
PE631.550/ 1

MT

5.12.2018 A8-0142/ 001-031

EMENDI 001-031 
mill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Rapport
Claude Rolin A8-0142/2018
Il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-esposizzjoni għal karċinoġeni jew 
mutaġeni fuq il-post tax-xogħol

Proposta għal direttiva (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD))

_____________________________________________________________

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Id-Direttiva 2004/37/KE għandha l-
għan li tħares il-ħaddiema mir-riskji għas-
saħħa u s-sigurtà tagħhom mill-esponiment 
għall-karċinoġeni jew il-mutaġeni fuq il-
post tax-xogħol u li tistabbilixxi rekwiżiti 
minimi għal dak l-għan inklużi valuri ta' 
limitu, abbażi tad-data xjentifika u teknika 
disponibbli.

(1) Id-Direttiva 2004/37/KE għandha l-
għan li tħares il-ħaddiema mir-riskji għas-
saħħa u s-sigurtà tagħhom mill-esponiment 
għall-karċinoġeni jew il-mutaġeni fuq il-
post tax-xogħol u li tistabbilixxi rekwiżiti 
minimi għal dak l-għan inklużi valuri ta' 
limitu tal-esponiment okkupazzjonali li 
ma għandhomx jinqabżu, abbażi tal-
informazzjoni disponibbli, inkluża d-data 
xjentifika u teknika, valutazzjoni tal-impatt 
dettaljata dwar l-aspetti soċjali u l-
fattibbiltà ekonomika u d-disponibbiltà ta' 
protokolli u tekniki tal-kejl tal-esponiment 
okkupazzjonali.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
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Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-konformità mal-valuri ta' limitu 
hija mingħajr preġudizzju għall-obbligi l-
oħrajn tal-impjegaturi skont id-
Direttiva 2004/37/KE li għandhom l-għan 
li jnaqqsu l-livell tal-esponiment tal-
ħaddiema, b'mod partikolari bit-tnaqqis 
fl-użu ta' karċinoġeni u mutaġeni fuq il-
post tax-xogħol, il-prevenzjoni jew it-
tnaqqis tal-esponiment tal-ħaddiema 
għall-karċinoġeni jew il-mutaġeni u l-
implimentazzjoni ta' miżuri għal dak il-
għan. Sakemm ikun teknikament 
possibbli, jenħtieġ li dawk il-miżuri 
jinkludu s-sostituzzjoni tal-karċinoġeni 
jew tal-mutaġeni b'sustanzi, taħlitiet jew 
proċessi li ma jkunux perikolużi, jew li 
jkunu inqas perikolużi, għas-saħħa tal-
ħaddiema, l-użu ta' sistemi magħluqa jew 
miżuri oħra li jkollhom l-għan li jnaqqsu 
l-livell tal-esponiment tal-ħaddiema, biex 
b'hekk titrawwem l-innovazzjoni.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 1b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) L-intrapriżi żgħar u medji (SMEs) u 
l-mikrointrapriżi, li jirrappreżentaw il-
maġġoranza l-kbira tal-intrapriżi fl-
Unjoni, għandhom riżorsi finanzjarji, 
tekniċi u umani limitati. Jenħtieġ li l-
konformità tal-SMEs u l-mikrointrapriżi 
tkun iffaċilitata filwaqt li jinżammu livelli 
ta' protezzjoni ugwali għall-ħaddiema 
kollha. F'dan ir-rigward, miżuri, inċentivi 
u għodod diġitali speċifiċi jistgħu jgħinu 
lill-SMEs u lill-mikrointrapriżi 
jikkonformaw b'mod aktar faċli mal-
obbligi tagħhom skont id-
Direttiva 2004/37/KE u b'hekk isir pass 
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ieħor lejn l-eliminazzjoni tar-riskji 
karċinoġeniċi jew mutaġeniċi filwaqt li s-
sħab soċjali jenħtieġ li jiskambjaw l-aħjar 
prattiki.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 1c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1c) Ir-rekwiżiti stabbiliti fid-
Direttiva 2004/37/KE għandhom l-għan li 
jipproteġu lill-ħaddiema mill-karċinoġeni 
u l-mutaġeni fil-livell tal-Unjoni u 
għandhom jitqiesu bħala rekwiżiti minimi. 
L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
valuri ta' limitu u miżuri protettivi aktar 
stretti.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 1d (ġdida)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

(1d) Sa tmiem l-ewwel kwart tal-2019, u 
filwaqt li tqis l-aħħar żviluppi fl-għarfien 
xjentifiku, il-Kummissjoni se tevalwa l-
possibbiltà li temenda l-kamp ta' 
applikazzjoni tad-Direttiva 2004/37/KE 
biex tinkludi sustanzi tossiċi għar-
riproduzzjoni u, abbażi ta' hekk – jekk 
ikun xieraq u wara li tikkonsulta l-
maniġment u l-ħaddiema – tippreżenta 
proposta leġiżlattiva.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Kumitat Xjentifiku għal-Limiti 
tal-Espożizzjoni għal Sustanzi Kimiċi 
fuq ix-Xogħol ("il-Kumitat")55 jassisti 
b'mod partikolari lill-Kummissjoni fl-
evalwazzjoni tal-aħħar data xjentifika 
disponibbli u billi jipproponilha valuri 
ta' limitu tal-esponiment okkupazzjonali 
għall-protezzjoni tal-ħaddiema mir-
riskji kimiċi li għandhom jiġu ffissati 
fil-livell tal-Unjoni skont id-Direttiva 
tal-Kunsill98/24/KE u d-
Direttiva 2004/37/KE. Ġew ikkunsidrati 
wkoll sorsi oħra ta' informazzjoni 
xjentifika, adegwatament robusta u fid-
dominju pubbliku.

(3) Il-Kumitat Xjentifiku għal-Limiti tal-
Espożizzjoni għal Sustanzi Kimiċi fuq ix-
Xogħol ("l-SCOEL)55 u l-Kumitat ta' 
Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa 
fuq il-Post tax-Xogħol (ACSH)55a jassistu 
b'mod partikolari lill-Kummissjoni fl-
identifikazzjoni, fl-evalwazzjoni u fl-
analiżi dettaljata tal-aħħar data xjentifika u 
teknika disponibbli u billi jipproponilha 
valuri ta' limitu tal-esponiment 
okkupazzjonali għall-protezzjoni tal-
ħaddiema mir-riskji kimiċi, li għandhom 
jiġu ffissati fil-livell tal-Unjoni skont id-
Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u d-
Direttiva 2004/37/KE. Ġew ikkunsidrati 
wkoll sorsi oħra ta' informazzjoni 
xjentifika, adegwatament robusta u fid-
dominju pubbliku, b'mod partikolari l-
Aġenzija Internazzjonali għar-Riċerka 
dwar il-Kanċer, l-Organizzazzjoni Dinjija 
tas-Saħħa u l-aġenziji nazzjonali.

