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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 
2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți 
cancerigeni sau mutageni la locul de muncă are ca scop să îmbunătățească protecția sănătății 
și a securității lucrătorilor prin reducerea expunerii profesionale la cinci agenți chimici. 
Propunerea este susținută de o evaluare a impactului.

Cancerul este prima cauză (53 %) a mortalității profesionale din UE. Pe lângă faptul că 
afectează semnificativ calitatea vieții, cancerul implică pentru lucrători și familiile acestora și 
costuri medicale directe și pierderi indirecte la nivelul veniturilor prezente și viitoare. 
Cancerul provocat de condițiile de la locul de muncă afectează și economia în general, 
reducând oferta de forță de muncă și productivitatea și mărind povara asupra finanțelor 
publice prin cheltuieli publice aferente asistenței medicale și altor beneficii, care ar putea fi 
evitate. În cele din urmă, pentru întreprinderi, cancerul provocat de condițiile de la locul de 
muncă implică costuri de înlocuire a personalului, pierderi de productivitate și nevoia de a 
plăti salarii mai mari pentru a compensa riscul profesional mai mare.

Partenerii sociali, sindicatele și patronatele au confirmat faptul că următorii cinci agenți 
cancerigeni selectați pentru a treia modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția 
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la 
locul de muncă au o relevanță deosebită pentru protecția lucrătorilor și astfel au încurajat 
Comisia să continue lucrările pregătitoare pentru stabilirea valorilor-limită pentru expunerea 
profesională („LEP”) pentru: 

1. cadmiu și compușii anorganici ai acestuia care fac obiectul domeniului de aplicare al 
directivei;
2. beriliu și compușii anorganici de beriliu care fac obiectul domeniului de aplicare al 
directivei;
3. acid arsenic și sărurile acestuia, precum și compușii anorganici de arsenic care fac obiectul 
domeniului de aplicare al directivei;
4. formaldehidă;
5. 4,4′-metilen-bis(2-cloranilină) („MOCA”).

Directiva stabilește o serie de cerințe minime generale pentru eliminarea sau reducerea 
expunerii la toți agenții cancerigeni și mutageni care intră în domeniul ei de aplicare. 
Angajatorii trebuie să identifice și să evalueze riscurile pentru lucrători asociate cu expunerea 
la agenți cancerigeni și mutageni specifici la locul de muncă și trebuie să prevină expunerea 
atunci când apar riscurile.

Prezenta inițiativă de modificare a Directivei 2004/37/CE este în conformitate cu Pilonul 
european al drepturilor sociale. Aceasta pune în aplicare al zecelea principiu al Pilonului, „Un 
mediu de lucru sănătos, sigur și adaptat”, care contribuie în mod direct la un nivel înalt de 
protecție a sănătății și siguranței lucrătorilor. Modernizarea cadrului juridic prin stabilirea 
unor LEP actualizate privind expunerea la agenți cancerigeni și mutageni a fost identificată, 
de asemenea, ca prioritate-cheie în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) în 
Comunicarea Comisiei „Condiții de muncă mai sigure și mai sănătoase pentru toți” din 
ianuarie 2017.
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Potrivit estimărilor, după adoptarea propunerii, pe termen lung, peste 1 000 000 de lucrători
din UE ar urma să beneficieze de îmbunătățirea prevenției și a protecției în ceea ce privește 
expunerea profesională la substanțe cancerigene și mutagene, care pot sta la originea 
diverselor tipuri de cancer și s-ar preveni 22 000 de îmbolnăviri.

Raportorul susține cu fermitate propunerea menționată mai sus, cu unele modificări care 
subliniază în principal necesitatea supravegherii și a actualizării periodice a agenților 
cancerigeni sau mutageni potențiali care trebuie să fie incluși în listă, pe baza datelor 
științifice. Raportorul consideră, de asemenea, că toate substanțele care pot crește riscul 
cancerului profesional trebuie să fie reglementate de legislația UE.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Principiul 10 al Pilonului european 
al drepturilor sociale43, proclamat la 
Göteborg la 17 noiembrie 2017, prevede că 
fiecare lucrător are dreptul la un mediu de 
lucru sănătos, sigur și adaptat. Dreptul la 
un nivel ridicat de protecție a sănătății și 
securității în muncă, precum și la un mediu 
de lucru adaptat la nevoile profesionale ale 
lucrătorilor, care le permite să își 
prelungească participarea pe piața muncii, 
include, de asemenea, protecția împotriva 
agenților cancerigeni și mutageni la locul 
de muncă.

