informāciju, tostarp zinātniskiem un 

tehniskiem datiem, ekonomisko 

iespējamību, rūpīgu sociālekonomiskās 

ietekmes novērtējumu, kā arī eksponētības 

mērījumu protokolu un metožu pieejamību 

darbavietā. Ir ārkārtīgi būtiski, lai minētie 

svarīgie komponenti, kas noteikti 

Direktīvā 2004/37/EK, tiktu pastāvīgi 

pārskatīti un regulāri atjaunināti, ņemot 

vērā jaunākos zinātniskos pētījumus un 

datus. Direktīvā 2004/37/EK paredzēto 

minimālo prasību mērķis ir aizsargāt 

darbiniekus Savienības līmenī. Dalībvalstis 

var noteikt stingrākas saistošās 

arodekspozīcijas robežvērtības. 

________________ ________________ 

44 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2004. gada 29. aprīļa Direktīva 

2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību 

pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai 

mutagēnu iedarbību darbā (Sestā atsevišķā 

direktīva Padomes Direktīvas 89/391/EEK 

16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 158, 

44 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2004. gada 29. aprīļa Direktīva 

2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību 

pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai 

mutagēnu iedarbību darbā (Sestā atsevišķā 

direktīva Padomes Direktīvas 89/391/EEK 

16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 158, 
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30.4.2004., 50. lpp.). 30.4.2004., 50. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Arodekspozīcijas robežvērtības ir 

daļa no Direktīvā 2004/37/EK paredzētās 

riska pārvaldības. Pienākums nodrošināt 

atbilstību minētajām robežvērtībām neskar 

citus darba devēju pienākumus, kas 

noteikti atbilstīgi Direktīvai 2004/37/EK, 

jo īpaši pienākumus samazināt 

kancerogēnu un mutagēnu izmantošanu 

darbavietā, novērst vai samazināt 

darbinieku eksponētību kancerogēniem vai 

mutagēniem un paredzēt šādā nolūkā 

īstenojamus pasākumus. Minētajiem 

pasākumiem, ciktāl tas tehniski ir 

iespējams, vajadzētu ietvert kancerogēna 

vai mutagēna aizstāšanu ar tādu vielu, 

maisījumu vai procesu, kas darbinieka 

veselībai nav bīstams vai ir mazāk bīstams, 

noslēgtas sistēmas vai citu tādu pasākumu 

izmantošanu, kas paredzēti, lai samazinātu 

darbinieku eksponētības līmeni. Šajā ziņā 

ir svarīgi ņemt vērā piesardzības principu, 

jo īpaši gadījumos, kad pastāv 

neskaidrības. 

(3) Arodekspozīcijas robežvērtības ir 

daļa no Direktīvā 2004/37/EK paredzētās 

riska pārvaldības. Robežvērtības būtu 

regulāri jāpārskata un jāatjaunina 

saskaņā ar piesardzības principu, darba 

ņēmēju aizsardzības principu un ņemot 

vērā pieejamos zinātniskos pētījumus un 

tehniskos datus par kancerogēniem un 

mutagēniem. Būtu jāapsver arī mērīšanas 

metožu, riska pārvaldības pasākumu un 

citu attiecīgu faktoru uzlabošana. 
Pienākums nodrošināt atbilstību minētajām 

robežvērtībām neskar citus darba devēju 

pienākumus, kas noteikti atbilstīgi 

Direktīvai 2004/37/EK, jo īpaši 

pienākumus samazināt kancerogēnu un 

mutagēnu izmantošanu darbavietā, novērst 

vai samazināt darbinieku eksponētību 

kancerogēniem vai mutagēniem un 

paredzēt šādā nolūkā īstenojamus 

pasākumus. Minētajiem pasākumiem, 

ciktāl tas tehniski ir iespējams, vajadzētu 

ietvert kancerogēna vai mutagēna 

aizstāšanu ar tādu vielu, maisījumu vai 

procesu, kas darbinieka veselībai nav 

bīstams vai ir mazāk bīstams, noslēgtas 

sistēmas vai citu tādu pasākumu 

izmantošanu, kas paredzēti, lai samazinātu 

darbinieku eksponētības līmeni. Šajā ziņā 

ir svarīgi ņemt vērā piesardzības principu, 

jo īpaši gadījumos, kad pastāv 

neskaidrības. 
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Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Vairumam kancerogēnu un 