__________________ __________________
55 Id-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2014/113/UE tat-
3 ta' Marzu 2014 li tistabbilixxi Kumitat 
Xjentifiku għal-Limiti tal-Espożizzjoni 
għal Aġenti Kimiċi fuq il-Post tax-
Xogħol u li tħassar id-
Deċiżjoni 95/320/KE (ĠU L 62, 
4.3.2014, p. 18).

55 Id-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2014/113/UE tat-
3 ta' Marzu 2014 li tistabbilixxi Kumitat 
Xjentifiku għal-Limiti tal-Espożizzjoni 
għal Aġenti Kimiċi fuq il-Post tax-Xogħol 
u li tħassar id-
Deċiżjoni 95/320/KE (ĠU L 62, 4.3.2014, 
p. 18).
55a Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-
22 ta' Lulju 2003 li tistabbilixxi Kumitat 
ta' Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa 
fuq il-Post tax-Xogħol (2003/C 218/01) 
(ĠU L 218, 13.9.2003, p. 1).

56 Id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-
7 ta' April 1998 dwar il-protezzjoni tas-
saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema minn 
riskji relatati ma' aġenti kimiċi fuq ix-
xogħol (l-erbatax-il Direttiva 
individwali fi ħdan it-tifsira ta' l-
Artikolu 16(1) tad-Direttiva 
89/391/KEE) (ĠU L 131, tal-
05.05.1998, p. 11). 

56 Id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-
7 ta' April 1998 dwar il-protezzjoni tas-
saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema mir-riskji li 
għandhom x'jaqsmu mal-aġenti kimiċi 
fuq il-post tax-xogħol (l-erbatax-il 
Direttiva individwali fit-tifsira tal-
Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) 
(ĠU L 131, tal-05.05.1998, p. 11).
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Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Ix-xogħol tal-Kumitat huwa 
essenzjali għal proċess ta' politika 
responsabbli u jenħtieġ li jkun magħmul 
pubbliku fl-interess tat-trasparenza u tat-
tfassil tal-politika bbażat fuq l-evidenza. 
Jekk ix-xogħol tal-Kumitat irid jiġi 
riorganizzat, jeħtieġ li jiġu garantiti 
riżorsi dedikati għax-xogħol u li ma 
jintilifx l-għarfien espert speċifiku dwar l-
epidemjoloġija, it-tossikoloġija, il-
mediċina okkupazzjonali u l-iġjene 
okkupazzjonali.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 3b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Din id-Direttiva, li temenda d-
Direttiva 2004/37/KE, tistabbilixxi valuri 
ta' limitu u notazzjonijiet dwar il-ġilda fir-
rigward ta' tmien karċinoġeni oħra ma' 
dawk previsti fid-Direttiva 2004/37/KE u 
hija pass ulterjuri fi proċess itwal biex tiġi 
aġġornata dik id-Direttiva. Bl-iskop li 
jkun hemm protezzjoni aħjar għall-
ħaddiema, jenħtieġ li d-
Direttiva 2004/37/KE, wara 
konsultazzjoni mal-SCOEL u l-ACSH, tiġi 
eżaminata mill-ġdid fuq bażi kontinwa u 
tiġi emendata meta jkun meħtieġ fid-dawl 
tal-informazzjoni disponibbli, inkluża 
data xjentifika u teknika miksuba 
progressivament, bħal data dwar ir-riskju 
residwu. Jenħtieġ li emendi ulterjuri għal 
dik id-Direttiva jindirizzaw il-kwistjoni 
tal-esponiment tal-ħaddiema għal sustanzi 
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karċinoġeniċi jew mutaġeniċi li jirriżulta 
mit-tħejjija, l-għoti jew ir-rimi ta' 
mediċini perikolużi, inklużi l-mediċini 
ċitotossiċi, u xogħol li jinvolvi l-
esponiment għal sustanzi karċinoġeniċi 
jew mutaġeniċi fit-tindif, it-trasport, il-
ħasil u r-rimi tal-iskart ta' mediċini 
perikolużi jew ta' materjali kkontaminati 
b'mediċini perikolużi u fil-kura personali 
għall-pazjenti li jkunu qed jiġu kkurati 
b'mediċini perikolużi.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-
Kumitat, fejn disponibbli, in-notazzjonijiet 
dwar il-ġilda u/jew il-valuri ta' limitu għar-
rotta ta' inalazzjoni tal-esponiment huma 
stabbiliti b'rabta mal-perjodu referenzjarju 
medja ponderata skont il-ħin ta' tmien 
sigħat (valuri ta' limitu tal-esponiment fit-
tul) u, għal ċerti karċinoġeni jew mutaġeni, 
għal perjodi ta' referenza iqsar, b'mod 
ġenerali medja ponderata skont il-ħin ta' 
ħmistax-il minuta (valuri ta' limitu tal-
esponiment għal ħin qasir), sabiex jitqiesu 
l-effetti li jirriżultaw mill-esponiment għal 
ħin qasir.

(4) Skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-
SCOEL u tal-ACSH, fejn disponibbli, in-
notazzjonijiet dwar il-ġilda u/jew il-valuri 
ta' limitu għar-rotta ta' inalazzjoni tal-
esponiment huma stabbiliti b'rabta mal-
perjodu referenzjarju ta' medja ponderata 
skont il-ħin ta' tmien sigħat (valuri ta' 
limitu tal-esponiment fit-tul) u, għal ċerti 
karċinoġeni jew mutaġeni, għal perjodi ta' 
referenza iqsar, b'mod ġenerali medja 
ponderata skont il-ħin ta' ħmistax-il minuta 
(valuri ta' limitu tal-esponiment għal ħin 
qasir), sabiex jiġu limitati, kemm jista' 
jkun, l-effetti li jirriżultaw mill-esponiment 
għal ħin qasir. Jenħtieġ li jiġu kkunsidrati 
wkoll sorsi oħra ta' informazzjoni 
xjentifika li jkunu robusti biżżejjed u 
jkunu fid-dominju pubbliku.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-għan ewlieni li tiġi protetta s-
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saħħa tal-feti u tal-ġenerazzjonijiet futuri 
jimplika l-implimentazzjoni ta' miżuri 
speċifiċi għan-nisa f'età li jistgħu joħorġu 
tqal. Jenħtieġ li dawn il-miżuri jvarjaw 
minn informazzjoni xjentifika speċifika 
aġġornata u dokumenti ta' gwida għall-
impjegaturi u l-ħaddiema sa prevenzjoni 
temporanja tal-esponiment għal għadd ta' 
sustanzi, jekk ikun il-każ.

