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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Din il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għandha l-għan li temenda 
d-Direttiva 2004/40/KE dwar il-ħtiġijiet minimi għas-saħħa u s-sigurtà fir-rigward tal-
espożizzjoni ta’ ħaddiema għal riskji li jiġu minn aġenti fiżiċi.

Fl-2006, il-komunità medika kienet saqsiet lill-Kummissjoni Ewropea dwar l-impatt 
partikolarment negattiv tat-traspożizzjoni ta' din id-direttiva fuq l-użu u l-iżvilupp tal-
immaġni b’reżonanza manjetika (MRI). Fil-fatt, l-iffissar ta' valuri tal-limiti ta' espożizzjoni 
ristrettivi ħafna naqqas il-kamp ta' attività tal-MRI, li huwa strument tabilħaqq importanti 
għad-dijanjosi u t-trattament ta’ ħafna mard.

Wara li pposponiet l-iskadenza għat-traspożizzjoni tad-Direttiva 2004/40/KE mit-30 ta' April 
2008 sat-30 ta' April 2012, il-Kummissjoni Ewropea fl-aħħar iddeċidiet li tipproponi dan it-
test, li fih tipproponi li l-MRI u l-attivitajiet konnessi jiġu eżentati mill-valuri tal-limiti ta' 
espożizzjoni, u jien kuntent dwar dan.

Fid-dawl tal-għarfien tar-riskji li huma esposti għalihom il-ħaddiema fil-kuntest tal-proċeduri 
tal-MRI, is-settur mediku diġà implimenta miżuri stretti ta' protezzjoni. Barra minn hekk, 
apparti dawn il-miżuri jsiru kontrolli stretti u taħriġ dwar il-proċeduri ta' sikurezza u r-riskji 
għas-saħħa fuq żmien qasir u twil fil-każ ta' espożizzjoni żejda u/jew in-nuqqas ta' proċeduri 
ta' sikurezza.  

Fid-dawl ta' dawn il-fatturi kollha, l-applikazzjoni ta' deroga għall-MRI u l-attivitajiet 
konnessi tidher iġġustifikata għalkollox; u speċjalment peress li, fl-Anness IV ta' din il-
proposta, il-Kummissjoni Ewropea assuġġettat din id-deroga għal miżuri ta' sikurezza aktar 
stretti.

Permezz tal-iffissar ta' valuri tal-limiti ta' espożizzjoni u eżenzjoni minn dawn il-valuri għall-
attivitajiet tal-MRI u l-attivitajiet konnessi, din il-proposta se tippermetti li jinstab ekwilibriju 
bejn, minn naħa, l-obbligu li għandha l-Unjoni li tipproteġi s-saħħa u s-sikurezza tal-
ħaddiema, skont l-Artikolu 151 u 153(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
u, min-naħa l-oħra, il-progress reali fil-qasam tar-riċerka u tas-saħħa pubblika li jista' jseħħ 
permezz tat-teknoloġija tal-MRI.

Minkejja it-titjib kollu li sar f'dan it-test, għandu jingħad li għadu kkomplikat wisq u anki ma 
jinftehimx minn ċerti partijiet.

Sabiex tibqa' fil-kamp ta' responsabbiltà tal-Kumitat għall-Ambjent, is-saħħa pubblika u s-
sikurezza tal-ikel, din l-opinjoni ssegwi tliet objettivi. L-ewwel nett, li tappoġġa r-regoli ta' 
eżenzjonijiet proposti mill-Kummissjoni billi jiżdied artikolu li jikkonċerna speċifikament d-
derogi (emenda 17) It-tieni nett, li tikkjarifika u tissimplifika t-test f'ċerti partijiet tal-proposta.
Fl-aħħar nett, li tikkompleta u ssaħħaħ il-miżuri dwar is-sikurezza u s-saħħa tal-ħaddiema.

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

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 
2004/40/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tad-29 ta’April 2004 dwar ir-
rekwiżiti minimi tas-saħħa u s-sigurtà li 
jirrigwardaw l-espożizzjoni tal-ħaddiema 
għar-riskji li jinħolqu mill-aġenti fiżiċi 
(kampi elettromanjetiċi), ġie espress 
tħassib serju mill-partijiet interessati, 
b’mod partikolari mill-komunità medika, 
dwar l-impatt potenzjali tal-
implimentazzjoni ta’ dik id-Direttiva dwar 
l-użu ta’ proċeduri mediċi bbażati fuq 
immaġini mediċi. Ġie espress tħassib ukoll 
dwar l-impatt tad-Direttiva fuq ċertu 
attivitajiet individwali.