mutagēnu nav zinātniski iespējams noteikt 

līmeņus, kurus nepārsniedzot, eksponētībai 

nebūtu nelabvēlīgas ietekmes. Lai gan ar 

to, ka atbilstīgi Direktīvai 2004/37/EK 

darbavietā tiek noteiktas kancerogēnu un 

mutagēnu robežvērtības, netiek pilnībā 

novērsts risks, ko darbinieku veselībai un 

drošībai rada eksponētība kancerogēniem 

vai mutagēniem darbā (atlikušais risks), 

tādējādi tomēr tiek veicināta šādas 

eksponētības radītā riska būtiska 

samazināšanās pakāpeniskā un mērķtiecīgā 

veidā, ievērojot Direktīvu 2004/37/EK. 

Citiem kancerogēniem un mutagēniem 

var būt zinātniski iespējams noteikt tādus 

līmeņus, kurus nepārsniedzot, 

eksponētībai nebūtu nelabvēlīgas 

ietekmes. 

(4) Vairumam kancerogēnu un 

mutagēnu nav zinātniski iespējams noteikt 

līmeņus, kurus nepārsniedzot, eksponētībai 

nebūtu nelabvēlīgas ietekmes. Lai gan ar 

to, ka atbilstīgi Direktīvai 2004/37/EK 

darbavietā tiek noteiktas kancerogēnu un 

mutagēnu robežvērtības, netiek pilnībā 

novērsts risks, ko darbinieku veselībai un 

drošībai rada eksponētība kancerogēniem 

vai mutagēniem darbā (atlikušais risks), 

tādējādi tomēr tiek veicināta šādas 

eksponētības radītā riska būtiska 

samazināšanās pakāpeniskā un mērķtiecīgā 

veidā, ievērojot Direktīvu 2004/37/EK. 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Šī direktīva stiprina darbinieku 

veselības un drošības aizsardzību 

darbavietā. Direktīvā 2004/37/EK būtu 

jānosaka jaunas robežvērtības, ņemot vērā 

pieejamo informāciju, tostarp jaunus 

zinātniskos un tehniskos datus un uz 

pierādījumiem balstītu paraugpraksi, 

metodes un protokolus eksponētības 

līmeņu mērīšanai darbavietā. Ja iespējams, 

minētajā informācijā būtu jāiekļauj dati par 

atlikušo risku darbinieku veselībai, 

ieteikumi, ko sagatavojusi Zinātniskā 

(6) Šī direktīva stiprina darbinieku  

aizsardzības līmeni, lai uzlabotu viņu 

veselību un drošību darbavietā. Direktīvā 

2004/37/EK būtu jānosaka jaunas 

robežvērtības, ņemot vērā pieejamo 

informāciju, tostarp jaunus zinātniskos un 

tehniskos datus un uz pierādījumiem 

balstītu paraugpraksi, metodes un 

protokolus eksponētības līmeņu mērīšanai 

darbavietā. Ja iespējams, minētajā 

informācijā būtu jāiekļauj dati par atlikušo 

risku darbinieku veselībai, ieteikumi, ko 
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komiteja jautājumos par ķīmisku vielu 

iedarbības robežlielumiem darbavietā 

(SCOEL), atzinumi, ko sagatavojusi 

Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) 

Riska novērtēšanas komiteja (RAC), un 

atzinumi, ko sagatavojusi Darba drošības 

un veselības aizsardzības padomdevēja 

komiteja (ACSH). Informācija par atlikušo 

risku, kas tiek darīta publiski pieejama 

Savienības līmenī, ir ļoti noderīga 

turpmākajā darbā, kura mērķis ir ierobežot 

risku, ko rada arodekspozīcija 

kancerogēniem un mutagēniem. Šādas 

informācijas pārredzamība būtu jāveicina 
arī turpmāk. 

