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0. PREAMBULA
Eiropas kokapstrādes nozares sociālie partneri jau tradicionāli pievērš lielu uzmanību darba
drošībai un veselībai.
ES tiesību aktu ievērošanai ir izšķiroša loma
koksnes paneļu ražošanas nozares aizsardzības līmeņa uzlabošanā. Mēs esam vienisprātis,
ka ieguldījumi darba drošībā un veselības aizsardzībā sniedz pievienoto vērtību darbinieku
produktivitātei un veiktspējai, kā arī veselības
aizsardzībai.
Šī nolīguma par formaldehīdu pamatā ir ES
pamatdirektīva par darba ņēmēju aizsardzību
darbā un Eiropas Savienības direktīva par darba ņēmēju aizsardzību pret kancerogēnu vai
mutagēnu iedarbību.
Šis nolīgums aktīvi ievieš ES Zinātniskās komitejas par arodekspozīcijas robežvērtībām
(SCOEL) ieteiktās un Eiropas Komisijas ierosinātās arodekspozīcijas robežvērtības. Tā
mērķis ir paātrināt darba ņēmēju aizsardzību
Eiropā, nevis iejaukties Eiropas likumdošanas
procesā.
Tā kā formaldehīds ir iekļauts Eiropas Komisijas
priekšlikumā (3. partija) par Eiropas Savienības
direktīvas par darba ņēmēju aizsardzību pret
kancerogēnu un mutagēnu iedarbību darbā
pārskatīšanu, parakstītāji neplāno lūgt Eiropas
Komisiju transponēt šo nolīgumu Eiropas Savienības direktīvā vai pievienot kā pielikumu
esošai Eiropas Savienības direktīvai par darba
ņēmēju aizsardzību pret arodriskiem.
Nolīgums nosaka minimālās prasības, kas tiek
piemērotas, neskarot Eiropas, valsts vai nozaru noteikumus vai cita veida tiesiskās prasības, un tā pamatā ir noteikumu stingrības
nemazināšana.
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Šī nolīguma mērķis ir veicināt sadarbību starp
sociālajiem partneriem visos ES sociālā dialoga
līmeņos, vienlaikus cienot to personu dažādās
kultūras, kas veic rūpnieciskās darbības vietējā
līmenī. Rīcības rokasgrāmata ir izstrādāta, lai tā
būtu brīvi pieejama piemērošanai rūpnīcās.
Parakstītāji vienojas, ka tehniskā attīstība tiek
ņemta vērā visur, kur šis nolīgums ir piemērojams: tehniskā attīstība apstrādes mašīnās vai
ventilācijas un izplūdes ventilācijas sistēmās,
vai citā tehniskajā aprīkojumā, kas tiek izmantots, lai novērstu kaitīgu vielu iedarbību.
Šīs rīcības rokasgrāmatas sākotnējā versija
tika parakstīta 2018. gada 29. novembrī Lisabonā kokapstrādes nozares (CEI-Bois), Eiropas
Celtniecības un kokapstrādes darbinieku federācijas (EFBWW) un Eiropas Koksnes paneļu
federācijas (EPF) kopīgi īstenotā ES kokapstrādes nozares sociālā dialoga projekta “Eiropas
kokapstrādes nozares perspektīvas un izaicinājumi (PCWIE)” 2. semināra ietvaros.
Šī atjauninātā versija atspoguļo pieredzi, kas
gūta, īstenojot šo rīcības rokasgrāmatu, un COVID-19 krīzes ietekmi, kā arī ietver atjauninātu laika grafiku atbilstoši jaunajam ES sociālo
partneru projektam “Formaldehīda samazināšanas projekta īstenošana”, ko organizē EFBWW un EPF ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis
projekts tika uzsākts 2020. gada martā un ilgs
18 mēnešus. Turklāt tajā ir veikti nelieli labojumi
un precizējumi.

1. RĪCĪBAS ROKASGRĀMATAS IEVADS
Kopš 2016. gada 1. janvāra formaldehīds ir klasificēts kā 1B kategorijas kancerogēns saskaņā ar klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kritērijiem, kas noteikti Regulā (EK) Nr.
1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, un ir iekļauts VI
pielikumā. Līdz ar to uz formaldehīdu attiecas
arī Eiropas Savienības 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai
mutagēnu iedarbību darbā (Kancerogēnu un
mutagēnu direktīva).
Formaldehīdam prioritāri ir piemērotas saistošas arodekspozīcijas robežvērtības. Ievērojot
SCOEL ierosinājumus, Komisija formaldehīdam pieņēma saistošo arodekspozīcijas robežvērtību 0,3 ppm (8 stundu salīdzināmais
periods) un īslaicīgas iedarbības robežvērtību
0,6 ppm (Direktīva ES 2019/983, publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2019. gada
20. jūnijā).
Lai paātrinātu apstiprināto saistošo arodekspozīcijas robežvērtību stāšanos spēkā, parakstītāji ir nolēmuši proaktīvi noslēgt autonomu
nolīgumu par pieņemto SCOEL vērtību ieviešanu visās dalībvalstīs, kuras tie pārstāv. Šis nolīgums novērsīs kavēšanos un ļaus ātri nodroši-

