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ĪSS PAMATOJUMS 

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

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

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

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

ņēmēju pakļaušanu kancerogēnu vai mutagēnu iedarbībai darbā. 

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

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

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

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

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

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

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

cilvēka cieņai atbilstīgiem darba apstākļiem. 

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

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

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

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

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

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

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

ieņēmumu zaudējumus. Arodekspozīcijas izraisīta saslimšana ar vēzi ietekmē arī ekonomiku 

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

finansēm, radot valstīm izdevumus (no kuriem varētu izvairīties) saistībā ar veselības aprūpi 

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

rada darbinieku aizstāšanas izmaksas, produktivitātes zudumu un nepieciešamību maksāt 

lielākas algas, lai kompensētu augstāku arodrisku. 

Darba ņēmēji Eiropas Savienībā pašlaik tiek aizsargāti no vēzi izraisošām ķimikālijām 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ir arī pienākums nodrošināt, ka netiek pārsniegtas arodekspozīcijas robežvērtības.  

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

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

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

                                                 
1 SWD(2016)0152 un SWD(2016)0153. 



 

PE592.336v02-00 4/14 AD\1115340LV.docx 

LV 

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

ķīmiskajām vielām, pamatojoties uz jaunākajiem zinātniskajiem pierādījumiem, tādējādi 

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

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

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

apjomā.  

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

vairākus grozījumus, kuri ir vērsti galvenokārt uz nepieciešamību priekšlikuma īstenošanā 

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

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

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

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

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

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

profilakses paradigmu, kas ņemtu vērā daudzkārtējas saskarsmes faktorus un jaunākos 

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

 

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

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

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

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

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

tiesību aktos. 

GROZĪJUMI 

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju 

ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Direktīvas 2004/37/EK mērķis ir 

aizsargāt darba ņēmējus pret veselības un 

drošības riskiem, ko rada kancerogēnu vai 

mutagēnu iedarbība darbavietā, un šajā 

nolūkā tajā ir paredzētas minimālās 

prasības, tostarp robežvērtības, 

pamatojoties uz pieejamajiem 

(1) Direktīvas 2004/37/EK mērķis ir 

aizsargāt vairāk nekā 217 darba ņēmējus 

pret veselības un drošības riskiem, ko rada 

kancerogēnu vai mutagēnu iedarbība 

darbavietā, un šajā nolūkā tajā ir paredzētas 

minimālās prasības, tostarp robežvērtības, 

pamatojoties uz pieejamajiem 

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

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

par kancerogēniem, attiecībā uz kuriem būtu jāparedz saistoši ierobežojumi iedarbības uz darba ņēmējiem ziņā 

(2016). 
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zinātniskajiem un tehniskajiem datiem. zinātniskajiem un tehniskajiem datiem. 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Direktīva 2004/37/EK ir 

nekavējoties jāatjaunina, lai nodrošinātu 

jaunus preventīvos un aizsardzības 

pasākumus. 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

1.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1b) Vielas, kas bojā cilvēka 

reproduktīvo sistēmu ir tik pat kaitīgas 

darba ņēmēju veselībai kā kancerogēni 

vai mutagēni. Tādēļ Direktīva 2004/37/EK 

darbības jomā būtu jāiekļauj arī vielas, 

kas bojā cilvēka reproduktīvo sistēmu. 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

1.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1c) Ir svarīgi ņemt vērā piesardzības 

principu, jo īpaši gadījumos, kad pastāv 

neskaidrības par darbā izmantoto vielu un 

to maisījumu ietekmi uz darba ņēmēju 

veselību vai kad pieejamie zinātniskie un 

tehniskie dati nav pietiekami. 
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Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Ņemot vērā zinātniskos datus, 

robežvērtības vajadzības gadījumā būtu 

jāpārskata. 

(2) Lai uzlabotu Savienības 

pamatregulējuma darba ņēmēju 

aizsardzības jomā lietderību un efektivitāti 

un nodrošinātu atbilstību piesardzības 

principam, robežvērtības būtu regulāri 

jāpārskata, ņemot vērā jaunāko zinātnisko 

un tehnisko informāciju un datus, kā arī 

jaunākos uzlabojumus mērījumu 

veikšanas paņēmienos, riska pārvaldības 

pasākumus un citus attiecīgus faktorus. 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Ir jāuzsver tas, cik būtiski ir 

aizsargāt darba ņēmējus pret tādu vielu 

iedarbību, kas ir kancerogēnas, 

mutagēnas un reproduktīvajai sistēmai 

toksiskas. Vīriešu un sieviešu dzimuma 

darba ņēmēji darbā bieži ir pakļauti 

dažādu vielu kopējai iedarbībai, kas var 

palielināt riskus veselībai, izraisīt 

nelabvēlīgu ietekmi uz viņu reproduktīvo 

sistēmu, pazemināt auglību vai izraisīt 

neauglību, kā arī negatīvi ietekmēt augļa 

un bērnu attīstību, cita starpā saistībā ar 

kaitīgu iedarbību uz laktāciju vai 

kaitējumu, ko var nodarīt laktācijas laikā. 

