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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar proposta għal Direttiva UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti 
minimi tas-saħħa u s-sigurtà li jirrigwardaw l-espożizzjoni tal-ħaddiema għar-riskji li 
jinħolqu minn aġenti fiżiċi (kampi elettromanjetiċi) (l-XX Direttiva individwali skont l-
Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)
(COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2011)0348),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 153(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7-0191/2011),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta' ......20111,

– wara li kkonsultaw mal-Kumitat tar-Reġjuni,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjoni 
tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A7-0000/2011),

1. Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari kif tinstab hawnhekk;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa’ tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b’mod sostanzjali jew li tibdilha b’test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1
Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Din id-Direttiva tistabbilixxi rekwiżiti 
minimi, u b’hekk tiġi pprovduta l-opzjoni 
lill-Istati Membri li jżommu jew jadottaw 
dispożizzjonijiet iżjed favorevoli għall-

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

                                               
1 Għadha mhix ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali.
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ħarsien tal-ħaddiema, b’mod partikolari l-
iffissar ta’ valuri iżjed baxxi għall-valuri 
tal-orjentazzjoni u l-valuri tal-azzjoni jew 
il-valuri tal-limiti tal-espożizzjoni għall-
kampi elettromanjetiċi. Madankollu, l-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva 
m’għandhiex isservi bħala ġustifikazzjoni 
tal-ebda rigress rigward is-sitwazzjoni li 
diġà teżisti f’kull Stat Membru.

Or. fr

Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Dawk li jħaddmu għandhom jagħmlu 
aġġustamenti fid-dawl tal-progress tekniku 
u l-għarfien xjentifiku dwar ir-riskji relatati 
mal-espożizzjoni għal kampi 
elettromanjetiċi, bl-għan li jittejbu s-sigurtà 
u s-saħħa għall-ħarsien tal-ħaddiema.

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Or. fr

Emenda 3
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Din id-Direttiva ma tindirizzax effetti 
fuq perjodu twil.

3. Din id-Direttiva ma tindirizzax effetti 
fuq perjodu twil tal-espożizzjoni għall-
kampi elettromanjetiċi.

Or. fr

Emenda 4
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) ‘Valuri tal-limiti ta’ espożizzjoni’: il-
limiti fuq l-espożizzjoni għal kampi 
elettromanjetiċi li ġew stabbiliti fuq il-bażi 
ta’ effetti magħrufa fuq is-saħħa u 
kunsiderazzjonijiet bijoloġiċi. Il-
konformità mal-valuri tal-limiti ta’ 
espożizzjoni għall-effetti fuq is-sigurtà 
tiżgura li l-ħaddiema esposti għall-kampi 
elettromanjetiċi jiġu mħarsa kontra l-effetti 
avversi magħrufa kollha fuq is-saħħa u s-
sigurtà. Il-konformità mal-valuri tal-limiti 
ta’ espożizzjoni għall-effetti fuq is-sigurtà 
tiżgura li l-ħaddiema esposti għall-kampi 
elettromanjetiċi jiġu mħarsa kontra l-effetti 
avversi magħrufa kollha fuq is-saħħa u s-
sigurtà.

e) ‘Valuri tal-limiti ta’ espożizzjoni’: il-
limiti fuq l-espożizzjoni għal kampi 
elettromanjetiċi li ġew stabbiliti fuq il-bażi 
ta’ effetti magħrufa fuq is-saħħa u 
kunsiderazzjonijiet bijofiżiċi. Il-konformità 
mal-valuri tal-limiti ta’ espożizzjoni għall-
effetti fuq is-sigurtà tiżgura li l-ħaddiema 
esposti għall-kampi elettromanjetiċi jiġu 
mħarsa kontra l-effetti avversi magħrufa 
kollha fuq is-saħħa u s-sigurtà. Il-
konformità mal-valuri tal-limiti ta’ 
espożizzjoni għall-effetti fuq is-sigurtà 
tiżgura li l-ħaddiema esposti għall-kampi 
elettromanjetiċi jiġu mħarsa kontra l-effetti 
avversi magħrufa kollha fuq is-saħħa u s-
sigurtà.

