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Grozījums Nr. 19
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Saskaņā ar Līguma 153. pantu Eiropas 
Parlaments un Padome ar direktīvām var 
noteikt minimālās prasības, lai veicinātu 
uzlabojumus, jo īpaši darba vidē, ar mērķi 
uzlabott darba ņēmēju veselības 
aizsardzības un drošības līmeni. Jāizvairās 
ar šādām direktīvām uzlikt 
administratīvus, finansiālus un juridiskus 
ierobežojumus, kas traucētu veidoties un 
attīstīties mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem.

(1) Saskaņā ar Līguma 153. pantu Eiropas 
Parlaments un Padome ar direktīvām var 
noteikt minimālās prasības, lai veicinātu 
uzlabojumus, jo īpaši darba vidē, ar mērķi 
uzlabot darba ņēmēju veselības 
aizsardzības un drošības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Ir būtiski norādīt, ka saskare ar 
bīstamām vielām un maisījumiem notiek 
dažādās darba tirgus nozarēs, ietverot 
ražošanu, pakalpojumu nozari, 
lauksaimniecību, veselības aprūpi un 
izglītību, turklāt gan lielos, gan mazos un 
vidējos uzņēmumos. Tāpēc drošības un 
veselības aizsardzības standarti bez 
izņēmuma būtu jāpiemēro visās darba 
tirgus jomās un visiem uzņēmumiem 
neatkarīgi no to lieluma.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Ole Christensen
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Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
31. panta 1. punktā noteikts, ka ikvienam 
darba ņēmējam ir tiesības uz veselībai 
nekaitīgiem, drošiem un cilvēka cieņai 
atbilstošiem darba apstākļiem.

(2) Article 31(1) Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 31. panta 1. punktā 
noteikts, ka ikvienam darba ņēmējam ir 
tiesības uz veselībai nekaitīgiem, drošiem 
un cilvēka cieņai atbilstīgiem darba 
apstākļiem. Tāpēc drošības un veselības 
aizsardzības standartus darbā nekādos 
apstākļos nedrīkst uzskatīt par 
administratīviem ierobežojumiem 
uzņēmumam, kas nodarbina darba 
ņēmējus.

Or. en

Pamatojums

Ar drošību un veselības aizsardzību darbā saistītās tiesības ir noteiktas Pamattiesību hartā, 
un tāpēc ir jāuzsver, ka šīs ar direktīvām īstenotās tiesības nedrīkst uzskatīt par uzņēmumu 
darbības ierobežojumiem.

Grozījums Nr. 22
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Minētie grozījumi ir vajadzīgi, lai 
nodrošinātu iepriekš minēto direktīvu 
pastāvīgu efektivitāti.

(5) Minētie grozījumi ir vajadzīgi, lai 
nodrošinātu iepriekš minēto direktīvu 
pastāvīgu efektivitāti, tomēr nemazinot ar 
šīm direktīvām nodrošināto aizsardzības 
līmeni darba ņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
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7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Komisija saskaņā ar Līguma 154. pantu 
ir apspriedusies ar sociālajiem partneriem 
par Savienības rīcības iespējamo ievirzi 
šajā jomā.

(7) Komisija saskaņā ar Līguma 154. pantu 
ir apspriedusies ar sociālajiem partneriem 
par Savienības rīcības iespējamo ievirzi 
šajā jomā, un sociālie partneri ir 
norādījuši, ka būtu lietderīgas 
skaidrojošas pamatnostādnes, jo īpaši 
MVU.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Ole Christensen

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Ir svarīgi norādīt, ka darba ņēmēji 
atsevišķās profesijās, piemēram, frizieri 
un kosmetologi, ikdienā saskaras ar 
vielām un maisījumiem, bieži vien 
nenodrošinot pienācīgu aizsardzību. 
Tāpēc uz šādām profesijām būtu 
jāattiecina noteikumi, ar kuriem darba 
ņēmējus aizsargā no bīstamām vielām un 
maisījumiem. Šajā ziņā ir būtiski 
atgādināt par Eiropas Pamatnolīgumu 
par arodveselības aizsardzību un drošību 
friziera profesijā, kuru pieņēma sociālie 
partneri „Coiffure EU” un „UNI Europa 
Hair and Beauty” un kurš ir paredzēts, lai 
sekmētu drošību un veselības aizsardzību 
darbā šajā profesijā. 

Or. en


