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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

 Ġustifikazzjoni għar-rwol tal-Unjoni Ewropea 

 

Il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-

Direttiva 2004/37/KE hija neċessarja, anke mil-lat ta' dawk li huma favur is-sussidjarjetà fil-

qasam tal-protezzjoni soċjali. L-għan tagħha huwa li tipproteġi lill-ħaddiema minn riskji ta' 

prodotti karċinoġeni u mutaġeni.  

Fil-fehma tagħna, konvenzjonijiet internazzjonali jew strumenti oħra setgħu perfettament 

ikollhom ir-rwol li din id-Direttiva hija maħsuba li jkollha.  

Iżda huwa ċar li din hija kwistjoni urġenti, peress li l-mobilità tal-ħaddiema fil-pajjiżi membri 

differenti tissottomettihom għal leġiżlazzjonijiet li xi drabi jkunu inkonsistenti għal xogħol 

jew  espożizzjoni partikolari. Huwa għalhekk fl-interess ta' kulħadd - impjegati, impjegaturi, 

l-Istati li jiggarantixxu s-sistema ta' protezzjoni soċjali tagħhom - li rakkomandazzjonijiet 

konformi ma'  "data moderna u infurmata tax-xjenza" jiġu kondiviżi ma' kulħadd mill-aktar 

fis possibbli. 

 

 Ġustifikazzjoni għall-prudenza neċessarja f'dan il-qasam 
 

Direttiva dwar dan il-qasam m'għandhiex tkun vinkolanti u m'għandhiex timponi skadenzi 

wisq qosra. Id-Direttiva għandna tkun biss inċentiv għall-kumpaniji biex jikkonformaw mal-

istandards malajr kemm jista' jkun, però, minkejja kollox, għandha tikkunsidra r-realtà 

ekonomika ta' kull pajjiż membru. Bl-istess mod, mhuwiex possibbli li jiġu imposti standards 

koerċittivi fin-nuqqas ta' studji preċiżi u vvalidati mill-maġġoranza tar-riċerkaturi. 

Madankollu, min-naħa l-oħra, karatteristika partikolari tal-mard okkupazzjonali hija l-

intervall latenti twil ħafna, bejn 10 sa 40 sena, bejn l-espożizzjoni permezz tal-ġbid bin-nifs 

jew permezz ta' kwalunkwe kuntatt ieħor ma' sustanza karċinoġena jew mutaġena, u d-

dijanjożi inkontestabbli tal-marda. Peress li l-aktar direttiva riċenti hija dik tal-2004, hemm 

urġenza li tiġi riveduta l-lista tal-aġenti tossiċi u r-rati ta' espożizzjoni. Barra minn hekk, is-

snin 1970 raw żieda qawwija tal-attivitajiet fil-minjieri, metallurġiċi u industrijali: għalhekk 

kien hemm numru kbir ta' ħaddiema – u indirettament il-familji tagħhom – esposti għal ħafna 

aġenti. Barra minn hekk tqajjem fl-istess ħin il-kunċett ta' kanċers ikkawżati minn diversi 

aġenti, li diġà beda jikkomplika l-leġiżlazzjoni. 

 

 Ġustifikazzjoni għal strateġija 
 

Għaldaqstant, sabiex tkun loġika u effettiva, l-armonizzazzjoni, li l-għan uniku tagħha huwa li 

tapplika l-prinċipju ta' prekawzjoni, għandha tinvolvi dawn l-azzjonijiet differenti b'mod 

suċċessiv: 

 

1. Id-determinazzjoni mill-Istati Membri, tas-sustanzi jew gruppi ta' sustanzi,  li 

għandhom relazzjoni diretta u ċerta ma' kanċer. 

2. It-tfassil tal-lista tax-xogħlijiet li jinvolvu l-espożizzjoni permezz tal-ġbid bin-nifs jew 

kwalunkwe forma oħra ta' kuntatt mas-sustanza. 

3. It-tul ta' żmien tal-espożizzjoni minima għal prodott u l-intervall latenti qabel ma' 

toħroġ il-marda okkupazzjonali. 

4. Ir-rati massimi tal-espożizzjoni. 
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Dan huwa diġà kkodifikat b'mod wiesa' fil-leġiżlazzjoni dwar il-mard professjonali 

rikonoxxut fi Franza. Dawn huma tabelli komprensivi u jkun xieraq li jintużaw bħala waħda 

mill-bażijiet tekniċi ta' armonizzazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet adottati minn kull Stat 

Membru, jekk dawn ma jkollhomx diġà għodda ekwivalenti. 