(1) Unul dintre obiectivele cele mai 
importante ale politicii sociale a Uniunii 
Europene este de a evita fragmentarea 
socială și dumpingul social în Europa, 
printr-un proces reînnoit de convergență 
pentru realizarea unor condiții de muncă 
și de viață mai bune în Uniune. Acesta 
este unul dintre obiectivele Pilonului 
european al drepturilor sociale43, proclamat 
la Göteborg la 17 noiembrie 2017, în 
cadrul căruia Principiul 10 prevede că 
fiecare lucrător are dreptul la un mediu de 
lucru sănătos, sigur și adaptat. Dreptul la 
un nivel ridicat de protecție a sănătății și 
securității în muncă, precum și la un mediu 
de lucru adaptat la nevoile profesionale ale 
lucrătorilor, care le permite să își 
prelungească participarea pe piața muncii, 
include, de asemenea, protecția împotriva 
agenților cancerigeni și mutageni la locul 
de muncă.

__________________ __________________



AD\1165402RO.docx 5/19 PE625.394v02-00

RO

43 Pilonului european al drepturilor sociale, 
noiembrie 2017, 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_ro

43 Pilonului european al drepturilor sociale, 
noiembrie 2017, 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_ro

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene garantează, în special, 
dreptul fundamental la viață la articolul 2 
și dreptul la condiții de muncă echitabile 
și corecte în ceea ce privește sănătatea, 
securitatea și demnitatea, în temeiul 
articolului 31 alineatul (1).

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Articolele 153, 154 și 155 din 
TFUE stabilesc domeniul de aplicare și 
autoritatea partenerilor sociali pentru a 
negocia acordurile privind sănătatea și 
securitatea la locul de muncă și a asigura 
respectarea acestora.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Directiva 2004/37/CE a (2) Scopul amendamentelor la 
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Parlamentului European și a Consiliului44

vizează protejarea lucrătorilor împotriva 
riscurilor pentru sănătatea și securitatea 
lor cauzate de expunerea la agenți 
cancerigeni sau mutageni la locul de 
muncă. Directiva 2004/37/CE prevede un 
nivel important de protecție împotriva 
riscurilor legate de agenții cancerigeni și 
mutageni printr-un cadru de principii 
generale menit să permită statelor membre 
să asigure aplicarea consecventă a 
cerințelor minime. Valorile-limită 
obligatorii de expunere profesională 
stabilite pe baza informațiilor disponibile, 
inclusiv a datelor științifice și tehnice, a 
fezabilității economice, a unei evaluări 
detaliate a impactului socioeconomic și a 
disponibilității protocoalelor și tehnicilor 
de măsurare a expunerii la locul de muncă, 
sunt componente importante ale 
ansamblului măsurilor de protecție a 
lucrătorilor instituite prin Directiva 
2004/37/CE. Cerințele minime prevăzute 
în Directiva 2004/37/CE vizează protejarea 
lucrătorilor la nivelul Uniunii. Statele 
membre pot stabili valori-limită obligatorii 
mai stricte pentru expunerea profesională.

Directiva 2004/37/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului44 prevăzute în 
prezenta directivă este de a introduce 
măsuri mai eficace în materie de sănătate 
și de a îmbunătăți și a consolida protecția 
sănătății și a securității lucrătorilor 
împotriva expunerii la agenți cancerigeni 
sau mutageni la locul de muncă în 
conformitate cu principiul precauției. 
Directiva 2004/37/CE prevede un nivel 
important de protecție împotriva riscurilor 
legate de agenții cancerigeni și mutageni 
printr-un cadru de principii generale menit 
să permită statelor membre să asigure 
aplicarea consecventă a cerințelor minime. 
Valorile-limită obligatorii de expunere 
profesională stabilite pe baza informațiilor 
disponibile în prezent, inclusiv a datelor 
științifice și tehnice, a fezabilității
economice, a unei evaluări detaliate a 
impactului socioeconomic și a 
disponibilității protocoalelor și tehnicilor 
de măsurare a expunerii la locul de muncă.
Este esențial ca aceste componente 
importante stabilite de Directiva 
2004/37/CE să fie supravegheate în mod 
constant și să fie revizuite și actualizate 
periodic, ținând seama de cele mai recente 
studii și date științifice. Cerințele minime 
prevăzute în Directiva 2004/37/CE vizează 
protejarea lucrătorilor la nivelul Uniunii. 
Statele membre pot stabili valori-limită 
obligatorii mai stricte pentru expunerea 
profesională.

