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Godātais priekšsēdētāj!

Ar 2017. gada 2. jūnija vēstuli Jūs saskaņā ar Reglamenta 39. panta 2. punktu vērsāties pie 
Juridiskās komitejas, prasot izvērtēt iepriekš minētā priekšlikuma juridiskā pamata grozīšanas, 
kā to pieprasīja Padome, atbilstību1.

Komisijas ierosinātais juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
153. panta 2. punkts. Komisija arī atsaucas uz sekundārajiem ES tiesību aktiem, proti, 
17. panta 1. punktu Direktīvā 2004/37/EK2 par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas 
saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā, proti, direktīvu, kuru vēlas grozīt ar 
minēto priekšlikumu.

EMPL komitejas ziņojumā par šo tiesību akta priekšlikumu juridiskais pamats mainīts netika3. 
Tomēr Padomes vispārējā pieeja maina juridisko pamatu, pievienojot esošajam 153. panta 
2. punktam atsauci uz minētā punkta b) apakšpunktu, kā arī uz LESD 153. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu un no ierosinātā instrumenta juridiskā pamata svītrojot atsauci uz 
Kancerogēnu direktīvas 17. panta 1. punktu.

Komiteja iepriekš minēto jautājumu izskatīja 2017. gada 20. jūnija sanāksmē.

1 2016. gada 13. maija COM(2016)0248 final.
2 OV L 158, 30.4.2004., 50. lpp.
3 Sk. A8-0064/2017.
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I — Situācijas raksturojums

Šā priekšlikuma mērķis ir uzlabot darba ņēmēju veselības aizsardzību, samazinot 
kancerogēnu ķimikāliju iedarbību darbavietā, palielināt ES tiesību aktu efektivitāti šajā jomā 
un nodrošināt lielāku skaidrību un vienlīdzīgākus konkurences apstākļus ekonomikas 
dalībniekiem. Tas ietilpst prioritārajās darbībās, kuras noteiktas Komisijas 2016. gada darba 
programmā.

Arodslimību radītā pašreizējā un turpmākā sloga aplēses liecina, ka vēzis kā arodslimība rada un 
arī nākotnē radīs problēmas, jo darba ņēmēji tiek pakļauti kancerogēnu iedarbībai. Vēzis ir 
galvenais ar darbu saistītu nāves gadījumu cēlonis ES. Katru gadu 53 % ar arodu saistītu nāves 
gadījumu tiek attiecināti uz vēzi, salīdzinot ar 28 %, ko attiecina uz asinsrites sistēmas slimībām, 
un 6 %, kurus attiecina uz elpošanas ceļu slimībām1.

Tādēļ ar šo priekšlikumu pārskata un/vai ievieš ekspozīcijas robežvērtības 13 ķīmiskajām vielām, 
paredzot trīs konkrētus pasākumus, proti:
– direktīvas I pielikuma paplašināšanu, lai tajā iekļautu “darbu, kas saistīts ar darba procesa 
rezultātā radušos ieelpojamo kristāliskā silīcija dioksīda putekļu iedarbību” un III pielikumā 
noteiktu atbilstīgu šī kancerogēna iedarbības robežvērtību;
– iedarbības robežvērtību noteikšanu 10 citiem kancerogēniem III pielikumā; un
– cietkoksnes putekļiem un vinilhlorīda monomēram patlaban noteiktās robežvērtības 
pārskatīšanu, ņemot vērā jaunākos zinātniskos datus.

II — Attiecīgie Līguma panti

Komisijas priekšlikumā kā juridiskais pamats ir ierosināts šāds Līguma par Eiropas 
Savienības darbību pants, kas ir iekļauts LESD trešās daļas „Savienības iekšpolitika un 
rīcība“ X sadaļā „Sociālā politika“ (pasvītrojums pievienots): 

153. pants
(bijušais EKL 137. pants)

1. [...]