sagatavojusi Zinātniskā komiteja 

jautājumos par ķīmisku vielu iedarbības 

robežlielumiem darbavietā (SCOEL), 

atzinumi, ko sagatavojusi Eiropas 

Ķimikāliju aģentūras (ECHA) Riska 

novērtēšanas komiteja (RAC), un atzinumi, 

ko sagatavojusi Darba drošības un 

veselības aizsardzības padomdevēja 

komiteja (ACSH). Informācija par atlikušo 

risku, kas tiek darīta publiski pieejama 

Savienības līmenī, ir ļoti noderīga 

turpmākajā darbā, kura mērķis ir ierobežot 

risku, ko rada arodekspozīcija 

kancerogēniem un mutagēniem. Būtu 

jāturpina veicināt pasākumus, lai 

nodrošinātu pārredzamību, kā arī 

profilakses un informācijas kampaņas 

Savienības līmenī. 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Lai nodrošinātu iespējami labāko 

aizsardzību, ir jāaplūko arī citi visu 

kancerogēnu un mutagēnu absorbcijas ceļi, 

ne tikai ieelpošana, tostarp iespēja, ka tie 

tiek uzņemti caur ādu. Šajā direktīvā 

paredzētie grozījumi Direktīvas 

2004/37/EK III pielikumā ir vēl viens solis 

ilgstošākā tās atjaunināšanas procesā. 

(7) Lai nodrošinātu iespējami labāko 

aizsardzību, ņemot vērā zinātniskos datus, 

ir jāaplūko arī citi visu kancerogēnu un 

mutagēnu absorbcijas ceļi, ne tikai 

ieelpošana, nolūkā novērot iespējamību, 

ka tie tiek uzņemti caur ādu, proti, 

novērojot ādu un labāk īstenojot ādas un 

elpceļu sensibilizāciju, kā elpceļu un ādas 

sensibilizāciju. Šajā direktīvā paredzētie 

grozījumi Direktīvas 2004/37/EK 

III pielikumā ir vēl viens solis ilgstošākā 

tās atjaunināšanas procesā. 

 

 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) Ir paredzēts, ka ES ierobežojumu 

noteikšana attiecībā uz kancerogēnu un 

mutagēnu iedarbību darbavietā efektīvi 

veicinās būtisku veselības problēmu un 

vēža profilaksi un arī uzlabos darbinieku 

un viņu tuvākā loka dzīves kvalitāti un 

labklājību, pagarinot darba mūžu, 

palielinot ražīgumu un konkurētspēju ES 

un palīdzot nodrošināt vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus uzņēmumiem ES. 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Kadmijam noteikto robežvērtību 

0,001 mg/m3 dažās nozarēs tuvākajā laikā 

varētu būt grūti ievērot. Tādēļ būtu jāievieš 

septiņu gadu pārejas periods, kurā būtu 

jāpiemēro robežvērtība 0,004 mg/m3. 

(12) Kadmijam noteikto robežvērtību 

0,001 mg/m3 dažās nozarēs tuvākajā laikā 

varētu būt grūti ievērot. Tādēļ būtu jāievieš 

piecu gadu pārejas periods, kurā būtu 

jāpiemēro robežvērtība 0,004 mg/m3. 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Berilijam noteikto robežvērtību 

0,0002 mg/m3 dažās nozarēs tuvākajā laikā 

varētu būt grūti ievērot. Tādēļ būtu jāievieš 

piecu gadu pārejas periods, kurā būtu 

jāpiemēro robežvērtība 0,0006 mg/m3. 

(14) Berilijam noteikto robežvērtību 

0,0002 mg/m3 dažās nozarēs tuvākajā laikā 

varētu būt grūti ievērot. Tādēļ būtu jāievieš 

četru gadu pārejas periods, kurā būtu 

jāpiemēro robežvērtība 0,0006 mg/m3. 

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

18.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (18a) Ir pietiekami daudz pierādījumu 

tam, ka dīzeļdzinēja izplūdes gāzu 

emisijas ir kancerogēnas. Starptautiskā 

Vēža izpētes aģentūra dīzeļdzinēja 

izplūdes gāzes 2012. gadā ir klasificējusi 

kā cilvēkiem kancerogēnu vielu 

(1. kategorija), pamatojoties uz pietiekami 

daudziem pierādījumiem, kuri liecina, ka 

šo emisiju iedarbība palielina risku 

saslimt ar plaušu vēzi. Pateicoties jaunai 

dīzeļdzinēja tehnoloģijai, dīzeļdzinēja 

emisiju sastāvs un daudzums ir mainījies 

un ar šo emisiju iedarbību saistītais risks 

saslimt ar vēzi ir samazināts, taču ne 

pilnībā izskausts. Tā kā ir vajadzīgs ilgs 

laiks, lai no vecās dīzeļdzinēja tehnoloģiju 

pārietu uz jaunu, tiek prognozēts, ka vēl 

daudzus nākamos gadus darbavietā 

vienlaikus būs iespējama kombinēta 

izplūdes gāzu emisiju iedarbība gan no 

veciem, gan jauniem dīzeļdzinējiem. 