Vielas, kas ir reproduktīvajai sistēmai un 

seksuālajai funkcijai toksiskas, rada ļoti 

lielas bažas, un, organizējot darbavietas 

aizsardzības pasākumus, tām būtu 

jāpiemēro tāda pati pieeja kā 

kancerogēniem un mutagēniem. Lai 

nodrošinātu sieviešu lielāku un drošāku 

iekļaušanos darba tirgū saskaņā ar 

stratēģijas “ES 2020” pamatmērķi, 
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pārskatot Direktīvu 2004/37/EK, tajā būtu 

jāiekļauj reproduktīvajai sistēmai 

toksiskas vielas. Tas nodrošinātu minētās 

direktīvas saskaņotību ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 

Nr. 1907/20061a attiecībā uz sieviešu 

aizsardzību darbvietā. 

 ________________ 

 1a. Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. 

gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 

1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju 

reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 

ierobežošanu (REACH), un ar kuru 

izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, 

groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ 

Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un 

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

arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un 

Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, 

Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 

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

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

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

2.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2b) Ņemot vērā Eurostat jaunākos 

statistikas datus par ķīmisko ražošanu, 

kuros norādīts, ka ik gadu Savienībā tiek 

saražots aptuveni 31 miljons tonnu 

kancerogēnu, mutagēnu un 

reproduktīvajai sistēmai toksisku vielu, ir 

jānodrošina kancerogēnu, mutagēnu un 

reproduktīvajai sistēmai toksisku ķīmisko 

vielu novēršanas pasākumi un Savienības 

līmeņa informatīvās kampaņas. 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

3. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Lai nodrošinātu labāko iespējamo 

aizsardzību, ir jāaplūko citi dažu 

kancerogēnu un mutagēnu absorbcijas ceļi, 

tostarp penetrācijas iespējamība caur ādu. 

(3) Saskaņā ar piesardzības principu 

ir svarīgi ņemt vērā kancerogēnu, 

mutagēnu un reproduktīvajai sistēmai 

toksisku vielu alternatīvos absorbcijas 

ceļus, tostarp penetrācijas iespējamību 

caur ādu, lai tādā veidā nodrošinātu 

augstāko iespējamo darba ņēmēju 

veselības un drošības aizsardzības līmeni. 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

4. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Zinātniskā komiteja jautājumos par 

ķīmisku vielu iedarbības robežlielumiem 

darbavietā (turpmāk „komiteja”) palīdz 

Komisijai, jo īpaši novērtējot jaunākos 

pieejamos zinātniskos datus un ierosinot 

arodekspozīcijas robežvērtības, kas darba 

ņēmēju aizsardzībai pret ķīmiskajiem 

riskiem jānosaka ES līmenī, ievērojot 

Padomes Direktīvu 98/24/EK47 un 

Direktīvu 2004/37/EK Par ķimikālijām o-

toluidīns un 2-nitropropāns nebija pieejami 

komitejas ieteikumi, un tika aplūkoti citi 

pietiekami pārliecinoši un publiski 

pieejami zinātniskās informācijas avoti, . 

(4) Zinātniskā komiteja jautājumos par 

ķīmisku vielu iedarbības robežlielumiem 

darbavietā (turpmāk „komiteja”) palīdz 

Komisijai, jo īpaši konstatējot, novērtējot 

un detalizēti analizējot jaunākos pieejamos 

zinātniskos datus un ierosinot 

arodekspozīcijas robežvērtības, kas darba 

ņēmēju aizsardzībai pret ķīmiskajiem 

riskiem jānosaka ES līmenī, ievērojot 

Padomes Direktīvu 98/24/EK47 un 

Direktīvu 2004/37/EK Par ķimikālijām o-

toluidīns un 2-nitropropāns nebija pieejami 

komitejas ieteikumi, un tika aplūkoti citi 

pietiekami pārliecinoši un publiski 

pieejami zinātniskās informācijas avoti, . 

__________________ __________________ 

47 Padomes 1998. gada 7. aprīļa Direktīva 

98/24/EK par darba ņēmēju veselības un 

drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts 

ar ķimikāliju izmantošanu darbā 

(četrpadsmitā atsevišķā direktīva 

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

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

47 Padomes 1998. gada 7. aprīļa Direktīva 

98/24/EK par darba ņēmēju veselības un 

drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts 

ar ķimikāliju izmantošanu darbā 

(četrpadsmitā atsevišķā direktīva 

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

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

48 

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

s/vol77/mono77-11.pdf 

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

s/vol99/mono99-15.pdf and 

48 

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

s/vol77/mono77-11.pdf 

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

s/vol99/mono99-15.pdf and 
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http://monographs.iarc.fr/ENG/Monograph

s/vol100F/mono100F-11.pdf 

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

s/vol100F/mono100F-11.pdf 

49 

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

s/vol1-42/mono29.pdf and 

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

s/vol71/mono71-49.pdf 

49 

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

s/vol1-42/mono29.pdf and 

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

s/vol71/mono71-49.pdf 

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Ir pieejami pietiekami pierādījumi, 

kas apliecina ieelpojamo kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu kancerogenitāti. 