nāt saskaņotus, līdzvērtīgus apstākļus attiecībā
uz darbinieku aizsardzību un profilaktiskajiem
pasākumiem.
Šīs rīcības rokasgrāmatas mērķis ir palīdzēt visiem attiecīgajiem koksnes paneļu ražošanas
nozares ražotājiem izpildīt jaunās arodekspozīcijas robežvērtību prasības. Šī rīcības rokasgrāmata ir praksē izmantojams instruments, lai
uzlabotu veselības aizsardzību un apliecinātu
atbilstību Eiropas Koksnes paneļu federācijas
brīvprātīgajām saistībām (skatīt pielikumu).
Izmantojot rīcības rokasgrāmatā aprakstīto
procedūru, kas pamatojas uz Eiropas atsauces
standartu EN 689, ražotāji ievieš pārredzamu
sistēmu attiecībā uz visiem ražošanas ķēdes
darbiniekiem un vajadzības gadījumā arī uz
apakšuzņēmējiem un apmeklētājiem. Tas ļauj
ikvienam vienmēr būt informētam par ar formaldehīdu saistīto situāciju katrā jomā un rīkoties
uz savu atbildību. Šī rīcības rokasgrāmata rada
uzticību drošiem darba apstākļiem un nodrošina
efektīvu formaldehīda iedarbības samazināšanas programmu, kas jāīsteno caur sociālo dialogu darba vietā un sadarbību ar darbiniekiem.
Pateicoties šīs rokasgrāmatas ieviešanai un
apkopotajiem datu fondiem par katru rūpnīcu,
būs iespējams izstrādāt paraugpraksi katrā ES
koksnes materiālu nozares jomā.

2. PIEMĒROŠANAS JOMA
Šī nolīguma piemērošanas joma ir Eiropas Savienības koksnes paneļu nozare.
Pielietošanas joma uzņēmuma organizācijas
ziņā aptver visas uzņēmuma daļas, kurās formaldehīda iedarbība ir paredzama vai iespējama (skatīt arī 4.3. punktu).
Personiskā piemērošanas joma aptver visus
darbiniekiem, kas strādā jomās, kurām ir piemērojams šis nolīgums.
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3. DARBINIEKU LĪDZDALĪBA
1. Informēt darbinieku pārstāvjus, darbiniekus
un higiēnas, veselības un drošības komiteju
par šo nolīgumu un visām ar to saistītajām
darbībām;
2. Iesaistīt darbinieku pārstāvjus un attiecīgos
darbiniekus visos riska novērtējuma posmos, rīcības plāna sagatavošanā, tostarp
nepieciešamo profilaktisko pasākumu ieviešanā un to efektivitātes novērtēšanā;
3. Kopējie rezultāti ir jāpaziņo darbiniekiem,
viņu pārstāvjiem un rūpnīcas veselības un
drošības komitejai saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un praksi;
4. Rezultāti jāpaziņo vadībai vai personām, kas

ir atbildīgas par darba drošību un veselību,
pilnībā ievērojot valsts tiesību aktus;
5. Darbinieki un darbinieku pārstāvji tiek pienācīgi un atbilstoši apmācīti, it īpaši, saņemot informāciju un instrukcijas par:
• Iespējami riski veselībai;
• Piesardzības pasākumi iedarbības novēršanai;
• Higiēnas prasības un aizsarglīdzekļu un
aizsargapģērba lietošana.
Apmācības ir jāatkārto ražošanas apstākļu
izmaiņu gadījumā un periodiski pēc vajadzības.

4. RĪCĪBAS PLĀNS
Rīcības plānam jāietver riska novērtēšanas process, profilaktiskie pasākumi, procedūras, lai kā
minimums nodrošinātu atbilstību arodekspozīcijas robežvērtībām, un ziņošanas procedūras.
Ir jāpiemēro vajadzīgie profilaktiskie pasākumi,
pamatojoties uz riska novērtējumu.
1. Skatīt Zinātniskās komitejas par arodekspozīcijas robežvērtībām (SCOEL) apstiprinātās un Eiropas Komisijas ierosinātās arodekspozīcijas robežvērtības;
2. Noteikt novērtējamās darbības un jomas;
3. Noteikt un īstenot mērīšanas kampaņu darba vietā;
4. Īstenot rīcības plānu;
5. Aktualizēt riska novērtējumu;
6. Rezultātu paziņošana.
Šī rīcības rokasgrāmata ir balstīta uz valstu pieredzi un noteikumiem, jo vairākas

dalībvalstis
jau ir pieņēmušas arodekspozīcijas robežvērtības, kas kā minimums ir līdzvērtīgas SCOEL
ieteiktajām un Eiropas Komisijas ierosinātajām,
un/vai mērīšanas stratēģijas, taču ne visām
valsts arodekspozīcijas robežvērtībām ir saistošu robežvērtību statuss. Valstīm, kas vēl nav
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ieviesušas šādu pieeju, ir ieteicams atsaukties
uz Eiropas standartu EN 689 “Arodekspozīcija
- ķīmisko vielu inhalācijas ekspozīcijas mērīšana - atbilstības arodekspozīcijas robežvērtībām
pārbaudes stratēģija” (EN 689 jaunākā versija,
kas datēta ar 2020. gada janvāri). Šajā standartā ir sīki aprakstītas dažādu iedarbības scenāriju mērīšanas stratēģijas. Tiek izmantoti gan
stacionārie, gan personīgie mērījumi.