2.   Lai to panāktu, Eiropas Parlaments un Padome var:

a) paredzēt pasākumus, lai veicinātu dalībvalstu sadarbību, izmantojot iniciatīvas, kas 
vērstas uz zināšanu apguvi, informācijas un labākās pieredzes apmaiņas sekmēšanu, 
jauninājumu veicināšanu un pieredzes izvērtēšanu, neparedzot dalībvalstu normatīvo 
aktu saskaņošanu;

b) šā panta 1. punkta a) līdz i) apakšpunktā minētajās jomās ar direktīvām noteikt 
minimālās prasības, kas pakāpeniski jāievieš, ievērojot nosacījumus un tehniskos 
noteikumus katrā dalībvalstī. Ar šādām direktīvām vairās uzlikt tādus administratīvus, 
finansiālus un juridiskus ierobežojumus, kas traucētu veidoties un attīstīties mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem.

1 Eiropas aprēķini par negadījumiem un saslimšanu saistībā ar darbu, Work-related Illnesses Identification, 
Causal Factors and Prevention Safe Work — Healthy Work — For Life, J. Takala, Darba aizsardzības institūts, 
Singapūra, prezentācija ES prezidentūras konferencē, Atēnas, 2014. gada jūnijs.
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Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pēc 
apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju pieņem 
lēmumus.

1. punkta c), d), f) un g) apakšpunktā minētajās jomās Padome, apspriedusies ar 
Eiropas Parlamentu un minētajām komitejām, lēmumu pieņem vienprātīgi un saskaņā 
ar īpašu likumdošanas procedūru.

Padome pēc Komisijas priekšlikuma un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu ar 
vienprātīgu lēmumu var attiecināt parasto likumdošanas procedūru arī uz 1. punkta 
d), f) un g) apakšpunktu.

III — Ierosinātais juridiskais pamats

Padomes vispārējā pieejā ir ierosināts grozīt priekšlikuma juridisko pamatu, esošajam LESD 
153. panta 2. punktam pievienojot atsauci uz minētā punkta b) apakšpunktu, kā arī uz 
153. panta 1. punkta a) apakšpunktu un no ierosinātā instrumenta juridiskā pamata 
svītrojot atsauci uz Kancerogēnu direktīvas 17. panta 1. punktu. Jaunie noteikumi ir šādi 
(izcēlums pievienots):

153. panta 1. punkts
(bijušais EKL 137. panta 1. punkts)

1.   Lai sasniegtu 151. pantā izvirzītos mērķus, Savienība atbalsta un papildina 
dalībvalstu darbības šādās jomās:

a) uzlabojumi, jo īpaši darba vidē, lai aizsargātu darba ņēmēju veselību un drošību;
b) darba apstākļi,
c) darba ņēmēju sociālais nodrošinājums un sociālā aizsardzība;
d) darba ņēmēju aizsardzība darba līgumu izbeigšanas gadījumos;
e) darba ņēmēju informēšana un apspriešanās ar tiem;
f) darba ņēmēju un darba devēju pārstāvība un kolektīva interešu aizsardzība, tostarp 
kopīgu lēmumu pieņemšana atbilstīgi 5. punktam;
g) nodarbinātības nosacījumi trešo valstu pilsoņiem, kas likumīgi dzīvo Savienības 
teritorijā;
h) no darba tirgus atstumtu personu integrācija, neskarot 166. pantu; 
i) vīriešu un sieviešu vienlīdzība attiecībā uz iespējām darba tirgū un attieksmi darbā;
j) sociālās atstumtības izskaušana;
k) sociālās aizsardzības sistēmu piemērošana mūsdienu prasībām, neskarot c) 
apakšpunktu.

LESD 151. panta teksts ir šāds (izcēlums pievienots):

151. pants
(bijušais EKL 136. pants)

 
Savienība un dalībvalstis, apzinoties sociālās pamattiesības, tostarp tās, kas izklāstītas 
Eiropas Sociālajā hartā, kura parakstīta Turīnā 1961. gada 18. oktobrī, un 1989. gada 



PE606.153v01-00 4/7 AL\1128317LV.docx

LV

Kopienas Hartā par darba ņēmēju sociālajām pamattiesībām, par saviem mērķiem izvirza 
nodarbinātības veicināšanu, dzīves un darba apstākļu uzlabošanu nolūkā tos saskaņot, 
turpinot ieviest uzlabojumus, kā arī pienācīgu sociālo aizsardzību, dialogu starp darba 
devējiem un darba ņēmējiem, cilvēkresursu attīstību, kas vērsta uz pastāvīgi augstas 
nodarbinātības uzturēšanu un cīņu pret sociālo atstumtību.
 
