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Emenda 14
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Jeżistu alternattivi għad-DCM; 
madankollu, kwalunkwe prodott kimiku 
maħsub biex idewweb passati taż-żebgħa 
hemm ċans tajjeb li jkollu effett fuq is-
saħħa tal-bniedem.  Id-DCM ġie studjat 
sew u l-effetti tiegħu fuq is-saħħa huma 
magħrufin sew, iżda l-alternattivi ma sarx 
dwarhom l-istess ammont ta' studju. 
F’ħafna każi, il-profili tal-periklu u tar-
riskju fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-
ambjent għad iridu jiġu studjati.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Ħafna mill-alternattivi għandhom ir-riskji tagħhom: L-NMP hija sustanza Repr.Cat.21.2

Id-DBEs instab li hiuma tossiċi għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent għal diversi 
parametri3. 

It-TRGS 612 twissi kontra l-użu ta’ l-NMP jew tas-dimethyl sulphoxide (DMSO) li jiġu 
assorbiti malajr mil-ġisem4. 

1,3-Dioxolane jieħu n-nar faċilment ħafna, għandu effetti reprotossiċi, jirrita l-ġilda u mhux 
bijodegradabbli kif ġieb u leħaq.  Il-Benzyl Alcohol jagħmel il-ħsara jekk jinġibed man-nifs, 
għandu kwalitajiet sensibilizzanti u jagħmel aktar ħsara lill-ambjent akwatiku.

                                               
1 ECBI/55/05 Laqgħa tal-Kumitat Tekniku C&L dwar il-Klassifikazzjoni u l-Ittikettar ta’ Sustanzi Perikolużi, 
Arona, 15-18 ta’ Marzu 2005.
2 Evalwazzjoni ta’ l-impatt ta’ restrizzjonijiet potenzjali fuq il-lumerrċjalizzar u l-użu ta’ dichloromethane fis-
sustanza għat-tqaxxir taż-żebgħa. Studju ta’ l-RPA iffinalizzat f’April 2007,
3 Sonawane, M et al., Screening-level hazard characterization of high production volume chemicals, example of 
dibasic esters category, US Environmental Protection Agency, Marzu 2008.
4 612: Regoli tekniċi għal Sustanzi Perikolużi – Sustanzi bħala sostiuzzjoni, proċessi ta’ sostituzzjoni u 
restrizzjonijiet fuq l-użu ta’ sustanzi għat-tqaxxir taż-żebgħa li għandhom il-methylene chloride bħala l-bażi 
tagħhom, Frar 2006. 
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Emenda 15
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Premessa 1 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Sabiex jiġi żgurat li l-livell attwali ta’ 
sigurtà ma jonqosx u sabiex jiġi evitat li s-
saħħa u s-sikurezza tal-bniedem ikunu 
esposti għal riskji li s'issa għadna ma 
nafux bihom jew għadhom mhux 
kwantifikati, l-ingredjenti kollha 
alternattivi fis-sustanzi li jqaxxru ż-
żebgħa għandhom ikunu evalwati bl-istess 
reqqa bħad-DCM.  Deċiżjonijiet dwar l-
ikkummerċjalizzar ta’ sustanzi li jqaxxru 
ż-żebgħa għandhom jiġu posposti sakemm 
is-sustanzi li jqaxxru ż-żebgħa bid-DCM 
bħala l-bażi tagħhom u l-alternattivi 
jkunu ġew evalwatti bir-reqqa fi ħdan ir-
REACH.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

L-eżempji mogħtija hawn fuq juru li hija biss evalwazzjoni sħiħa tar-riskji ta’ l-alternattivi 
kollha kif previst fir-REACH li tista’ tiżgura l-aktar metodi sikuri għat-tneħħija taż-żebgħa u 
li kwalunkwe miżuri ta’ kontroll li l-utenti jkollhom bżonn jieħdu huma proporzjonati mar-
riskji għas-saħħa u s-sikurezza. 

Emenda 16
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-prodotti għat-tqaxxir taż-żebgħa 
bbażati fuq id-DCM jintużaw mill-
konsumaturi fid-dar biex ineħħu ż-żebgħa, 
il-verniċ u l-laker kemm ġewwa kif ukoll 
barra. L-użu sikur tad-DCM mill-

(3) Il-prodotti għat-tqaxxir taż-żebgħa 
bbażati fuq id-DCM jintużaw mill-
konsumaturi fid-dar biex ineħħu ż-żebgħa, 
il-verniċ u l-laker kemm ġewwa kif ukoll 
barra. L-użu sikur tad-DCM mill-
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konsumaturi ma jistax ikun żgurat permezz 
ta’ taħriġ jew monitoraġġ. Għaldaqstant, l-
unika miżura effettiva u proporzjonata 
biex ikunu eliminati r-riskji għall-
konsumaturi hija li jiġu pprojbiti t-tqegħid 
fis-suq u l-użu ta’ prodotti għat-tqaxxir 
taż-żebgħa bbażati fuq id-DCM.

konsumaturi ma jistax ikun żgurat permezz 
ta’ taħriġ jew monitoraġġ. Għaldaqstant, 
miżura effettiva u proporzjonata biex ir-
riskji għall-konsumaturi jiġu minimiżżati 
hija serje ta’ miżuri dwar il-kompożizzjoni 
ta’ prodotti għat-tqaxxir taż-żebgħa bbażati 
fuq id-DCM, id-disinn tal-kontenituri u l-
forniment b’mod prominenti ta’ dettalji 
ta’ informazzjoni dwar is-saħħa u s-
sikurezza’ ma’ kull prodott. 