(3) Wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 
2004/40/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tad-29 ta’April 2004 dwar ir-
rekwiżiti minimi tas-saħħa u s-sigurtà li 
jirrigwardaw l-espożizzjoni tal-ħaddiema 
għar-riskji li jinħolqu mill-aġenti fiżiċi 
(kampi elettromanjetiċi), ġie espress 
tħassib serju mill-partijiet interessati, 
b’mod partikolari mill-komunità medika, 
dwar l-impatt negattiv li l-
implimentazzjoni ta' dik id-Direttiva se 
jkollha, min-naħa, fuq ċerti attivitajiet 
industrijali, u, min-naħa l-oħra, fuq ċerti
proċeduri mediċi bbażati fuq l-immaġnijiet 
mediċi, u b'mod partikolari fuq l-immaġni 
b’reżonanza manjetika (MRI). L-
applikazzjoni ta' valuri tal-limiti ta' 
espożizzjoni, ta' valuri ta' orjentazzjoni u 
ta' valuri li jipprovokaw l-azzjoni għas-
settur mediku tnaqqas il-possibilitajiet ta' 
użu tat-teknoloġija tal-MRI, li hija 
strument indispensabbli għad-dijanjosi u 
t-trattament ta' ħafna mardiet.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Kummissjoni eżaminat b’attenzjoni 
l-argumenti mressqa mill-partijiet 
interessati u wara ħafna konsultazzjonijiet 
iddeċidiet li tikkunsidra mill-ġdid bir-
reqqa ċertu dispożizzjonijiet tad-Direttiva 

(4) Il-Kummissjoni eżaminat b’attenzjoni 
l-argumenti mressqa mill-partijiet 
interessati, b'mod partikolari fil-komunità 
medika, u wara ħafna konsultazzjonijiet 
iddeċidiet li teżamina mill-ġdid ċerti 
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2004/40/KE, fuq il-bażi ta’ informzzjoni 
xjentifika ġdida prodotta minn esperti 
rikonoxxuti fuq livell internazzjonali.

dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/40/KE, 
fuq il-bażi ta’ informzzjoni xjentifika ġdida 
prodotta minn esperti rikonoxxuti fuq livell 
internazzjonali u r-reviżjoni tar-
rakkomandazzjonijiet ġodda tal-
Kummissjoni Internazzjonali għall-
Protezzjoni mir-Radjazzjoni Mhux 
Jonizzanti (ICNIRP).

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sistema ta’ ħarsien kontra l-kampi 
elettromanjetiċi għandha tillimita ruħha 
għal definizzjoni, ħielsa minn dettall 
żejjed, tal-għanijiet li għandhom jintlaħqu, 
il-prinċipji li jkollhom jiġu osservati u l-
valuri fundamentali li jkollhom jiġu 
applikati, sabiex l-Istati Membri jkunu 
jistgħu japplikaw rekwiżiti minimi b’mod 
ekwivalenti.

(8) Sistema ta’ ħarsien kontra l-kampi 
elettromanjetiċi għandha tillimita ruħha 
għal definizzjoni, ħielsa minn dettall 
żejjed, tal-għanijiet li għandhom jintlaħqu, 
il-prinċipji li jkollhom jiġu osservati u l-
valuri fundamentali li jkollhom jiġu 
applikati, sabiex l-Istati Membri jkunu 
jistgħu japplikaw rekwiżiti minimi b’mod 
ekwivalenti. Barra minn hekk, ma' din is-
sistema ta' ħarsien għandhom jitwettqu 
studji aktar dettaljati u indipendenti 
sabiex tinkiseb dejta xjentifika (ibbażata 
fuq indikaturi komuni u mingħajr 
preġudizzji) dwar l-effetti fuq żmien qasir 
u twil, b'mod partikolari dwar dawk 
karċinoġeniċi possibbli, ta' espożizzjoni 
għall-kampi elettromanjetiċi.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-livelli tal-espożizzjoni għall-kampi 
elettromanjetiċi jistgħu jitnaqqsu b’iżjed 
effikaċja billi jiġu inkorporati miżuri 
preventivi fid-disinn tal-istazzjonijiet tax-
xogħol u bl-għażla ta’ taghmir, proċeduri u 

