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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-radjazzjoni jonizzanti sseħħ b'mod naturali, iżda tista' tiġi prodotta wkoll artifiċjalment. Il-
ħaddiema, il-pazjenti mediċi, u l-membri tal-pubbliku huma suġġetti għall-espożizzjoni ta' 
emissjonijiet f'livelli li jistgħu jikkawżaw ħsara lill-organi. 

Mill-banda l-oħra, l-użu ta' sustanzi radjuattivi u ġeneraturi tar-radjazzjoni huma 
komponimenti essenzjali għal ħafna industriji mal-UE kollha, li min-naħa tagħhom huma 
wkoll sorsi kbar ta' impjieg, u minħabba dan, l-istandards bażiċi għall-protezzjoni tal-
ħaddiema u tal-pubbliku ġenerali ilhom li ġew stabbiliti mill-1959. 

Il-miżuri li huma attwalment fis-seħħ huma stipulati fid-Direttiva tal-Kunsill 96/29/Euratom li 
tirrifletti r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni mir-
Radjazzjoni (ICRP), ġew issupplimentati b’leġiżlazzjoni aktar speċifika f'għadd ta' oqsma, li 
kollha għandhom impatt fuq il-protezzjoni radjoloġika. 

F'Settembru 2011, il-Kummissjoni ressqet abbozz ta' Direttiva ġdida biex tissemplifika l-
arranġamenti eżistenti għall-protezzjoni mir-radjazzjoni, li permezz tagħha nġabru d-Direttivi 
eżistenti kollha f'Direttiva ġdida dwar l-Istandards Bażiċi tas-Sikurezza (BSSD). Il-BSSD 
tfittex li tinkorpora l-aħħar rakkomandazzjonijiet mill-ICPR, u li tarmonizza r-reġim tal-UE 
mal-istandards bażiċi ta' sikurezza tal-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika (IAEA).

Filwaqt li tappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni għal approċċ aktar koerenti, ir-Rapporteur 
għadha konvinta mill-importanza li jkun żgurat li jiġi segwit approċċ proporzjonat abbażi tar-
riskju.  

Ir-Rapporteur tinsab imħassba dwar il-fatt li, filwaqt li s-semplifikazzjoni hi importanti, uħud 
mill-bidliet imressqa fil-proposta ma jipprovdux benefiċċji ulterjuri f'termini ta' żieda fil-
protezzjoni tal-ħaddiema, iżda se jimponu piżijiet mhux proporzjonati fuq l-Istati Membri 
f'termini ta' implimentazzjoni. Huwa importanti li wieħed jinnota li r-reġim regolatorji tal-
Istati Membri huma differenti wieħed mill-ieħor b'mod sinifikanti u għaldaqstant ma jkunx 
xieraq li jittieħed approċċ uniformi. L-Istati Membri jeħtieġu flessibbiltà xierqa biex 
jimplimentaw il-leġiżlazzjoni skont il-prattiki stabbiliti tagħhom stess.

Ir-Rapportuer temmen li rridu nsibu bilanċ bejn l-użu kummerċjali essenzjali, ir-riskji fuq il-
post tax-xogħol u l-livelli għoljin ta' tħassib soċjetali.  

EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li 
ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi l-istandards 
bażiċi ta' sikurezza għall-protezzjoni tas-
saħħa tal-ħaddiema, il-pubbliku ġenerali, 
il-pazjenti u individwi oħra suġġetti għal 
esponiment mediku kontra l-perikli li 
jirriżultaw mir-radjazzjoni jonizzanti għall-
fini tal-implimentazzjoni uniformi
tagħhom mill-Istati Membri. 

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi l-istandards 
bażiċi ta' sikurezza għall-protezzjoni tas-
saħħa tal-ħaddiema, il-pubbliku ġenerali, 
il-pazjenti u individwi oħra suġġetti għal 
esponiment mediku kontra l-perikli li 
jirriżultaw mir-radjazzjoni jonizzanti għall-
fini tal-implimentazzjoni tagħhom mill-
Istati Membri.

Ġustifikazzjoni

Il-kontroll regolatorju f'kull wieħed mill-Istati Membri jvarja b'mod sinifikanti; għaldaqstant 
mhuwiex realistiku li tkun mistennija implimentazzjoni uniformi mill-Istati Membri. Huwa 
possibbli li jinkisbu l-għanijiet mixtieqa ta' din il-leġiżlazzjoni mingħajr il-ħtieġa ta' 
implimentazzjoni uniformi.