Lai to panāktu, Savienība un dalībvalstis īsteno pasākumus, kuros ņem vērā valstu atšķirīgo 
praksi, jo īpaši līgumattiecību jomā, kā arī vajadzību uzturēt Savienības ekonomikas 
konkurētspēju.
 
Tās uzskata, ka to nodrošinās ne tikai iekšējā tirgus darbība, kas palīdz saskaņot sociālās 
sistēmas, bet arī Līgumos paredzētās procedūras un normatīvu un administratīvu aktu 
tuvināšana.

Direktīvas 2004/37/EK 17. panta 1. punkts.

 Grozījumus I un III pielikumā drīkst izdarīt vienīgi saskaņā ar Līguma 137. panta 2. punktā 
paredzēto procedūru (tagad LESD 153. panta 2. punkts).

IV — Judikatūra

Ar Tiesas judikatūru ir iedibināts, ka “Kopienas tiesību akta juridiskā pamata izvēle ir jābalsta 
uz objektīviem elementiem, kurus Tiesa var pārbaudīt, tostarp uz tiesību akta mērķi un 
saturu“1. Tādēļ nepareiza juridiskā pamata izvēle var būt attiecīgā akta atcelšanas pamats. 
Šajā sakarībā iestādes vēlmei aktīvāk piedalīties attiecīgā tiesību akta pieņemšanā, apstākļiem, 
kādos tiesību akts ticis pieņemts, kā arī darbam, kas paveikts attiecībā uz citiem aspektiem šā 
tiesību akta darbības jomā, nav nozīmes pareiza juridiskā pamata noteikšanā2. 

Ja attiecīgajā tiesību akta pārbaudē tiek atklāts, ka tam ir divi mērķi vai divas sastāvdaļas, un 
ja vienu no tiem var atzīt par galveno vai izšķirošo, bet otram ir tikai palīgraksturs, tad šis 
tiesību akts ir jāpamato tikai ar vienu juridisko pamatu, proti, ar to, ar ko ir saistīts galvenais 
vai izšķirošais mērķis vai sastāvdaļa3. Tomēr, ja tiesību aktam vienlaikus ir vairāki mērķi vai 
jomas, kas ir savstarpēji nesaraujami saistīti un neviens nav pakārtots un mazāk svarīgs 
attiecībā pret otru, tad šāds tiesību akts jāpieņem, pamatojoties uz vairākiem attiecīgajiem 
juridiskajiem pamatiem4, ja procedūras, kas noteiktas attiecīgajos juridiskajos pamatos nav 
nesavienojamas un tās neierobežo Eiropas Parlamenta tiesības5.

LESD 153 pants (bijušais EKL 137. pants) ir uzskatāms par šajā līgumā paredzētu juridisko 
pamatu, balstoties uz kuru var tuvināt dalībvalstu tiesību aktus sociālās politikas jomā6. Šā 