Ġustifikazzjoni

Fost l-oħrajn, il-futur tas-saħħa pubblika u tal-isfidi ekonomiċi fl-UE jiddependi fuq il-livell 
ta' protezzjoni tal-feti, li jiddependi fuq il-livell ta' protezzjoni tal-ambjent tax-xogħol tan-nisa 
li jistgħu joħorġu tqal. Fil-preżent diġà qed jitwettqu miżuri nazzjonali speċifiċi, bħal 
kampanji ta' informazzjoni sempliċi, pereżempju fl-Iżvezja, u dawn jirrappreżentaw għodda 
b'saħħitha li tirresponsabbilizza kemm lill-impjegaturi kif ukoll lill-ħaddiema biex jintlaħqu 
b'mod kollettiv l-għanijiet ta' saħħa pubblika.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Hemm biżżejjed evidenza tal-
karċinoġeniċità taż-żjut li qabel intużaw 
f'magni b'kombustjoni interna biex 
jillubrifikaw u jberrdu l-partijiet li 
jiċċaqilqu fil-magna. Dawn iż-żjut tal-
magna użati huma ġġenerati minn proċess 
u, għalhekk, mhumiex soġġetti għal 
klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill57. Il-Kumitat identifika l-
possibbiltà ta' assorbiment sinifikanti ġol-
ġilda għal dawn iż-żjut, ivvaluta li l-
esponiment okkupazzjonali jseħħ permezz 
tar-rotta dermali u rrakkomanda ħafna li 
tiġi stabbilita notazzjoni dwar il-ġilda. 
Għaldaqstant, xieraq li tkun inkluża ħidma 
li tinvolvi esponiment għal żjut li qabel 
intużaw f'magni b'kombustjoni interna biex 
jillubrifikaw u jberrdu l-partijiet li 
jiċċaqilqu fil-magna fl-Anness I tad-
Direttiva 2004/37/KE u li tiġi stabbilita 
notazzjoni dwar il-ġilda fil-Parti B tal-

(5) Hemm biżżejjed evidenza tal-
karċinoġeniċità taż-żjut li qabel intużaw 
f'magni b'kombustjoni interna biex 
jillubrifikaw u jberrdu l-partijiet li 
jiċċaqilqu fil-magna. Dawn iż-żjut tal-
magna użati huma ġġenerati minn proċess 
u, għalhekk, mhumiex soġġetti għal 
klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill57. L-SCOEL identifika l-
possibbiltà ta' assorbiment sinifikanti mill-
ġilda għal dawn iż-żjut, ivvaluta li l-
esponiment okkupazzjonali jseħħ permezz 
tar-rotta dermali u rrakkomanda ħafna li 
tiġi stabbilita notazzjoni dwar il-ġilda, u l-
ACSH qabel li ż-żjut tal-magna użati 
jiżdiedu mas-sustanzi, it-taħlitiet u l-
proċessi karċinoġeniċi elenkati fl-
Anness I tad-Direttiva 2004/37/KE u fuq 
il-possibbiltà ta' assorbiment sinifikanti 
mill-ġilda. Għaldaqstant, xieraq li tkun 
inkluża ħidma li tinvolvi esponiment għal 
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Anness III tad-Direttiva 2004/37/KE li 
tindika l-possibbiltà ta' assorbiment 
dermali sinifikanti.

żjut li qabel intużaw f'magni b'kombustjoni 
interna biex jillubrifikaw u jberrdu l-
partijiet li jiċċaqilqu fil-magna fl-Anness I 
tad-Direttiva 2004/37/KE u li tiġi stabbilita 
notazzjoni dwar il-ġilda fil-Parti B tal-
Anness III tad-Direttiva 2004/37/KE li 
tindika l-possibbiltà ta' assorbiment 
dermali sinifikanti.

__________________ __________________
57 Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Diċembru 2008 dwar il-
klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ 
tas-sustanzi u t-taħlitiet (ĠU L 353, 
31.12.2008, p. 1).

57 Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Diċembru 2008 dwar il-
klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ 
tas-sustanzi u t-taħlitiet (ĠU L 353, 
31.12.2008, p. 1).

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Teżisti biżżejjed evidenza tal-
karċinoġeniċità tal-emissjonijiet tal-egżost 
mill-magni diżil li jirriżultaw mill-
kombustjoni tad-diżil fil-magni ta' tqabbid 
bil-kompressjoni. L-emissjonijiet tal-
egżost mill-magni diżil huma ġġenerati 
minn proċess u, għalhekk, mhumiex 
soġġetti għal klassifikazzjoni skont ir-
Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a. L-
ACSH qabel li l-esponiment għall-
emissjonijiet tal-egżost mill-magni diżil 
tradizzjonali jiżdied mas-sustanzi, it-
taħlitiet u l-proċessi karċinoġeniċi 
elenkati fl-Anness I tad-
Direttiva 2004/37/KE u talab aktar 
investigazzjonijiet dwar l-aspetti xjentifiċi 
u tekniċi ta' tipi ta' magni aktar ġodda. L-
Aġenzija Internazzjonali għar-Riċerka 
dwar il-Kanċer (IARC) ikklassifikat l-
egżost mill-magni diżil bħala 
karċinoġeniku għall-bnedmin 
(kategorija 1 tal-IARC) u l-IARC 
speċifikat li filwaqt li l-ammont tal-
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partikuli u l-kimiċi huwa mnaqqas fit-tipi 
aktar ġodda ta' magni diżil, għadu mhux 
ċar kif il-bidliet kwantitattivi u kwalitattivi 
jistgħu jissarrfu f'effetti differenti fuq is-
saħħa. L-IARC speċifikat ukoll li huwa 
komuni li jintuża l-karbonju elementali, li 
jikkostitwixxi proporzjon sinifikanti minn 
dawk l-emissjonijiet, bħala markatur tal-
esponiment. Minħabba f'hekk, u fid-dawl 
tal-għadd ta' ħaddiema esposti, huwa 
xieraq li x-xogħol li jinvolvi esponiment 
għall-emissjonijiet tal-egżost mill-magni 
diżil jiddaħħal fl-Anness I tad-
Direttiva 2004/37/KE u li jiġi stabbilit 
valur ta' limitu għad-diżil fil-Parti A tal-
Anness III tagħha għall-emissjonijiet tal-
egżost mill-magni diżil ikkalkulati fuq il-
karbonju elementali. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni tevalwa dak il-valur ta' 
limitu billi tuża l-aktar data xjentifika u 
soċjoekonomika aġġornata. Jenħtieġ li l-
entrati fl-Anness I u l-Anness III tad-
Direttiva 2004/37/KE jkopru d-dħaħen 
minn kull tip ta' magni diżil.
________________
1a Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Diċembru 2008 dwar il-
klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ 
tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u 
jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 
1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament 
(KE) Nru 1907/2006 (ĠU L 353, 
31.12.2008, p. 1).