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, 

tostarp zinātniskajiem un tehniskajiem 

datiem, būtu jānosaka ieelpojamo 

kristāliskā silīcija dioksīda putekļu 

robežvērtība. Darba procesā radušies 

ieelpojamie kristāliskā silīcija dioksīda 

putekļi netiek klasificēti saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 

1272/200850. Tādēļ ir lietderīgi darbu, kas 

saistīts ar darba procesā radušos 

ieelpojamo kristāliskā silīcija dioksīda 

putekļu iedarbību, iekļaut Direktīvas 

2004/37/EK I pielikumā un noteikt 

ieelpojamo kristāliskā silīcija dioksīda 

putekļu (ieelpojamās frakcijas) 

robežvērtību. 

(5) Ir pieejami pietiekami pierādījumi, 

kas apliecina ieelpojamo kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu kancerogenitāti, kas var 

nokļūt dziļi plaušās, radot nopietnas 

veselības problēmas. Pamatojoties uz 

pieejamo informāciju, tostarp 

zinātniskajiem un tehniskajiem datiem, 

būtu jānosaka ieelpojamo kristāliskā 

silīcija dioksīda putekļu robežvērtība. 

Darba procesā radušies ieelpojamie 

kristāliskā silīcija dioksīda putekļi netiek 

klasificēti saskaņā ar Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/200850. 

Tādēļ ir lietderīgi darbu, kas saistīts ar 

darba procesā vai citā saistītā procesā 

radušos ieelpojamo kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu iedarbību, iekļaut 

Direktīvas 2004/37/EK I pielikumā un 

noteikt ieelpojamo kristāliskā silīcija 

dioksīda putekļu (ieelpojamās frakcijas) 

robežvērtību. 

__________________ __________________ 

50 Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. 

decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par 

vielu un maisījumu klasificēšanu, 

marķēšanu un iepakošanu (OV L 353, 

31.12.2008., 1. lpp.). 

50 Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. 

decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par 

vielu un maisījumu klasificēšanu, 

marķēšanu un iepakošanu (OV L 353, 

31.12.2008., 1. lpp.). 
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Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Norādījumi un laba prakse, kas 

izstrādāta ar tādu iniciatīvu starpniecību kā 

sociālais dialogs „Nolīgums par darba 

ņēmēju veselības aizsardzību, pareizi 

strādājot ar kristālisko silīcija oksīdu un to 

saturošiem izstrādājumiem un tos pareizi 

izmantojot” (NEPSi), ir vērtīgi instrumenti, 

kas papildina reglamentējošos pasākumus 

un it sevišķi atbalsta robežvērtību efektīvu 

īstenošanu. 

(6) Norādījumi un laba prakse, kas 

izstrādāta ar tādu iniciatīvu starpniecību kā 

sociālais dialogs „Nolīgums par darba 

ņēmēju veselības aizsardzību, pareizi 

strādājot ar kristālisko silīcija oksīdu un to 

saturošiem izstrādājumiem un tos pareizi 

izmantojot” (NEPSi), ir vērtīgi instrumenti, 

kas papildina reglamentējošos pasākumus 

un it sevišķi atbalsta robežvērtību efektīvu 

īstenošanu un atjaunināšanu saskaņā ar 

pašreizējo praksi. 

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Direktīvas 2004/37/EK III 

pielikumā noteiktās vinilhlorīda monomēra 

un cietkoksnes putekļu robežvērtības, 

ņemot vērā jaunākus zinātniskos datus, 

būtu jāpārskata. 

(7) Lai nodrošinātu saskaņotību ar 

piesardzības principu un tā piemērošanu 

attiecībā uz darba ņēmēju veselības un 

drošības aizsardzību Direktīvas 

2004/37/EK III pielikumā noteiktās 

vinilhlorīda monomēra, cietkoksnes 

putekļu benzola un hroma (IV) 

robežvērtības, būtu regulāri jāpārskata, 

ņemot vērā jaunākus zinātniskos datus. 