Emenda 2
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) it-tħaddim ta’ inġenji tal-ajru u inġenji 
tal-ispazju;

i) prattiki li jesponu l-ħaddiema għal 
radjazzjoni kosmika, inkluż it-tħaddim ta’ 
inġenji tal-ajru u inġenji tal-ispazju;

Emenda 3
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) "Esponiment okkupazzjonali" tfisser 
esponiment tal-ħaddiema li jseħħ waqt 

(24) "Esponiment okkupazzjonali" tfisser 
esponiment tal-ħaddiema, inklużi 
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xogħolhom; impjegati u dawk li jaħdmu għal rashom
kif ukoll persuni f'taħriġ u volontiera, li 
jseħħ waqt xogħolhom

Emenda 4
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) "Ħaddiem espost" tfisser persuna, jew 
li taħdem għal rasha jew bħala impjegat, li 
hija suġġetta għal esponiment fuq xogħol 
imwettaq fi ħdan il-prattika regolata minn 
din id-Direttiva u li jkun possibbli li 
tirċievi dożi li jaqbżu limitu jew ieħor tad-
doża għall-esponiment pubbliku;

(35) "Ħaddiem espost" tfisser persuna, jew 
li taħdem għal rasha jew bħala impjegat, 
inkluż persuna f'taħriġ jew volontier, li 
hija suġġetta għal esponiment fuq xogħol 
imwettaq fi ħdan il-prattika regolata minn 
din id-Direttiva u li jkun possibbli li 
tirċievi dożi li jaqbżu limitu jew ieħor tad-
doża għall-esponiment pubbliku;

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt (38)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) "Apprendist" tfisser persuna li tirċievi 
taħriġ jew tagħlim f’impriża bil-għan li 
teżerċita ħila speċifika.

(38) "Apprendist" tfisser persuna ta' sittax-
il sena jew aktar (inklużi persuni f'taħriġ 
u studenti) li tirċievi taħriġ jew tagħlim 
f’impriża bil-għan li teżerċita ħila 
speċifika, li tinvolvi operazzjonijiet li, fil-
każ ta' impjegat, ikunu kkunsidrati bħala 
ħidma fir-radjazzjoni jonizzanti.

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni ta' persuni f'taħriġ u studenti hi importanti sabiex din tkun konformi mal-
kumplament tat-test. 



PE500.513v03-00 6/16 AD\932956MT.doc

MT

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
rekwiżiti legali u sistema adegwata ta’ 
kontroll regolatorju li, għas-sitwazzjonijiet 
kollha ta’ esponiment, jirriflettu sistema ta’ 
protezzjoni mir-radjazzjoni msejsa fuq il-
prinċipji ta' ġustifikazzjoni, 
ottimizzazzjoni u limitazzjoni tad-doża li 
ġejjin:

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
rekwiżiti legali u sistema adegwata ta’ 
kontroll regolatorju li, għas-sitwazzjonijiet 
kollha ta’ esponiment, jirriflettu sistema ta’ 
protezzjoni mir-radjazzjoni msejsa fuq 
evidenza xjentifika aġġornata b'saħħitha,
li ssegwi l-prinċipji ta' ġustifikazzjoni, 
ottimizzazzjoni u limitazzjoni tad-doża:

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li kwalunkwe bidliet ġodda jkunu bbażati fuq evidenza xjentifika aġġornata 
b'saħħitha. 

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-esponiment okkupazzjonali, ir-
restrizzjoni fuq id-doża għandha tiġi 
stabbilita bħala għodda operattiva għall-
ottimizzazzjoni mill-impriża taħt is-
superviżjoni ġenerali tal-awtoritajiet
kompetenti. Fil-każ tal-ħaddiema esterni, 
ir-restrizzjoni fuq id-doża għandha tiġi 
stabbilita b’kooperazzjoni bejn min 
iħaddem u l-impriża.