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Ir-riskji lill-konsumaturi mhumiex ser jiġu eliminati jekk id-DCM jiġi pprojbit. L-alternattivi 
jippreżentaw riskju li għad irid jiġi kkwantifikat. Ir-riskji jistgħu jiġu evitati billi jittieħdu 
miżuri addizzjonali sabiex tiżdied is-sikurezza ta’ l-użu tad-DCM: livell minimu ta’ sustanza li 
trażżan il-fwar, limiti fuq id-daqs tal-kontenitur, kontenituri b’għonq dejjaq, għotien li ma 
jistgħux jinfetħu mit-tfal, ittikettar dwar sikurezza li jkun jidher sew. Fl-aħħar 18-il sena qatt 
ma kien hemm fatalità ta’ konsumaturi bid-DCM, bid-differenza ta’ l-alternattivi1.  
Projbizzjoni tad-DCM twassal għal żieda fl-użu tal-prodotti alternattivi li huma perikolużi. 

Emenda 17
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-prodotti għat-tqaxxir taż-żebgħa 
bbażati fuq id-DCM jintużaw mill-
konsumaturi fid-dar biex ineħħu ż-żebgħa, 
il-verniċ u l-laker kemm ġewwa kif ukoll 
barra. L-użu sikur tad-DCM mill-
konsumaturi ma jistax ikun żgurat permezz 
ta’ taħriġ jew monitoraġġ. Għaldaqstant, l-
unika miżura effettiva u proporzjonata biex 
ikunu eliminati r-riskji għall-konsumaturi 
hija li jiġu pprojbiti t-tqegħid fis-suq u l-
użu ta’ prodotti għat-tqaxxir taż-żebgħa 
bbażati fuq id-DCM.

(3) Il-prodotti għat-tqaxxir taż-żebgħa 
bbażati fuq id-DCM jintużaw mill-
konsumaturi fid-dar biex ineħħu ż-żebgħa, 
il-verniċ u l-laker kemm ġewwa kif ukoll 
barra. L-użu sikur tad-DCM mill-
konsumaturi ma jistax ikun żgurat permezz 
ta’ taħriġ jew monitoraġġ. Għaldaqstant, l-
unika miżura effettiva u proporzjonata biex 
ikunu eliminati r-riskji għall-konsumaturi 
hija li jiġu pprojbiti t-tqegħid fis-suq, il-
forniment u l-użu ta’ prodotti għat-tqaxxir 
taż-żebgħa bbażati fuq id-DCM.

                                               
1 SVP Deutschland 2008
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Or. en

Ġustifikazzjoni 

Sabiex jinkieb ħarsien aħjar tal-konsumaturi, il-possibilità ta’ distribuzzjoni ta’ sustanzi għat-
tqaxxir taż-żebgħa li għandhom id-DCM bħala l-bażi tagħhom minn utenti professjonalii u 
industrijali wkoll trid tiġi evitata. 

Emenda 18
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Bl-għan li tiġi żgurata l-infurzabbiltà 
proporzjonata ta’ l-abolizzjoni tul il-
katina tal-provvista ta’ prodotti għat-
tqaxxir taż-żebgħa li fihom id-DCM, 
għandhom jiġu stabbiliti dati differenti 
għall-projbizzjoni ta’ l-ewwel tqegħid fis-
suq u l-provvista aħħarija lill-pubbliku 
ġenerali u lill-professjonisti.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Jekk jittieħdu miżuri oħra mhux menħtieġ perjodu ta’ tmiem gradwali (phase-out), sakemm 
issir l-evalwazzjoni tal-metodi kollha ta’ tqaxxir taż-żebgħa.

Emenda 19
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Peress li l-konsumaturi jista’ jkollhom 
aċċess għal prodotti għat-tqaxxir taż-
żebgħa bbażati fuq id-DCM minkejja l-

imħassar
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projbizzjoni permezz tal-katina ta’ 
distribuzzjoni għal utenti professjonali u 
industrijali, għandha tiġi inkluża frażi ta’ 
twissija fuq il-prodott.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

M’għadx hemm bżonn ta’ frażi ta’ twissija jekk jittieħdu miżuri oħrajn għal ħarsien aħjar tal-
konsumatur.

Emenda 20
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-imwiet irreġistrati fl-Ewropa matul l-
aħħar 18-il sena għal użi industrijali u 
professjonali huma attribwiti prinċipalment 
għal ventilazzjoni mhux adegwata, tagħmir 
protettiv personali mhux xieraq, l-użu ta’ 
tankijiet mhux adegwati u l-esponiment fit-
tul għad-DCM. Għaldaqstant għandhom 
jiġu imposti restrizzjonijiet biex ikunu 
kkontrollati u mnaqqsa r-riskji involuti fl-
użi professjonali u industrijali.

