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ĪSS PAMATOJUMS

Vispārīga informācija 
Komisija ir norādījusi: “Saskare ar kancerogēniem darbvietā Eiropas Savienībā izraisa gadā 
aptuveni 120 000 ar darbu saistītu vēža gadījumu, kā rezultātā ik gadu mirst aptuveni 80 000 
cilvēku. Lai uzlabotu darba ņēmēju aizsardzību pret vēzi, Komisija šodien ir ierosinājusi vēl 
vairāk ierobežot saskari ar vēzi izraisošām ķimikālijām darbvietā. Šī Kancerogēnu un mutagēnu 
direktīvas ceturtā pārskatīšana nosaka jaunas vai pārskatītas robežvērtības trim svarīgām 
vielām: akrilnitrilam, niķeļa savienojumiem un benzolam. Aplēses liecina, ka jaunie noteikumi 
paredzēs labāku aizsardzību vairāk nekā 1,1 miljonam darba ņēmēju daudzās nozarēs. Šodienas 
priekšlikums ir pirmā iniciatīva saistībā ar Komisijas apņemšanos cīnīties pret vēzi saskaņā ar 
gaidāmo Eiropas Vēža uzveikšanas plānu.”

Priekšmets
Trīs jaunas vai pārskatītas robežvērtības

Direktīva par kancerogēnu un mutagēnu iedarbību tiek regulāri atjaunināta, ņemot vērā 
jaunākos zinātniskos un tehniskos datus. Iepriekšējās trīs atjaunināšanas reizes uzmanība bija 
pievērsta 26 ķīmisku vielu iedarbībai uz darba ņēmējiem. Ar jaunāko iesniegto priekšlikumu ir 
noteiktas vai pārskatītas robežvērtības šādu vielu iedarbībai darbavietā:

 akrilnitrilam (noteikta jauna robežvērtība);

 niķeļa savienojumiem (noteikta jauna robežvērtība);

 benzolam (pašreizējās robežvērtības samazināšana).

Šīs ceturtās pārskatīšanas iespējamie rezultāti
Iepriekšējās trīs grozījumu iestrādāšanas reizes atzinuma sagatavotāja ir vērtējusi, dodot 
priekšroku faktiem un tehniskiem datiem.

Trīs minētās robežvērtības, par kurām ir panākta vienošanās, viņa saglabājusi tādas, kādas tās 
norādītas ļoti pamatīgajos darba dokumentos, ar ko ir iepazīstināti deputāti. Panākto vienošanos 
atzinuma sagatavotājai ir apstiprinājuši daži speciālisti.

Viņa arī izmanto iespēju, lai aicinātu labāk definēt jēdzienu “risks ādai”, kas neaprobežotos 
tikai ar piebildi “iedarbība caur ādu”. Būs jāapsver iespēja sistemātiski veikt aprēķinus visām 
vielām, kas rada perkutānas iedarbības risku.

Turklāt atzinuma sagatavotāja aicina regulāri, vismaz reizi 5 gados, noteikumu piemērošanu 
izvērtēt — nevis tādēļ, ka būtu jārēķinās ar jauniem gadījumiem, jo tik īsā laika periodā tādi 
diez vai varētu rasties, bet gan lai ņemtu vērā tehnikas progresu un inovācijas saistībā ar 
iespējām attiecīgās vielas aizstāt un/vai apstrādāt. 
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GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma 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) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/37/EK3 mērķis ir aizsargāt 
darba ņēmējus pret veselības un drošības 
risku, ko rada eksponētība kancerogēniem 
vai mutagēniem darbavietā. Minētajā 
direktīvā, izmantojot vispārēju principu 
sistēmu, kas dalībvalstīm ļauj nodrošināt 
konsekventu minimālo prasību 
piemērošanu, ir paredzēta konsekventa 
aizsardzība pret risku, kas saistīts ar 
arodeksponētību kancerogēniem un 
mutagēniem. Šo minimālo prasību mērķis 
ir aizsargāt darba ņēmējus Savienības 
līmenī. Dalībvalstis var noteikt stingrākus 
noteikumus.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2004/37/EK mērķis ir aizsargāt 
darba ņēmējus pret veselības un drošības 
risku, ko rada kancerogēnu vai mutagēnu 
iedarbība darbavietā. Minētajā direktīvā, 
izmantojot vispārēju principu sistēmu, kas 
dalībvalstīm ļauj nodrošināt minimālo 
prasību konsekventu piemērošanu, ir 
paredzēta konsekventa aizsardzība pret 
risku, kas saistīts ar kancerogēnu un 
mutagēnu iedarbību. Šo minimālo prasību 
mērķis ir aizsargāt darba ņēmējus 
Savienības līmenī. Dalībvalstis var noteikt 
stingrākus noteikumus, tomēr nepieļaujot, 
ka tas pārāk smagi ietekmē uzņēmumus, 
un tā nodrošinot iespēju saglabāt 
uzņēmumus un ar tiem saistītās 
darbvietas.