Dīzeļdzinēja izplūdes gāzu emisijas rodas 

procesā un tāpēc netiek klasificētas 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008. 

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, 

tostarp zinātniskajiem un tehniskajiem 

datiem, būtu jānosaka dīzeļdzinēja 

izplūdes gāzu emisijas robežvērtība. Tāpēc 

darbu, kas saistīts ar dīzeļdzinēja izplūdes 

gāzu emisijas iedarbību, ir lietderīgi 

iekļaut Direktīvas 2004/37/EK I pielikumā 

un tās III pielikumā noteikt dīzeļdzinēja 

izplūdes gāzu emisijas robežvērtību. 

Attiecīgie minētās direktīvas I un 

III pielikuma jaunie noteikumi būtu 

jāpiemēro izplūdes gāzēm no visiem 

dīzeļdzinēju veidiem, un līdz ar to vairs 

nebūtu nozīmes, vai tās ir vecu vai jaunu 

dīzeļdzinēju izplūdes gāzu emisijas. Kā 

atbilstošu dīzeļdzinēja izplūdes gāzu 

emisijas iedarbības marķieri ir ierasts 

izmantot elementāro oglekli.  
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Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

18.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (18b) Daži policiklisko aromātisko 

ogļūdeņražu (PAHs) maisījumi atbilst 

kritērijiem to klasificēšanai par 

kancerogēniem saskaņā ar Regulu (EK) 

Nr. 1272/2008, tāpēc tie ir kancerogēni, 

kā definēts Direktīvā 2004/37/EK. Šādu 

maisījumu iedarbība var rasties darbā, 

kas saistīts ar degšanas procesiem, 

piemēram, cita starpā no iekšdedzes 

dzinēja izplūdes gāzēm un degšanas 

procesiem augstā temperatūrā. Tāpēc 

minētās direktīvas I pielikuma 2. punktu 

vajadzētu papildināt, tajā iekļaujot arī 

citas situācijas, kurās darbavietā ir 

iespējama šādu vielu un to maisījumu 

iedarbība uz darba ņēmējiem. Turklāt, 

pamatojoties uz pieejamo informāciju, 

tostarp zinātniskajiem un tehniskajiem 

datiem, ir lietderīgi noteikt robežvērtību 

PAO maisījumiem ar benz[a]pirēnu kā 

rādītāju A daļā.  

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

20.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (20a) Līdzīgi ilgtermiņa novērtējums par 

šīs direktīvas īstenošanas pievienoto 

vērtību liecina, ka tā uzlabos darba 

apstākļus vairāk nekā 1 000 000 darba 

ņēmējiem ES un novērsīs vairāk nekā 

22 000 arodslimību. 
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Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

21. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Lai efektīvi aizsargātu darbiniekus, 

šajā direktīvā noteiktās robežvērtības ir 

regulāri jāpārskata, lai nodrošinātu 

saskanību ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/200650, jo 

īpaši, lai ņemtu vērā mijiedarbību starp 

Direktīvā 2004/37/EK noteiktajām 

robežvērtībām un atvasinātajiem bīstamo 

ķimikāliju beziedarbības līmeņiem, kas 

noteikti minētajā regulā. 

(21) Lai efektīvi aizsargātu darbiniekus, 

šajā direktīvā noteiktās robežvērtības ir 

jāpārbauda, pastāvīgi jākontrolē un 

regulāri jāpārskata, lai nodrošinātu 

saskanību ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/200650, jo 

īpaši, lai ņemtu vērā mijiedarbību starp 

Direktīvā 2004/37/EK noteiktajām 

robežvērtībām un atvasinātajiem bīstamo 

ķimikāliju beziedarbības līmeņiem, kas 

noteikti minētajā regulā. 

________________ ________________ 

50 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.). 

50 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.  16 

Direktīvas priekšlikums 

21.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (21a)  Atbilstība šajā direktīvā 

noteiktajiem pārejas periodiem ļauj 

pieņemt attiecīgus pasākumus, lai 

paredzētu jebkādas jaunas izmaiņas un 
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plānotu ieguldījumus nolūkā novērst 

negatīvu ietekmi uz uzņēmumiem vai 

darba ņēmējiem. Piemēram, MVU 

gadījumā pārejas periodi attiecībā uz 

dažām vielām palīdzēs tiem pietiekami 

savlaicīgi novērst jebkādas konkrētas 

tehniskas problēmas un plānot 

ieguldījumus. 