(6) L-imwiet irreġistrati fl-Ewropa matul l-
aħħar 18-il sena għal użi industrijali u 
professjonali huma attribwiti prinċipalment 
għal ventilazzjoni mhux adegwata, tagħmir 
protettiv personali mhux xieraq, l-użu ta’ 
tankijiet mhux adegwati, formolazzjonijiet 
inadegwati ta’ prodotti li ma jkunx fihom 
biżżejjed sustanzi li jrażżnu l-fwar  u l-
esponiment fit-tul għad-DCM. 
Għaldaqstant għandhom jiġu imposti 
restrizzjonijiet biex ikunu kkontrollati u 
mnaqqsa r-riskji involuti fl-użi 
professjonali u industrijali.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Xi formolazzjonijiet antiki ta’ DCM ma kienx fihom l-ammont xieraq ta’ sustanzi li jrażżnu l-
fwar użati biex jimminimizzaw il-ħruġ tal-fwar.
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Emenda 21
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-professjonisti ġeneralment ikunu 
koperti mid-dispożizzjonijiet tal-
leġiżlazzjoni għall-ħarsien tal-ħaddiema. 
Madankollu, bosta attivitajiet 
professjonali ħafna drabi jsiru fl-
istabbilimenti tal-klijenti li spiss ma 
jkollhomx il-miżuri kollha xierqa għall-
ġestjoni, il-kontroll u t-tnaqqis tar-riskji 
għas-saħħa. Madankollu, il-ħaddiema li 
jaħdmu għal rashom mhumiex koperti 
mid-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni dwar 
il-ħarsien tal-ħaddiema u jkunu jeħtieġu 
taħriġ adegwat qabel ma jwettqu 
attivitajiet ta’ tqaxxir taż-żebgħa bbażati 
fuq id-DCM.

(7) Il-professjonisti ġeneralment ikunu 
koperti mid-dispożizzjonijiet tal-
leġiżlazzjoni għall-ħarsien tal-ħaddiema. 
Il-miżuri xierqa għall-kontroll tar-riskji 
tas-saħħa u s-sikurezza waqt kwalunkwe 
biċċa xogħol ta’ tqaxxir ta’ żebgħa 
jiddependu prinċiparjament fuq l-ippjanar 
u l-użu ta’ proċessi xierqa ta’ ħidma, 
ventilazzjoni xierqa, u fejn ikun jenħtieġ, 
il-forniment ta’ tagħmir ta’ protezzjoni 
personali xieraq. Il-metodu ta’ tqaxxir 
taż-żebgħa użat (kimiku, mekkaniku, 
termali), l-oġġett li jrid jiġi ttrattat 
(sottostrat, wiċċ, erja, ġewwa jew barra), 
mezz ta’ ventilazzjoni/ħruġ ta’ 
egżost/għodod/makkinarju eċċ jaffettwaw 
il-miżuri li jistgħu jkunu xierqa. Il-metodi 
kollha ta’ tneħħija taż-żebgħa għandhom 
riskji speċifiċi differenti, għalhekk 
jenħtieġu informazzjoni u taħriġ 
adegwati, irrispettivament mill-metodi 
fiżiċi u kimiċi użati, sabiex il-ħaddiema 
jkunu konxji mir-riskji u jkunu familjari 
mal-miżuri xierqa ta’ ħarsien għat-
tneħħija taż-żebgħa b’mod sikur.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Rekwiżiti speċifiċi eżistenti ta’ l-UE għall-ħarsien ta’ ħaddiema professjonali u industrijali 
jinkludu l-evalwazzjoni xierqa tar-riskji u l-forniment ta’ informazzjoni u taħriġ qabel wieħed 
jibda jaħdem b’materjali perikolużi, irrispettivament mill-post u r-raġuni1.  

Miżuri xierqa għall-kontroll u t-tnaqqis tar-riskji għas-saħħa u s-sikurezza jiddependu fuq 
varjetà ta’ parametri. It-taħriġ għandu jingħata sabiex il-ħaddiema jiġu mgħarrfa dwar ir-
riskji u jiffamiljarizzaw ruħhom mal-miżuri xierqa għall-miżuri ta’ ħarsien għat-tneħħija taż-

                                               
1 DIRETTIVA TAL-KUNSILL 89/391/KEE tat-12 ta’ Ġunju 1989 dwar il-ħarsien tal-ħaddiema.
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żebgħa b’mod sikur.

Emenda 22
Gyula Hegyi

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-professjonisti ġeneralment ikunu 
koperti mid-dispożizzjonijiet tal-
leġiżlazzjoni għall-ħarsien tal-ħaddiema. 
Madankollu, bosta attivitajiet professjonali 
ħafna drabi jsiru fl-istabbilimenti tal-
klijenti li spiss ma jkollhomx il-miżuri 
kollha xierqa għall-ġestjoni, il-kontroll u t-
tnaqqis tar-riskji għas-saħħa. Madankollu, 
il-ħaddiema li jaħdmu għal rashom 
mhumiex koperti mid-dispożizzjonijiet tal-
leġiżlazzjoni dwar il-ħarsien tal-ħaddiema 
u jkunu jeħtieġu taħriġ adegwat qabel ma 
jwettqu attivitajiet ta’ tqaxxir taż-żebgħa 
bbażati fuq id-DCM. 