1. Għall-esponiment okkupazzjonali, ir-
restrizzjoni fuq id-doża għandha tiġi 
stabbilita bħala għodda operattiva għall-
ottimizzazzjoni mill-impriża 
f'konsultazzjoni mar-rappreżentanti tal-
ħaddiema. Id-deċiżjoni tagħhom għandha 
tkun sottoposta għall-awtoritajiet
kompetenti. Fil-każ tal-ħaddiema esterni, 
ir-restrizzjoni fuq id-doża għandha tiġi 
stabbilita b’kooperazzjoni bejn min 
iħaddem u l-impriża f'konsultazzjoni mar-
rappreżentanti tal-ħaddiema.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Hekk kif mara tqila tinforma lill-impriża 
dwar il-kundizzjoni tagħha, skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew il-prattika 
nazzjonali, il-protezzjoni tat-tarbija mhux 
imwielda għandha tkun komparabbli għal 
dik mogħtija lill-membri tal-pubbliku. Il-
kundizzjonijiet tax-xogħol għall-mara tqila 
għandhom ikunu tali li d-doża ekwivalenti 
għat-tarbija mhux imwielda tkun baxxa sal-
inqas livell raġonevolment possibbli u li 
x'aktarx ma taqbiżx il-1 mSv, tal-inqas tul 
il-kumplament tat-tqala.

1. Hekk kif mara tqila tinforma lill-impriża 
dwar il-kundizzjoni tagħha, skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew il-prattika 
nazzjonali, il-protezzjoni tat-tarbija mhux 
imwielda għandha tkun ekwivalenti għal 
dik mogħtija lill-membri tal-pubbliku. Il-
kundizzjonijiet tax-xogħol għall-mara tqila 
għandhom ikunu tali li d-doża ekwivalenti 
għat-tarbija mhux imwielda tkun baxxa sal-
inqas livell raġonevolment possibbli u li 
x'aktarx ma taqbiżx il-1 mSv, tal-inqas tul 
il-kumplament tat-tqala. 

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-limitu fuq id-doża ekwivalenti għal-
lenti tal-għajn għandu jkun ta’ 20 mSv
f’sena;

(a) il-limitu fuq id-doża ekwivalenti għal-
lenti tal-għajn għandu jkun ta’ 15 mSv
f’sena;

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-limitu fuq id-doża ekwivalenti għall-
ġilda għandu jkun ta’ 150 mSv f’sena, 
meħud bħala medja fuq kwalunkwe erja ta’ 
1 cm², irrispettivament miż-żona esposta;

(b) il-limitu fuq id-doża ekwivalenti għall-
ġilda għandu jkun ta’ 50 mSv f’sena, 
meħud bħala medja fuq kwalunkwe erja ta’ 
1 cm², irrispettivament miż-żona esposta;
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Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-limitu fuq id-doża ekwivalenti għall-
idejn, il-parti tad-driegħ mill-minkeb sal-
ponot tas-swaba’, is-saqajn u l-għekiesi 
tas-saqajn għandu jkun ta’ 150 mSv f’sena.

(c) il-limitu fuq id-doża ekwivalenti għall-
idejn, il-parti tad-driegħ mill-minkeb sal-
ponot tas-swaba’, is-saqajn u l-għekiesi 
tas-saqajn għandu jkun ta’ 50 mSv f’sena.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-
impriża jew min iħaddem jinfurmaw lill-
ħaddiema, l-apprendisti u l-istudenti 
esposti li jkunu suġġetti għal esponiment 
fuq il-post tax-xogħol dwar:

1. L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-
impriża jew min iħaddem jinfurmaw lill-
ħaddiema, l-apprendisti u l-istudenti 
esposti mingħajr eċċezzjoni, li jkunu 
suġġetti għal esponiment fuq il-post tax-
xogħol dwar:

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) proċeduri sikuri fuq il-post tax-
xogħol li jimminimizzaw ir-riskji;

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-kundizzjonijiet li taħthom il-
ħaddiema huma intitolati għal sorveljanza 
tas-saħħa;

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn hu xieraq, għandha tiġi pprovduta 
informazzjoni dwar titjir frekwenti bl-
ajruplan.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jingħataw pariri u taħriġ fir-rilevament 
viżwali tas-sorsi u l-kontenituri tagħhom;

(b) jingħataw pariri u taħriġ fir-rilevament 
viżwali tas-sorsi u l-kontenituri tagħhom u 
kif dawn għandhom jiġu rappurtati;

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. F’każijiet fejn riskju limitat ta' 
esponiment ma jeħtieġx l-eżami tal-każijiet 
individwali u l-prattika titwettaq skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali, l-awtoritajiet kompetenti 
jistgħu jillimitaw il-kontroll regolatorju 