1 Lieta C-45/86 Komisija/Padome (Vispārējās tarifa preferences) [1987], ECR, 1439, 5. punkts; Lieta C-440/05, 
Komisija/Padome [2007], ECR I–9097; Lieta C–411/06, Komisija/ Parlaments un Padome, [2009] ECR I-7585.
2 Lieta C-269/97, Komisija/Padome, [2000] ECR I-2257, 44. punkts;
3 Lieta C-137/12, Komisija/Padome, EU:C:2013:675, 53. punkts; Lieta C-490/10, Komisija/Padome, 
EU:C:2012:525, 45. punkts; Lieta C-155/07, Parlaments/Padome, [2008] ECR I-08103, 34. punkts.
4 Lieta C-211/01 Komisija/Padome, [2003] ECR I-08913, 40. punkts; Lieta C-178/03 Komisija/Eiropas 
Parlaments un Padome, [2006] ECR I-107, 43.–56. punkts.
5 Lieta C-300/89 Komisija/Padome (Titanium Dioxide), [1991] ECR I-2867, 17.–25. punkts; Lieta C-268/94, 
Portugāle/Padome [1996] ECR I-6177.
6 Skat. lietu C-343/08 Eiropas Komisija/Čehijas Republika, [2010] ECR, I-00275, 67. punkts, attiecībā uz 
153. panta priekšteci, proti, EKL 137. pantu; Skat. Atzinumu Nr. 2/91 par Starptautiskās Darba organizācijas 
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panta 1. un 2. punktā Savienībai tiek paredzētas pilnvaras atbalstīt un papildināt dalībvalstu 
darbības, lai sasniegtu LESD 151. pantā noteiktos mērķus (bijušais EKL 136. pants)1.

V — Priekšlikuma mērķis un saturs

Priekšlikuma 1. apsvērumā norādīts, ka Direktīvas 2004/37/EK mērķis ir aizsargāt darba 
ņēmējus pret veselības un drošības riskiem, ko rada kancerogēnu vai mutagēnu iedarbība 
darbavietā. Tādēļ tajā šim nolūkam ir paredzētas minimālās prasības, tostarp robežvērtības, 
pamatojoties uz pieejamajiem zinātniskajiem un tehniskajiem datiem.

Priekšlikuma 2. un 3. apsvērumā teikts, ka robežvērtības vajadzības gadījumā būtu jāpārskata, 
ņemot vērā zinātniskos datus un ka, lai nodrošinātu labāko iespējamo aizsardzību, ir jāaplūko citi 
dažu kancerogēnu un mutagēnu absorbcijas ceļi, tostarp penetrācijas iespējamība caur ādu.

Priekšlikuma 5.–17. apsvērumā ir norādītas vielas, kuras var tikt klasificētas kā kancerogēni 
saskaņā ar jaunāko zinātnisko informāciju, un vielas, kuras jau tiek uzskatītas par kancerogēnām 
vielām un kuru robežvērtības būtu jāpārskata, ņemot vērā jaunākos zinātniskos datus.

Visbeidzot, 18. un 22. apsvērumā atgādina, ka ierosinātās Direktīvas 2004/37/EK grozīšanas 
mērķis ir nostiprināt darba ņēmēju veselības aizsardzību darbavietā, uzlabot viņu dzīves un darba 
apstākļus un aizsargāt darba ņēmēju veselību pret konkrētiem riskiem, ko rada kancerogēnu 
iedarbība.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Direktīvas 1. pantā ir noteikts, ka direktīva tiek grozīta, I pielikumā 
ietverot jaunu ierakstu „6.”, lai iekļautu „darbu, kas saistīts ar darba procesā radušos ieelpojamu 
kristāliskā silīcija dioksīda putekļu iedarbību”, un aizstājot III pielikumu ar tekstu, kas ir šīs 
ierosinātās direktīvas pielikumā. Priekšlikuma 3.–5. pantā paredzēti ierastie noteikumi par 
transponēšanu dalībvalstu tiesību aktos. Direktīvas 4. pantā ir precizēts direktīvas spēkā stāšanās 
datums.

VI — Atbilstīga juridiskā pamata analīze un noteikšana

Iepriekš minētais skaidri parāda, ka šā priekšlikuma mērķis un saturs paredz nostiprināt darba 
ņēmēju veselības aizsardzības līmeni saskaņā ar LESD 153. panta 1. punkta a) apakšpunktu, 
Direktīvas 2004/37/EK I pielikumā ietverot darbu, kas saistīts ar darba procesā radušos 
ieelpojamo kristāliskā silīcija dioksīda putekļu (ieelpojamā frakcija) iedarbību. Tas tiek 
panākts ar papildu minimālo prasību noteikšanu attiecībā uz darba ņēmēju veselības 
aizsardzību, direktīvas III pielikumā paredzot robežvērtības, un ar pašreizējo III pielikuma 
robežvērtību pārskatīšanu diviem kancerogēniem, ņemot vērā jaunākos zinātniskos datus. 