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Konkrēti hroma (IV) savienojumi 

atbilst kritērijiem, lai tos saskaņā ar Regulu 

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

1.B kategorijas kancerogēniem, tāpēc tie ir 

(12) Konkrēti hroma (IV) savienojumi 

atbilst kritērijiem, lai tos saskaņā ar Regulu 

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

1.B kategorijas kancerogēniem, tāpēc tie ir 
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kancerogēni Direktīvas 2004/37/EK 

nozīmē. Pamatojoties uz pieejamo 

informāciju, tostarp zinātniskajiem un 

tehniskajiem datiem, ir iespējams noteikt 

robežvērtību šiem hroma IV 

savienojumiem. Tādēļ ir lietderīgi noteikt 

robežvērtību tiem hroma (IV) 

savienojumiem, kas ir kancerogēni 

Direktīvas 2004/37/EK nozīmē. 

kancerogēni Direktīvas 2004/37/EK 

nozīmē. Tādēļ, pamatojoties uz jaunāko 

pieejamo informāciju, tostarp 

zinātniskajiem un tehniskajiem datiem, ir 

iespējams un vajadzīgs noteikt 

robežvērtību hroma IV savienojumiem, kas 

ir kancerogēni Direktīvas 2004/37/EK 

nozīmē. 

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

18. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Šis grozījums nostiprina darba 

ņēmēju veselības aizsardzību darbavietā. 

(18) Šī Direktīvas 2004/37/EK 

grozījuma mērķis ir uzlabot un nostiprināt 
darba ņēmēju veselības un drošības 

aizsardzību darbavietā, pastiprinot 

pienācīgus kontroles pasākumus. Ar to arī 

palielina attiecīgo ES tiesību aktu 

efektivitāti un skaidrību un nodrošina 

vienlīdzīgus konkurences apstākļus.  

 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Šajā direktīvā ir ņemtas vērā 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un 

jo īpaši tās 31. panta 1. punktā noteiktās 

pamattiesības un principi. 

(20) Šajā direktīvā ir ņemtas vērā 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartā 

noteiktās pamattiesības un principi, jo 

īpaši tās 2. pantā minētās pamattiesības uz 

dzīvību un tās 2. pantā un 31. panta 

1. punktā minētās tiesības uz godīgiem, 

taisnīgiem, veselībai nekaitīgiem, drošiem 
un cilvēka cieņai atbilstīgiem darba 

apstākļiem. 
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Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

23. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Šis tiesību akts attiecas uz darba 

ņēmēju veselību darbavietā, tāpēc 

transponēšanas termiņam vajadzētu būt 

diviem gadiem. 

(23) Šis tiesību akts attiecas uz darba 

ņēmēju veselības aizsardzību un drošību 

darbavietā, tāpēc transponēšanas termiņam 

nevajadzētu būt ilgākam par diviem 

gadiem pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā. 

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

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

Direktīva 2004/37/EK 

virsraksts 

 

Spēkā esošais teksts  Grozījums 

 -1.  virsrakstu aizstāj ar šādu: 

“Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. 

gada 29. aprīļa Direktīvā 2004/37/EK par 

darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas 

saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu 

iedarbību darbā” 

“Eiropas Parlamenta un Padomes 

2004. gada 29. aprīļa Direktīva 

2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību 

pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu, 

mutagēnu vai reproduktīvajai sistēmai 

toksisku vielu iedarbību darbā” 

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

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

 Direktīva 2004/37/EK 

1. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Spēkā esošais teksts  Grozījums 

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

daļu aizstāj ar šādu: 

“1.  Šīs direktīvas mērķis ir aizsargāt 

darba ņēmējus pret to veselības un drošības 

apdraudējumu, kā arī novērst šo 

apdraudējumu, ko rada vai varētu radīt 

kancerogēnu vai mutagēnu iedarbība 

"1.  Šīs direktīvas mērķis ir aizsargāt 

darba ņēmējus pret to veselības un drošības 

apdraudējumu, kā arī novērst šo 

apdraudējumu, ko rada vai varētu radīt 

kancerogēnu, mutagēnu vai 
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darbā. reproduktīvajai sistēmai kaitīgu vielu 
iedarbība darbā.”; 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

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

 Direktīva 2004/37/EK 

2. pants – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1.b  direktīvas 2. pantam pievieno šādu 

punktu: 

 “ca) “reproduktīvajai sistēmai toksiska 

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

kategorijas reproduktīvajai sistēmai 

toksisku vielu klasifikācijas kritērijiem, 

kuri izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1272/2008 

VI pielikumā.” 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

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

 Direktīva 2004/37/EK 

17.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1.c  iekļauj šādu pantu: 

 “17.a pants 

 Reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas 

 Komisija pēc apspriešanās ar dalībvalstīm 

un sociālajiem partneriem līdz 2017. gada 

1. novembrim pārskata šo direktīvu un 

ierosina grozījumus, kas vajadzīgi, lai 

ņemtu vērā reproduktīvajai sistēmai 

toksisku vielu iekļaušanu šīs direktīvas 

darbības jomā.” 
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