4.1 Riska novērtēšanas process

Riska novērtējumam ir jāatbilst Direktīvas par
darba ņēmēju aizsardzību pret riskiem, kas
saistīti ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību
darbā, 3. panta prasību transponētajai versijai
valsts tiesību aktos.
Jebkuras darbības gadījumā, kas var būt saistīta ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbības
risku, ir jānosaka iedarbības raksturu, ilgumu
un pakāpi uz darbinieku, lai varētu novērtēt
jebkādu risku darba ņēmēja veselībai vai drošībai un noteikt veicamos pasākumus. Novērtējums ir jāatjauno regulāri un gadījumā, ja notiek
jebkādas izmaiņas apstākļos, kas var ietekmēt
kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību uz darba

ņēmējiem. Darba devējs pēc pieprasījuma nodrošina atbildīgajām iestādēm informāciju, kas
izmantota novērtējuma veikšanai.
Veicot riska novērtējumu, darba devējiem īpaša
uzmanība jāpievērš jebkādai ietekmei uz īpaši
apdraudētu darbinieku veselību vai drošību un,
jāņem vērā, ka ir vēlams šādus darbiniekus nenodarbināt vietās, kur tie var saskarties ar kancerogēniem vai mutagēniem.
Saskaņā ar Kancerogēnu un mutagēnu direktīvas 5. pantu visas vietas, kur tiek izmantots
kancerogēns vai mutagēns un kur darbinieki
tiks vai varētu tikt pakļauti kancerogēnu vai
mutagēnu iedarbībai, ir jānorobežo kā riska zonas un jāaprīko ar atbilstošām brīdinājuma un
drošības zīmēm, tostarp zīmēm “Nesmēķēt”.
Šīs rīcības rokasgrāmatas mērķis ir pilnībā īstenot Kancerogēnu un mutagēnu direktīvas galvenās prasības.

4.2 Zinātniskās komitejas par
arodekspozīcijas robežvērtībām
(SCOEL) apstiprināto arodekspozīcijas robežvērtību, kas atspoguļo formaldehīda bīstamību,
ievērošana

Šī nolīguma vajadzībām ir jāievēro ES Zinātniskās komitejas par arodekspozīcijas robežvērtībām (SCOEL) ieteiktās un Darba drošības un
veselības aizsardzības padomdevējas komitejas (ACSH) apstiprinātās arodekspozīcijas robežvērtības, kas norādītas tālāk:
• 8 stundu salīdzināmais periods: 0,3 ppm
(0,369 mg/m3);
• Īslaicīgas iedarbības robežvērtība: 0,6 ppm
(0,738 mg/m3).

4.3 Novērtējamo darbību un jomu
noteikšana

Koksnes paneļu ražošanas procesā, neizmantojot īpašus profilaktiskos pasākumus, gaisā ir
sagaidāma potenciāli paaugstināta formaldehīda koncentrācija, tai skaitā koncentrācija, kas
pārsniedz arodekspozīcijas robežvērtību. (REFWOOD pētījums 2010. gadā)
Koksnes paneļu ražošanā tas it īpaši ir vērojams plātnes sagataves veidošanas, iepriekšējas presēšanas, sagataves padošanas un presēšanas, zāģēšanas un dzesēšanas, slīpēšanas
un izmēra piegriešanas zonās. Lai nodrošinātu
atbilstību arodekspozīcijas robežvērtībām, darbībām šajās jomās ir jāpiemēro īpaši profilaktiskie pasākumi.
Citas jomas, piemēram, kokmateriālu sagatavošana, uzglabāšana un preses kontroles stacija, parasti nav kritiskas, taču tas ir jāpārbauda,
katrā veicot atsevišķus mērījumus.
Lai norobežotu skartās vietas (piemēram, ar
zaļu, zaļu/sarkanu un sarkanu krāsu kodu
– skatīt attēlu 8. lpp.), ražošanas vietu ir ieteicams sadalīt atsevišķās zonās, pamatojoties uz
iespējamo formaldehīda emisiju un iedarbību
tajās, piemēram, veicot līmēšanu un kondicionēšanu koksnes paneļu rūpnīcā. Šajās zonās ir
jānosaka formaldehīda koncentrācija un atkarībā no tās jāīsteno nepieciešamie aizsardzības
pasākumi (tehniski, organizatoriski vai saistībā
ar personālu). Nosakot šīs zonas, tās var būt
nepieciešams sadalīt ne tikai divdimensiju virsmas laukumos, bet arī trīsdimensiju telpās, ņemot vērā karstos dūmus, kas var pacelties līdz
augstākam telpas līmenim, un to iedarbību uz
darbiniekiem, kas tur attiecīgi var atrasties.
Saskaņā ar 2010. gadā veiktā pētījuma REFWOOD rezultātiem sadalījumam ir jābūt balstītam uz formaldehīda vidējo koncentrāciju, kas
noteikta stacionāri katrā skartajā zonā vai kas
ekstrapolēta no personīgiem mērījumiem.