(11) Il-livelli tal-espożizzjoni għall-kampi 
elettromanjetiċi jistgħu jitnaqqsu b’iżjed 
effikaċja billi jiġu inkorporati miżuri 
preventivi fid-disinn tal-istazzjonijiet tax-
xogħol u bl-għażla ta’ taghmir, proċeduri u 
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metodi tax-xogħol sabiex tingħata prijorità 
għat-tnaqqis tar-riskji fis-sors. Għalehekk 
id-dispożizzjonijiet relatati mat-tagħmir u 
l-metodi tax-xogħol jikkontribwixxu għall-
ħarsien tal-ħaddiema involuti. Madankollu 
hemm ħtieġa li tiġi evitata d-duplikazzjoni 
tal-evalwazzjonijiet, fejn it-tagħmir tax-
xogħol jilħaq ir-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni 
dwar il-prodotti tal-UE li tistabbilixxi 
livelli ta’ sigurtà iżjed severi minn dawk 
ipprovduti minn din id-Direttiva u b’mod 
speċjali bid-Direttivi 1999/5/KE u 
2006/95/KE. Dan jippermetti evalwazzjoni 
semplifikata fi grupp kbir ta’ każijiet.

metodi tax-xogħol sabiex tingħata prijorità 
għat-tnaqqis tar-riskji fis-sors. Għalehekk 
id-dispożizzjonijiet relatati mat-tagħmir u 
l-metodi tax-xogħol jikkontribwixxu għall-
ħarsien tal-ħaddiema involuti. Barra minn 
hekk, huwa imperattiv li l-proċeduri u l-
metodi tax-xogħol jkunu marbuta ma' 
taħriġ obbligatorju dwar is-
sensibilizzazzjoni u l-prevenzjoni tar-riskji 
involuti meta ma jintlibisx tagħmir ta' 
sikurezza jew ma jiġux segwiti 
struzzjonijiet ta' sikurezza u li l-metodi ta' 
taħriġ u tax-xogħol jkunu vvalutati 
b'konformità mad-Direttiva 1999/5/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
9 ta' Marzu 1999 dwar tagħmir tar-radju 
u tagħmir tat-telekomunikazzjonijiet 
terminali u r-rikkonoxximent reċiproku 
tal-konformità1 tagħhom u b'konformità 
mad-Direttiva 2006/95/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' 
Diċembru 2006 dwar l-armonizzazzjoni 
tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mat-
tagħmir tal-elettriku ddiżinjat għal użu fi 
ħdan ċerti limiti ta' vultaġġ u jkunu 
soġġetti għal kontrolli stretti u sanzjonijiet 
dissważivi fil-konfront ta'dawk li jħaddmu 
li jonqsu mill jkunu konformi. 
________________
1 ĠU L 91, 7.4.1999 p. 10.
2 ĠU L 374, 27.12.06 p. 10.

Emenda 5

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.

(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. L-
Istati Membri huma mħeġġa 
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jinkoraġġixxu lil dawk li jħaddmu jkunu 
konformi mad-Direttiva preżenti permezz 
ta’ kontrolli u sanzjonijiet stretti. 

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Din id-Direttiva ma tindirizzax 
effetti fit-tul fuq ħaddiema esposti għall-
kampi elettromanjetiċi. Madanakollu, 
jekk evidenza ġdida toħroġ fil-beraħ dwar 
l-effetti fit-tul tal-espożizzjoni għall-kampi 
elettromagnetiċi, din id-Direttiva għandha 
tiġi riveduta kif inhu xieraq fejn jitqiesu 
dawn l-effetti probabbli, u b'konformità 
mal-Artikolu 17 tad-Direttiva 89/391.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva, li hija l-20 Direttiva 
individwali skont l-Artikolu 16(1) tad-
Direttiva 89/391/KEE, tistabbilixxi 
rekwiżiti minimi għall-ħarsien tal-
ħaddiema minn riskji għas-saħħa u s-
sigurtà tagħhom li jinħolqu jew huwa 
probabbli li jinħolqu minn espożizzjoni 
għal kampi elettromanjetiċi (0 Hz sa 300 
GHz) waqt xogħolhom.