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) Fir-rigward ta' teknoloġija ġdida bi 
tnaqqis sinifikanti fl-egżost mill-magni 
diżil u fil-konċentrazzjonijiet tal-massa ta' 
karbonju elementali, il-karbonju 
elementali jista' ma jkunx indikatur tal-
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esponiment daqstant utli. X'aktarx, id-
diossidu tan-nitroġenu huwa indikatur 
tal-esponiment aktar rilevanti għall-egżost 
mill-magni diżil b'teknoloġija ġdida. 
Peress li ż-żmien u t-tip tal-magni u tas-
sistemi ta' postrattament tal-egżost 
applikati jvarjaw fil-postijiet tax-xogħol u 
bejniethom, jista' jkun xieraq li jiġi 
stabbilit valur ta' limitu tal-esponiment 
okkupazzjonali għall-egżost mid-diżil 
kemm bħala karbonju elementali 
respirabbli kif ukoll bħala diossidu tan-
nitroġenu. Jenħtieġ li l-Kummissjoni 
teżamina dawk il-valuri ta' limitu billi 
tuża l-aktar data xjentifika u 
soċjoekonomika aġġornata. Jenħtieġ li 
dawn iż-żewġ valuri jiġu ssodisfati fil-
postijiet tax-xogħol fejn jintużaw magni 
diżil. Għalkemm mhix disponibbli data li 
tippermetti paragun dirett tal-potenzjal 
karċinoġeniku tal-egżost mill-magni diżil 
li joħroġ minn magni diżil b'teknoloġija 
ġdida u dawk b'teknoloġija aktar antika, 
it-teknoloġija l-ġdida tal-magni diżil 
biddlet il-kwalità u l-kwantità tal-
emissjonijiet ta' diżil u r-riskji 
karċinoġeniċi assoċjati tnaqqsu iżda ma 
ġewx eliminati. It-tnaqqis sinifikanti fil-
konċentrazzjoni tal-massa tal-egżost mill-
magni diżil f'egżost minn magni diżil 
b'teknoloġija ġdida huwa mistenni li 
jnaqqas ir-riskju tal-kanċer tal-pulmun 
(għal kull kWh). Dan huwa appoġġjat 
mill-konklużjonijiet ta' sensiela ta' studji 
fuq l-annimali li turi livelli baxxi jew 
negliġibbli ta' ġenotossiċità pulmonari u 
ta' ħsara ossidattiva tad-DNA in vivo 
wara esponiment b'inalazzjoni għall-
egżost minn magni diżil b'teknoloġija 
ġdida. Id-determinazzjoni ta' indikaturi 
tal-esponiment rilevanti għall-egżost mill-
magni diżil b'teknoloġija ġdida, inkluża l-
kunsiderazzjoni tad-distribuzzjoni tad-
daqs tal-partikuli u l-metrika differenti 
tal-esponiment għall-partikuli (eż. numru 
vs konċentrazzjoni tal-massa) tkun siewja. 
Barra minn hekk, huwa importanti li jsir 
paragun tal-periklu għal kull unità ta' 
massa tal-egżost mill-magni diżil minn 
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magni diżil b'teknoloġija ġdida u dawk 
b'teknoloġija aktar antika. Hemm bżonn 
ukoll aktar informazzjoni dwar il-livelli 
ta' esponiment fuq il-postijiet tax-xogħol 
fejn jintużaw magni diżil ġodda.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ċerti taħlitiet ta' idrokarburi 
aromatiċi poliċikliċi (PAHs) li fihom il-
benżo[a]piren jissodisfaw il-kriterji għall-
klassifikazzjoni bħala karċinoġeniċi (tal-
kategorija 1A jew 1B) skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1272/2008 u għalhekk huma 
karċinoġeni kif definiti fid-
Direttiva 2004/37/KE. Il-Kumitat 
identifika l-possibbiltà ta' assorbiment 
sinifikanti ġol-ġilda għal dawn it-taħlitiet. 
Għaldaqstant, xieraq li tiddaħħal notazzjoni 
dwar il-ġilda fil-Parti B tal-Anness III tad-
Direttiva 2004/37/KE li tindika l-
possibbiltà ta' assorbiment dermali 
sinifikanti.

(6) Ċerti taħlitiet ta' idrokarburi 
aromatiċi poliċikliċi (PAHs), b'mod 
partikolari dawk li fihom il-benżo[a]piren, 
jissodisfaw il-kriterji għall-klassifikazzjoni 
bħala karċinoġeniċi (tal-kategorija 1A jew 
1B) skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1272/2008 u għalhekk huma 
karċinoġeni kif definiti fid-
Direttiva 2004/37/KE. L-SCOEL identifika 
l-possibbiltà ta' assorbiment sinifikanti 
mill-ġilda għal dawn it-taħlitiet u l-ACSH 
qabel fuq l-importanza li jiġi introdott 
valur ta' limitu tal-esponiment 
okkupazzjonali għall-PAHs u 
rrakkomanda li jitwettaq ix-xogħol sabiex 
jiġu evalwati l-aspetti xjentifiċi bil-ħsieb li 
jiġi propost valur ta' limitu tal-esponiment 
okkupazzjonali fil-futur. Għaldaqstant, 
xieraq li tiddaħħal notazzjoni dwar il-ġilda 
fil-Parti B tal-Anness III tad-
Direttiva 2004/37/KE li tindika l-
possibbiltà ta' assorbiment dermali 
sinifikanti. Jenħtieġ li jitwettqu wkoll 
aktar investigazzjonijiet sabiex jiġi 
vverifikat jekk l-annotazzjoni 2 fl-
Anness I jkunx hemm bżonn tiġi estiża 
biex tkopri xogħol li jinvolvi proċessi ta' 
ħruq u proċessi ta' kombustjoni 
b'temperatura għolja u li jiġi stabbilit 
valur limitu għall-benżo[a]piren sabiex il-
ħaddiema jkollhom protezzjoni aħjar 
minn taħlitiet ta' idrokarburi aromatiċi 
poliċikliċi.
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Emenda 15

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) It-trikloroetilen jissodisfa l-kriterji 
għall-klassifikazzjoni bħala karċinoġeniku 
(il-kategorija 1B) skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1272/2008 u għalhekk huwa 
karċinoġenu kif definit fid-
Direttiva 2004/37/KE. Abbażi tal-
informazzjoni disponibbli, li tinkludi data 
xjentifika u teknika, huwa possibbli li jiġu 
stabbiliti valuri ta' limitu għal trikloroetilen 
b'rabta ma' perjodu ta' referenza ta' tmien 
sigħat (valur ta' limitu fit-tul) u perjodu ta' 
referenza iqsar (15-il minuta). Għal dan il-
karċinoġenu, il-Kumitat identifika l-
possibbiltà ta' assorbiment sinifikanti mill-
ġilda. Għaldaqstant, xieraq li jiġu stabbiliti 
valuri ta' limitu ta' esponiment fit-tul u għal 
żmien qasir għat-trikloroetilen fil-Parti A 
tal-Anness III u li tiddaħħal notazzjoni 
dwar il-ġilda fil-Parti B tal-Anness III tad-
Direttiva 2004/37/KE li tindika l-
possibbiltà ta' assorbiment dermali 
sinifikanti. Fid-dawl tal-evidenza xjentifika 
li tevolvi, il-valuri ta' limitu għal din is-
sustanza se jinżammu taħt rieżami 
partikolarment mill-qrib.

