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ĪSS PAMATOJUMS 

Eiropas Savienības nozīmes pamatojums 

 

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

ir vajadzīgs arī tāpēc, ka to atbalsta subsidiaritātes piekritēji sociālās aizsardzības jomā. Tā 

mērķis ir aizsargāt darba ņēmējus pret kancerogēnu un mutagēnu produktu radīto risku.  

Mūsuprāt, arī starptautiskajām konvencijām vai citiem instrumentiem varētu būt tāda pati 

loma, kāda ir plānota šai direktīvai.  

Bet viens gan ir skaidrs – lieta ir steidzama, jo darba ņēmēju mobilitātes dēļ tie dažādās 

dalībvalstīs ir pakļauti dažkārt pretrunīgiem noteikumiem, kas saistīti ar konkrētu profesiju 

vai konkrētu iedarbību. Tādēļ tas ir visu – darba ņēmēju, darba devēju un valstu, kas garantē 

savu sociālās aizsardzības sistēmu, – interesēs, lai pēc iespējas drīz tiktu pieņemti vispārēji 

piemērojami ieteikumi, kuru pamatā būtu jaunākie zinātniskie sasniegumi. 

 

Nepieciešanās piesardzības pamatojums šajā jomā 

 

Direktīvai šajā jomā nevajadzētu būt saistošai, un ar to arī nevajadzētu noteikt pārāk īsus 

termiņus. Tai vajadzētu tikai radīt stimulu uzņēmumiem pēc iespējas drīz nodrošināt standartu 

ievērošanu, tomēr ņemot vērā katras dalībvalsts ekonomisko situāciju. Tāpat nav iespējams 

noteikt obligātās normas, ja nav konkrētu pētījumu, kuru rezultātus būtu apstiprinājusi lielākā 

daļa zinātnieku. 

Arodslimībām – gluži pretēji – ir raksturīgs tas, ka no brīža, kad notiek kancerogēnas vai 

mutagēnas vielas ieelpošana vai cita tās ekspozija, līdz brīdim, kad tiek uzstādīta 

neapstrīdama slimības diagnoze, var paiet 10 līdz 40 gadi. Tā kā iepriekšējā direktīva ir 

pieņemta 2004. gadā, ir steidzami jāpārskata toksisko aktīvo vielu saraksts un to ekspozijas 

līmeņi. Turklāt kopš pagājušā gadsimta 70. gadiem ir notikušas plašas ieguves rūpniecības, 

metalurģijas un rūpnieciskās aktivitātes, proti, liels skaits darba ņēmēju – un netieši arī viņu 

ģimenes – ir bijuši pakļauti vairākām aktīvajām vielām. Turklāt likumdošanu jau sāk sarežģīt 

tādu vēža veidu jēdziens, kurus kopā izraisa vairākas aktīvās vielas. 

 

Stratēģijas pamatojums 

 

Tādējādi saskaņošanu, kuras vienīgais mērķis ir piesardzības principa piemērošana, būtu 

loģiski un efektīvi veikt, secīgi īstenojot dažādas turpmāk minētās darbības: 

 

1. dalībvalstis nosaka vielas vai vielu grupas, kurām ir tieša un noteikta saistība ar vēža 

rašanos; 

2. tādu darbu saraksta pieņemšana, kuri izraisa vielas ieelpošanu vai kādu citu tās 

ekspoziju; 

3. minimālais produkta ekspozīcijas ilgums un laika periods, līdz tiek iegūta arodslimība; 

4. maksimālās ekspozīcijas līmenis. 

 

Šis jautājums jau ir plaši kodificēts Francijas tiesību aktos par atzītām arodslimībām. Minētās 

tabulas ir visaptverošas, un tās būtu vērts izmantot kā tehnisko pamatu to ieteikumu 

saskaņošanai, ko pieņem dalībvalstis, kurās vēl nav spēkā līdzvērtīgi instrumenti. 

