
 
Vēzis kā arodslimība: ES noteikumi pret risku, kas
saistīts ar kancerogēnu iedarbību darbavietā
 

Vēzis ir primārais ar darbu apstākļiem saistītais nāves cēlonis ES. Uzzini vairāk par ES
noteikumiem, kas pasargās darba ņēmējus no kancerogēnu un mutagēnu iedarbības
darbavietā.
 
Lai turpinātu uzlabot darba apstākļus un samazinātu vēža risku izplatību darba ņēmēju vidū,
2022. gada 17. februārī Eiropas Parlamenta deputāti nobalsoja par ES noteikumu
atjaunināšanu attiecībā uz kaitīgo vielu ierobežošanu darbavietā. Jaunie noteikumi paplašinās
direktīvas par kancerogēniem vai mutagēniem darbā, iekļaujot vielas, kas kaitē reproduktīvajai
veselībai.
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Kancerogēni darbavietā: labāka aizsardzība pret kaitīgām vielām. - ©AP Images/European Union-EP.
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20220210IPR23021/hazardous-substances-in-the-workplace-ep-approves-deal-for-stricter-eu-rules
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20220210IPR23021/hazardous-substances-in-the-workplace-ep-approves-deal-for-stricter-eu-rules


Papildinātajos noteikumos ir iekļautas darbavietā pieļaujamās akrilnitrila un niķeļa savienojumu
iedarbības robežvērtības, kā arī esošās vielas benzola iedarbības zemākā robežvērtība.
Parlaments panāca vienošanos iekļaut prasību, ka veselības aprūpes darbiniekiem, kas strādā
ar bīstamiem produktiem, jābūt labāk apmācītiem, un lūdza Komisiju līdz 2022. gada beigām
izstrādāt produktu sarakstu un pamatnostādnes, kā ar tiem rīkoties.
 
Uzzini vairāk par ES īstenotajiem pasākumiem cīņā pret vēzi, kā arī ierosinātajiem
uzlabojumiem
 
2017. gadā, kad pirmo reizi pārskatīja 2004. gada direktīvu, deputāti noteica darbavietā
pieļaujamās iedarbības robežvērtības 11 papildus kancerogēniem.
 
2018. gadā, direktīvas otras pārskatīšanas procesā, Parlaments apstiprināja noteikumu
paplašināšanu, lai turpmāk pilnībā novērstu vai sākotnēji samazinātu kancerogēnu un
mutagēno faktoru iedarbību darbā. Pieņemtajos tiesību aktos ir iekļautas darbavietā
pieļaujamās iedarbības robežvērtības papildus astoņām vēzi izraisošām vielām, gan
inhalējamām, gan apstrādājamām vielām. Vielu sarakstā iekļauti dīzeļdegvielas tvaiki un
izlietota motoreļļa.
 
Papildinātajos noteikumos ir iekļautas darbavietā pieļaujamās iedarbības robežvērtības papildu
piecām vēzi izraisošām ķīmiskajām vielām, ko izmanto vairākās nozarēs, tostarp niķeļa-kadmija
bateriju ražošanā, cinka un vara kausēšanā, laboratorijās, elektronikas jomā, apbedīšanas
pakalpojumu, celtniecības, veselības aprūpes, plastmasas un pārstrādes nozarēs.
 

Labāka aizsardzība pret azbesta iedarbību

Ļaundabīgos audzējus izraisošo vielu saraksta otrā pārskatīšana.
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/carcinogens-at-work-better-protection-from-harmful-substances_N01-PUB-181204-
CARC_ev

Kancerogēni un mutagēni
• Ķīmiskas vielas, kas var izraisīt vēzi vai ģenētiskas mutācijas
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/es-veselibas-aizsardzibas-politika/20220106STO20405/ka-eiropas-savieniba-var-pastiprinat-cinu-ar-vezi
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/es-veselibas-aizsardzibas-politika/20220106STO20405/ka-eiropas-savieniba-var-pastiprinat-cinu-ar-vezi
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/carcinogens-at-work-better-protection-from-harmful-substances_N01-PUB-181204-CARC_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/carcinogens-at-work-better-protection-from-harmful-substances_N01-PUB-181204-CARC_ev


Katru gadu ES no azbesta iedarbības mirst 30 000 līdz 90 000 cilvēku. 2021. gada 20. oktobra
pieņemtajā rezolūcijā Parlaments aicina izstrādāt Eiropas stratēģiju visa azbesta likvidēšanai,
 uzlabojot spēkā esošos tiesību aktus, lai labāk aizsargātu riskam pakļautos darba ņēmējus.
Deputāti vēlas samazināt iedarbības robežvērtību no 0,1 šķiedras/cm3 līdz 0,001 šķiedrai/cm3
un ieviest obligātu skrīninga pārbaudi un azbesta likvidēšanu pirms renovācijas uzsākšanas.
Viņi arī vēlas nodrošināt visu arodslimību atzīšanu, lai upuri varētu saņemt kompensāciju.
 