________________ ________________

44 Directiva 2004/37/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 29 aprilie 
2004 privind protecția lucrătorilor 
împotriva riscurilor legate de expunerea la 
agenți cancerigeni sau mutageni la locul de 
muncă [a șasea directivă specială în sensul 
articolului 16 alineatul (1) din Directiva 
89/391/CEE a Consiliului] (JO L 158, 
30.4.2004, p. 50).

44 Directiva 2004/37/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 29 aprilie 
2004 privind protecția lucrătorilor 
împotriva riscurilor legate de expunerea la 
agenți cancerigeni sau mutageni la locul de 
muncă [a șasea directivă specială în sensul 
articolului 16 alineatul (1) din Directiva 
89/391/CEE a Consiliului] (JO L 158, 
30.4.2004, p. 50).
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Valorile-limită de expunere 
profesională fac parte din gestionarea 
riscurilor în temeiul Directivei 
2004/37/CE. Respectarea acestor valori-
limită nu aduce atingere altor obligații ale 
angajatorilor în temeiul Directivei 
2004/37/CE, cum ar fi reducerea utilizării 
de agenți cancerigeni și mutageni la locul 
de muncă, prevenirea sau reducerea 
expunerii lucrătorilor la agenți cancerigeni 
sau mutageni și punerea în aplicare a 
măsurilor în acest sens. Aceste măsuri ar 
trebui să includă, în măsura în care este 
posibil din punct de vedere tehnic, 
înlocuirea agentului cancerigen sau 
mutagen cu o substanță, un amestec sau un 
procedeu care nu este periculos sau este 
mai puțin periculos pentru sănătatea 
lucrătorilor, utilizarea unui sistem închis 
sau alte măsuri care vizează reducerea 
nivelului de expunere a lucrătorilor. În 
acest context, este esențial să se ia în 
considerare principiul precauției în cazul în 
care există incertitudini.

(3) Valorile-limită de expunere 
profesională fac parte din gestionarea 
riscurilor în temeiul Directivei 
2004/37/CE. Valorile-limită ar trebui să 
fie revizuite și actualizate periodic, în 
conformitate cu principiul precauției, cu 
principiul protecției lucrătorilor și având 
în vedere cele mai recente studii științifice 
și date tehnice disponibile privind agenții 
cancerigeni și mutageni. Ar trebui să se 
aibă în vedere și îmbunătățirea tehnicilor 
de măsurare și a măsurilor de gestionare 
a riscurilor, precum și alți factori 
relevanți. Respectarea acestor valori-limită 
nu aduce atingere altor obligații ale 
angajatorilor în temeiul Directivei 
2004/37/CE, cum ar fi reducerea utilizării 
de agenți cancerigeni și mutageni la locul 
de muncă, prevenirea sau reducerea 
expunerii lucrătorilor la agenți cancerigeni 
sau mutageni și punerea în aplicare a 
măsurilor în acest sens. Aceste măsuri ar 
trebui să includă, în măsura în care este 
posibil din punct de vedere tehnic, 
înlocuirea agentului cancerigen sau 
mutagen cu o substanță, un amestec sau un 
procedeu care nu este periculos sau este 
mai puțin periculos pentru sănătatea 
lucrătorilor, utilizarea unui sistem închis 
sau alte măsuri care vizează reducerea 
nivelului de expunere a lucrătorilor. În 
acest context, este esențial să se ia în 
considerare principiul precauției în cazul în 
care există incertitudini.
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Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru majoritatea agenților 
cancerigeni și mutageni nu este posibil din 
punct de vedere științific să se identifice 
nivelurile sub care expunerea nu ar 
conduce la efecte adverse. Deși stabilirea 
valorilor-limită pentru agenții cancerigeni 
și mutageni la locul de muncă în 
conformitate cu Directiva 2004/37/CE nu 
elimină în totalitate riscurile pentru 
sănătatea și securitatea lucrătorilor 
rezultate din expunerea la aceste substanțe 
la locul de muncă (risc rezidual), aceasta 
contribuie totuși la o reducere 
semnificativă a riscurilor care rezultă din 
această expunere în contextul abordării 
treptate și pe baza definiției obiectivelor 
stabilite în Directiva 2004/37/CE. Pentru 
alți agenți cancerigeni și mutageni, poate 
fi posibil, din punct de vedere științific, să
se determine nivelurile sub care 
expunerea nu ar trebui să producă efecte 
adverse.