__________________ __________________
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2004/37/EK (2004. gada 29. aprīlis) 
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, 30.4.2004., 50. lpp.).

3 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2004/37/EK (2004. gada 29. aprīlis) 
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, 30.4.2004., 50. lpp.).

Or. fr

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Cita starpā būtu plašāk jāveic 
pētījumi saistībā ar Eiropas ekonomikas 
atveseļošanas plānu un attiecīgajiem 
dalībvalstu plāniem, lai atbalstītu 
uzņēmumus, kuri vēlas mainīt savus 
procesus vai arī atrast alternatīvu.

Or. fr

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Absorbcija caur ādu vai gļotādu 
būtu jānosaka pēc skaidrākiem un 
sistemātiskākiem kritērijiem: vielas 
koncentrācija, ādas virsmas laukums, 
iedarbības ilgums un biežums — 
mg/cm2/h.

Or. fr

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Akrilnitrils atbilst kritērijiem, pēc 
kuriem tas saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/20085 
klasificējams kā kancerogēns 
(1.B kategorijā), tāpēc tas ir kancerogēns 
Direktīvas 2004/37/EK nozīmē. 
Pamatojoties uz pieejamo informāciju, 
tostarp zinātniskajiem un tehniskajiem 
datiem, ir iespējams noteikt ilgtermiņa un 
īstermiņa robežvērtību minētajam 
kancerogēnam. Akrilnitrilu var arī 
absorbēt caur ādu. Tādēļ ir lietderīgi 
noteikt robežvērtību akrilnitrilam, uz ko 
attiecas Direktīvas 2004/37/EK darbības 

(9) Akrilnitrils atbilst kritērijiem, pēc 
kuriem tas saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/20085 
klasificējams kā kancerogēns 
(1.B kategorijā), tāpēc tas ir kancerogēns 
Direktīvas 2004/37/EK nozīmē. 
Pamatojoties uz pieejamo informāciju, 
tostarp zinātniskajiem un tehniskajiem 
datiem, ir iespējams noteikt ilgtermiņa un 
īstermiņa robežvērtību minētajam 
kancerogēnam. Akrilnitrils ļoti lielā mērā 
tiek absorbēts caur ādu — attiecīgā vērtība 
cilvēka ādai var sasniegt pat 
0,6 mg/cm2/h. Tādēļ ir lietderīgi noteikt 
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joma, un norādīt piebildi par iedarbību caur 
ādu. ACSH, pamatojoties uz RAC 
atzinumu, piekrita, ka būtu lietderīgi veikt 
akrilnitrila biomonitoringu. Tas būtu jāņem 
vērā, izstrādājot norādījumus par 
biomonitoringa praktisko izmantošanu.

robežvērtību akrilnitrilam, uz ko attiecas 
Direktīvas 2004/37/EK darbības joma, un 
norādīt piebildi par iedarbību caur ādu. 
ACSH, pamatojoties uz RAC atzinumu, 
piekrita, ka būtu lietderīgi veikt akrilnitrila 
biomonitoringu. Tas būtu jāņem vērā, 
izstrādājot norādījumus par biomonitoringa 
praktisko izmantošanu.

__________________ __________________
5 Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un 
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un 
iepakošanu, pieejama vietnē https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/LV/ALL/?uri=CELEX%3A32008R12
72.