Attēls: Darba vietu sadalījums, lai noteiktu iedarbības zonas, šeit par piemēru izmantojot
veidošanas iekārtu. (Aizsargāta prezentācija)
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Tas ļauj vizualizēt rūpnīcas zonas, kurās koncentrācija var būt paaugstināta un arodekspozīcijas robežvērtības var tikt pārsniegtas,
tādējādi skaidri nodalot tās no zonām, kur tas
nenotiek. Šī procedūra ļauj iedarbības līmeni uz
atsevišķiem darbiniekiem vienas maiņas laikā
saglabāt pēc iespējas zemāku un zem arodekspozīcijas robežvērtības, jo darbības tiek veiktas

Šis vietas var sīkāk iedalīt saskaņā ar tālāko
“zonu modeli”:

Zona

Zaļa

Zaļa/sarkana

Sarkana

Formaldehīda
koncentrācija X [ppm]

X < 0,3

0,3 < X 0,6
Maks. 15 minūtes
4x maiņas laikā
Jābūt pieejamiem
atbilstošiem individuālajiem aizsardzības
līdzekļiem

X > 0,6

DROŠA

4.4 Profilaktiskie pasākumi

Lai samazinātu formaldehīda iedarbību koksnes paneļu nozarē, vienmēr jāņem vērā tālākās vispārīgās drošības vadlīnijas:
• Bīstamības novēršana;
• Bīstamības kontrole;
• Vispārējas izplūdes sistēmas;
• Daļēja iekārtu norobežošana, kad tas ir tehniski iespējams.
Lai uzlabotu izplūdes sistēmas darbību, uzsūkšanai jānotiek ar optimālo ātrumu, iekārta ir
daļēji jānorobežo, kad tas ir iespējams, un jāatzīmē vietas ar augstu formaldehīda emisiju
līmeni, piemēram:
• Ventilācija, tai skaitā vietējā ventilācija;
• Uzsūkšanas sprausla;
• Pēc iespējas atdalīt un samazināt paaugstinātas koncentrācijas zonas;
• Atzīmēt vietas ar paaugstinātu formaldehīda
koncentrāciju (sarkanā zona).
Zaļajā/sarkanajā zonā, kas noteikta iepriekš
minētajā tabulā, nav atļauts pavadīt ilgāk par
15 minūtēm bez piemērotiem individuālajiem
aizsardzības līdzekļiem, jo īslaicīgas iedarbības
robežvērtība šajā gadījumā var tikt pārsniegta.
Starp diviem secīgiem 15 minūšu darba periodiem šajā zonā ir jāpaiet vismaz 1 stundai. Vienas maiņas laikā kopumā ir pieļaujami 4 īstermiņa iedarbības periodi. Maiņas viduspunktā
vienmēr ir jānodrošina atbilstība arodekspozī-
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dažādās rūpnīcas vietās. Bīstamības līmeni var
noteikt, balstoties uz esošo riska līmeni. Augsts
riska līmenis nozīmē bīstamību, taču zems riska
līmenis nav automātiski pielīdzināms pilnīgai
drošībai.

Nepieciešami atbilstoši individuālie aizsardzības līdzekļi

cijas robežvērtībām.
Neraugoties uz ražotnes pastāvīgo darbību, tas,
vai formaldehīda koncentrācija ir krietni zem
0,3 ppm, ir viegli pārbaudāms, un tāpēc zonu
var marķēt zaļā krāsā, kas tai ļauj piekļūt bez
riska tikt pakļautam formaldehīda iedarbībai.
Kad iekārta apstājas vai līmēšanā netiek izmantots formaldehīds, vai formaldehīda koncentrācijas līmenis ir zem 0,3 ppm, zona vairs netiek
norobežota. Pēc tam zonām var piekļūt bez riska tikt pakļautam formaldehīda iedarbībai. Laika ierobežojums, kas jāievēro starp ražošanas
apturēšanu un piekļuvi zonai bez individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, ir jānosaka rūpnīcā, pamatojoties uz veiktajiem mērījumiem.
Lai noteiktu katru zonu, standarta ražošanas
apstākļos ir jāveic 3 vai vairāk stacionārie mērījumi, lai iegūtu raksturojošu pārskatu par formaldehīda emisiju līmeni katrā noteiktajā zonā
un lai reģistrētu mērījumu vērtību katrā ražošanas vietā atbilstoši 4.5. punkta tabulai. Zonas
var noteikt, pamatojoties arī uz personīgajiem
mērījumiem.

4.5 Mērīšanas kampaņu noteikšana un īstenošana darba vietā

Visi uzņēmumi, uz kuriem attiecas šis nolīgums,
veic darbavietas kvantitatīvo novērtējumu, lai
noteiktu emisiju un iedarbības līmeni un vajadzību veikt profilaktiskos pasākumus, kā arī ievērotu arodekspozīcijas robežvērtības.
Atkarībā no darba organizācijas specifikas un

esošajām praksēm atbilstoši EN 689 tiek ieteiktas divas atšķirīgas pieejas.
1. Uz stacionāriem mērījumiem balstīts novērtējums un iedarbības līmeņa zonu noteikšana;
2. Uz personīgiem mērījumiem balstīts novērtējums un līdzīgas iedarbības grupas, ja tas
ir tehniski iespējams.
Šim nolūkam ir jāveic personīgie mērījumi vai
arī jāaprēķina stacionāri vietu mērījumi, ievēro-

jot to modeli. Lai to izdarītu, ir jāsagatavo izvērtējamās darba vietas, piemēram, presēšanas
pārbaudes stacijas, laika profils, lai parādītu,
cik ilgs laiks pavadīts katrā zonā. Šie laiki ir jānosaka, balstoties uz standarta darba dienām.
Pēc tam ir jāpārbauda atbilstība robežvērtībai,
pārveidojot emisijas līmeni uz vidējo iedarbības
ilgumu. Sarkanajās zonās, kurām var piekļūt
tikai personas ar atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļiem, aprēķinos tiek piemērota
nulles emisija saskaņā ar EN 689:

Piemērs:
Joma

Mērījumu
vērtība
[ppm]

Zona Vidējais pavadītais laiks
vienas maiņas laikā [stundas]:

Līmvielas pārklājums

0,15

0,5

0,01

Noklāšana

0,30

2 x 0,25

0,02

Iepriekšēja presēšana

0,70

0,5

0,00

Līmvielas presēšana

0,20

2

0,05

Diagonālais zāģis

1,00

0,25

0,00

Atdzesēšanas rats

0,40

0,25

0,01

Vadības telpa

<0,1

4

0,00
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0,09

Vidējā vērtība maiņā:

Aprēķins
[ppm]:

Šis aprēķins jāveic katrā darba vietā, kur visas
maiņas laikā var sastapties ar vairākiem formaldehīda iedarbības scenārijiem. Lai dokumentētu maiņas vidējās vērtības atbilstību, šāda veida
vērtība ir jāaprēķina, izmantojot esošos mērījumus.

tusa maiņa (mērīšanas metode, aprēķina
modelis, …);
3. Izmaiņas novērtēšanas standartos, izmaiņas robežvērtībās;
4. Citu uzticama rezultāta ieguvei būtisku faktoru maiņa.

Inhalācijas ekspozīcijas pārbaudei jāizmanto
dokumentācija par esošajiem aizsardzības pasākumiem, kā arī visi citi noteiktie pasākumi,
kas var būt jāveic, tai skaitā efektivitātes pārbaude. Regulāri vai pēc vajadzības pārbaudiet,
vai izdarītie slēdzieni ir piemērojami bez nekādām izmaiņām (efektivitātes pārbaude). Laika
intervāli starp šīm pārbaudēm ir atkarīgi no
ekspluatācijas apstākļiem, kas jānosaka novērtējuma laikā. Pārbaudes ieteicams veikt reizi
gadā, lai gan, kur vien iespējams, jāņem vērā
arī sezonālie faktori, kas ietekmē iedarbības līmeni. Iespējamie pārbaudes veikšanas iemesli
var būt tālākie:

Ja izmaiņas būtiski ietekmē inhalācijas ekspozīciju, izdarītie slēdzieni ir jāaktualizē.

1. Izmaiņas būtiskos parametros;
2. Identifikācijas procesa piemērojamības sta-

4.6 Riska mazināšanas un novēršanas pasākumu īstenošana

Riska mazināšanas un novēršanas rīcības rokasgrāmata atbilst hierarhijas principam:
Aizvietošana, kam seko tehniskie, organizatoriskie un individuālie aizsardzības pasākumi
(STOP pasākumu hierarhija). Tas ietver:
• Riska novērtējumu;
• Profilaktiskos pasākumus;
• Dokumentāciju;
• Pasākumu efektivitātes izvērtēšanu.
Iespējamie pasākumi, pamatojoties uz šo rīcības rokasgrāmatu, ietver tālākos uzlabojumus:
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• Ražotnes un/vai aprīkojuma ierobežošanas
pakāpe;
• Caur kanāliem izvadīto emisiju uztveršana;
• Difūzo emisiju kontrole;
• Vispārējā ventilācija;
• Izplūdes gāzu vietējās ventilācijas efektivitāte;
• Darba organizācija iedarbības ilguma samazināšanai;
• Darbinieku un viņu pārstāvju apmācības un
informēšana;
• Individuālo aizsardzības līdzekļu izvēle, uzglabāšana un apkope un darbinieku apmācības.

4.8 Dokumentācija

4.7 Riska novērtējuma
aktualizēšana

Kā norādīts ES Kancerogēnu un mutagēnu
direktīvas 14. pantā, visiem darbiniekiem, kuri
strādā attiecīgajās vietās un var tikt pakļauti
formaldehīda iedarbībai, ir jānodrošina medicīniskā uzraudzība.

Novērtējumu periodisku atkārtošanu nosaka
Kancerogēnu un mutagēnu direktīvas 3. panta
2.4. punkts, valsts prasības un iedarbības koncentrācijas salīdzinājumā ar arodekspozīcijas
robežvērtībām. Koncentrācijai darba vietā jābūt
pēc iespējas zemākai. Periodiskajā novērtējumā galveno uzmanību paredzēts pievērst uzdevumiem, funkcijām un jomām, kur koncentrācija darba vietā var pārsniegt arodekspozīcijas
robežvērtības vai būt tuvu tām. Novērtējumu ir
jāatkārto reizi gadā. Būtisku ražošanas izmaiņu
gadījumā riska novērtējums var būt jāpārskata
vai jāatkārto.