(7) Il-professjonisti ġeneralment ikunu 
koperti mid-dispożizzjonijiet tal-
leġiżlazzjoni għall-ħarsien tal-ħaddiema. 
Madankollu, bosta attivitajiet professjonali 
ħafna drabi jsiru fl-istabbilimenti tal-
klijenti li spiss ma jkollhomx il-miżuri 
kollha xierqa għall-ġestjoni, il-kontroll u t-
tnaqqis tar-riskji għas-saħħa. Madankollu, 
il-ħaddiema li jaħdmu għal rashom 
mhumiex koperti mid-dispożizzjonijiet tal-
leġiżlazzjoni dwar il-ħarsien tal-ħaddiema 
u jkunu jeħtieġu taħriġ adegwat qabel ma 
jwettqu attivitajiet ta’ tqaxxir taż-żebgħa 
bbażati fuq id-DCM. Il-professjonisti 
għandhom jintalbu wkoll jipprovdu ċerta 
informazzjoni sabiex jiġġustifikaw l-użu 
kontinwu tad-DCM. 

Or. en

Ġustifikazzjoni 

It-taħriġ waħdu mhux biżżejjed sabiex jiġi żgurat li persuni li jaħdmu għal rashom iħarsu 
lilhom infushom b’mod xieraq. B’analoġija mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 98/24, dawn 
għandhom jiġġustifikaw biss għalfejn jenħtieġu deroga mill-projbizzjoni ġenerali.

Emenda 23
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) It-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ prodotti (8) It-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ 
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għat-tqaxxir taż-żebgħa bbażati fuq id-
DCM minn professjonisti għandhom 
għalhekk jiġu pprojbiti biex tkun imħarsa 
saħħithom u jitnaqqas l-għadd ta' mwiet u 
inċidenti mhux fatali. Madankollu, meta s-
sostituzzjoni tad-DCM titqies 
partikolarment diffiċli jew mhux xierqa, l-
Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jippermettu l-użu ulterjuri ta’ DCM minn 
professjonisti b’liċenzja speċjali. L-Istati 
Membri għandhom ikunu responsabbli 
għall-għoti u l-monitoraġġ ta’ dawn il-
liċenzji, li għandhom ikunu bbażati fuq 
taħriġ obbligatorju b’rekwiżiti speċifiċi.

kwalunkwe tip ta’ prodott għat-tqaxxir taż-
żebgħa minn professjonisti għandu
għalhekk jiġi evalwat fi ħdan ir-REACH
biex tkun imħarsa saħħithom u jitnaqqas l-
għadd ta' mwiet u inċidenti mhux fatali. 
Sadanittant, sabiex jiġi żgurat ħarsien 
addizzjonali għall-ħaddiema professjonali 
għandu jiġi pprovdut pakket ta’ 
informazzjoni dwar is-saħħa u s-sikurezza 
ma’ kull prodott li jkun fih id-DCM u li 
jitqiegħed fis-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Projbizzjoni fuq l-użu professjonali ta’ sustanzi għat-tqaxxir taż-żebgħa li għandhom id-DCM 
bħala l-bażi tagħhom ma tistax tiżgura tnaqqis fin-numru ta’ inċidenti.  Għall-kuntrarju dan 
iżid in-numru ta' inċidenti bil-prodotti alternattivi. L-effiċjenza ogħla tad-DCM tfisser aktar 
sigħat ta' xogħol bil-prodotti alternattivi, u b’hekk ir-riskju jimmultiplika. L-obbligu ta’ 
forniment ta’ pakketti ta’ informazzjoni biex jakkumpanja il-prodotti għat-tqaxxir taż-żebgħa 
bid-DCM li jipprovdu informazzjoni u pariri li jkopru l-evalwazzjonu u l-immaniġġjar tar-
riskji għas-saħħa u s-sikurezza ikun salvagwardja addizzjonali.

Emenda 24
Gyula Hegyi

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) It-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ prodotti 
għat-tqaxxir taż-żebgħa bbażati fuq id-
DCM minn professjonisti għandhom 
għalhekk jiġu pprojbiti biex tkun imħarsa 
saħħithom u jitnaqqas l-għadd ta' mwiet u 
inċidenti mhux fatali. Madankollu, meta s-
sostituzzjoni tad-DCM titqies 
partikolarment diffiċli jew mhux xierqa, l-
Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jippermettu l-użu ulterjuri ta’ DCM minn 

(8) It-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ prodotti 
għat-tqaxxir taż-żebgħa bbażati fuq id-
DCM minn professjonisti għandhom 
għalhekk jiġu pprojbiti biex tkun imħarsa 
saħħithom u jitnaqqas l-għadd ta' mwiet u 
inċidenti mhux fatali. Madankollu, meta s-
sostituzzjoni tad-DCM titqies 
partikolarment diffiċli jew mhux xierqa, l-
Istati Membri għandhom ikunu jistgħu 
jippermettu l-użu ulterjuri ta’ DCM minn 
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professjonisti b’liċenzja speċjali. L-Istati 
Membri għandhom ikunu responsabbli 
għall-għoti u l-monitoraġġ ta’ dawn il-
liċenzji, li għandhom ikunu bbażati fuq 
taħriġ obbligatorju b’rekwiżiti speċifiċi. 

professjonisti b’liċenzja speċjali. L-Istati 
Membri għandhom ikunu responsabbli 
għall-għoti u l-monitoraġġ ta’ dawn il-
liċenzji, li għandhom ikunu bbażati fuq 
ġustifikazzjonijiet speċifiċi u taħriġ 
obbligatorju b’rekwiżiti speċifiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

It-taħriġ waħdu mhux biżżejjed sabiex jiġi żgurat li persuni li jaħdmu għal rashom iħarsu 
lilhom infushom b’mod xieraq.B’analoġija mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 98/24, dawn 
għandhom jiġġustifikaw biss għalfejn jenħtieġu deroga mill-projbizzjoni ġenerali. 