(7) It-trikloroetilen jissodisfa l-kriterji 
għall-klassifikazzjoni bħala karċinoġeniku 
(il-kategorija 1B) skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1272/2008 u għalhekk huwa 
karċinoġenu kif definit fid-
Direttiva 2004/37/KE. Abbażi tal-
informazzjoni disponibbli, li tinkludi data 
xjentifika u teknika, huwa possibbli li jiġu 
stabbiliti valuri ta' limitu għal trikloroetilen 
b'rabta ma' perjodu ta' referenza ta' tmien 
sigħat (valur ta' limitu fit-tul) u perjodu ta' 
referenza iqsar (15-il minuta). Għal dan il-
karċinoġenu, l-SCOEL identifika l-
possibbiltà ta' assorbiment sinifikanti mill-
ġilda u l-ACSH qabel fuq valur ta' limitu 
prattiku abbażi tal-informazzjoni 
disponibbli, li tinkludi data xjentifika u 
teknika. Għaldaqstant, xieraq li jiġu 
stabbiliti valuri ta' limitu ta' esponiment fit-
tul u għal żmien qasir għat-trikloroetilen 
fil-Parti A tal-Anness III u li tiddaħħal 
notazzjoni dwar il-ġilda fil-Parti B tal-
Anness III tad-Direttiva 2004/37/KE li 
tindika l-possibbiltà ta' assorbiment 
dermali sinifikanti. Fid-dawl tal-
evoluzzjoni tal-evidenza xjentifika u 
teknika, il-valuri ta' limitu għal din is-
sustanza se jinżammu taħt rieżami 
partikolarment mill-qrib.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) 4,4'-Metilendianilina (MDA) 
jissodisfa l-kriterji għall-klassifikazzjoni 
bħala karċinoġeniku (il-kategorija 1B) 
skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 
u għalhekk huwa karċinoġenu kif definit 

(8) 4,4'-Metilendianilina (MDA) 
jissodisfa l-kriterji għall-klassifikazzjoni 
bħala karċinoġeniku (il-kategorija 1B) 
skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 
u għalhekk huwa karċinoġenu kif definit 
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fid-Direttiva 2004/37/KE. Abbażi tal-
informazzjoni disponibbli, li tinkludi data 
xjentifika u teknika, huwa possibbli li jiġi 
stabbilit valur ta' limitu għall-4,4'-
Metilendianilina. Għal dan il-karċinoġenu, 
il-Kumitat identifika l-possibbiltà ta' 
assorbiment sinifikanti mill-ġilda. 
Għalhekk huwa xieraq li jiġi stabbilit valur 
ta' limitu fil-Parti A tal-Aness III għall-
4,4'-Metilendianilina u li tiddaħħal 
notazzjoni dwar il-ġilda fil-Parti B tal-
Anness III tad-Direttiva 2004/37/KE li 
tindika l-possibbiltà ta' assorbiment 
sinifikanti mill-ġilda.

fid-Direttiva 2004/37/KE. Abbażi tal-
informazzjoni disponibbli, li tinkludi data 
xjentifika u teknika, huwa possibbli li jiġi 
stabbilit valur ta' limitu għall-4,4'-
Metilendianilina. Għal dan il-karċinoġenu, 
l-SCOEL identifika l-possibbiltà ta' 
assorbiment sinifikanti mill-ġilda u l-
ACSH qabel fuq valur ta' limitu prattiku 
abbażi tal-informazzjoni disponibbli, li 
tinkludi data xjentifika u teknika. 
Għalhekk huwa xieraq li jiġi stabbilit valur 
ta' limitu fil-Parti A tal-Anness III għall-
4,4'-Metilendianilina u li tiddaħħal 
notazzjoni dwar il-ġilda fil-Parti B tal-
Anness III tad-Direttiva 2004/37/KE li 
tindika l-possibbiltà ta' assorbiment 
sinifikanti mill-ġilda.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Epikloroidrina (1-kloro-2,3-
epossipropan) tissodisfa l-kriterji għall-
klassifikazzjoni bħala karċinoġeniku (il-
kategorija 1B) skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1272/2008 u għalhekk hija 
karċinoġenu kif definit fid-
Direttiva 2004/37/KE. Il-Kumitat 
ikkonkluda li mhuwiex possibbli li jiġi 
derivat valur ta' limitu ta' esponiment 
ibbażat fuq is-saħħa għal dan il-
karċinoġenu mhux ta' limitu u 
rrakkomanda li jiġi evitat l-esponiment 
okkupazzjonali. Għall-epikloroidrina, il-
Kumitat identifika l-possibbiltà ta' 
assorbiment sinifikanti mill-ġilda. Abbażi 
tal-informazzjoni disponibbli, li tinkludi 
data xjentifika u teknika, il-Kumitat ta' 
Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa 
fuq il-Post tax-Xogħol ("ACSH") qabel 
fuq valur ta' limitu prattiku. Għalhekk 
huwa xieraq li jiġi stabbilit valur ta' limitu 
għall-epikloroidrina fil-Parti A tal-
Anness III u li tiddaħħal notazzjoni dwar 

(9) L-epikloroidrina (1-kloro-2,3-
epossipropan) tissodisfa l-kriterji għall-
klassifikazzjoni bħala karċinoġeniku (il-
kategorija 1B) skont ir-Regolament (KE) 
Nru 1272/2008 u għalhekk hija 
karċinoġenu kif definit fid-
Direttiva 2004/37/KE. L-SCOEL 
ikkonkluda li mhuwiex possibbli li jiġi 
derivat valur ta' limitu ta' esponiment 
ibbażat fuq is-saħħa għal dan il-
karċinoġenu mhux ta' limitu u 
rrakkomanda li jiġi evitat l-esponiment 
okkupazzjonali. Għall-epikloroidrina, l-
SCOEL identifika l-possibbiltà ta' 
assorbiment sinifikanti mill-ġilda u, abbażi 
tal-informazzjoni disponibbli, li tinkludi 
data xjentifika u teknika, l-ACSH qabel fuq 
valur ta' limitu prattiku. Għalhekk huwa 
xieraq li jiġi stabbilit valur ta' limitu għall-
epikloroidrina fil-Parti A tal-Anness III u li 
tiddaħħal notazzjoni dwar il-ġilda fil-
Parti B tal-Anness III tad-
Direttiva 2004/37/KE li tindika l-
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il-ġilda fil-Parti B tal-Anness III tad-
Direttiva 2004/37/KE li tindika l-
possibbiltà ta' assorbiment sinifikanti mill-
ġilda.