 

 Ġustifikazzjoni għat-tfassil ta' dan ir-rapport 
 

Ir-rapporteur hija għalhekk kuntenta li tinkludi fir-rapport tagħha s-sustanzi ġodda li l-istudji 

inkroċjati stabbilixxew is-setgħat karċinoġeni tagħhom u wkoll ir-rati evalwati jew rievalwati 

tat-tossiċità fuq perjodu qasir, medju u twil. 

Iżda r-rapporteur tinkludi lista ta' prodotti li, għall-inqas Stat Membru wieħed, identifikahom 

permezz ta' dispożizzjoni leġiżlattiva jew regolatorja li huma responsabbli b'mod dirett u ċert 

għall-kanċers. Ir-rapporteur għalhekk tinkludi l-kunċett addizzjonali ta' sorveljanza, u tixtieq 

li kull pajjiż membru, jekk dan ma sarx diġà, japplika din is-sorveljanza addizzjonali, sakemm 

jiġu stabbiliti, fil-livell nazzjonali, ir-rati massimi ta' espożizzjoni. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 

għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu 

inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin: 

Emenda  1 

Proposta għal direttiva 

Premessa 17a (ġdida) 
 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

 (17a)  L-aċidu kromiku u l-kromati u l-

bikromati alkalini jew alkalinoterrużi kif 

ukoll il-kromat taż-żingu jissodisfaw il-

kriterji għall-klassifikazzjoni bħala 

sustanzi karċinoġeni, fil-leġiżlazzjoni 

dwar ix-xogħol ta' mill-inqas Stat 

Membru wieħed. Din il-leġiżlazzjoni 

rrikonoxxiet li dawn l-aġenti huma 

responsabbli għall-kanċers 

bronkopulmonari primittivi u l-kanċer tal-

kavitajiet nażali. Għalhekk, dawn is-

sustanzi għandhom ikunu soġġetti għal 

sorveljanza u evalwazzjoni regolari, tal-

anqas kull sentejn; 

Or. fr 
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Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 17b (ġdida) 
 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

 (17b)  L-amini aromatiċi li ġejjin u l-

imluħa tagħhom: 4-aminobifenil u mluħa 

(ksenilamina); 4,4'-diaminobifenil u 

mluħa (benżidina); 2-naftilamina u 

mluħa; 4,4'-metilenbis (2-kloroanilina) u 

mluħa (MBOCA); 3,3'-dimetossibenżidina 

u mluħa (o-dianisidina); 3,3’-

dimetilbenżidina u mluħa (o-tolidina); 4-

kloro-2-metilanilina u mluħa (p-kloro-o-

toluwidina); awramina (kwalità teknika); 

kif ukoll dawn il-koloranti li ġejjin 

derivati mill-benżidina : CI direct black 

38, CI direct blue 6, CI direct brown 

95 jissodisfaw il-kriterji għall-

klassifikazzjoni bħala sustanzi 

karċinoġeni fil-leġiżlazzjoni dwar ix-

xogħol ta' mill-inqas Stat Membru 

wieħed. Din il-leġiżlazzjoni rrikonoxxiet li 

dawn l-aġenti huma responsabbli għall-

kanċers tal-borża tal-awrina u tal-kanal 

tal-awrina. Għalhekk, dawn is-sustanzi 

għandhom ikunu soġġetti għal 

sorveljanza u evalwazzjoni regolari, tal-

anqas kull sentejn; 

Or. fr 

 

Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Premessa 17c (ġdida) 
 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

 (17c)  L-arseniku, il-ġbid bin-nifs ta' trab 

jew fwar li fihom l-arseniku, kif ukoll il-

ġbid bin-nifs ta' trab jew fwar li fihom l-

arsenopirite tad-deheb jissodisfaw il-

kriterji għall-klassifikazzjoni bħala 

sustanzi karċinoġeni fil-leġiżlazzjoni dwar 
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ix-xogħol ta' mill-inqas Stat Membru 

wieħed. Din il-leġiżlazzjoni rrikonoxxiet li 

dawn l-aġenti huma responsabbli għall-

anġjosarkoma tal-fwied, il-kanċers 

bronkopulmonari primittivi u l-kanċers 

tal-ġilda. Għalhekk, dawn is-sustanzi 

għandhom ikunu soġġetti għal 

sorveljanza u evalwazzjoni regolari, tal-

anqas kull sentejn; 

Or. fr 

 

Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Premessa 17d (ġdida) 
 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