Emenda 25
Carl Schlyter

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-għadd ta’ mwiet u inċidenti mhux 
fatali rreġistrati matul attivitajiet 
industrijali huma indikazzjoni ta’ l-infurzar 
mhux adegwat tal-leġiżlazzjoni dwar il-
post tax-xogħol. L-esponiment għad-DCM 
għadu għoli u għandhom japplikaw aktar 
miżuri għat-tnaqqis tar-riskju għal 
ħaddiema f’installazzjonijiet industrijali. 
Għandhom jiġu adottati miżuri preventivi 
bħalma huma ventilazzjoni tajba fuq il-post 
tax-xogħol, tagħmir protettiv personali 
xieraq u modifikazzjoni addizzjonali tat-
tankijiet.

(9) L-għadd ta’ mwiet u inċidenti mhux 
fatali rreġistrati matul attivitajiet 
industrijali huma indikazzjoni ta’ l-infurzar 
mhux adegwat tal-leġiżlazzjoni dwar il-
post tax-xogħol. L-esponiment għad-DCM 
għadu għoli u għandhom japplikaw aktar 
miżuri għat-tnaqqis tar-riskju għal 
ħaddiema f’installazzjonijiet industrijali. 
Għandhom jiġu adottati miżuri preventivi 
bħalma huma ventilazzjoni tajba fuq il-post 
tax-xogħol li tissodisfa l-limiti ta’ 
esponiment fuq ix-xogħol jew tagħmir 
respiratorju ta’ protezzjoni b’forniment 
indipendenti ta’ l-arja, zoni ventilati 
separati għat-tnixxif ta’ oġġetti mqaxxra, 
tagħmir protettiv personali xieraq u 
modifikazzjoni addizzjonali tat-tankijiet   

Or. en
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Ġustifikazzjoni 

Hemm bżonn li jiġi speċifikat li l-ventilazzjoni fuq il-post tax-xogħol għandha tkun b’tali mod 
li l-limiti ta’ esponiment fuq ix-xogħol jiġu sodisfatti, jew inkella għandu jintuża tagħmir 
respiratorju protettiv b’forniment indipendenti ta’ l-arja.  Sabiex titnaqqas kemm jista’ jkun l-
esponiment għad-DCM fl-użu industrijali, it-tnixxif ta’ l-oġġetti mqaxxra għandu jsir f’zoni 
ventilati separati.

Emenda 26
Carl Schlyter

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Premessa 9 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) F’Novembru 2007, il-Kumitat 
Xjentifiku għal-Limiti ta’ Esponiment fuq 
ix-Xogħol irrakkomanda valuri ta’ limitu
għal Medja Mwieżna ta’ Ħin (Time 
Weighted Average) ta’ tmien sigħat u għal 
Livell ta’ Esponiment fuq Perjodu Qasir 
ta’ 15-il minuta. Huwa xieraq li dawn il-
livelli jiġu stabbiliti bħala limiti massimi li 
għandhom jinkisbu b’ventilazzjoni 
effettiva tal-egżost għall-użu industrijali, 
mingħajr preġudizzju għal-leġiżlazzjoni 
nazzjonali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Xjentifiku għal-Limiti ta’ Esponiment fuq ix-Xogħol 
għandhom jiġu implimentati bħala referenza għas-sistemi ta’ ventilazzjoni ta' egżost f’użu 
industrijali. Ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom għandhom ikunu l-livell massimu ta’ l-UE, 
filwaqt li l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jiffissaw livell aktar baxx (kif diġà huwa l-każ ta' l-
Ungerija).
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Emenda 27
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Anness
Direttiva 76/769/KEE
Anness I – punt (xx) – kolonna 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Permezz ta’ deroga għall-paragrafu (1), 
l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw il-
provvista ta’ prodotti għat-tqaxxir taż-
żebgħa li fihom id-dichloromethane lil 
professjonisti bil-liċenzja.