Mērīšanas kampaņās neatkarīgi no mērīšanas
stratēģijas sistemātiski tiek sagatavoti mērījumu ziņojumi, kuros īpaši jāiekļauj informācija
par darba vietas un ražošanas apstākļiem, līdzīgu iedarbības grupu (SEG) rezultātiem vai
konkrēto uzdevumu.
Mērījumu kampaņu rezultāti un pētniecības
un izstrādes materiālos/literatūrā atrodamā
informācija par formaldehīda aizstāšanu ir jāpadara pieejama attiecīgajām ieinteresētajām
personām.

4.9 Medicīniskā uzraudzība

Formaldehīds ātri metabolizējas, līdz ar to tas
organismā neuzkrājas. Tāpēc klasiskais biomonitorings var nebūt efektīvs formaldehīda
gadījumā. Nekādas citas alternatīvas metodes
pašreiz nepastāv. Parakstītāji sekos līdzi šim
jautājumam un sociālajiem partneriem ieteiks
realizējamus medicīniskās uzraudzības variantus.

5. DOMSTARPĪBU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
Ja nolīguma īstenošanas laikā rodas domstarpības, parakstījušās puses cenšas atrast
risinājumu, kas atbilst šim nolīgumam, valsts
tradīcijām un domstarpību izšķiršanas noteikumiem. Ja netiek atrasts risinājums valsts
mērogā, var konsultēties ar Eiropas nolīguma
parakstītājiem.
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6. LAIKA GRAFIKS UN ZIŅOŠANA
6.1 Vispārīgi noteikumi

EPF un EFBWW dalībnieki, kas īsteno šo nolīgumu ES sociālā dialoga projekta ietvaros,
tiek aicināti drošības speciālistam darīt zināmu
savu pieredzi. Tiek lūgts izpildīt šādas minimālās prasības:
• Ziņojums par ievērotajām riska novērtēšanas
procedūrām;
• Ražošanas, kā arī zonu sistēmas un darba
vietu iedalījuma apraksts;
• Mērījumu vērtības, kas atbilst katras ražošanas vietas zonu iedalījumam (vidējā un maksimālā vērtība, testa rezultātu skaits);
• Apmācīto un rīcības rokasgrāmatas īstenošanā iesaistīto darbinieku skaits un saņemtie
komentāri.

6.2 EPF dalībnieki, uz kuriem attiecas brīvprātīgais nolīgums

Visi EPF dalībuzņēmumi, uz kuriem attiecas
autonomais nolīgums, ievieš šo rīcības rokasgrāmatu visās savās koksnes paneļu ražotnēs
Eiropas Savienībā un iesniedz ziņojumus tieši
EPF vai ar valsts pārstāvju asociācijas starpniecību, ar ko tie ir saistīti:
• Zonu sistēmas un darba vietu sadalījums visās koksnes paneļu ražošanas līnijās, kas atrodas ES;
• Mērījumu vērtības, kas atbilst katras ražošanas vietas zonu iedalījumam (vidējā un maksimālā vērtība, testa rezultātu skaits) katrā
rūpnīcā;
• Vidējai vērtībai maiņā saskaņā ar 4.5. punktā
norādīto tabulu;
• Apmācīto un rīcības rokasgrāmatas īstenošanā iesaistīto darbinieku skaits;
• Atbildīgā uzņēmuma nosaukums, kas ir pilnvarots sniegt atbildes.
Laika grafiks saskaņā ar EPF saistībām attiecībā uz saistošām arodekspozīcijas robežvērtībām:

• 2017-2018: Eiropas rīcības rokasgrāmatas formaldehīdam izstrāde un sagatavošanās tās
ieviešanai;
• 2018: Eiropas rīcības rokasgrāmatas pabeigšana, pieņemšana un parakstīšana, tās izplatīšana visām dalībasociācijām un saistītajiem
uzņēmumiem un pirmā Eiropas apmācību
semināra organizēšana 2018. gada novembrī
Lisabonā;
• 2019: Attiecīgo darbinieku informēšana par
rīcības rokasgrāmatu visos saistītajos dalībuzņēmumos un sagatavošanās zonu nodalīšanai;
• 2020-2021: Visi dalībuzņēmumi nosaka zonas un uzsāk ziņošanu EPF:
• Eiropas pasniedzēju apmācību (Train-theTrainer) semināri 2020. gada otrajā pusē,
kam sekos valsts, reģionālie un/vai uzņēmumu semināri 2021. gada pirmajā pusē;
• Līdz 2021. gada 2. ceturkšņa beigām ir jānorāda katras rūpnīcas zonu iedalījums un
informēto darbinieku skaits;
• Mērījumu vērtības, kas atbilst zonas iedalījumam, un apmācīto darbinieku skaits.
• 2020: Visi uzņēmumi sāk iesniegt ziņojumus
EPF, galveno uzmanību pievēršot:
• Rūpnīcu skaitam, kas īsteno rīcības rokasgrāmatu;
• Darbinieku skaitu, kas ir saņēmuši informāciju un piedalās rokasgrāmatas īstenošanā;
• Pirmo pieredzi zonu noteikšanā.
• 2021: Visi uzņēmumi sāk iesniegt pilnus ziņojumus EPF, galveno uzmanību pievēršot:
• Sarkano un sarkano/zaļo zonu samazināšanai;
• Iedarbībai pakļauto darbinieku skaita samazināšanai;
• Vidējai vērtībai maiņā saskaņā ar 4.5. punktā norādīto tabulu;
• Pārskatītam zonu iedalījumam, ja vajadzīgs.
• 2022: EPF uzsāk rīcības rokasgrāmatas īstenošanas bibliotēkas izveidi.