possibbiltà ta' assorbiment sinifikanti mill-
ġilda.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Id-dibromur tal-etilen (1,2-
dibromoetan, EDB) jissodisfa l-kriterji 
għall-klassifikazzjoni bħala karċinoġeniku 
(il-kategorija 1B) skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1272/2008 u għalhekk huwa 
karċinoġenu kif definit fid-
Direttiva 2004/37/KE. Il-Kumitat 
ikkonkluda li mhuwiex possibbli li jiġi 
derivat valur ta' limitu ta' esponiment 
ibbażat fuq is-saħħa għal dan il-
karċinoġenu mhux ta' limitu u 
rrakkomanda li jiġi evitat l-esponiment 
okkupazzjonali. Il-Kumitat identifika l-
possibiltà ta' assorbiment sinifikanti mill-
ġilda għad-dibromatur tal-etilen. Abbażi 
tal-informazzjoni disponibbli, li tinkludi 
data xjentifika u teknika, il-Kumitat ta' 
Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa 
fuq il-Post tax-Xogħol ("ACSH") qabel 
fuq valur ta' limitu prattiku. Għalhekk 
huwa xieraq li jiġi stabbilit valur ta' limitu 
għad-dibromatur tal-etilen fil-Parti A tal-
Anness III u li tiddaħħal notazzjoni dwar 
il-ġilda fil-Parti B tal-Anness III tad-
Direttiva 2004/37/KE li tindika l-
possibbiltà ta' assorbiment sinifikanti mill-
ġilda.

(10) Id-dibromur tal-etilen (1,2-
dibromoetan, EDB) jissodisfa l-kriterji 
għall-klassifikazzjoni bħala karċinoġeniku 
(il-kategorija 1B) skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1272/2008 u għalhekk huwa 
karċinoġenu kif definit fid-
Direttiva 2004/37/KE. L-SCOEL 
ikkonkluda li mhuwiex possibbli li jiġi 
derivat valur ta' limitu ta' esponiment 
ibbażat fuq is-saħħa għal dan il-
karċinoġenu mhux ta' limitu u 
rrakkomanda li jiġi evitat l-esponiment 
okkupazzjonali. L-SCOEL identifika l-
possibbiltà ta' assorbiment sinifikanti mill-
ġilda għad-dibromatur tal-etilen u, abbażi 
tal-informazzjoni disponibbli, li tinkludi 
data xjentifika u teknika, l-ACSH qabel fuq 
valur ta' limitu prattiku. Għalhekk huwa 
xieraq li jiġi stabbilit valur ta' limitu għad-
dibromatur tal-etilen fil-Parti A tal-
Anness III u li tiddaħħal notazzjoni dwar 
il-ġilda fil-Parti B tal-Anness III tad-
Direttiva 2004/37/KE li tindika l-
possibbiltà ta' assorbiment sinifikanti mill-
ġilda.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Premessa 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Id-diklorur tal-etilen (1,2-
dikloroetan, EDC) jissodisfa l-kriterji 
għall-klassifikazzjoni bħala karċinoġeniku 
(il-kategorija 1 B) skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1272/2008 u għalhekk huwa 
karċinoġenu kif definit fid-
Direttiva 2004/37/KE. Abbażi tal-
informazzjoni disponibbli, li tinkludi data 
xjentifika u teknika, huwa possibbli li jiġi 
stabbilit valur ta' limitu għad-diklorur tal-
etilen. Għad-diklorur tal-etilen, il-Kumitat 
identifika l-possibbiltà ta' assorbiment 
sinifikanti mill-ġilda. Għalhekk huwa 
xieraq li jiġi stabbilit valur ta' limitu għad-
diklorur tal-etilen fil-Parti A tal-Anness III 
u li tiddaħħal notazzjoni dwar il-ġilda fil-
Parti B tal-Anness III tad-
Direttiva 2004/37/KE li tindika l-
possibbiltà ta' assorbiment sinifikanti mill-
ġilda.

(11) Id-diklorur tal-etilen (1,2-
dikloroetan, EDC) jissodisfa l-kriterji 
għall-klassifikazzjoni bħala karċinoġeniku 
(il-kategorija 1B) skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1272/2008 u għalhekk huwa 
karċinoġenu kif definit fid-
Direttiva 2004/37/KE. Abbażi tal-
informazzjoni disponibbli, li tinkludi data 
xjentifika u teknika, huwa possibbli li jiġi 
stabbilit valur ta' limitu għad-diklorur tal-
etilen. Għad-diklorur tal-etilen, l-SCOEL 
identifika l-possibbiltà ta' assorbiment 
sinifikanti mill-ġilda u, abbażi tal-
informazzjoni disponibbli, li tinkludi data 
xjentifika u teknika, l-ACSH qabel fuq 
valur ta' limitu prattiku, filwaqt li 
enfasizza n-nuqqas ta' data xjentifika 
robusta u aġġornata, speċjalment dwar il-
modalità ta' azzjoni. Għalhekk huwa 
xieraq li jiġi stabbilit valur ta' limitu għad-
diklorur tal-etilen fil-Parti A tal-Anness III 
u li tiddaħħal notazzjoni dwar il-ġilda fil-
Parti B tal-Anness III tad-
Direttiva 2004/37/KE li tindika l-
possibbiltà ta' assorbiment sinifikanti mill-
ġilda.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Il-ftehimiet bejn is-sħab soċjali, 
bħad-Djalogu Soċjali "Ftehim dwar il-
Protezzjoni tas-Saħħa tal-Ħaddiema 
Permezz tat-Trattament u l-Użu Tajjeb 
tas-Silika Kristallina u tal-Prodotti li 
fihom is-Silika Kristallina" (NEPSI), li 
jipprovdi gwida u għodod li jappoġġjaw, 
flimkien ma' miżuri regolatorji, l-
implimentazzjoni effettiva tal-obbligi tal-
impjegaturi stabbiliti fid-
Direttiva 2004/37/KE, huma strumenti 
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siewja li jikkomplementaw il-miżuri 
regolatorji. Jenħtieġ li l-Kummissjoni 
tħeġġeġ lis-sħab soċjali jikkonkludu 
ftehimiet bħal dawn. Madankollu, 
jenħtieġ li l-konformita ma' dawn il-
ftehimiet ma titqiesx bħala preżunzjoni 
tal-konformità mal-obbligi tal-impjegaturi 
stabbiliti fid-Direttiva 2004/37/KE.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-Kummissjoni kkonsultat il-
Kumitat ta' Konsulenza dwar is-Sigurtà u 
s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol, stabbilit 
bid-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-
22 ta' Lulju 2003. Hija wettqet ukoll 
konsultazzjoni f'żewġ stadji mas-sħab 
soċjali Ewropej skont l-Artikolu 154 tat-
TFUE.