Or. fr

Emenda 5
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tkun żgurata protezzjoni adegwata 
tal-persuni li jaħdmu qrib tagħmir ta’ 
reżonanza manjetika (MRI) li jkun qed 
jiffunzjona u sabiex jitqiesu b’mod xieraq 
il-miżuri ta’ prekawzjoni u protezzjoni
eżistenti f'dak li għandu x'jaqsam mal-
espożizzjoni għall-kampi elettromanjetiċi, 
min iħaddem għandu jwettaq 
evalwazzjonijiet tar-riskji u jieħu miżuri 
tekniċi u organizzattivi xierqa sabiex il-
ħaddiema jiġu protetti minn riskji 
potenzjali li jirriżultaw mill-espożizzjoni 
għall-kampi elettromanjetiċi. Il-preżenza 
ta’ ħaddiema qrib tagħmir ta' MRI li 
jiffunzjona hi limitata għal atti mediċi li 
jeħtieġu bilfors il-preżenza tagħhom. Min 
iħaddem għandu jiddefinixxi żona ta’ 
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aċċess ikkontrollat minn kamp manjetiku 
statiku u għandujieħu l-miżuri tekniċi, 
organizzattivi, ta’ informazzjoni u taħriġ 
għall-ħaddiema li jistgħu jidħlu f’din iż-
żona ta’ aċċess ikkontrollat, b’tali mod li 
titnaqqas l-espożizzjoni u jiġu pprevenuti 
r-riskji.

Or. fr

Emenda 6
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) kwalunkwe effett li jikkonċerna s-saħħa 
u s-sigurtà tal-ħaddiema f’riskju partikolari 
bħall-ħaddiema li jkunu ddikjaraw lil min 
iħaddem li huma jkollhom fuqhom 
Strument Mediku Attiv Impjantat fil-
Ġisem u n-nisa li jkunu dikjaraw li jkunu 
tqal;

c) kwalunkwe effett li jikkonċerna s-saħħa 
u s-sigurtà tal-ħaddiema f’riskju partikolari 
bħall-ħaddiema li jkollhom fuqhom 
Strument Mediku Attiv jew Passiv 
Impjantat fil-Ġisem (bħal stimulaturi 
kardijaċi), il-ħaddiema li jkollhom 
strumenti mediċi li jinżammu fl-idejn 
(bħal pompi tal-insulina) u n-nisa tqal;

Or. fr

Emenda 7
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B’kunsiderazzjoni tal-progress tekniku u 
d-disponibbiltà ta’ miżuri għall-kontroll 
tal-produzzjoni tal-kampi elettromanjetiċi 
fis-sors, l-espożizzjoni għal kampi 
elettromanjetiċi għandha tiġi eliminata
jew imnaqqsa għal livell minimu.

1. B’kunsiderazzjoni tal-progress tekniku u 
d-disponibbiltà ta’ miżuri għall-kontroll 
tal-produzzjoni tal-kampi elettromanjetiċi 
fis-sors, ir-riskji li jirriżultaw mill-
espożizzjoni għal kampi elettromanjetiċi 
għandhom jiġu eliminati jew imnaqqsa 
għal livell minimu.

Or. fr
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Emenda 8
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fi kwalunkwe eventwalità, il-ħaddiema 
m’għandhomx jiġu esposti għal valuri 
ogħla mill-valuri tal-limiti ta’ espożizzjoni 
għall-effetti fuq is-saħħa ħlief jekk 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet taħt l-Artikolu 
3(6). Jekk, minkejja l-miżuri meħuda minn 
min iħaddem sabiex jikkonforma ma’ dan 
id-Direttiva, il-valuri tal-limiti ta’ 
espożizzjoni għall-effetti fuq is-saħħa 
jinqabżu, min iħaddem għandu jieħu 
azzjoni immedjata sabiex inaqqas l-
espożizzjoni sakemm jintlaħaq livell taħt 
il-valuri tal-limiti ta’ espożizzjoni. Min 
iħaddem għandu jidentifika r-raġunijiet 
għaliex il-valuri tal-limiti ta’ espożizzjoni 
għall-effetti fuq is-saħħa jkunu nqabżu, u 
għandu jemenda l-miżuri ta’ protezzjoni u 
prevenzjoni skont il-każ sabiex ma jħallix 
li jinqabżu għal darb'oħra.

4. Fi kwalunkwe eventwalità, il-ħaddiema 
m’għandhomx jiġu esposti għal valuri 
ogħla mill-valuri tal-limiti ta’ espożizzjoni 
għall-effetti fuq is-saħħa ħlief jekk 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet taħt l-Artikolu 
3(6). Jekk, minkejja l-miżuri meħuda minn 
min iħaddem sabiex jikkonforma ma’ dan 
id-Direttiva, il-valuri tal-limiti ta’ 
espożizzjoni għall-effetti fuq is-saħħa 
jinqabżu, min iħaddem għandu jieħu 
azzjoni immedjata sabiex inaqqas l-
espożizzjoni sakemm jintlaħaq livell taħt 
il-valuri tal-limiti ta’ espożizzjoni. Min 
iħaddem għandu jidentifika r-raġunijiet 
għaliex il-valuri tal-limiti ta’ espożizzjoni 
għall-effetti fuq is-saħħa jkunu nqabżu, u 
għandu jemenda l-miżuri ta’ protezzjoni u 
prevenzjoni skont il-każ, billi tiġi żgurata 
sew it-traċċabilità tal-modifiki li jsiru.