 

Pamatojums šī ziņojuma sagatavošanai  
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Tieši šī iemesla dēļ referente vēlas savā ziņojumā iekļauj jaunās vielas, kuru kancerogēnā 

iedarbība ir apstiprināta krusteniskajos pētījumos un kuru toksiskums īstermiņā, vidējā 

termiņā un ilgtermiņā ir izvērtēts vai atkārtoti novērtēts. 

Tomēr referente pievieno arī to produktu sarakstu, kurus vismaz viena dalībvalsts saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem vai regulējumu ir noteikusi par tieši un neapstrīdami atbildīgiem par 

vēža izraisīšanu. Tāpēc referente papildus iekļauj "uzraudzības" jēdzienu un cer, ka visas 

dalībvalstis, kuras to vēl nav izdarījušas, piemēros šādu pastiprinātu uzraudzību, kamēr tās 

valsts līmenī vēl nav noteikušas maksimālās ekspozīcijas līmeņus. 

 

GROZĪJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Izmeklēšanas komiteju saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē ņemt vērā šādus 

grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

17.a apsvērums (jauns) 

 

 

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 (17a)  Hromskābe un sārmu vai 

sārmzemju hromāti un dihromāti, kā arī 

cinka hromāts atbilst kancerogēnu vielu 

klasifikācijas kritērijiem vismaz vienas 

dalībvalsts darba tiesību aktos. Minētajos 

tiesību aktos ir atzīts, ka šādas aktīvās 

vielas izraisa primāro vēža formu 

veidošanos plaušās un bronhos un 

deguna dobuma vēzi. Tāpēc šīs vielas būtu 

regulāri, vismaz reizi divos gados, 

jāuzrauga un jānovērtē. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

17.b apsvērums (jauns) 
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Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 (17b)  Tādi aromātiskie amīni un to sāļi 

kā 4-aminobifenils un tā sāļi 

(ksenilamīns); 4,4'-diaminobifenils un tā 

sāļi (benzidīns); 2-naftilamīns un tā sāļi; 

4,4’-metilēn-bis-(2-hloraanilīns)un tā sāļi 

(MBOCA); 3,3’-dimetoksibenzidīns un tā 

sāļi (o-dianizidīns); 3,3’-dimetilbenzidīns 

un tā sāļi (o-tolidīns); 4-hlor-2-

metilanilīns un tā sāļi (p-hlor-o-

toluidīns); auramīns (tehniskais); un 

tādas no benzidīna iegūtas krāsvielas kā 

CI direct black 38, CI direct blue 6, CI 

direct brown 95 atbilst kancerogēnu vielu 

klasifikācijas kritērijiem vismaz vienas 

dalībvalsts darba tiesību aktos. Minētajos 

tiesību aktos ir atzīts, ka šādas aktīvās 

vielas izraisa vēža veidošanos urīnpūslī un 

urīnceļos. Tāpēc šīs vielas būtu regulāri, 

vismaz reizi divos gados, jāuzrauga un 

jānovērtē. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

17.c apsvērums (jauns) 

 

 

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 (17c)  Arsēns, tā putekļu vai tvaika 

ieelpošana, kā arī zeltu saturoša arsēna 

pirīta putekļu vai tvaika ieelpošana atbilst 

kancerogēnu vielu klasifikācijas 

kritērijiem vismaz vienas dalībvalsts darba 

tiesību aktos. Minētajos tiesību aktos ir 

atzīts, ka šādas aktīvās vielas izraisa aknu 

angiosarkomas, primāro vēža formu 

veidošanos plaušās un bronhos un ādas 

vēzi. Tāpēc šīs vielas būtu regulāri, vismaz 

reizi divos gados, jāuzrauga un jānovērtē. 