(4) Pentru majoritatea agenților 
cancerigeni și mutageni nu este posibil din 
punct de vedere științific să se identifice 
nivelurile sub care expunerea nu ar 
conduce la efecte adverse. Deși stabilirea 
valorilor-limită pentru agenții cancerigeni 
și mutageni la locul de muncă în 
conformitate cu Directiva 2004/37/CE nu 
elimină în totalitate riscurile pentru 
sănătatea și securitatea lucrătorilor 
rezultate din expunerea la aceste substanțe 
la locul de muncă (risc rezidual), aceasta 
contribuie totuși la o reducere 
semnificativă a riscurilor care rezultă din 
această expunere în contextul abordării 
treptate și pe baza definiției obiectivelor 
stabilite în Directiva 2004/37/CE.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezenta directivă consolidează 
protecția sănătății și securității lucrătorilor
la locul de muncă. În Directiva 2004/37/CE 
ar trebui să se stabilească noi valori-limită 
pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a 
noilor date științifice și tehnice și a bunelor 
practici, a tehnicilor și a protocoalelor 
bazate pe dovezi, destinate măsurării 
nivelurilor de expunere la locul de muncă. 

(6) Prezenta directivă consolidează 
nivelul protecției lucrătorilor pentru 
îmbunătățirea sănătății și securității lor la 
locul de muncă. În Directiva 2004/37/CE 
ar trebui să se stabilească noi valori-limită 
pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a 
noilor date științifice și tehnice și a bunelor 
practici, a tehnicilor și a protocoalelor 
bazate pe dovezi, destinate măsurării 
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Aceste informații ar trebui să includă, dacă 
este posibil, date privind riscurile reziduale 
pentru sănătatea lucrătorilor, recomandări 
ale Comitetului științific pentru stabilirea 
valorilor-limită de expunere profesională la 
agenți chimici (SCOEL) și avize ale 
Comitetului pentru evaluarea riscurilor 
(CER) din cadrul Agenției Europene pentru 
Produse Chimice (ECHA), precum și avize 
ale Comitetului consultativ pentru 
securitate și sănătate la locul de muncă 
(CCSS). Informațiile referitoare la riscul 
rezidual, făcute publice la nivelul Uniunii, 
sunt valoroase pentru eforturile viitoare de 
a se limita riscurile legate de expunerea la 
agenți cancerigeni și mutageni la locul de 
muncă. Ar trebui promovată în continuare 
transparența cu privire la astfel de 
informații.