(2) Permezz ta’ deroga mill-paragrafu (1), 
sustanzi għat-tqaxxir taż-żebgħa li fihom 
id-dichloromethane jistgħu jitqiegħdu fis-
suq għall-forniment tal-pubbliku ġenerali 
jekk il-kundizzjonijiet li ġejjin ikunu 
kollha sodisfatti:
(a) id-daqs tal-kontentinur ma jkunx 
aktar minn litru,
(b) il-kontenitur ikollu għonq dejjaq ta’ 
20mm dijametru massimu u jkollu għatu 
li jingħalaq b’mod li ma jinfetaħx mit-tfal 
f’konformità mal-BS EN ISO 8317:2004 
u l-BS EN 862:2005, 
(c) il-prodott għat-tqaxxir taż-zebgħa jkun 
fih sustanza li trażżan il-fwar bi kwantità 
tali li l-ħruġ ta’ fwar imqabbel mad-
dichloromethane pur jitnaqqas b’minimu 
ta’ 97% skond il-kundizzjonijiet standard 
tat-testijiet ,  
(d) il-kontenitur ikun ittikettat b'mod ċar 
u prominenti bil-frażi "Tiġbidx il-fwar 
man-nifs. Uża biss f’zoni ventilati sew. 
Jekk mhux possibbli li jkun hemm 
ventilazzjoni biżżejjed  ilbes tagħmir 
respiratorju protettiv adattat.”

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Matul l-aħħar 18-il sena ma kien hemm ebda mewt bid-DCM għall-kuntrarju ta’ mewt 
minħabba prodott alternattiv, minkejja l-fatt li l-prodotti għat-tqaxxir taż-żebgħa tad-DCM 
jirrappreżentaw 90% tas-suq. Billi l-kimiki alternattivi jidhru li huma anqas effettivi, 
projbizzjoni fuq l-użu ta’ sustanzi għat-tqaxxir taż-żebgħa bid-DCM minn konsumaturi iżid 
in-numru diġà għoli ta’ inċidenti bi ‘blow torches’ u ‘heat guns’, li huma injorati fir-rapport 
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tal-RPA. 

Emenda 28
Gyula Hegyi

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Anness
Direttiva 76/769/KEE
Anness I – punt (xx) – kolonna 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Permezz ta’ deroga għall-paragrafu (1), 
l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw il-
provvista ta’ prodotti għat-tqaxxir taż-
żebgħa li fihom id-dichloromethane lil 
professjonisti bil-liċenzja. 

(2) Permezz ta’ deroga għall-paragrafu (1), 
l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw il-
provvista ta’ prodotti għat-tqaxxir taż-
żebgħa snin li fihom id-dichloromethane 
fuq bażi ta’ ħames lil professjonisti bil-
liċenzja li pprovdew l-informazzjoni li 
ġejja:

(a) ir-raġuni tat-talba għad-deroga,

(b) il-kwantità ta’ dichloromethane li ser 
tintuża kull sena,

(c) l-attivitajiet u l-proċessi involuti,

(d) in-nuqqas ta’ alternattivi aktar sikuri 
għad-dichloromethane għall-bżonnijiet 
tagħhom,

(e) in-numru ta’ ħaddiema responsabbli 
involuti,

(f) il-prekawzjonijiet maħsuba għall-
ħarsien tas-sikurezza u s-saħħa tal-
ħaddiem involuti, b’mod partikolari prova 
ta’ aċċess għal tagħmir xieraq ta’ 
protezzjoni personali, 

(g) il-miżuri tekniċi u organizzazzjonali 
meħuda sabiex jiġi evitat l-esponiment tal-
ħaddiema.

Or. en
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Ġustifikazzjoni 

Ir-rekwiżiti għal derogi minn projbizzjonijiet kif stipulat fl-Artikolu 9(3) tad-Direttiva 
98/24/KE dwar il-ħarsien tas-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema mir-riskji relatati mal-aġenti 
kimiċi fuq ix-xogħol għandhom japplikaw hawn ukoll. 

Emenda 29
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Anness
Direttiva 76/769/KEE
Anness  I – punt (xx) – kolonna 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-liċenzja msemmija fil-paragrafu (2) 
għandha tingħata lil professjonisti 
mħarrġa fl-użu sikur ta’ prodotti għat-
tqaxxir taż-żebgħa li fihom id-
dichloromethane. It-taħriġ għandu jkopri:

(3) Permezz ta’ deroga mill-paragrafu (1), 
sustanzi għat-tqaxxir taż-żebgħa li fihom 
id-dichloromethane jistgħu jitqiegħdu fis-
suq għall-forniment tal-professjonisti  
jekk il-kundizzjonijiet li ġejjin ikunu 
kollha sodisfatti:
(a) il-prodott għat-tqaxxir taż-zebgħa jkun 
fih sustanza li trażżan il-fwar bi kwantità 
tali li l-l-ħruġ ta’ fwar imqabbel mad-
dichloromethane pur jitnaqqas b’minimu 
ta’ 97% skond il-kundizzjonijiet standard 
tat-testijiet , 
(b) il-kontenitur ikun ittikettat b'mod ċar 
u prominenti bil-frażi "Tiġbidx il-fwar 
man-nifs. Uża biss f’zoni ventilati sew. 
Jekk mhux possibbli li jkun hemm 
ventilazzjoni biżżejjed  ilbes tagħmir 
respiratorju protettiv adattat.”,
(c) l-utenti professjonali jirċievu ma’ kull 
forniment ta’ sustanzi għat-tqaxxir taż-
żebgħa li għandhom id-DCM bħala bażi 
pakkett ta’ informazzjoni u pariri dwar is-
saħħa u s-sikurezza, li bħala minimu 
jinkludu: 