Šajā ziņā būtu jāmin tas, ka LESD 153. panta 2. punkta attiecīgi a) un b) apakšpunkts paredz 
divus atšķirīgus juridiskos pamatus ļoti atšķirīgiem pasākumiem. LESD 153. panta 2. punkta 
a) apakšpunkts attiecas uz “pasākumiem, lai veicinātu dalībvalstu sadarbību”, bet 
b) apakšpunkts pilnvaro Parlamentu un Padomi pieņemt “šā panta 1. punkta a) līdz 
i) apakšpunktā minētajās jomās ar direktīvām noteikt minimālās prasības, kas pakāpeniski 
jāievieš, ievērojot nosacījumus un tehniskos noteikumus katrā dalībvalstī”. Ierosinātā 

Konvenciju Nr. 170 par drošību, strādājot ar ķīmiskām vielām, [1993] ECR I-010601, 17. punkts.
1 Skat. lietu C-13/05 Sonia Chacón Navas pret Eurest Colectividades SA, [2006] ECR I-06467, 4. punkts, 
attiecībā uz 153. panta priekšteci, proti, EKL 137. pantu.
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direktīva noteikti ir otrās minētās kategorijas pasākums, tādēļ atsauce uz 153. panta 2. punkta 
b) apakšpunktu minētajā juridiskajā pamatā pašreizējos apstākļos ir noderīga specifikācija1.

Turklāt 153. panta 2. punkts, kas ir parastais juridiskais pamats sociālās politikas pasākumu 
pieņemšanai, paredz atšķirīgas likumdošanas procedūras atkarībā no 153. panta 1. punkta 
“jomas”, kurā paredzētais pasākums darbosies. Priekšlikuma mērķa un satura analīze norāda, 
ka paredzētajiem pasākumiem labāk atbilst 153. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Kā izriet no 
priekšlikuma preambulas, tam ir tāds pats mērķis kā Kancerogēnu direktīvai, ko ar to plāno 
grozīt, proti, aizsargāt darba ņēmējus pret to veselības un drošības apdraudējumu, tostarp tādu 
risku novēršanu, kuri rodas vai var rasties saistībā ar kancerogēnu vai mutagēnu ekspozīcijas 
iedarbību darbā. Tāpat priekšlikums paredz grozījumus Kancerogēno vielu direktīvas I un 
III pielikumā, vielu sarakstā pievienojot jaunas vielas, maisījumus un procesus, kurus ir 
jāuzskata par kancerogēniem direktīvas izpratnē, kā arī nosakot jaunas robežvērtības attiecībā 
uz šo vielu iedarbību darba vietā. Šie grozījumi pilnīgi skaidri ir veselības aizsardzības 
pasākumi, kas ir darba ņēmēju labā.

Saskaņā ar 153. panta 2. punkta otro un trešo daļu īpašu likumdošanas procedūru, kam 
vajadzīgs vienbalsīgs balsojums Padomē, piemēro jomās, kas minētas 153. panta 1. punkta c), 
d), f) un g) apakšpunktā, turpretī visās pārējās 153. panta 1. punktā minētajās jomās tiek 
piemērota parastā likumdošanas procedūra. Tāpēc, lai norādītu juridiskais pamatu veidā, kas 
ļauj noteikt gan to, kura procedūra ir piemērojama lēmumu pieņemšanai, gan vajadzīgo balsu 
vairākumu Padomē, ir lietderīgi sniegt sīkāku informāciju nekā to, ko Komisija bija 
ierosinājusi, norādot ne tikai to, vai tiek izmantots 153. panta 2. punkta a) vai b) apakšpunkts, 
bet arī jomas, kurās saskaņā ar 153. panta 1. punktu likumdevēji rīkojas2.