nivelurilor de expunere la locul de muncă. 
Aceste informații ar trebui să includă, dacă 
este posibil, date privind riscurile reziduale 
pentru sănătatea lucrătorilor, recomandări 
ale Comitetului științific pentru stabilirea 
valorilor-limită de expunere profesională la 
agenți chimici (SCOEL) și avize ale 
Comitetului pentru evaluarea riscurilor 
(CER) din cadrul Agenției Europene pentru 
Produse Chimice (ECHA), precum și avize 
ale Comitetului consultativ pentru 
securitate și sănătate la locul de muncă 
(CCSS). Informațiile referitoare la riscul 
rezidual, făcute publice la nivelul Uniunii, 
sunt valoroase pentru eforturile viitoare de 
a se limita riscurile legate de expunerea la 
agenți cancerigeni și mutageni la locul de 
muncă. Ar trebui promovate în continuare 
măsurile de garantare a transparenței, 
precum și campaniile de prevenire și 
informare la nivelul Uniunii.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) De asemenea, este necesar să se ia 
în considerare alte căi de absorbție pe lângă 
inhalare pentru a se asigura cel mai bun 
nivel de protecție posibil în cazul tuturor 
agenților cancerigeni și mutageni, 
inclusiv posibilitatea de absorbție prin 
piele. Modificările la anexa III la Directiva 
2004/37/CE prevăzute de prezenta 
directivă reprezintă un pas suplimentar al 
unui proces pe termen mai lung inițiat 
pentru actualizarea Directivei 2004/37/CE.

(7) De asemenea, în lumina datelor 
științifice, este necesar să se ia în 
considerare alte căi de absorbție pe lângă 
inhalare a tuturor agenților cancerigeni și 
mutageni, având în vedere observațiile 
privind posibilitatea de absorbție prin 
piele, în mod concret prin observația 
referitoare la piele, creșterea sensibilității 
pielii sau a căilor respiratorii și 
sensibilizarea respiratorie și cutanee, 
pentru a se asigura cel mai bun nivel de 
protecție posibil. Modificările la anexa III 
la Directiva 2004/37/CE prevăzute de 
prezenta directivă reprezintă un pas 
suplimentar al unui proces pe termen mai 
lung inițiat pentru actualizarea Directivei 
2004/37/CE.
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Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Se anticipează faptul că stabilirea, 
la nivelul UE, a valorilor-limită pentru 
expunerea la agenți cancerigeni și 
mutageni la locul de muncă va contribui 
în mod eficient la prevenirea problemelor 
de sănătate semnificative și a cancerului 
și, în plus, va îmbunătăți calitatea vieții și 
bunăstarea lucrătorilor și a apropiaților 
acestora, prelungind viața profesională, 
conducând la o mai mare productivitate și 
competitivitate a UE și asigurând condiții 
de concurență echitabile pentru 
întreprinderi în UE.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În ceea ce privește cadmiul, o 
valoare-limită de 0,001 mg/m3 poate fi 
dificil de respectat în unele sectoare, pe 
termen scurt. Prin urmare, ar trebui 
introdusă o perioadă de tranziție de șapte
ani pe durata căreia ar trebui să se aplice 
valoarea-limită de 0,004 mg/m3.

(12) În ceea ce privește cadmiul, o 
valoare-limită de 0,001 mg/m3 poate fi 
dificil de respectat în unele sectoare, pe 
termen scurt. Prin urmare, ar trebui 
introdusă o perioadă de tranziție de cinci
ani pe durata căreia ar trebui să se aplice 
valoarea-limită de 0,004 mg/m3.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În ceea ce privește beriliul, o 
valoare-limită de 0,0002 mg/m3 poate fi 
dificil de respectat în unele sectoare pe 
termen scurt. Prin urmare, ar trebui 
introdusă o perioadă de tranziție de cinci
ani pe durata căreia ar trebui să se aplice 
valoarea-limită de 0,0006 mg/m3.