(a) l-għarfien, l-evalwazzjoni u l-ġestjoni 
tar-riskji għas-saħħa,

 l-għarfien, l-evalwazzjoni u l-
ġestjoni tar-riskji għas-saħħa,

(b) l-użu ta’ ventilazzjoni adegwata,  l-użu ta’ ventilazzjoni adegwata, 
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(c) l-użu ta’ tagħmir protettiv personali 
xieraq.

 l-użu ta’ tagħmir protettiv personali 
xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Il-proposta ta’ rekwiżit ta’ liċenzjar għall-użu professjonali ta’ sustanzi għat-tqaxxir taż-
żebgħa li għandhom id-DCM bħala bażi hija sproporzjonata, imprattika, diskriminatorja u 
għalja.   Il-ħruġ ta’ liċenzji normalment huwa riservat għall-attivitajiet li huma perikolużi 
ħafna. It-tqaxxir taż-żebgħa permezz tad-DCM jew prodotti oħra b’solvent bħala l-bażi 
tagħhom ma’ jiġġustifikax sistema ta’ liċenzji. Jekk ikunu jenħtieġu kontrolli addizzjonali 
dawn għandhom jinkludu r-rekwiżiti għat-trażżin tal-fwar, l-ittikkettar u pakkett ta’ 
informazzjoni li jindirizza l-miżuri xierqa għall-prekawzjoni.  

Emenda 30
Gyula Hegyi

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Anness
Direttiva 76/769/KEE
Anness  I – punt (xx) – kolonna 2 – punt 3 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-liċenzja msemmija fil-paragrafu (2) 
għandha tingħata lil professjonisti 
mħarrġa fl-użu sikur ta’ prodotti għat-
tqaxxir taż-żebgħa li fihom id-
dichloromethane. It-taħriġ għandu jkopri:

(3) Il-liċenzja msemmija fil-paragrafu (2) 
tista’ tingħata biss lil professjonisti li 
jkunu pprovdew l-informazzjoni kollha 
msemmija fil-paragrafu (2), 
informazzjoni li l-awtoritajiet kompetetnti 
jkunu raw bħala  validata u xierqa, u li 
jkunu tħarrġu fl-użu sikur ta’ prodotti 
għat-tqaxxir taż-żebgħa li fihom id-
dichloromethane.  It-taħriġ għandu jkopri:

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Il-liċenzja għandha tingħata biss lil professjonisti li jkunu pprovdew informazzjoni kompluta 
dwar l-intenzjoni tagħhom għall-użu tad-DCM. Jekk din l-informazzjon tinstab li tkun valida 
u xierqa, il-liċenzja għandha tingħata wara li jkun sar taħriġ apposta.
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Emenda 31
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Anness
Direttiva 76/769/KEE
Anness  I – punt (xx) – kolonna 2 – punt 3  subparagrafu 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-liċenzja għandha tiġġedded kull ħames 
snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Ir-riskju għall-professjonisti u għall-konsumatur jitnaqqas aktar jekk it-taħriġ fil-fond jiġi 
ripetut regolarment u jekk tiġi fornuta informazzjoni aġġornata dwar kif wieħed juża s-
sustanzi għat-tqaxxir taż-żebgħa li għandhom id-DCM bħala bażi kif ukoll dwar l-effetti ta’ l-
użu ħażin ta’ dawn is-sustanzi.

Emenda 32
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Anness
Direttiva 76/769/KEE
Anness  I – punt (xx) – kolonna 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-prodotti għat-tqaxxir taż-żebgħa li 
fihom dichloromethane 
f’konċentrazzjonijiet daqs jew akbar minn 
0.1 % bil-massa jistgħu biss jintużaw fi 
stallazzjonijiet industrijali jekk jiġu 
sodisfatti l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(4) Il-prodotti għat-tqaxxir taż-żebgħa li 
fihom dichloromethane 
f’konċentrazzjonijiet daqs jew akbar minn 
0.1 % bil-massa jistgħu biss jintużaw fi 
stallazzjonijiet industrijali jekk jiġu 
sodisfatti l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) ventilazzjoni effettiva għall-egżost jew 
tagħmir respiratorju protettiv bi provvista 
ta’ l-arja indipendenti,

(a) ventilazzjoni lokali effettiva għall-
egżost madwar id-‘dipping tank’ jew 
tagħmir respiratorju protettiv bi provvista 
ta’ l-arja indipendenti,

(b) tankijiet tat-tqaxxir magħluqa u
mgħottija meta ma jkunux qed jintużaw,

(b) it-tankijiet tat-tqaxxir kollha  mgħottija 
meta ma jkunux qed jintużaw,
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(c) ingwanti protettivi xierqa għall-
operaturi.

(c) ingwanti u maskri protettivi xierqa 
għall-operaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

1. Sabiex kollx ikun ċar – ventilazzjoni lokali effettiva madwar it-tank tikkontribwixxi aħjar 
għall-ħarsien tal-ħaddiem meta mqabbla ma’ ventilazzjoni ġenerali effettiva madwar il-post 
tax-xogħol.

2. Jekk is-sistemi kollha jiġu koperti inklużi dawk li mhumiex “verament magħluqa” il-fwar 
inaqqas l-emissjonijiet tal-fwar tad-DCM.