11

7. ĪSTENOŠANA
Šis autonomais nolīgums tiek noslēgts uz trīs gadiem, ja vien parakstījušās puses nenolemj to pagarināt.
Ja to nosaka valsts noteikumi un izveidotās darba attiecības, līgums ir spēkā valsts līmenī tikai tādā
gadījumā, ja tas ir parakstīts Eiropas līmenī un attiecīgās valsts līmenī.

Oriģinālo versiju 2018. gada 29. novembrī Lisabonā parakstīja:

Džastins Dārdens [Justin Daerden]			
Pastāvīgās kokapstrādes komitejas priekšsēdētājs
EFBWW						
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Kriss Vijnendāls [Kris Wijnendaele]
Valdes loceklis un tehniskais direktors
EPF

Pielikums
EPF saistības

EIROPAS KOKSNES PANEĻU FEDERĀCIJAS (EPF)
SAISTĪBAS PAR DARBINIEKU VESELĪBAS AIZSARDZĪBU, ĪSTENOJOT PAREIZU FORMALDEHĪDA APSTRĀDI UN LIETOŠANU
Eiropas Koksnes paneļu federācijas (EPF)
dalībnieki pēc tam, kad Zinātniskā komiteja
par arodekspozīcijas robežvērtībām (SCOEL)
2016. gadā publicēja ieteikumus formaldehīda arodekspozīcijas robežvērtībām, gatavojas
nodrošināt atbilstību šīm arodekspozīcijas robežvērtībām visās savās rūpnīcās, lai uzlabotu
savu darbinieku aizsardzību Eiropā, kas kalpo
kā būtisks Kancerogēnu un mutagēnu direktīvas īstenošanas pasākums pēc formaldehīda
pārklasificēšanas.
1. pants - Mērķi
Šo saistību mērķis ir
a) aizsargāt visu to darbinieku veselību, kuri,
strādājot koksnes paneļu nozarē, darba
vietā ir pakļauti formaldehīda iedarbībai,
uzliekot visiem dalībuzņēmumiem pienākumu nodrošināt atbilstību Zinātniskās komitejas par arodekspozīcijas robežvērtībām
(SCOEL) ieteiktajām un ES Darba drošības
un veselības aizsardzības padomdevējas
komitejas pieņemtajām arodekspozīcijas
robežvērtībām 0,3 (8 h salīdzināmais periods)/0,6 ppm (15 min īslaicīgas iedarbības
robežvērtība);
b) novērst plaisu regulējumā, līdz Eiropas līmenī ar noteikumu palīdzību tiks piemērota
saistoša arodekspozīcijas robežvērtība, pamatojoties uz SCOEL priekšlikumiem;
c) nodrošināt atbilstību uzņēmuma līmenī tā, it
kā attiecīgais regulējums jau būtu spēkā.
2. pants - Darbības joma
Saistības attiecas uz drošu formaldehīda
apstrādi visās EPF dalībuzņēmumu ražotnēs
Eiropā.