 (17d)  Id-derivati taż-żejt mhux maħdum 

li ġejjin: żjut minerali mhux raffinati jew 

ftit raffinati u żjut minerali riġenerati 

użati fl-operazzjonijiet bil-makkinarju u 

għall-ipproċessar ta' metalli, estratti 

aromatiċi, residwi tal-ikrekkjar, żjut tal-

magni użat kif ukoll nugrufun mill-

kombustjoni ta' prodotti taż-żejt mhux 

maħdum jissodisfaw il-kriterji għall-

klassifikazzjoni bħala sustanzi 

karċinoġeni fil-leġiżlazzjoni dwar ix-

xogħol ta' mill-inqas Stat Membru 

wieħed. Din il-leġiżlazzjoni rrikonoxxiet li 

dawn l-aġenti huma responsabbli għall-

kanċers tal-ġilda. Għalhekk, dawn is-

sustanzi għandhom ikunu soġġetti għal 

sorveljanza u evalwazzjoni regolari, tal-

anqas kull sentejn; 

Or. fr 

 

Emenda  5 

Proposta għal direttiva 

Premessa 17e (ġdida) 
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Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

 (17e)  Il-formaldeid jissodisfa l-kriterji 

għall-klassifikazzjoni bħala sustanza 

karċinoġena fil-leġiżlazzjoni dwar ix-

xogħol ta' mill-inqas Stat Membru 

wieħed. Din il-leġiżlazzjoni rrikonoxxiet li 

dan l-aġent huwa responsabbli għall-

kanċers nażofarinġali. Għalhekk, din is-

sustanza għandha tkun soġġetta għal 

sorveljanza u evalwazzjoni regolari, tal-

anqas kull sentejn; 

Or. fr 

 

Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Premessa 17f (ġdida) 
 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

 (17f)  Il-vajrusijiet tal-epatite A, B, C, D 

u E jissodisfaw il-kriterji għall-

klassifikazzjoni bħala sustanzi 

karċinoġeni fil-leġiżlazzjoni dwar ix-

xogħol ta' mill-inqas Stat Membru 

wieħed. Din il-leġiżlazzjoni rrikonoxxiet li 

dawn l-aġenti huma responsabbli għall-

kanċers tal-fwied. Għalhekk, dawn is-

sustanzi għandhom ikunu soġġetti għal 

sorveljanza u evalwazzjoni regolari, tal-

anqas kull sentejn;  

Or. fr 

 

Emenda  7 

Proposta għal direttiva 

Premessa 17g (ġdida) 
 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

 (17g)  It-trab jew id-duħħan li fihom il-
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kadmju jissodisfaw il-kriterji għall-

klassifikazzjoni bħala sustanzi 

karċinoġeni fil-leġiżlazzjoni dwar ix-

xogħol ta' mill-inqas Stat Membru 

wieħed; din il-leġiżlazzjoni rrikonoxxiet li 

dawn l-aġenti huma responsabbli għall-

kanċers bronkopulmonari primittivi. 

Għalhekk, dawn is-sustanzi għandhom 

ikunu soġġetti għal sorveljanza u 

evalwazzjoni regolari, tal-anqas kull 

sentejn; 

Or. fr 

 

Emenda  8 

Proposta għal direttiva 

Premessa 17h (ġdida) 
 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

 (17h)  Il-ġbid bin-nifs ta' trab tal-kobalt 

assoċjat mal-karbur tat-tungstenu qabel 

is-sinterizzazzjoni jissodisfa l-kriterji 

għall-klassifikazzjoni bħala sustanza 

karċinoġena fil-leġiżlazzjoni dwar ix-

xogħol ta' mill-inqas Stat Membru 

wieħed; Din il-leġiżlazzjoni rrikonoxxiet li 

dan l-aġent huwa responsabbli għall-

kanċers bronkopulmonari primittivi. 

Għalhekk, din is-sustanza għandha tkun 

soġġetta għal sorveljanza u evalwazzjoni 

regolari, tal-anqas kull sentejn; 

Or. fr 

 

Emenda  9 

Proposta għal direttiva 

Premessa 17i (ġdida) 
 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

 (17i)  Il-bis (klorometil) etere jissodisfa 

l-kriterji għall-klassifikazzjoni bħala 
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sustanza karċinoġena fil-leġiżlazzjoni 

dwar ix-xogħol ta' mill-inqas Stat 

Membru wieħed; Din il-leġiżlazzjoni 

rrikonoxxiet li dawn l-aġenti huma 

responsabbli għall-kanċers 

bronkopulmonari primittivi. Għalhekk, 

din is-sustanza għandha tkun soġġetta 

għal sorveljanza u evalwazzjoni regolari, 

tal-anqas kull sentejn; 

Or. fr 

 

Emenda  10 

Proposta għal direttiva 

Premessa 17j (ġdida) 
 