1. Din id-Direttiva, li hija l-20 Direttiva 
individwali skont l-Artikolu 16(1) tad-
Direttiva 89/391/KEE, tistabbilixxi 
rekwiżiti minimi għall-ħarsien tal-
ħaddiema minn riskji għas-saħħa u s-
sigurtà tagħhom li jinħolqu jew huwa 
probabbli li jinħolqu minn espożizzjoni 
għal kampi elettromanjetiċi (0 Hz sa 300 
GHz) fil-kuntest tal-attività professjonali
tagħhom. B'konformità mal-anness tad-
Direttiva 89/391/KEE, id-Direttiva 
preżenti tkopri l-oqsma li ġejjin: il-
postijiet tax-xogħol, it-tagħmir tax-
xogħol, it-tagħmir ta' protezzjoni 
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personali, ix-xogħol b'visual display units, 
it-tqandil ta' piżijiet tqal li jinvolvi riskju 
ta' uġigħ tad-dahar, is-siti ta' kostruzzjoni 
temporanji u mobbli kif ukoll is-sajd u l-
agrikoltura.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva hija relatata mar-riskji 
diretti għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema 
minħabba effetti avversi magħrufa fuq 
perjodu qasir fil-ġisem tal-bniedem 
ikkawżati minn kampi elettriċi jew 
manjetiċi indotti, permezz tal-assorbiment 
ta’ enerġija u permezz ta’ kurrenti ta’ 
kuntatt. Tkopri wkoll effetti indiretti fuq 
is-saħħa u s-sigurtà.

2. Din id-Direttiva hija relatata mal-effetti 
indiretti magħrufa u fuq żmien qasir, li 
għandhom effett ħażin fuq is-saħħa u s-
sikurezza tal-ħaddiema, ikkawżati minn 
kampi elettromanjetiċi, permezz tal-
assorbiment ta’ enerġija u permezz ta’ 
kurrenti ta’ kuntatt.

Emenda 9

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. Madanakollu, jekk 
tinstab evidenza ġdida dwar effetti fuq 
żmien twil minn espożizzjoni għall-kampi 
elettromanjetiċi, din id-Direttiva, 
imbagħad, għandha tiġi riveduta. 
Il-Kummissjoni għandha tfassal u 
tippubblika rapport li jeżamina l-evidenza 
u r-riċerka l-aktar reċenti dwar l-effetti 
fuq żmien twil ta’ espożizzjoni għall-
kampi elettromanjetiċi, ħames snin wara 
d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva preżenti, u 
sussegwentement kull ħames snin wara 
dan. Tali rieżami għandha titwettaq minn 
kumitat ad hoc ta' esperti indipendenti, 
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filwaqt li titqies il-letteratura xjentifika 
eżistenti kollha dwar l-effetti fit-tul tal-
espożizzjoni elettromanjetika.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-Direttiva 89/391/KEE għandha 
tapplika bis-sħiħ għall-qasam kollu 
msemmi fil-paragrafu 1, mingħajr 
preġudizzju għal dispożizzjonijiet iżjed 
stretti u/jew iżjed speċifiċi inklużi f’din id-
Direttiva.

5. Id-Direttiva 89/391/KEE għandha 
tapplika bis-sħiħ għall-qasam kollu 
msemmi fil-paragrafu 1, mingħajr 
preġudizzju għal dispożizzjonijiet iżjed 
stretti jew iżjed speċifiċi u/jew għal ċerti 
eżenzjonijiet għall-attivitajiet tal-MRI u l-
attivitajiet konnessi inklużi f’din id-
Direttiva.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b u c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B: “effetti avversi fuq is-saħħa u s-
sikurezza”: effetti bijoloġiċi fuq żmien 
qasir li għandhom effett ħażin fuq il-
benesseri mentali, fiżiku u/jew ġenerali ta’ 
ħaddiema esposti, u effetti li joħolqu 
disturb temporanju jew li jaffettwaw il-
konjizzjoni jew funzjonijiet oħra tal-moħħ 
jew il-muskoli u għalhekk jistgħu 
jaffettwaw l-abbiltà ta' ħaddiem li jaħdem 
b'mod sigur;

B: ‘effetti avversi għas-saħħa’: effetti 
bijoloġiċi li għandhom effett ħażin fuq il-
benesseri mentali, fiżiku u/jew ġenerali tal-
ħaddiema esposti. F’din id-Direttiva, 
qegħdin jiġu kkunsidrati l-effetti fuq 
perjodu qasir biss;
(c) “effetti avversi fuq is-sigurtà”: effetti li 
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joħolqu disturb temporanju jew li 
jaffettwaw il-konjizzjoni jew funzjonijiet 
oħra tal-moħħ jew il-muskoli u għalhekk 
jistgħu jaffettwaw l-abbiltà ta' ħaddiem li 
jaħdem b'mod sikur;