1. F’każijiet fejn limitu ta' doża 
kwantifikabbli jista' jiġi stabbilit għal 
prattika, riskju limitat ta' esponiment ma 
jeħtieġx l-eżami tal-każijiet individwali u l-
prattika titwettaq skont il-kundizzjonijiet 
stabbiliti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, l-
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għar-reġistrazzjoni tal-prattika u l-
frekwenza xierqa għall-ispezzjonijiet.

awtoritajiet kompetenti jistgħu jillimitaw 
il-kontroll regolatorju għar-reġistrazzjoni 
tal-prattika u l-frekwenza xierqa għall-
ispezzjonijiet. L-għoti ta' liċenzji għandu 
jiġi rikjest biss meta l-awtorizzazzjoni 
tapplika għall-attivitajiet ġenerali ta' 
impriża.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jesiġu l-għoti 
ta' liċenzja għall-prattiki li ġejjin:

2. L-Istati Membri għandhom jesiġu l-għoti 
ta' liċenzja fir-rigward tal-impriżi li 
qegħdin iwettqu l-attivitajiet li ġejjin, jew, 
fejn ikun xieraq f'konformità mal-
paragrafu 1, għar-reġistrazzjoni għall-
prattiki li ġejjin:

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) miżuri li jittieħdu skont din id-
direttiva;

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) biex jivvalutaw l-esponimenti tal-
ekwipaġġ kkonċernat;

(a) biex jivvalutaw l-esponimenti tal-
ekwipaġġ jew tal-ħaddiema kkonċernati;
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Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kategorija A: ħaddiema esposti li 
x'aktarx jirċievu doża effettiva akbar minn 
6 mSv kull sena jew doża ekwivalenti 
akbar minn 15 mSv kull sena għal-lenti tal-
għajn jew akbar minn 150 mSv kull sena 
għall-ġilda u l-estremitajiet;

(a) kategorija A: ħaddiema esposti li 
x'aktarx jirċievu doża effettiva akbar minn 
6 mSv kull sena jew doża ekwivalenti 
akbar minn 15 mSv kull sena għal-lenti tal-
għajn jew akbar minn 50 mSv kull sena 
għall-ġilda u l-estremitajiet;

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-monitoraġġ għall-ħaddiema tal-
kategorija B għandu tal-inqas ikun 
suffiċjenti biex juri li dawn il-ħaddiema 
jkunu ikklassifikati b'mod korrett fil-
kategorija B. L-Istati Membri jistgħu
jesiġu monitoraġġ individwali u jekk 
meħtieġ kejl individwali, imwettqa minn 
servizz tad-dożimetrija, għall-ħaddiema 
tal-kategorija B.

2. Il-monitoraġġ għall-ħaddiema tal-
kategorija B għandu tal-inqas ikun 
suffiċjenti biex juri li dawn il-ħaddiema 
jkunu ikklassifikati b'mod korrett fil-
kategorija B. L-Istati Membri għandhom
jesiġu monitoraġġ individwali u jekk 
meħtieġ kejl individwali, imwettqa minn 
servizz tad-dożimetrija, għall-ħaddiema 
tal-kategorija B.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tinżamm matul il-
perjodu tal-ħajja tax-xogħol tagħhom li 
jinvolvi esponimenti għar-radjazzjoni 
jonizzanti kif ukoll wara sakemm ikollhom 

3. Ir-rekord tad-doża msemmi fil-
paragrafu 1 għandu jkun trażmess lis-
sistema tad-data għal monitoraġġ 
radjoloġiku individwali stabbilita mill-
Istat Membru f'konformità mad-
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jew ikunu laħqu l-età ta' 75 sena, iżda fi 
kwalunkwe każ għal mhux inqas minn 30 
sena wara t-terminazzjoni tax-xogħol li 
jinvolvi esponiment.

dispożizzjonijiet tal-Anness VIII. L-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
għandha tinżamm matul il-perjodu tal-ħajja 
tax-xogħol tagħhom li jinvolvi esponimenti 
għar-radjazzjoni jonizzanti kif ukoll wara 
sakemm ikollhom jew ikunu laħqu l-età ta' 
75 sena, iżda fi kwalunkwe każ għal mhux 
inqas minn 30 sena wara t-terminazzjoni 
tax-xogħol li jinvolvi esponiment.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-
ħaddiema jkollhom aċċess, fuq talba 
tagħhom, għar-riżultati tal-monitoraġġ 
individwali tagħhom, inklużi r-riżultati tal-
kejl li setgħu ntużaw biex jiġu stmati dawn 
ir-riżultati, jew għar-riżultati tal-
valutazzjoni tad-dożi tagħhom magħmulin 
bħala riżultat tal-kejl fuq il-post tax-
xogħol.

