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Emenda 19
Ole Christensen

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Skont l-Artikolu 153 tat-Trattat, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu 
jadottaw, permezz ta' direttivi, ir-rekwiżiti 
minimi biex iħeġġu t-titjib, speċjalment fl-
ambjent tax-xogħol, sabiex jiżguraw livell 
aħjar ta' protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza 
tal-ħaddiema. Tali direttivi għandhom 
jevitaw li jimponu restrizzjonijiet 
amministrattivi, finanzjarji u legali b'mod 
li jistgħu jxekklu l-ħolqien u l-iżvilupp tal-
intrapriżi żgħar u medji.

(1) Skont l-Artikolu 153 tat-Trattat, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu 
jadottaw, permezz ta' direttivi, ir-rekwiżiti 
minimi biex iħeġġu t-titjib, speċjalment fl-
ambjent tax-xogħol, sabiex jiżguraw livell 
aħjar ta' protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza 
tal-ħaddiema.

Or. en

Emenda 20
Ole Christensen

Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Importanti li jiġi nnutat li l-
esponiment għal taħlitiet u sustanzi 
perikolużi jseħħ madwar setturi varji tas-
suq tax-xogħol – inklużi l-manifattura, l-
industriji tas-servizzi, l-agrikoltura, il-
kura tas-saħħa u l-edukazzjoni – u kemm 
f’intrapriżi ta’ daqs ikbar kif ukoll dawk 
ta’ daqs żgħir u medju. Għalhekk l-
istandards ta’ saħħa u sikurezza 
għandhom ikunu applikati mingħajr 
eċċezzjoni għall-oqsma kollha tas-suq tax-
xogħol u t-tipi kollha ta’ intrapriżi 
indipendentement mid-daqs tagħhom.

Or. en
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Emenda 21
Ole Christensen

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Artikolu 31(1) tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 
jipprevedi li kull ħaddiem għandu d-dritt 
għal kundizzjonijiet tax-xogħol li 
jirrispettaw is-saħħa, is-sigurtà u d-dinjità 
tiegħu.

(2) L-Artikolu 31(1) tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 
jipprevedi li kull ħaddiem għandu d-dritt 
għal kundizzjonijiet tax-xogħol li 
jirrispettaw is-saħħa, is-sigurtà u d-dinjità 
tiegħu. L-istandards ta’ saħħa u sikurezza 
fuq ix-xogħol għalhekk ma jistgħu 
jitqiesu taħt l-ebda ċirkostanza bħala 
limitazzjonijiet amministrattivi fuq l-
intrapriżi li jimpjegaw il-ħaddiema.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-drittijiet relatati mas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol huma minquxa fil-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali u għalhekk għandu jiġi enfasizzat li tali drittijiet implimentati 
permezz ta’ direttivi ma jistgħux jitqiesu bħala limitazzjonijiet fuq l-intrapriżi.

Emenda 22
Ole Christensen

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Dawk l-emendi huma meħtieġa biex 
jiżguraw l-issoktar tal-effikaċja tad-
Direttivi msemmija hawn fuq.

(5) Dawk l-emendi huma meħtieġa biex 
jiżguraw l-issoktar tal-effikaċja tad-
Direttivi msemmija hawn fuq mingħajr, 
madankollu, ma jitnaqqas il-livell ta’ 
protezzjoni tal-ħaddiema pprovdut b’dawk 
id-Direttivi.

Or. en
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Emenda 23
Marian Harkin

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Skont l-Artikolu 154 tat-Trattat, il-
Kummissjoni kkonsultat mal-imsieħba
soċjali dwar id-direzzjoni possibbli ta' 
azzjoni tal-Unjoni f'dan il-qasam.

(7) Skont l-Artikolu 154 tat-Trattat, il-
Kummissjoni kkonsultat mas-sħab soċjali 
dwar id-direzzjoni possibbli ta' azzjoni tal-
Unjoni f'dan il-qasam u s-sħab soċjali 
indikaw li l-gwida ta’ spjegazzjoni hija 
utli b’mod speċjali għall-SMEs.

Or. en

Emenda 24
Ole Christensen

Proposta għal direttiva
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Importanti li jkun innutat li l-
impjegati f’ċerti professjonijiet – bħalma 
huma dawk tal-parrukkiera u dawk fil-
qasam tal-kosmetika – ikunu f’kuntatt ta’ 
kuljum ma’ sustanzi u taħlitiet ta' sikwit 
mingħajr protezzjoni adegwata. 
Għalhekk, tali professjonijiet għandhom 
ikunu koperti b’dispożizzjonijiet li 
jipproteġu l-ħaddiema minn taħlitiet u 
sustanzi perikolużi. F’dan ir-rigward 
huwa importanti li wieħed ifakkar fil-
Ftehim Qafas Ewropew dwar il-
Protezzjoni tas-Saħħa u s-Sikurezza 
Okkupazzjonali fis-settur tal-Parrukkiera 
adottat bejn is-sħab soċjali Coiffure EU u 
UNI Europa Hair and Beauty, li huwa 
maħsub biex jikkontribwixxi għat-tisħiħ 
tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-
xogħol għal dawk il-professjonijiet. 
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