3. Id-DCM huwa volatili ħafna. L-ewwel mod kif id-DCM jidħol fil-bniedem huwa meqjus li 
huwa n-nifs ( ATSDR, 2000 Toxicological Profiles for Methylene Chloride, Agency for Toxic 
Substances and Disease Registry, U.S. U.S. Department of Health and Human Services, GA, 
Stati Uniti.). Permezz ta’ l-ingwanti u tal-maskri adattati, l-operaturi jkunu mħarsa minn 
esponiment għad-DCM mill-ġilda u permezz tan-nifs.

Emenda 33
Carl Schlyter

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Anness
Direttiva 76/769/KEE
Anness  I – punt (xx) – kolonna 2 – punt 4  punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ventilazzjoni effettiva għall-egżost jew 
tagħmir respiratorju protettiv bi provvista 
ta’ l-arja indipendenti,

(a) Operazzjoni ta’ ventilazzjoni effettiva 
għall-egżost  li jkun ġie ppruvat li 
tikkonforma bis-sħiħ mal-limiti ta’ 
esponiment li m’għandhomx jaqbżu l-100 
ppm (353 mg/m3) għall-Medja Mwieżna 
tal-Ħin (Time Weighted Average )jew 
200ppm (706mg/m3) għal Livell ta’ 
Espożizzjoni fuq Perjodu Qasir  jew l-użu 
ippruvat ta’ tagħmir respiratorju protettiv 
bi provvista ta’ l-arja indipendenti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni 

L-għadd ta’ mwiet u inċidenti mhux fatali rreġistrati matul attivitajiet industrijali huma 
indikazzjoni ċara ta’ l-infurzar mhux adegwat tal-leġiżlazzjoni dwar il-post tax-xogħol. 
Kwalunkwe użu tad-DCM għandu jkun suġġett għal prova ċara li l-limiti ta’ esponiment fuq 
ix-xogħol qed jiġu rrispettati. Bħala minimu, il-ventilazzjoni ta’ l-emissjonijiet għandha tikseb 
il-valuri limitu rakkomandati mill-Kumitat Xjentifiku għal-Limiti ta’ Esponiment fuq ix-
Xogħol, filwaqt li l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jiffissaw limiti aktar baxxi. Inkella, l-użu 
xieraq ta’ tagħmir respiratorju protettiv b’forniment indipendenti tal–arja jrid jiġu ppruvat. 

Emenda 34
John Bowis, Struan Stevenson

Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Anness
Direttiva 76/769/KEE
Anness  I – punt (xx) – kolonna 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Mingħajr ħsara għal leġiżlazzjoni 
Komunitarja oħra li tikkonċerna l-
klassifikazzjoni, l-ippakkjar u l-ittikkettar 
ta’ sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi, 
il-prodotti għat-tqaxxir taż-żebgħa li fihom 
aktar minn 0.1 % bil-massa ta’ 
dichloromethane għandhom jiġu mmarkati 
b’mod leġġibbli u li ma jitħassarx sa [24-il 
xahar wara d-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni] 
kif ġej: “Riżervat għal użi industrijali u 
professjonali”.”

(5) Mingħajr ħsara għal leġiżlazzjoni 
Komunitarja oħra li tikkonċerna l-
klassifikazzjoni, l-ippakkjar u l-ittikkettar 
ta’ sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi, 
il-prodotti għat-tqaxxir taż-żebgħa li fihom 
aktar minn 0.1 % bil-massa ta’ 
dichloromethane u mpakkettati 
f’kontenituri ta' mhux akbar minn litru 
għandhom jiġu mmarkati b’mod leġġibbli 
u li ma jitħassarx sa [24-il xahar wara d-
dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni] kif ġej: 
“Riżervat għal użi industrijali u 
professjonali”.”

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Din il-miżura għandha tiżgura li kontenituri akbar minn litru ma jinbiegħux lill-konsumaturi.
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Proposta għal deċiżjoni – att li jemenda
Anness
Direttiva 76/769/KEE
Anness  I – punt (xx) – kolonna 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Mingħajr ħsara għal leġiżlazzjoni 
Komunitarja oħra li tikkonċerna l-
klassifikazzjoni, l-ippakkjar u l-ittikkettar 
ta’ sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi, 
il-prodotti għat-tqaxxir taż-żebgħa li fihom 
aktar minn 0.1 % bil-massa ta’ 
dichloromethane għandhom jiġu mmarkati 
b’mod leġġibbli u li ma jitħassarx sa [24-il 
xahar wara d-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni] 
kif ġej: “Riżervat għal użi industrijali u 
professjonali”.”

(5) Mingħajr ħsara għal leġiżlazzjoni 
Komunitarja oħra li tikkonċerna l-
klassifikazzjoni, l-ippakkjar u l-ittikkettar 
ta’ sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi, 
il-prodotti għat-tqaxxir taż-żebgħa li fihom 
aktar minn 0.1 % bil-massa ta’ 
dichloromethane għandhom jiġu mmarkati 
b’mod leġġibbli u li ma jitħassarx sa [24-il 
xahar wara d-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni] 
kif ġej: “Perikoluż! “Riżervat għal użi 
industrijali u professjonali biss”.”

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Il-konsumtur ikun aktar konċernat u konvint b’mod aktar b’saħħtu li l-kontent huwa ta' ħsara 
għalih.
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