(13) Il-Kummissjoni kkonsultat mal-
ASCH u wettqet konsultazzjoni f'żewġ 
stadji mas-sħab soċjali Ewropej skont l-
Artikolu 154 tat-TFUE.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-valuri ta' limitu stabbiliti f'din id-
Direttiva għandhom jinżammu taħt 
reviżjoni fid-dawl tal-implimentazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-
reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-
awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi 
kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija 
Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda 
d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-
Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill 
u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-
Kummissjoni kif ukoll id-
Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-

(15) Il-valuri ta' limitu stabbiliti f'din id-
Direttiva għandhom jinżammu taħt 
reviżjoni fid-dawl tal-implimentazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-
reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-
awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi 
kimiċi (REACH), li jistabbilixxi Aġenzija 
Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li jemenda 
d-Direttiva 1999/45/KE u li jħassar ir-
Regolament (KEE) Nru 793/93 tal-Kunsill 
u r-Regolament (KE) Nru 1488/94 tal-
Kummissjoni kif ukoll id-
Direttiva 76/769/KEE tal-Kunsill u d-
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Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 
93/105/KE u 2000/21/KE58 tal-
Kummissjoni kif ukoll l-opinjonijiet tal-
Kumitat għall-Istima tar-Riskji (RAC) tal-
ECHA u tal-Kumitat għall-Analiżi 
Soċjoekonomika (SEAC), b'mod 
partikolari sabiex tiġi kkunsidrata l-
interazzjoni bejn il-valuri ta' limitu 
stabbiliti fid-Direttiva 2004/37/KE u r-
relazzjonijiet bejn id-doża u r-rispons, l-
informazzjoni dwar l-esponiment attwali, u 
fejn disponibbli, id-DNELs (Livelli 
Derivati ta' Bla Effett) derivati għall-kimiċi 
perikolużi skont dak ir-Regolament.

Direttivi 91/155/KEE, 93/67/KEE, 
93/105/KE u 2000/21/KE58 tal-
Kummissjoni kif ukoll l-opinjonijiet tal-
Kumitat għall-Istima tar-Riskji (RAC) tal-
ECHA u tal-Kumitat għall-Analiżi 
Soċjoekonomika (SEAC), b'mod 
partikolari sabiex tiġi kkunsidrata l-
interazzjoni bejn il-valuri ta' limitu 
stabbiliti fid-Direttiva 2004/37/KE u r-
relazzjonijiet bejn id-doża u r-rispons, l-
informazzjoni dwar l-esponiment attwali, u 
fejn disponibbli, id-DNELs (Livelli 
Derivati ta' Bla Effett) derivati għall-kimiċi 
perikolużi skont dak ir-Regolament sabiex 
il-ħaddiema jiġu protetti b'mod effikaċi.

__________________ __________________
58 ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1. 58 ĠU L 396, 30.12.2006, p. 1.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Billi l-għanijiet ta' din id-Direttiva, li 
huma biex itejbu l-kundizzjonijiet tal-
għajxien u tax-xogħol u biex iħarsu s-
saħħa tal-ħaddiema minn riskji speċifiċi li 
jirriżultaw mill-esponiment għall-
karċinoġeni, ma jistgħux jintlaħqu b'mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri, iżda jistgħu 
jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-
Unjoni tista' tadotta miżuri, skont il-
prinċipju tas-sussidjarjetà kif stipulat fl-
Artikolu 5(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stipulat fl-Artikolu 5(4) 
tat-TUE, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn 
minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu 
dawn l-għanijiet.

(16) Billi l-għanijiet ta' din id-Direttiva, li 
huma t-titjib tal-kundizzjonijiet tal-
għajxien u tax-xogħol u l-protezzjoni tas-
saħħa tal-ħaddiema minn riskji speċifiċi li 
jirriżultaw mill-esponiment għall-
karċinoġeni u għall-mutaġeni, ma jistgħux 
jintlaħqu b'mod suffiċjenti mill-Istati 
Membri, iżda pjuttost jistgħu jintlaħqu 
aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' 
tadotta miżuri, skont il-prinċipju ta' 
prekawzjoni kif stipulat fl-Artikolu 191(2) 
tat-TFUE u l-prinċipju tas-sussidjarjetà 
kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-
proporzjonalità, kif stipulat f'dak l-
Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn 
minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu 
dawn l-għanijiet.
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Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Direttiva 2004/37/KE
Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Jiddaħħal l-artikolu li ġej: 
"Artikolu 13a
Ftehimiet bejn is-sħab soċjali
Il-Kummissjoni għandha tħeġġeġ lis-sħab 
soċjali jikkonkludu ftehimiet ta' djalogu 
soċjali li jipprovdu gwida u għodod sabiex 
tiġi appoġġjata l-implimentazzjoni 
effettiva tal-obbligi tal-impjegaturi 
stabbiliti f'din id-Direttiva. Dawn il-
ftehimiet għandhom jiġu elenkati fl-
Anness VIa. Din il-lista għandha tiġi 
aġġornata b'mod regolari."

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1a (ġdid)
Direttiva 2004/37/KE
Artikolu 18a – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1a) Fl-Artikolu 18a, jiżdied il-paragrafu 
li ġej:
"Il-Kummissjoni għandha, bħala parti 
mill-evalwazzjoni li jmiss tal-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva fil-
kuntest tal-evalwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 17a tad-Direttiva 89/391/KEE, 
tivvaluta wkoll il-possibbiltà li testendi l-
punt 2 eżistenti fl-Anness I tad-
Direttiva 2004/37/KE biex tkopri x-xogħol 
li jinvolvi proċessi ta' ħruq u proċessi ta' 
kombustjoni b'temperatura għolja u 
tistabbilixxi valur ta' limitu għall-
benżo[a]piren sabiex il-ħaddiema jiġu 
protetti b'mod aħjar mit-taħlitiet ta' 
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idrokarburi aromatiċi poliċikliċi. Il-
Kummissjoni għandha tipproponi, jekk 
ikun il-każ, l-emendi meħtieġa b'rabta 
ma' dik is-sustanza."

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1b (ġdid)
Direttiva 2004/37/KE
Artikolu 18a – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1b) Fl-Artikolu 18a, jiżdied il-paragrafu 
li ġej:
"Sat-30 ta' Ġunju 2019, il-Kummissjoni 
għandha, wara konsultazzjoni mal-Istati 
Membri u mas-sħab soċjali, tivvaluta l-
ħtieġa li jiġu modifikati l-valuri ta' limitu 
għall-emissjonijiet tal-egżost mill-magni 
diżil. Il-Kummissjoni għandha tipproponi, 
jekk ikun il-każ, l-emendi meħtieġa 
b'rabta ma' dak il-proċess."