5 Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un 
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un 
iepakošanu, pieejama vietnē https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/LV/ALL/?uri=CELEX%3A32008R12
72.

Or. fr

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Akrilnitrils ir arī atzīts par 
reproduktīvajai sistēmai toksisku vielu.

Or. fr

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Niķeļa savienojumi atbilst 
kritērijiem, pēc kuriem tie saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1272/2008 klasificējami 
kā kancerogēni (1.A kategorijā), tāpēc tie ir 
kancerogēni Direktīvas 2004/37/EK 
nozīmē. Pamatojoties uz pieejamo 
informāciju, tostarp zinātniskajiem un 
tehniskajiem datiem, ir iespējams noteikt 
robežvērtību minētajai kancerogēnu grupai. 
Arodeksponētība niķeļa savienojumiem 
var arī izraisīt ādas un elpceļu 

(11) Niķeļa sāļi atbilst kritērijiem, pēc 
kuriem tie saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1272/2008 klasificējami kā 
kancerogēni (1.A kategorijā), tāpēc tie ir 
kancerogēni Direktīvas 2004/37/EK 
nozīmē. Pamatojoties uz pieejamo 
informāciju, tostarp zinātniskajiem un 
tehniskajiem datiem, ir iespējams noteikt 
robežvērtību minētajai kancerogēnu grupai. 
Niķeļa sāļu iedarbība darbavietā var arī 
izraisīt ādas un elpceļu sensibilizāciju. 
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sensibilizāciju. Tādēļ ir lietderīgi noteikt 
divas robežvērtības — gan niķeļa 
savienojumu, uz ko attiecas 
Direktīvas 2004/37/EK darbības joma, 
ieelpojamajai frakcijai, gan to respiratorajai 
frakcijai — un norādīt piebildi par ādas un 
elpceļu sensibilizāciju.

Tādēļ ir lietderīgi noteikt divas 
robežvērtības — gan niķeļa savienojumu, 
uz ko attiecas Direktīvas 2004/37/EK 
darbības joma, ieelpojamajai frakcijai, gan 
to respiratorajai frakcijai — un norādīt 
piebildi par ādas un elpceļu sensibilizāciju.

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu.)

Or. fr

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Bīstamības pakāpe sāļiem, kas 
veidojas niķeļa apstrādes procesā, ir 
atšķirīga un atkarīga no tā, tieši kāds ir 
minētās rūdas apstrādes process, kā 
niķelis ir izmantots sakausējumos un cik 
lielas ir niķeļa daļiņas, jo 60 µm izmēra 
vai lielākām daļiņām ir grūti sasniegt 
alveolas.

Or. fr

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Niķeļa savienojumu 
robežvērtības — 0,01 mg/m³ respiratorajai 
frakcijai un 0,05 mg/m³ ieelpojamajai 
frakcijai — varētu būt grūti ievērot 
vairākās nozarēs vai procesos, tostarp it 
īpaši kausēšanas, pārstrādes un 
metināšanas darbībās. Turklāt, tā kā hroma 
(VI) un niķeļa savienojumiem var izmantot 
identiskus riska pārvaldības pasākumus, 
pārejas pasākumiem, ar ko mazina 
eksponētību šīm divām kancerogēnu 

(12) Niķeļa sāļu robežvērtības — 0,01 
mg/m³ respiratorajai frakcijai un 0,05 
mg/m³ ieelpojamajai frakcijai — varētu būt 
grūti ievērot vairākās nozarēs vai procesos, 
cita starpā jo īpaši kausēšanas, pārstrādes 
un metināšanas darbībās. Hroma (VI) un 
niķeļa savienojumiem var izmantot 
identiskus riska pārvaldības pasākumus, 
tāpēc pārejas pasākumiem, ar ko mazina šo 
divu kancerogēnu grupu iedarbību, 
vajadzētu būt saskaņotiem. Tādēļ būtu 
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grupām, būtu jābūt saskaņotiem. Tādēļ 
būtu jānosaka pārejas periods līdz 
2025. gada 17. janvārim (ieskaitot), kura 
laikā būtu jāpiemēro niķeļa savienojumu 
ieelpojamās frakcijas robežvērtība 
0,1 mg/m³. Šāds pārejas periods 
nodrošinātu saskaņotību ar hroma (VI) 
savienojumu arodekspozīcijas 
robežvērtības piemērošanas datumu, kas 
noteikts Direktīvā (ES) 2017/23986.