Atšķirībā no LESD 153. panta 2. punkta pirmā a) apakšpunkta, kurā nav minētas atsauces uz 
konkrētu LESD 153. panta 1. punkta darbības jomu, LESD 153. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā šādas konkrētas atsauces nav. Tā rezultātā LESD 153. panta 2. punkta 
b) apakšpunkts nav atbilstošs juridiskais pamats šim priekšlikumam un tas, lai tas būtu 
pietiekami skaidrs un precīzs, ir jāpapildina ar atsauci uz 153. panta 1. punkta a) apakšpunktu. 
No tā izriet, ka, ņemot vērā tā mērķi un saturu, priekšlikums acīmredzami ietilpst darbības 
jomā, kas izklāstīta 153. panta 1. punkta a) apakšpunktā, t. i., “darba vides uzlabošanai, lai 
aizsargātu darba ņēmēju veselību un drošību”, un ka tādēļ 153. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu var droši pievienot kā izskatāmā priekšlikuma juridisko pamatu saistībā ar 
153. panta 2. punkta b) apakšpunktu, tādā veidā paredzot parasto likumdošanas procedūru.

Attiecībā uz sekundārajiem tiesību aktiem, ko Komisijas ierosinājusi kā juridisko pamatu, 
proti, Kancerogēnu direktīvas 17. panta 1. punktu, ir jānorāda, ka kancerogēnu direktīvas 
17. panta 1. punktā ir noteikts, ka “I un III pielikumu var grozīt tikai saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta Līguma 137. panta 2. punktā”. Tāpēc no minētā teksta izriet, ka 17. panta 
1. punkts pats neparedz juridisko pamatu, lai grozītu attiecīgos pielikumus, jo tas tikai 
atsaucas uz EK līguma 137. panta 2. punktu (tagad LESD 153. panta 2. punkts), kas ir šīs 
direktīvas juridiskais pamats. Citiem vārdiem sakot, minētais 17. panta 1. punkts ir tikai 
atgādinājums tam, ka I un III pielikuma grozījumos ir nepieciešama atsauce uz LESD 
153. panta 2. punktu, tādēļ arī uz parasto likumdošanas procedūru. Tā kā Direktīvas 17. panta 
1. punkts attiecas uz (pašreizējo) LESD 153. panta 2. punktu un LESD 153. panta 2. punkts 

1 Sk. SJ-0445/16, 3. lpp.
2 Turpat.
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jau ir konkrēti minēts kā priekšlikuma juridiskais pamats, nav vajadzības uz vienu un to pašu 
normu atsaukties divas reizes1.

VII — Secinājumi un ieteikumi

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto analīzi, izmaiņas priekšlikuma juridiskajā pamatā, ko Padome 
ir paredzējusi, ciktāl tās attiecas uz atsauci uz LESD 153. pantu, šķiet, ir tikai tehniskas 
specifikācijas, kas ir atbilstošas no juridiskā viedokļa. Attiecībā uz atsauci uz Kancerogēnu 
direktīvas 17. panta 1. punktu, tās svītrošanu var uzskatīt par vienkāršu būtiskas kļūdas 
labošanu. 

Juridiskā komiteja savā 2017. gada 20. jūnija sanāksmē attiecīgi vienbalsīgi nolēma2 Jums 
ieteikt 153. panta 2. punktā pievienot atsauci uz b) apakšpunktu, kā arī uz LESD 153. panta 
1. punkta a) apakšpunktu un no ierosinātā instrumenta juridiskā pamata svītrot atsauci uz 
Kancerogēnu direktīvas 17. panta 1. punktu.

Ar cieņu,

Pavel Svoboda

1 Sk. SJ-0445/16, 3. lpp.
2 Galīgajā balsošanā piedalījās: Pavel Svoboda (priekšsēdētājs), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
(priekšsēdētāja vietniece), Laura Ferrara (priekšsēdētāja vietniece), Mady Delvaux (priekšsēdētāja vietniece), 
Gerolf Annemans (Gilles Lebreton vietā saskaņā ar Reglamenta 200. panta 2. punktu), Max Andersson, Joëlle 
Bergeron, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil 
Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Mylène Troszczynski, (Marie-Christine Boutonnet vietā 
saskaņā ar Reglamenta 200. panta 2. punktu), Axel Voss, Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, 
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