3. pants - Koncepcija un rīcība **
Ņemot vērā mainīgo iedarbības līmeni presēšanas zonā un pamatojoties uz iepriekšējo pieredzi ar riska novērtēšanu koksnes paneļu nozarē, ir svarīgi izmantot īpaši pielāgotu pieeju;
tā, pirmkārt, ir radīta labās prakses* ietvaros,
kas savukārt tika izveidota ES kokapstrādes
nozares sociālā dialoga ietvaros un sīkāk izstrādātas koncepcijas veidā tika iekļauta attiecīgajā konvencijā starp darbiniekiem un Vācijas
arodbiedrībām**.
Lai gan koksnes paneļu ražošanas procesa uzraudzība galvenokārt notiek ar gaisa kondicionēšanu aprīkotās vadības telpās, ir nepieciešama papildu kontrole uz vietas – zonās ar nelielu
formaldehīda emisiju (piemēram, tīrīšanas, apkopes vai kvalitātes uzraudzības nolūkos). Koncepcijas galvenais mērķis ir visu to darbinieku
veselības aizsardzība, kuri veic gan šīs, gan visas pārējās darbības. Realizējot šo koncepciju,
kas pamatojas uz zināšanām, kas iegūtas ar
personīgo un stacionāro mērījumu veikšanas
palīdzību, katrs darbinieks, kā arī ārējie darbinieki un apmeklētāji vienmēr apzinās riskus,
kas saistīti ar maksimālu formaldehīda koncentrāciju dažādās presēšanas zāles vietās, un var
veikt atbilstošus aizsardzības vai evakuācijas
pasākumus, kolīdz viņi sajūt formaldehīda smaku vai vienkārši izjūt diskomfortu. Turklāt darbinieki, kuriem jāveic ārkārtas apkopes darbi vai
cita veida iejaukšanās, precīzi zina, kurās vietās
viņiem piesardzības nolūkos ir jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi.
Visām rūpnīcām ir pienākums ieviest vizuālas
norādes un organizēt regulāras darbinieku apmācības, lai nodrošinātu, ka viņiem ir visaptverošas zināšanas par sistēmu.
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Lai kontrolētu šo iedalījumu dažādās zonās, regulāri ir jāveic mērījumi.
Šie mērījumi tiks veikti saskaņā ar Eiropas
standartu EN 689.
Tie tiks veikti vismaz reizi gadā vai gadījumā, ja
ražošanā notikušas būtiskas izmaiņas (piemēram, līmes, produkti).
Ja uzņēmumi ir reģistrēti valstīs vai reģionos,
kuros jau tiek piemērotas SCOEL ieteiktās robežvērtības un vismaz iepriekš minētais minimālais mērījumu biežums, tad tiek uzskatīts,
ka tie ievēro pašreizējās saistības attiecībā uz
ziņojumu iesniegšanu EPF uzraudzības darba
grupai, demonstrējot atbilstību prasībām.
4. pants – Uzraudzība
a) Katrā koksnes paneļu ražošanas vietā tiks
ieviesta uzraudzības programma, lai ievērotu 3. pantā un labajā praksē* izklāstītos
noteikumus. Šim nolūkam darba devējs
katrā objektā iecels darbinieku (piemēram,
objekta komandas vadītāju), kas uzraudzīs
koncepcijas piemērošanu. Viņš/viņa pēc
pieprasījuma ziņos personai, kas izvirzīta
saskaņā ar 2. punktu.
b) Darba devējs saskaņā ar Padomes Direktīvas
89/391 (par pasākumiem, kas ieviešami, lai
uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības
aizsardzību darbā) 7. pantu izvirzīs vienu vai
vairākus darbiniekus, kas uzraudzīs šīs koncepcijas piemērošanu vai nepiemērošanu.
5. pants – Ziņošana
a) Valsts pārstāvju asociācijas sagatavos gada
ziņojumus par visu tajā iekļauto dalībuzņēmumu saistību izpildi un iesniegs tos EPF
Briselē. Dalībuzņēmumi no valstīm, kurās
nepastāv valsts pārstāvju asociācijas, vai
dalībuzņēmumi, kas darbojas bez pārstāvja, iesniedz ikgadējos atbilstības ziņojumus
tieši EPF.
b) EPF izveidos uzraudzības darba grupu, kuras pienākums būs atbildēt uz attiecīgo uzraugu un regulatoru (Eiropas Komisijas un/
vai valsts administrāciju) pieprasījumiem
saņemt ziņojumu par saistību izpildi un izrietošo atbilstību saistošajām arodekspozīcijas robežvērtībām.
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c) EPF dalībniekiem, kuri nepilda saistības, tiks
atgādināts par viņu saistībām, un par viņiem
pēc pieprasījuma var tikt ziņots uzraudzības
iestādēm. Atkārtotas saistību nepildīšanas
gadījumā par šiem dalībniekiem tiks ziņots
valdei, un tie var tikt izslēgti no federācijas.
6. pants – Sadarbība ar arodbiedrībām
Paredzēts, ka saistības tiks īstenotas ciešā sadarbībā ar arodbiedrībām, proti, Eiropas Celtniecības un kokapstrādes darbinieku federāciju (EFBWW), tas it īpaši tiks ierosināts sociālo
partneru projekta ietvaros (īstenojot ES Sociālā
dialoga programmu), ko finansē Eiropas Komisija un kas tiks uzsākts 2017. gada martā. Pie
galvenajiem projekta plāna punktiem pieder
REF-WOOD ES sociālā dialoga projekta (“Formaldehīda daudzuma samazināšana kokapstrādes nozarē”)* atsākšana, kurā ir norādīta labā
prakse*. Projektā tiks analizēta tās īstenošana,
turklāt tiks ierosināts precizēt 3. pantā izklāstītās
koncepcijas īstenošanas praktiskos aspektus.
Gadījumā, ja nebūs iespējams īstenot sadarbību pašreizējā ES kokapstrādes nozares sociālā dialoga projekta (kurā EPF ir tikai 1 no 3
partneriem, nevis projekta vadītājs) ietvaros
saskaņā ar šo saistību nosacījumiem, tiks meklēta iespēja nodibināt neatkarīgu sadarbību ar
arodbiedrībām.
7. pants - Saistību izpilde
a) 2017-2018: Visu koncepcijas elementu stāvokļa kontrole atbilstoši 3. pantam, vajadzīgo ieviešanas darbību precizēšana un apmācību uzsākšana;
b) 2019: Īstenošanas sākšana, saistības stājas
spēkā;
c) 2020: Tiek uzsākta īstenošanas darbību
rezultātu un arodekspozīcijas robežvērtību
mērījumu ziņošana EPF, lai sagatavotu atbilstības ziņojumus.
REF-WOOD ES sociālā dialoga projekta “Formaldehīda daudzuma samazināšana kokapstrādes nozarē” galīgā publikācija.
Vācijā jau tiek piemērota arodekspozīcijas robežvērtība 0,3/0,6 ppm un darba devēji un
arodbiedrības ir vienojušies par 3. pantā izskaidroto koncepciju un ir parakstījuši attiecīgu
konvenciju (“Handlungsleitfaden”).

Oriģinālo versiju 2018. gada 22.–23. martā
Briselē apstiprināja EPF valde un Ģenerālā
asambleja.

Laika grafika atjauninātā versija, kas norādīta 7. pantā, atbilst rīcības rokasgrāmatai:
2019. gada 11. februāris.
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