(14) În ceea ce privește beriliul, o 
valoare-limită de 0,0002 mg/m3 poate fi 
dificil de respectat în unele sectoare pe 
termen scurt. Prin urmare, ar trebui 
introdusă o perioadă de tranziție de patru
ani pe durata căreia ar trebui să se aplice 
valoarea-limită de 0,0006 mg/m3.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Există dovezi suficiente cu privire 
la cancerigenitatea emisiilor de gaze de 
eșapament de la motoarele diesel. În 
2012, Agenția Internațională pentru 
Cercetare în Domeniul Cancerului a 
clasificat gazele de eșapament de la 
motoarele diesel drept agenți cancerigeni 
(grupa 1) pentru om, pe baza a suficiente 
dovezi care atestă faptul că expunerea la 
acestea este asociată unui risc ridicat de 
cancer pulmonar. Tehnologia noilor 
motoare diesel a modificat calitatea și 
cantitatea emisiilor diesel, iar riscurile de 
cancer asociat au scăzut, dar nu au 
dispărut. Dată fiind perioada îndelungată 
de tranziție de la tehnologia diesel veche 
la cea nouă, se estimează o expunere 
concomitentă la emisiile de gaze de 
eșapament provenite de la motoarele 
diesel vechi și de la cele noi la locul de 
muncă timp de încă mulți ani. Emisiile de 
gaze de eșapament de la motoarele diesel 
sunt generate în cursul unui proces și, 
prin urmare, nu fac obiectul unei 
clasificări în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului. 
Pe baza informațiilor disponibile, inclusiv 
a datelor științifice și tehnice, ar trebui să 
fie stabilită o valoare-limită pentru 
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emisiile de gaze de eșapament de la 
motoarele diesel. Prin urmare, este 
adecvată includerea activităților 
profesionale care implică expunerea la 
emisiile de gaze de eșapament de la 
motoarele diesel în anexa I, precum și 
stabilirea unei valori-limită pentru 
emisiile de gaze de eșapament de la 
motoarele diesel în anexa III la Directiva 
2004/37/CE. Rubricile din anexa I și 
anexa III la directiva respectivă ar trebui, 
prin urmare, să acopere emisiile de gaze 
de eșapament provenite de la toate tipurile 
de motoare diesel, indiferent dacă sunt 
motoare diesel vechi sau noi. Carbonul 
elementar este cunoscut drept indicator 
relevant al expunerii la emisiile de gaze de 
eșapament de la motoarele diesel. 

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 18 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18b) Anumite amestecuri de 
hidrocarburi aromatice policiclice 
îndeplinesc criteriile de clasificare ca 
agenți cancerigeni în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și, prin 
urmare, sunt agenți cancerigeni conform 
definiției din Directiva 2004/37/CE. 
Expunerea la aceste amestecuri se poate 
produce în timpul activităților care 
implică procese de ardere, cum ar fi cele 
care generează gaze de eșapament, 
precum și procesele de ardere la 
temperaturi ridicate, printre altele. Prin 
urmare, rubrica 2 existentă din anexa I la 
directiva respectivă ar trebui extinsă 
pentru a include și alte situații de 
expunere profesională în timpul cărora 
lucrătorii sunt expuși la aceste substanțe 
și la amestecurile lor. În plus, pe baza 
informațiilor disponibile, inclusiv a 
datelor științifice și tehnice, este adecvat 
să se stabilească o valoare-limită pentru 
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amestecurile de HAP cu benzo[a]piren ca 
indicator în partea A. 

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) De asemenea, valoarea adăugată a 
punerii în aplicare a prezentei directive a 
fost estimată pe termen lung, subliniindu-
se faptul că aceasta va îmbunătăți 
condițiile de muncă a mai mult de 
1 000 000 de lucrători din UE și va 
preveni peste 22 000 de cazuri de 
îmbolnăviri profesionale.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Valorile-limită stabilite în prezenta 
directivă vor fi revizuite în vederea 
asigurării coerenței cu Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006 al Parlamentului European și 
al Consiliului50, în special pentru a se ține 
seama de interacțiunea dintre valorile-
limită prevăzute în temeiul Directivei 
2004/37/CE și nivelurile calculate fără 
efect obținute pentru substanțele chimice 
periculoase în temeiul regulamentului 
respectiv, pentru a proteja lucrătorii într-un 
mod eficace.

(21) Valorile-limită stabilite în prezenta 
directivă vor fi verificate și controlate în 
mod permanent și revizuite periodic în 
vederea asigurării coerenței cu 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului50, 
în special pentru a se ține seama de 
interacțiunea dintre valorile-limită 
prevăzute în temeiul Directivei 
2004/37/CE și nivelurile calculate fără 
efect obținute pentru substanțele chimice 
periculoase în temeiul regulamentului 
respectiv, pentru a proteja lucrătorii într-un 
mod eficace.