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

Pielikums – -1. punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

I pielikums – 5.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Direktīvas 2004/37/EK I pielikumam 

pievieno šādu apakšpunktu: 

 “5.a Darbs, kas saistīts ar dīzeļdzinēja 

izplūdes gāzu emisijas iedarbību.” 

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

Pielikums – -1.a punkts (jauns) 

Direktīva 2004/37/EK 

I pielikums – 5.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Direktīvas 2004/37/EK I pielikumam 

pievieno šādu apakšpunktu: 

 ”5.b Darbs, kas saistīts ar akmeņogļu 

kvēpos, darvā un piķī esošo policiklisko 

aromātisko ogļūdeņražu iedarbību, un 

darbs, kas saistīts ar kancerogēnu 

policiklisko aromātisko ogļūdeņražu 

iedarbību, jo īpaši no degšanas procesiem, 

piemēram, cita starpā no iekšdedzes 

dzinēja izplūdes gāzēm un degšanas 

procesiem augstā temperatūrā.” 
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Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

Pielikums – 1. punkts 

Direktīva 2004/37/EK 

III pielikums – A punkts – tabula – sleja “Pārejas pasākumi” – 1. rinda 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Robežvērtība 0,004 mg/m3 līdz xx yyyy 

202z [7 gadi] 

Robežvērtība 0,004 mg/m3 līdz xx yyyy 

202z [5 gadi] 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

Pielikums – 1. punkts 

Direktīva 2004/37/EK 

III pielikums – A punkts – tabula – sleja “Pārejas pasākumi”– 2. rinda 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Robežvērtība 0,0006 mg/m3 līdz xx yyyy 

202z [5 gadi] 

Robežvērtība 0,0006 mg/m3 līdz xx yyyy 

202z [4 gadi] 

 

Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

Pielikums – 1. punkts 

Direktīva 2004/37/EK 

III pielikums – A punkts – tabula – sleja “Aģenta nosaukums”– 5.a rinda (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Benz[a]pirēnu saturoši policiklisko 

aromātisko ogļūdeņražu maisījumi, kas ir 

kancerogēni šīs direktīvas nozīmē 

 

Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 

Pielikums – 1. punkts 

Direktīva 2004/37/EK 

III pielikums – A punkts – tabula – sleja “Robežvērtības” – sleja “8h” – sleja “mg/m 3” – 5.a 

rinda (jauna) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 0,0000710a 

 ________________ 

 10a benz[a]pirēns kā policiklisko 

aromātisko ogļūdeņražu kopējā īpatsvara 

rādītājs 

Pamatojums 

Šādu robežvērtību piemēro Vācijā, un tā pašlaik ir Eiropas Savienībā labākā prakse.  

 

Grozījums Nr.  23 

Direktīvas priekšlikums 

Pielikums – 1. punkts 

Direktīva 2004/37/EK 

III pielikums – A punkts – tabula – sleja “Aģenta nosaukums” – 5.b rinda (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Diesel engine exhaust emissions 

 

Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums 

Pielikums – 1. punkts 

Direktīva 2004/37/EK 

III pielikums – A punkts – tabula – sleja “Robežvērtības” – sleja “8h” – sleja “mg/m 3” – 5.b 

rinda (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 0,00001110b 

 ________________ 

 10b elementārā oglekļa mērvienībās 

Pamatojums 

Nīderlandes Darba drošības ekspertu komiteja ir aprēķinājusi, ka tas nozīmē 4 nāves 

gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem, ja iedarbība darbavietā ir bijusi 40 gadus. Nedrīkst 

pieļaut, ka dīzeļdzinēja izplūdes gāzu iedarbība uz darba ņēmējiem pārsniedz fona līmeni. 
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 

Virsraksts Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai 

mutagēnu iedarbību darbā 

Atsauces COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD) 

Atbildīgā komiteja 

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē 

EMPL 
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JURI 
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ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 

Virsraksts Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai 

mutagēnu iedarbību darbā 

Atsauces COM(2018)0171 – C8-0130/2018 – 2018/0081(COD) 

Datums, kad to iesniedza EP 5.4.2018    

Atbildīgā komiteja 
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