Or. fr 
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Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

17.d apsvērums (jauns) 
 

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 (17d)  Tādi naftas produkti kā maz 

rafinētas vai nerafinētas minerāleļļas, kas 

pārstrādātas tiek izmantotas rūpniecībā 

un metālapstrādē, aromatizētāju ekstrakti, 

krekinga atliekvielas, izlietotās motoreļļas, 

kā arī naftas produktu sadegšanas kvēpi 

atbilst kancerogēnu vielu klasifikācijas 

kritērijiem vismaz vienas dalībvalsts darba 

tiesību aktos. Minētajos tiesību aktos ir 

atzīts, ka šādas vielas izraisa ādas vēža 

veidošanos. Tāpēc šīs vielas būtu regulāri, 

vismaz reizi divos gados, jāuzrauga un 

jānovērtē. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

17.e apsvērums (jauns) 
 

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 (17e)  Formaldehīds atbilst kancerogēnu 

vielu klasifikācijas kritērijiem vismaz 

vienas dalībvalsts darba tiesību aktos. 

Minētajos tiesību aktos ir atzīts, ka šāda 

aktīvā viela izraisa aizdegunes kanāla 

vēža veidošanos. Tāpēc šī viela būtu 

regulāri jāuzrauga un jānovērtē vismaz 

reizi divos gados; 

Or. fr 
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Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

17.f apsvērums (jauns) 
 

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 (17f)  A, B, C, D un E hepatīta vīruss 

atbilst kancerogēnu vielu klasifikācijas 

kritērijiem vismaz vienas dalībvalsts darba 

tiesību aktos. Minētajos tiesību aktos ir 

atzīts, ka šādas vielas izraisa aknu vēža 

veidošanos. Tāpēc šīs vielas būtu regulāri, 

vismaz reizi divos gados, jāuzrauga un 

jānovērtē.  

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

17.g apsvērums (jauns) 
 

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 (17g)  Kadmija putekļi vai dūmi atbilst 

kancerogēnu vielu klasifikācijas 

kritērijiem vismaz vienas dalībvalsts darba 

tiesību aktos. Minētajos tiesību aktos ir 

atzīts, ka šādas aktīvās vielas izraisa 

primāro vēža formu veidošanos plaušās 

un bronhos. Tāpēc šīs vielas būtu 

regulāri, vismaz reizi divos gados, 

jāuzrauga un jānovērtē. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

17.h apsvērums (jauns) 
 

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 (17h)  Kobalta putekļu ieelpošana kopā 

ar volframa karbīdu pirms aglomerēšanas 
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atbilst kancerogēnu vielu klasifikācijas 

kritērijiem vismaz vienas dalībvalsts darba 

tiesību aktos. Minētajos tiesību aktos ir 

atzīts, ka šādas vielas izraisa primāro vēža 

formu veidošanos plaušās un bronhos. 

Tāpēc šī viela būtu regulāri jāuzrauga un 

jānovērtē vismaz reizi divos gados; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

17.i apsvērums (jauns) 
 

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 (17i)  Bis(hlormetil)ēteris atbilst 

kancerogēnu vielu klasifikācijas 

kritērijiem vismaz vienas dalībvalsts darba 

tiesību aktos. Šādos tiesību aktos ir atzīts, 

ka šādas aktīvās vielas izraisa primāro 

vēža formu veidošanos plaušās un 

bronhos. Tāpēc šī viela būtu regulāri 

jāuzrauga un jānovērtē vismaz reizi divos 

gados; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

17.j apsvērums (jauns) 
 

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums 

 (17j)  Tādas vielas kā N-metil-N'-nitro-

N-nitrozoguanidīns; N-etil-N'-nitro-

nitrozoguanidīns; N-metil-N-

nitrozourīnviela un N-metil-N-

nitrozourīnviela atbilst kancerogēnu vielu 

klasifikācijas kritērijiem vismaz vienas 

dalībvalsts darba tiesību aktos. Minētajos 

tiesību aktos ir atzīts, ka šādas vielas 

izraisa smadzeņu audzēju veidošanos. 