Or. fr

Emenda 9
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Skont l-Artikolu 15 tad-Direttiva 
89/391/KEE, min iħaddem għandu jadatta 
l-miżuri msemmija f'dan l-Artikolu u l-
Annessi II u III għar-rekwiżiti tal-
ħaddiema f'riskju partikolari.

5. Skont l-Artikolu 15 tad-Direttiva 
89/391/KEE, min iħaddem għandu jadatta 
l-miżuri msemmija f'dan l-Artikolu u l-
Annessi II u III għar-rekwiżiti tal-
ħaddiema f'riskju partikolari, b’mod 
partikolari għall-ħaddiema li għandhom 
Strument Mediku Impjantat jew li 
jinżamm fl-idejn u n-nisa tqal;.

Or. fr
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Emenda 10
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 10 u 
12 tad-Direttiva 89/391/KEE, min iħaddem 
għandu jiżgura li l-ħaddiema li jkunu 
esposti għal riskji minn kampi 
elettromanjetiċi fuq il-post tax-xogħol 
u/jew ir-rappreżentanti tagħhom jirċievu 
kwalunkwe informazzjoni u taħriġ 
meħtieġa relatati mar-riżultat tal-
evalwazzjoni tar-riskju pprovdut fl-
Artikolu 4(1) ta’ din id-Direttiva, li 
jikkonċernaw b’mod partikolari:

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 10 u 
12 tad-Direttiva 89/391/KEE, min iħaddem 
għandu jiżgura li l-ħaddiema li jkunu 
esposti għal riskji minn kampi 
elettromanjetiċi fuq il-post tax-xogħol 
u/jew ir-rappreżentanti tagħhom, magħżula 
skont il-prattiki u l-leġiżlazzjoni 
nazzjonali, jirċievu kwalunkwe 
informazzjoni u taħriġ meħtieġa relatati 
mar-riżultat tal-evalwazzjoni tar-riskju 
pprovdut fl-Artikolu 4(1) ta’ din id-
Direttiva, li jikkonċernaw b’mod 
partikolari:

Or. fr

Emenda 11
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) l-effetti indiretti possibbli tal-
espożizzjoni;

Or. fr

Emenda 12
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal espożizzjoni fil-firxa minn 100 kHz 
sa 300 GHz, u fi kwalunkwe eventwalità 
fejn tiġi skoperta espożizzjoni ogħla mill-
valuri tal-limiti ta’ espożizzjoni, għandha 
ssir disponibbli eżaminazzjoni medika 

Għal espożizzjoni fil-firxa minn 100 kHz 
sa 300 GHz, u fi kwalunkwe eventwalità 
fejn tiġi skoperta espożizzjoni ogħla mill-
valuri tal-limiti ta’ espożizzjoni, għandha 
ssir disponibbli eżaminazzjoni medika 
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għall-ħaddiem(a) kkonċernat(i) skont il-liġi 
u l-prattika nazzjonali. Jekk tiġi skoperta 
ħsara għas-saħħa minn espożizzjoni, 
għandha ssir evalwazzjoni mill-ġdid tar-
riskji min-naħa ta’ min iħaddem skont l-
Artikolu 4.

għall-ħaddiem(a) kkonċernat(i) skont il-liġi 
u l-prattika nazzjonali. Dan l-eżami 
għandu jitwettaq waqt il-ħin tax-xogħol u 
l-ispiża li tirrizżulta minn dan għandha 
titħallas minn min iħaddem. Jekk tiġi 
skoperta ħsara għas-saħħa minn 
espożizzjoni, għandha ssir evalwazzjoni 
mill-ġdid tar-riskji min-naħa ta’ min 
iħaddem skont l-Artikolu 4.

Or. fr

Emenda 13
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Min iħaddem għandu jieħu miżuri xierqa 
sabiex jiżgura li t-tabib u/jew l-awtorità 
medika responsabbli għas-sorveljanza tas-
saħħa jkollhom aċċess għar-riżultati tal-
evalwazzjoni tar-riskju msemmija fl-
Artikolu 4.

2. Min iħaddem, mgħejun jekk ikun hemm 
bżonn mill-mediċina industrijali, għandu 
jieħu miżuri xierqa sabiex jiżgura li t-tabib 
u/jew l-awtorità medika responsabbli għas-
sorveljanza tas-saħħa jkollhom aċċess 
għar-riżultati tal-evalwazzjoni tar-riskju 
msemmija fl-Artikolu 4.