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1c (ġdid)
Direttiva 2004/37/KE
Artikolu 19 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1c) Fl-Artikolu 19, jiżdied il-paragrafu 
li ġej:
"L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-liġijiet u 
l-prattiki nazzjonali li jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti tagħhom ikollhom 
għadd suffiċjenti ta' persunal imħarreġ u 
riżorsi oħra meħtieġa biex iwettqu l-
kompiti tagħhom b'rabta mal-
implimentazzjoni xierqa u effettiva ta' din 
id-Direttiva. Dik l-informazzjoni għandha 
tkun parti mir-rapporti ta' 
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implimentazzjoni ppreżentati mill-Istati 
Membri kull ħames snin skont l-
Artikolu 17a tad-Direttiva tal-
Kunsill 89/391/KEE."

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Direttiva 2004/37/KE
Anness I – punt 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Anness I, jiżdied il-punt li ġej:
"5b. Xogħol li jinvolvi l-esponiment 
għall-emissjonijiet tal-egżost mill-magni 
diżil."

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Anness I – paragrafu 1
Direttiva 2004/37/KE
Anness III – parti A

Test propost mill-Kummissjoni

VALURI TA' LIMITU MIŻURI 
TRANŻIZ
ZJONALI

8 sigħat (3) Terminu qasir (4)

Nru 
CAS 
(1)

Nru 
tal-KE 
(2) 

L-ISEM TAL-
AĠENT

mg/m
3 (5)

ppm 
(6)

f/ml
(7)

mg/m
3

ppm f/ml

79-01-6 201-167-
4

Trikloroetilen 54,7 10 _ 164,1 30 _

101-77-9 202-974-
4

4,4'-
Metilendianilina

0,08 _ _ _ _ _

106-89-8 203-439-
8

Epikloroidrina 1,9 - - - - -

106-93-4 203-444-
5

Dibromur tal-
etilen

0,8 0,1 _ _ _ _

107-06-2 203-458-
1

Diklorur tal-etilen 8,2 2 _ _ _ _
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________________________________________
(1) Nru CAS: In-Numru tar-Reġistru tas-Servizz tal-Astratt Kimiku.
(2) In-Nru tal-KE, jiġifieri EINECS, ELINCS jew NLP, huwa n-numru uffiċjali tas-sustanza fl-Unjoni 
Ewropea, kif definit fit-Taqsima 1.1.1.2 fl-Anness VI, il-Parti 1 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008.
(3) Imkejla jew kkalkulati b'rabta ma' perjodu referenzjarju ta' medja ponderata skont il-ħin ta' tmien 
sigħat (TWA).
(4) Limitu ta' esponiment għal żmien qasir (STEL). Valur ta' limitu li 'l fuq minnu ma għandux ikun 
hemm esponiment u li huwa marbut ma' perjodu ta' 15-il minuta, sakemm mhux speċifikat xorta oħra.
(5) mg/m3 = milligrammi għal kull metru kubu ta' arja f'20°C u 101,3 kPa (pressjoni ta' merkurju ta' 
760 mm).
(6) ppm = partijiet għal kull miljun għall kull volum fl-arja (ml/m3).
(7) f/ml = fibri għal kull millilitru.

Emenda

Fil-Parti A tal-Anness III tad-Direttiva 2004/37/KE jiżdiedu l-entrati li ġejjin:
VALURI TA' LIMITU MIŻURI 

TRANŻIZ
ZJONALI

8 sigħat (3) Terminu qasir (4)

Nru 
CAS (1)

Nru 
tal-KE 
(2)

L-ISEM TAL-
AĠENT

mg/m
3 (5)

ppm 
(6)

f/ml 
(7)

mg/m
3

ppm f/ml

- - Emissjonijiet 
tal-egżost mill-
magni diżil

0,05 
(7a)

- - - - -

- - Emissjonijiet tal-
egżost mill-
magni diżil

0,5 

(7b)
- - - -

79-01-6 201-167-
4

Trikloroetilen 54,7 10 _ 164,1 30 _

101-77-9 202-974-
4

4,4'-
Metilendianilina

0,08 _ _ _ _ _

106-89-8 203-439-
8

Epikloroidrina 1,9 - - - - -

106-93-4 203-444-
5

Dibromur tal-
etilen

0,8 0,1 _ _ _ _

107-06-2 203-458-
1

Diklorur tal-etilen 8,2 2 _ _ _ _

________________________________________
(1) Nru CAS: In-Numru tar-Reġistru tas-Servizz tal-Astratt Kimiku.
(2) In-Nru tal-KE, jiġifieri EINECS, ELINCS jew NLP, huwa n-numru uffiċjali tas-sustanza fl-Unjoni 
Ewropea, kif definit fit-Taqsima 1.1.1.2 fl-Anness VI, il-Parti 1 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008.
(3) Imkejla jew ikkalkulati b'rabta ma' perjodu referenzjarju ta' medja ponderata skont il-ħin ta' tmien 
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sigħat (TWA).
(4) Limitu ta' esponiment għal żmien qasir (STEL). Valur ta' limitu li 'l fuq minnu ma għandux ikun 
hemm esponiment u li huwa marbut ma' perjodu ta' 15-il minuta, sakemm mhux speċifikat xorta oħra.
(5) mg/m3 = milligrammi għal kull metru kubu ta' arja f'20°C u 101,3 kPa (pressjoni ta' merkurju ta' 
760 mm).
(6) ppm = partijiet għal kull miljun għall kull volum fl-arja (ml/m3).
(7) f/ml = fibri għal kull millilitru.
(7a) Imkejla bħala karbonju elementali.
(7b) Imkejla bħala diossidu tan-nitroġenu.

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Anness I – paragrafu 1
Direttiva 2004/37/KE
Anness III – Parti B – ringiela 1

Test propost mill-Kummissjoni

_ _ Taħlitiet ta' idrokarburi aromatiċi 
poliċikliċi li fihom il-
benżo[a]piren li huma 
karċinoġeni skont it-tifsira tad-
Direttiva

ġilda

Emenda

_ _ Taħlitiet ta' idrokarburi aromatiċi 
poliċikliċi, inklużi dawk li fihom 
il-benżo[a]piren, li huma 
karċinoġeni skont it-tifsira tad-
Direttiva

ġilda

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
Direttiva 2004/37/KE
Anness IVa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Jiżdied l-anness li ġej:
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"Anness IVa
Lista ta' Ftehimiet ta' Djalogu Soċjali li 
jipprovdu gwida u għodod sabiex tiġi 
appoġġjata l-implimentazzjoni effettiva 
tal-obbligi tal-impjegaturi
(1) Ftehim dwar il-Protezzjoni tas-Saħħa 
tal-Ħaddiema Permezz tat-Trattament u l-
Użu Tajjeb tas-Silika Kristallina u tal-
Prodotti li fihom is-Silika Kristallina*.
__________________
* ĠU C 279, 17.11.2006."