jānosaka pārejas periods līdz 2025. gada 
17. janvārim (ieskaitot), kura laikā būtu 
jāpiemēro niķeļa sāļu ieelpojamās frakcijas 
robežvērtība 0,1 mg/m³. Šāds pārejas 
periods nodrošinātu saskaņotību ar hroma 
(VI) savienojumu iedarbībai paredzētās 
robežvērtības piemērošanas datumu, kas 
noteikts Direktīvā (ES) 2017/23986.

__________________ __________________
6 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2017/2398 (2017. gada 
12. decembris), ar ko groza 
Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju 
aizsardzību pret risku, kas saistīts ar 
kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā, 
pieejama vietnē https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?qid=1571906530859&uri=C
ELEX:32017L2398.

6 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2017/2398 (2017. gada 
12. decembris), ar ko groza 
Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju 
aizsardzību pret risku, kas saistīts ar 
kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā, 
pieejama vietnē https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?qid=1571906530859&uri=C
ELEX:32017L2398.

Or. fr

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Benzols atbilst kritērijiem, pēc 
kuriem tas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1272/2008 klasificējams kā 
kancerogēns (1.A kategorijā), tāpēc tas ir 
kancerogēns Direktīvas 2004/37/EK 
nozīmē. Benzolu var arī absorbēt caur ādu. 
Direktīvas 2004/37/EK III pielikumā 
noteiktā benzola robežvērtība būtu 
jāpārskata, ņemot vērā jaunākos 
zinātniskos datus, un ir lietderīgi saglabāt 
piebildi par iedarbību caur ādu. ACSH, 
pamatojoties uz RAC atzinumu, piekrita, 
ka būtu lietderīgi veikt benzola 
biomonitoringu. Tas būtu jāņem vērā, 
izstrādājot norādījumus par biomonitoringa 
praktisko izmantošanu.

(13) Benzols — daudzās jomās un 
nodarbošanās veidos ļoti plaši izmantota 
izejviela — atbilst kritērijiem, pēc kuriem 
tas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 
klasificējams kā kancerogēns 
(1.A kategorijā), tāpēc tas ir kancerogēns 
Direktīvas 2004/37/EK nozīmē. Benzolu 
var arī absorbēt caur ādu. 
Direktīvas 2004/37/EK III pielikumā 
noteiktā benzola robežvērtība būtu 
jāpārskata, ņemot vērā jaunākos 
zinātniskos datus, un ir lietderīgi saglabāt 
piebildi par iedarbību caur ādu. ACSH, 
pamatojoties uz RAC atzinumu, piekrita, 
ka būtu lietderīgi veikt benzola 
biomonitoringu. Tas būtu jāņem vērā, 
izstrādājot norādījumus par biomonitoringa 
praktisko izmantošanu.
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Or. fr

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Šajā direktīvā noteiktās 
robežvērtības būtu regulāri jākontrolē un 
jāpārskata, lai nodrošinātu atbilstību 
Regulai (EK) Nr. 1907/20067.

(16) Šajā direktīvā noteiktās 
robežvērtības būtu regulāri jākontrolē un 
jāpārskata, lai nodrošinātu atbilstību 
Regulai (EK) Nr. 1907/20067, un tas ir 
jādara vismaz reizi 5 gados, ņemot vērā 
tehnikas progresu un tomēr nodrošinot 
stabilu tiesisko regulējumu.

__________________ __________________
7 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) 
Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas 
attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, 
licencēšanu un ierobežošanu, pieejama vietnē 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/ALL/?uri=CELEX%3A32006R19
07.

7 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) 
Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas 
attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, 
licencēšanu un ierobežošanu, pieejama vietnē 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/ALL/?uri=CELEX%3A32006R19
07.

Or. fr

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 2. punkts
Direktīva 2004/37/EK
III pielikums – A daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Niķeļa savienojumi Niķeļa sāļi
Or. fr