Or. fr

Emenda 14
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) tikkunsidra l-adozzjoni ta’ Direttivi fil-
qasam tal-armonizzazzjoni u l-
istandardizzazzjoni tekniċi rigward id-
disinn, il-bini, il-manifattura jew il-
kostruzzjoni ta’ tagħmir tax-xogħol jew 
postijiet tax-xogħol;

a) tikkunsidra l-adozzjoni ta’ Direttivi fil-
qasam tal-armonizzazzjoni u l-
istandardizzazzjoni tekniċi rigward il-bini, 
il-manifattura jew il-kostruzzjoni ta’ 
tagħmir tax-xogħol jew postijiet tax-
xogħol;

Or. fr
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Emenda 15
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 10 għandha tingħata għal perjodu 
ta’ żmien mhux determinat minn [id-data 
tad-dħul fis-seħħ tad-Direttiva preżenti]

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 10 għandha tiġi kkonferita lill-
Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin
minn [id-data tad-dħul fis-seħħ tad-
Direttiva preżenti]. Il-Kummissjoni 
għandha tfassal rapport fir-rigward tad-
delega ta' setgħa mhux aktar tard minn 
disa' xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ 
ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha 
tiġġedded b'mod taċitu għal perjodi ta’ 
żmien identiċi, dment li l-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill ma jopponix tali 
estensjoni sa mhux aktar tard minn tliet 
xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Or. fr

Emenda 16
Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-atti delegati adottati taħt dan l-
Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ 
mingħajr dewmien u għandhom japplikaw 
sakemm ma tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni 
skont il-paragrafu 2. In-notifika ta’ att 
delegat lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill għandha tiddikjara r-raġunijiet 
għall-użu tal-proċedura ta' urġenza.

1. L-atti delegati adottati taħt dan l-
Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ 
mingħajr dewmien u għandhom japplikaw 
sakemm ma tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni 
skont il-paragrafu 2. In-notifika ta’ att 
delegat adottat skont dan l-Artikolu lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha 
tiddikjara r-raġunijiet għall-użu tal-
proċedura ta’ urġenza għal raġunijiet 
imperattivi marbuta mas-saħħa u l-
protezzjoni tal-ħaddiema.

Or. fr
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Emenda 17
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiġi faċilitata l-implimentazzjoni ta’ 
din id-Direttiva, b’mod partikolari t-twettiq 
tal-evalwazzjoni tar-riskju, il-Kummissjoni 
għandha tfassal gwidi prattiċi għad-
dispożizzjonijiet tal-Artikoli 4 u 5 u l-
Annessi II sa IV. Il-Kummissjoni għandha 
taħdem b’kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kumitat Konsultattiv għas-Sigurtà u s-
Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol.

Sabiex tiġi faċilitata l-implimentazzjoni ta’ 
din id-Direttiva, b’mod partikolari t-twettiq 
tal-evalwazzjoni tar-riskju u tal-kontrolli 
mediċi, il-Kummissjoni għandha tfassal 
gwidi prattiċi għad-dispożizzjonijiet tal-
Artikoli 4 u 5 u l-Annessi II sa IV. Il-
Kummissjoni għandha taħdem 
b’kooperazzjoni mill-qrib mal-Kumitat 
Konsultattiv għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-
Post tax-Xogħol. Dawn il-gwidi prattiċi 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 11.

Or. fr

Emenda 18
Proposta għal direttiva
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapport li għandu jiġi stabbilit skont l-
Artikolu 17(a) tad-Direttiva 89/391/KEE 
għandu jirrapporta prinċipalment dwar l-
effikaċja tad-Direttiva fit-tnaqqis tal-
espożizzjoni għall-kampi elettromanjetiċi u 
l-perċentwal tal-postijiet tax-xogħol li 
kienu jeħtieġu azzjoni korrettiva.

Mingħajr preġudizzju għar-rapport li 
għandu jiġi stabbilit skont l-Artikolu 17(a) 
tad-Direttiva 89/391/KEE, il-Kummissjoni 
għandha tfassal rapport speċifiku fil-
ħames snin minn [id-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ din id-Direttiva] Dan ir-rapport
speċifiku għandu jirrapporta prinċipalment 
dwar l-effikaċja tad-Direttiva fit-tnaqqis 
tal-espożizzjoni għall-kampi 
elettromanjetiċi u l-perċentwal tal-postijiet 
tax-xogħol li kienu jeħtieġu azzjoni 
korrettiva.

Or. fr
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