________________ ________________

50 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 

50 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
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restricționarea substanțelor chimice 
(REACH), de înființare a Agenției 
Europene pentru Produse Chimice, de 
modificare a Directivei 1999/45/CE și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 793/93 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al 
Comisiei, precum și a Directivei 
76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 
2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 
30.12.2006, p. 1).

restricționarea substanțelor chimice 
(REACH), de înființare a Agenției 
Europene pentru Produse Chimice, de 
modificare a Directivei 1999/45/CE și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 793/93 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al 
Comisiei, precum și a Directivei 
76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 
2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 
30.12.2006, p. 1).

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Respectarea perioadelor de 
tranziție stabilite de prezenta directivă 
asigură posibilitatea de a adopta măsuri 
corespunzătoare în vederea anticipării 
noilor evoluții și planificării investițiilor, 
evitând un impact negativ asupra 
întreprinderilor sau asupra lucrătorilor. 
De exemplu, în cazul IMM-urilor, 
perioadele de tranziție stabilite pentru 
unele substanțe le vor ajuta pe aceste 
întreprinderi să răspundă oricăror 
provocări tehnice specifice și să planifice 
investițiile cu suficient timp înainte.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Anexă – paragraful -1 (nou)
Directiva 2004/37/CE
Anexa I – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În anexa I la Directiva 2004/37/CE se 
adaugă următorul punct:
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„5a. Activitățile profesionale care implică 
expunerea la emisiile de gaze de 
eșapament de la motoarele diesel”

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Anexă – paragraful -1 a (nou)
Directiva 2004/37/CE
Anexa I – punctul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În anexa I la Directiva 2004/37/CE se 
adaugă următorul punct:

„5b. Activitățile profesionale care implică 
expunerea la hidrocarburi aromatice 
policiclice prezente în funingine, gudron 
de cărbune sau smoală de cărbune și 
activitățile profesionale care implică 
expunerea la hidrocarburi aromatice 
policiclice cancerigene, în special orice 
proces de ardere, cum ar fi în cazul celor 
de la gazele de eșapament produse de 
motoarele cu ardere, și procesele de 
ardere la temperaturi ridicate, printre 
altele.”

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Anexă – paragraful 1
Directiva 2004/37/CE
Anexa III – punctul A – tabel – coloana „Măsuri tranzitorii” – rândul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Valoare-limită 0,004 mg/m3 până la xx 
yyyy 202z [7 ani]

Valoare-limită 0,004 mg/m3 până la xx 
yyyy 202z [5 ani]

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Anexă – paragraful 1
Directiva 2004/37/CE
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Anexa III – punctul A – tabel – coloana „Măsuri tranzitorii” – rândul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Valoare-limită 0,0006 mg/m3 până la xx 
yyyy 202z [5 ani]

Valoare-limită 0,0006 mg/m3 până la xx 
yyyy 202z [4 ani]

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Anexă – paragraful 1
Directiva 2004/37/CE
Anexa III – punctul A – tabel – coloana „Denumirea agentului” – rândul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Amestecurile de hidrocarburi aromatice 
policiclice care conțin benzo[a]piren, care 
sunt agenți cancerigeni în sensul 
directivei

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Anexă – paragraful 1
Directiva 2004/37/CE
Anexa III – punctul A – tabel – coloana „Valori-limită” – coloana „8 ore” – coloana „mg/m3” 
– rândul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

0,0000710a

________________

10a benzo[a]piren ca indicator al 
concentrației totale de HAP

Justificare

Acest nivel este aplicat în Germania și este în prezent cea mai bună practică din UE. 

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Anexă – paragraful 1
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Directiva 2004/37/CE
Anexa III – punctul A – tabel – coloana „Denumirea agentului” – rândul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Emisii de gaze de eșapament de la 
motoarele diesel

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Anexă – paragraful 1
Directiva 2004/37/CE
Anexa III – punctul A – tabel – coloana „Valori-limită” – coloana „8 ore” – coloana „mg/m3” 
– rândul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

0,00001110b

________________

10b măsurat sub formă de carbon 
elementar

Justificare

Acestea corespund celor 4 decese la 100 000 de persoane, pentru 40 de ani de expunere 
profesională, calculate de Comitetul olandez de experți în domeniul securității în muncă. 
Lucrătorii nu ar trebui să fie expuși la emisii de gaze de eșapament de la motoare diesel la 
niveluri mai ridicate decât nivelurile de fond.
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