 

PA\1102990LV.docx 9/13 PE587.715v01-00 

 LV 

Tāpēc šīs vielas būtu regulāri, vismaz reizi 

divos gados, jāuzrauga un jānovērtē. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts 

Direktīva 2006/54/EK 

I pielikums – 6.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.a  Darbi, kuros darba ņēmēji tiek 

pakļauti hromskābes un sārmu vai 

sārmzemju hromātu un dihromātu, kā arī 

cinka hromāta iedarbībai. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts 

Direktīva 2006/54/EK 

I pielikums – 6.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.b Darbi, kuros darba ņēmēji tiek 

pakļauti tādiem aromātiskajiem amīniem 

un to sāļiem kā 4-aminobifenils un tā sāļi 

(ksenilamīns); 4,4'-diaminobifenils un tā 

sāļi (benzidīns); 2-naftilamīns un tā sāļi; 

4,4’-metilēn-bis-(2-hloranilīns)un tā sāļi 

(MBOCA); 3,3’-dimetoksibenzidīns un tā 

sāļi (o-dianizidīns); 3,3’-dimetilbenzidīns 

un tā sāļi (o-tolidīns); 4-hlor-2-

metilanilīns un tā sāļi (p-hlor-o-

toulidīns); un auramīns (tehniskais), 

tādām no benzidīna iegūtām krāsvielām 

kā CI direct black 38, CI direct blue 6, CI 

direct brown 95. 
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Or. fr 

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts 

Direktīva 2006/54/EK 

I pielikums – 6.c punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.c  Darbi, kuros darba ņēmēji tiek 

pakļauti arsēna iedarbībai, tā putekļu vai 

tvaika ieelpošanai, kā arī zeltu saturoša 

arsēna pirīta putekļu vai tvaika 

ieelpošanai. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts 

Direktīva 2006/54/EK 

I pielikums – 6.d punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.d  Darbi, kuros darba ņēmēji tiek 

pakļauti tādu naftas produktu iedarbībai 

kā maz rafinētas vai nerafinētas 

minerāleļļas, kas pārstrādātas tiek 

izmantotas rūpniecībā un metālapstrādē, 

aromatizētāju ekstrakti, krekinga 

atliekvielas, izlietotās motoreļļas, kā arī 

naftas produktu sadegšanas kvēpi. 

Or. fr 
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Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts 

Direktīva 2006/54/EK 

I pielikums – 6.e punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.e  Darbi, kuros darba ņēmēji tiek 

pakļauti formaldehīda ietekmei. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts 

Direktīva 2006/54/EK 

I pielikums – 6.f punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.f  Vielas, kuras izdalās un tiek 

ieelpotas, strādājot pazemes dzelzsrūdas 

raktuvēs.  

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts 

Direktīva 2006/54/EK 

I pielikums – 6.g punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.g  Darbi, kuros darba ņēmēji tiek 

pakļauti A, B, C, D un E hepatīta vīrusa 

iedarbībai. 

Or. fr 
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Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts 

Direktīva 2006/54/EK 

I pielikums – 6.h punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.h  Darbi, kuros darba ņēmēji tiek 

pakļauti kadmiju saturošu putekļu vai 

dūmu iedarbībai.  

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts 

Direktīva 2006/54/EK 

I pielikums – 6.i punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.i  Darbi, kuros darba ņēmēji tiek 

pakļauti kobalta  putekļu ieelpošanai kopā 

ar volframa karbīdu pirms 

aglomerēšanas. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts 

Direktīva 2006/54/EK 

I pielikums – 6.j punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.j  Darbi, kuros darba ņēmēji tiek 

pakļauti bis(hlormetil)ētera iedarbībai.  

Or. fr 
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Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts 

Direktīva 2006/54/EK 

I pielikums – 6.k punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6.k  Darbi, kuros darba ņēmēji tiek 

pakļauti tādu vielu iedarbībai kā N-metil-

N'-nitro-N-nitrozoguanidīns; N-etil-N'-

nitro-nitrozoguanidīns; N-metil-N-

nitrozourīnviela; N-etil-N-

nitrozourīnviela. 

Or. fr 

 

 