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda 

 (17j)  Wieħed jew l-ieħor minn dawn l-

aġenti: n-metil n-nitro n-

nitrosogwanidina; n-etil n-nitro n-

nitrosogwanidina; n-metil n-nitrosourea; 

n-etil n-nitrosourea jissodisfa l-kriterji 

għall-klassifikazzjoni bħala sustanza 

karċinoġena fil-leġiżlazzjoni dwar ix-

xogħol ta' mill-inqas Stat Membru 

wieħed; Din il-leġiżlazzjoni rrikonoxxiet li 

dawn l-aġenti huma responsabbli għat-

tumori cerebri. Għalhekk, dawn is-

sustanzi għandhom ikunu soġġetti għal 

sorveljanza u evalwazzjoni regolari, tal-

anqas kull sentejn; 

Or. fr 

 

Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Direttiva 2004/37/KE 

Anness I – punt 6a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6a.  Xogħol li jinvolvi l-espożizzjoni 

għall-aċidu kromiku u l-kromati u l-

bikromati alkali jew alkalinoterrużi kif 

ukoll għall-kromat taż-żingu. 

Or. fr 

 

Emenda  12 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Direttiva 2004/37/KE 

Anness I – punt 6b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6b. Xogħol li jinvolvi l-espożizzjoni 

għall-amini aromatiċi li ġejjin u l-imluħa 

tagħhom: 4-aminobifenil u mluħa 

(ksenilamina); 4,4'-diaminobifenil u 

mluħa (benżidina); 2-naftilamina u 

mluħa; 4,4′-metilenbis (2-kloroanilina) u 

mluħa (MBOCA) ; 3,3'-

dimetossibenżidina u mluħa (o-

dianisidina); 3,3’-dimetilbenżidina u 

mluħa (o-tolidina); 4-kloro-2-metilanilina 

u mluħa (p-kloro-o-toluwidina); 

awramina (kwalità teknika); Il-koloranti 

li ġejjin derivati mill-benżidina: CI direct 

black 38, CI direct blue 6, CI direct brown 

95. 

Or. fr 

 

Emenda  13 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Direttiva 2004/37/KE 

Anness I – punt 6c (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6c.  Xogħol li jinvolvi l-espożizzjoni 

għall-arseniku, il-ġbid bin-nifs ta' trab 

jew fwar li fihom l-arseniku, u l-ġbid bin-

nifs ta' trab jew fwar li fihom l-

arsenopirite tad-deheb. 

Or. fr 

 

Emenda  14 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Direttiva 2004/37/KE 

Anness I – punt 6d (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6d.  Xogħol li jinvolvi l-espożizzjoni 

għal derivati taż-żejt mhux maħdum li 

ġejjin: żjut minerali mhux raffinati jew 

ftit raffinati u żjut minerali riġenerati 

użati fl-operazzjonijiet bil-makkinarju u 

għall-ipproċessar ta' metalli, estratti 

aromatiċi, residwi tal-ikrekkjar, żjut tal-

magni użat kif ukoll nugrufun mill-

kombustjoni ta' prodotti taż-żejt mhux 

maħdum. 

Or. fr 

 

Emenda  15 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Direttiva 2004/37/KE 

Anness I – punt 6e (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6e.  Xogħol li jinvolvi l-espożizzjoni 

għall-formaldeid. 
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Or. fr 

 

Emenda  16 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Direttiva 2004/37/KE 

Anness I – punt 6f (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6f.  Sustanzi rilaxxati u li jinġibdu bin-

nifs waqt xogħol taħt l-art f'minjieri tal-

minerali tal-ħadid. 

Or. fr 

 

Emenda  17 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Direttiva 2004/37/KE 

Anness I – punt 6g (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6g.  Xogħol li jinvolvi l-espożizzjoni 

għal vajrusijiet tal-epatite A, B, C, D u E. 

Or. fr 

 

Emenda  18 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Direttiva 2004/37/KE 

Anness I – punt 6h (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6h.  Xogħol li jinvolvi l-espożizzjoni 

għal trab jew duħħan li fihom il-kadmju. 
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Or. fr 

 

Emenda  19 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Direttiva 2004/37/KE 

Anness I – punt 6i (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6i.  Xogħol li jinvolvi l-espożizzjoni 

għall-ġbid bin-nifs ta' trab tal-kobalt 

assoċjat mal-karbur tat-tungstenu qabel 

is-sinterizzazzjoni. 

Or. fr 

 

Emenda  20 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Direttiva 2004/37/KE 

Anness I – punt 6j (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6j.  Xogħol li jinvolvi l-espożizzjoni 

għal bis (klorometil) etere. 

Or. fr 

 

Emenda  21 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Direttiva 2004/37/KE 

Anness I – punt 6k (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 6k.  Xogħol li jinvolvi l-espożizzjoni 

għal wieħed jew l-ieħor minn dawn l-

aġenti: n-metil n-nitro n-
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nitrosogwanidina; n-etil n-nitro n-

nitrosogwanidina; n-metil n-nitrosourea; 

n-etil n-nitrosourea; 

Or. fr 

 

 