Vēzis darbavietā: svarīgākie fakti 
 
 
Vēzis ir primārais ar darba apstākļiem saistītais nāves cēlonis Eiropas Savienībā. Katru gadu
52% no nāves gadījumiem, kas saistīti ar slimību izraisītiem cēloņiem darbā, saistīti ar
ļaundabīgajiem audzējiem. 24% gadījumu tās ir asinsrites sistēmas slimības, 22% citas
slimības, bet 2% gadījumu saistītas ar traumām. 
 
Biežāk sastopamie ar darba apstākļiem saistītie ļaundabīgie audzēji ir plaušu vēzis,
mezotelioma (ko izraisa azbesta daļiņas organismā) un urīnpūšļa vēzis.
 
Atsevišķās nozarēs strādājošie saskaras ar paaugstinātu saslimšanas risku : būvniecība,
ķīmisko vielu ražošana, automobiļu un mēbeļu rūpniecība, pārtikas ražošana,
tekstilizstrādājumu izgatavošana, koksnes apstrāde un veselības nozare.
 
Aicinām iepazīties ar mūsu sagatavoto pārskatu par pasākumiem, kas tiek īstenoti ES līmeni,
lai uzlabotu darba apstākļus un darba ņēmēju tiesības, kā arī ES veikumu sabiedrības
veselības jomā.
 
 

Ļaundabīgos audzējus izraisošo vielu saraksta pirmā pārskatīšana
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/work-related-cancer-members-update-rules

Vairāk par Eiropas Parlamenta iniciatīvām cīņā ar vēzi
Krūts vēzis: katru gadu Eiropā mirst vairāk nekā 90 000 sieviešu
Glifosāta licences atjaunošana: Eiropas Parlaments par prioritāti izvirza iedzīvotāju veselību
700 000 nāves gadījumu gadā: smēķēšanas problēmas risināšana ES (EN)
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https://www.europarl.europa.eu/news/lv/press-room/20211014IPR14932/protect-workers-from-asbestos-more-robustly
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/IP_20_1691
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/sociala-aizsardziba/20190506STO44344/ka-es-uzlabo-darba-nemeju-tiesibas-un-darba-apstaklus
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/es-veselibas-aizsardzibas-politika/20190705STO56307/ko-dara-es-lai-uzlabotu-sabiedribas-veselibu
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/priorities/es-veselibas-aizsardzibas-politika/20190705STO56307/ko-dara-es-lai-uzlabotu-sabiedribas-veselibu
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/work-related-cancer-members-update-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20171012STO85937/kruts-vezis-katru-gadu-eiropa-mirst-vairak-neka-90-000-sieviesu
http://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20171124STO88814/glifosata-licences-atjaunosana-ep-par-prioritati-izvirza-iedzivotaju-veselibu
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20160518STO27901/700-000-deaths-a-year-tackling-smoking-in-the-eu


Uzzini vairāk
Procedūras dokumentācija (Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu
vai mutagēnu iedarbību darbā - ceturtā pārskatīšana) (EN)
Informatīvais ziņojums: kancerogēnu un mutagēnu iedarbības ierobežojumi darbā (ceturtais
priekšlikums) (EN)
Procedūras: kā pasargāt darbiniekus no kancerogēnu un mutagēnu iedarbības darbavietā
(EN)
EPRS: Darba ņēmēju aizsardzība pret azbestu (EN)
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0262(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0262(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659312/EPRS_BRI(2020)659312_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659312/EPRS_BRI(2020)659312_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2182(INL)&l=lv%20EPRS:%20Protecting%20workers%20from%20asbestos%20https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2021)662655
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2182(INL)&l=lv%20EPRS:%20Protecting%20workers%20from%20asbestos%20https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2021)662655
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/lv/document/EPRS_IDA(2021)662655