1. L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-
ħaddiema jkollhom aċċess, fuq talba 
tagħhom fi żmien xieraq għar-riżultati tal-
monitoraġġ individwali tagħhom, inklużi r-
riżultati tal-kejl li setgħu ntużaw biex jiġu 
stmati dawn ir-riżultati, jew għar-riżultati 
tal-valutazzjoni tad-dożi tagħhom 
magħmulin bħala riżultat tal-kejl fuq il-
post tax-xogħol.

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-eżaminazzjoni tal-ħaddiema se ssir 
matul il-ħin tax-xogħol u mingħajr spejjeż 
għalihom.

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 49 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-
ħaddiema u/jew tar-rappreżentanti 
tagħhom għandhom jiġu rregolati mill-
Artikolu 11 tad-Direttiva tal-
Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta’ Ġunju 1989 
dwar l-introduzzjoni ta’ miżuri sabiex 
jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa 
tal-ħaddiema fuq ix-xogħol1.
1 ĠU L 193, 29.6.1989, p. 1.

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 50 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
sistema ta' monitoraġġ radjoloġiku 
individwali toffri lill-ħaddiema esterni 
protezzjoni ekwivalenti għal dik tal-
ħaddiema impjegati fuq bażi permanenti 
mill-impriża.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
sistema ta' monitoraġġ radjoloġiku 
individwali toffri lill-ħaddiema esterni 
protezzjoni u kura medika ekwivalenti 
għal dik tal-ħaddiema impjegati fuq bażi 
permanenti mill-impriża.

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-persunal għandu jitħarreġ 
regolarment u l-konformità mar-regoli 
applikabbli għandha tiġi monitorjata.

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 70 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-
impriża responsabbli għal prattika 
tinnotifika immedjatament lill-awtoritajiet 
kompetenti b'kull emerġenza li sseħħ fil-
faċilità tagħha jew li tkun relatata mal-
attivitajiet tagħha u tieħu l-azzjoni kollha 
xierqa biex tnaqqas il-konsegwenzi.

1. L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-
impriża responsabbli għal prattika 
liċenzjata tinnotifika immedjatament lill-
awtoritajiet kompetenti b'kull emerġenza li 
sseħħ fil-faċilità tagħha jew li tkun relatata 
mal-attivitajiet tagħha u tieħu l-azzjoni 
kollha xierqa biex tnaqqas il-konsegwenzi.

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet stabbiliti hawnhekk jirreferu għall-prattiki li jaqgħu taħt il-kategoriji li 
jirrappreżentaw livelli għoljin ta' riskju u b'hekk jaqgħu fi ħdan il-kateġorija liċenzjata ta' 
prattiki.

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 85 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) l-istabbiliment ta' proċeduri 
dokumentati għall-għoti ta' informazzjoni 
u taħriġ lill-ħaddiema esposti.

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – paragrafu 2 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(la) l-istabbiliment ta' proċeduri 
dokumentati għall-għoti ta' informazzjoni 
u taħriġ lill-ħaddiema esposti.
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Emenda 31

Proposta għal direttiva
Anness 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sistema tad-dejta għall-monitoraġġ 
radjoloġiku individwali stabbilita minn Stat 
Membru tista' tiġi realizzata jew bħala 
netwerk nazzjonali ċentralizzat jew bħala 
reġistru nazzjonali tad-dożi. Dawn in-
netwerks jew reġistri jistgħu jkunu 
supplimentati bil-ħruġ ta' dokumenti dwar 
il-monitoraġġ radjoloġiku individwali għal 
kull ħaddiem estern.

Is-sistema tad-dejta għall-monitoraġġ 
radjoloġiku individwali stabbilita minn Stat
Membru tista' tiġi realizzata jew bħala 
netwerk nazzjonali ċentralizzat jew bħala 
reġistru nazzjonali tad-dożi. Dawn in-
netwerks jew reġistri għandhom ikunu 
supplimentati bil-ħruġ ta' dokumenti dwar 
il-monitoraġġ radjoloġiku individwali għal 
kull ħaddiem estern.
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