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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 
tibqa' 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
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-ħaddiema esterni jirċievu l-istess 
protezzjoni bħall-ħaddiema esposti li huma 
impjegati minn impriżi li jwettqu prattiki 
b’sorsi tar-radjazzjoni. L-arranġamenti 
speċifiċi għall-ħaddiema esterni fid-
Direttiva 90/641/Euratom għandhom jiġu 
estiżi biex ikopru wkoll il-ħidma f’żoni 
sorveljati.

(24) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-ħaddiema esterni jirċievu l-istess 
protezzjoni bħall-ħaddiema esposti li huma 
impjegati minn impriżi li jwettqu prattiki 
b’sorsi tar-radjazzjoni. L-arranġamenti 
speċifiċi għall-ħaddiema esterni fid-
Direttiva 90/641/Euratom għandhom, fejn 
ikun xieraq, jiġu estiżi biex ikopru wkoll 
il-ħidma f’żoni sorveljati.

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-inklużjoni awtomatika ta' żoni b'inqas riskju timponi piżijiet żejda mingħajr l-ebda 
benefiċċju għas-saħħa.

Emenda 2

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.

Or. en

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.
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Emenda 3

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, jiġi kkunsidrat li jaħdem 
fir-radjazzjoni jonizzanti.

Or. en

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

Emenda 4

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:

Or. en

Ġustifikazzjoni
Huwa importanti li kwalunkwe bidliet ġodda jkunu bbażati fuq evidenza xjentifika aġġornata 
b'saħħitha. 
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Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ġustifikazzjoni: id-deċiżjonijiet li 
jintroduċu jew li jbiddlu sors ta' 
radjazzjoni, mogħdija ta’ esponiment jew 
l-esponimenti infushom għandhom ikunu 
ġustifikati fis-sens li tali deċiżjonijiet 
għandhom jittieħdu bil-għan li jkun żgurat 
li l-benefiċċju għall-individwu jew għas-
soċjetà li jirriżulta minnhom jegħleb id-
dannu li jistgħu jikkawżaw;

(a) ġustifikazzjoni: id-deċiżjonijiet li 
jintroduċu kategoriji jew tip ta' prattiki 
ġodda għandhom ikunu ġustifikati fis-sens 
li tali deċiżjonijiet għandhom jittieħdu bil-
għan li jkun żgurat li l-benefiċċju għall-
individwu jew għas-soċjetà li jirriżulta 
minnhom jegħleb id-dannu li jistgħu 
jikkawżaw;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Huwa importanti li l-kamp ta' applikazzjoni għal ħtieġa ta' ġustifikazzjoni ma jiġix mwessa'; 
għaldaqstant it-"tip ta' prattika" għandha tinżamm. 

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 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 jew, fejn applikabbli, l-istess valur 
hekk kif speċifikat għal-limitu fuq id-doża 
effettiva;

(a) il-limitu fuq id-doża ekwivalenti għal-
lenti tal-għajn għandu jkun ta’ 150 mSv
f’sena jew, fejn applikabbli, l-istess valur 
hekk kif speċifikat għal-limitu fuq id-doża 
effettiva;

Or. en

Ġustifikazzjoni
 Huwa importanti li kwalunkwe bidliet ġodda jkunu bbażati fuq evidenza xjentifika aġġornata 
b'saħħitha. Huwa importanti li jkun żgurat li jittieħed approċċ proporzjonat għar-riskju 
involut. 
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Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 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’ 50 mSv
f’sena;

Or. en

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-
tipi l-ġodda ta' prattiki li jirriżultaw 
f’esponiment għar-radjazzjoni jonizzanti 
jiġu ġustifikati qabel ma jkunu approvati.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kategoriji jew it-tipi l-ġodda kollha ta' 
prattiki li jirriżultaw f’esponiment għar-
radjazzjoni jonizzanti jiġu ġustifikati qabel 
ma jkunu approvati.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Huwa importanti li jkun żgurat li jittieħed approċċ flessibbli u proporzjonat għar-riskju 
involut.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jelenkaw it-
tipi ta' prattiki approvati fil-leġiżlazzjoni 
jew f’atti amministrattivi.

2. L-Istati Membri għandhom jelenkaw it-
tipi ta' kategogoriji jew prattiki approvati 
fil-leġiżlazzjoni jew f’atti amministrattivi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun żgurat li jittieħed approċċ flessibbli u proporzjonat għar-riskju 
involut.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-tipi ta’ prattiki eżistenti għandhom
jiġu vvalutati fir-rigward tal-ġustifikazzjoni 
tagħhom kull meta tinkiseb evidenza ġdida 
u importanti dwar l-effikaċja jew il-
konsegwenzi potenzjali tagħhom.

3. It-tipi ta’ kategoriji jew prattiki eżistenti 
jistgħu jiġu vvalutati fir-rigward tal-
ġustifikazzjoni tagħhom kull meta tinkiseb 
evidenza ġdida u importanti dwar l-
effikaċja jew il-konsegwenzi potenzjali 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun żgurat li jittieħed approċċ flessibbli u proporzjonat għar-riskju 
involut.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jesiġu, fejn 
ikun xieraq, l-għoti ta' liċenzja għall-
prattiki li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-għoti ta' liċenzja obbligatorju f'dawn l-oqsma kollha se jintroduċi spejjeż u piżijiet żejda 
mingħajr l-ebda żieda fil-livelli ta' protezzjoni għall-ħaddiema. L-arranġamenti eżistenti 
jipprovdu l-miżuri neċessarji ta' protezzjoni mir-radjazzjoni għall-ħaddiema. 
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Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta' awtorizzazzjoni, l-Istati 
Membri jistgħu jitolbu l-għoti ta' 
informazzjoni b'mod proporzjonali man-
natura tal-prattika u r-riskji involuti. 

1. Għall-finijiet ta' awtorizzazzjoni, l-Istati 
Membri jistgħu jitolbu l-għoti ta' 
informazzjoni b'mod proporzjonali man-
natura tal-prattika u r-riskji involuti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti obbligatorji se jintroduċi spejjeż u piżijiet żejda mingħajr kwalunkwe żieda fil-
livelli ta' protezzjoni għall-ħaddiema. L-arranġamenti eżistenti jipprovdu l-miżuri neċessarji 
ta' protezzjoni mir-radjazzjoni għall-ħaddiema.