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Permezz ta’ deroga, il-paragrafi 1 u 2 
m’għandhomx japplikaw għall-
applikazzjonijiet mediċi li jużaw l-effett 
tar-reżonanza manjetika u l-attivitajiet 
relatati li ġejjin: ittestjar tas-sistema 
integrali qabel ir-rilaxx għall-attivitajiet 
tat-trasport marittimu, l-installazzjoni, it-
tindif, il-manutenzjoni, ir-riċerka u l-
iżvilupp. F’dawn il-każijiet partikolari, 
għandhom jiġu stabbiliti miżuri speċifiċi 
ta’ protezzjoni. Għal dan il-għan il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta l-gruppi 
ta’ ħidma eżistenti u tipproċedi skont il-
miżuri stabbiliti fl-Anness IV.

4. Permezz ta’ deroga, il-limiti ta' 
espożizzjoni kif stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 
m’għandhomx japplikaw għall-
applikazzjonijiet mediċi li jużaw l-effett 
tar-reżonanza manjetika, b'mod notevoli 
f'każi fejn servizzi ta' sostenn mediku 
huma provduti, u lanqas ma għandhom 
japplikaw għall-attivitajiet relatati li ġejjin: 
ittestjar tas-sistema integrali qabel ir-rilaxx 
għall-attivitajiet tat-trasport marittimu, l-
installazzjoni, it-tindif, il-manutenzjoni, ir-
riċerka u l-iżvilupp. Il-ħaddiema esposti 
għall-kampi elettromanjetiċi minn 
immaġini tar-reżonanza manjetika xorta 
waħda għandhom jiġu koperti mill-miżuri 
protettivi stabbiliti f’din id-Direttiva. 
Sabiex tiġi żgurata protezzjoni adegwata
tal-ħaddiema u l-użu sikur ta' 
applikazzjonijiet mediċi li jużaw l-effett
tar-reżonanza manjetika, l-impjegati, 
flimkien ma' miżuri protettivi eżistenti, 
għandhom iwettqu valutazzjoni minn 
qabel tar-riskji potenzjali, jistabbilixxu
miżuri organizzattivi u jipprovdu taħriġ
speċifiku u adegwat skont gwidi prattiċi
mfassla mill-Kummissjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 13 ta 'din id-Direttiva. Għal dan 
il-għan il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta l-gruppi ta’ ħidma eżistenti u 
tipproċedi skont il-miżuri stabbiliti fl-
Anness IV. Din id-deroga għandha tiġi 
riveduta fi żmien ħames snin, billi tiġi 
kkunsidrata evidenza ġdida rigward l-
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effett tal-espożizzjoni għall-kampi 
elettromanjetiċi u l-avvanzi fil-ħarsien tal-
ħaddiema mill-espożizzjoni.
_____________
* ĠU daħħal id-data tad-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Permezz ta’ deroga, il-paragrafi 1 u 2 
m’għandhomx japplikaw għall-forzi armati 
fl-Istati Membri fejn sistema ta’ 
protezzjoni ekwivalenti u iżjed speċifika 
bħall-istandard STANAG 2345 tan-NATO 
tkun diġà twaqqfet u ġiet implimentata. L-
Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni bl-eżistenza u l-
implimentazzjoni effettiva ta’ sistemi ta' 
protezzjoni bħal dawn meta jkunu qegħdin 
jinnotifikaw it-traspożizzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali skont l-Artikolu 
14.

5. Permezz ta’ deroga, il-limiti ta' 
espożizzjoni kif stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 
m’għandhomx japplikaw għall-forzi armati 
fl-Istati Membri fejn sistema ta’ 
protezzjoni ekwivalenti u iżjed speċifika 
bħall-istandard STANAG 2345 tan-NATO 
tkun diġà twaqqfet u ġiet implimentata. L-
Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni bl-eżistenza u l-
implimentazzjoni effettiva ta’ sistemi ta' 
protezzjoni bħal dawn meta jkunu qegħdin 
jinnotifikaw it-traspożizzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali skont l-Artikolu 
14.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 4 u 
5, il-ħaddiema ma jistgħux jiġu esposti 
għal valur ogħla mill-valuri tal-limiti ta’ 
espożizzjoni għall-effetti tas-saħħa. Għal 
sitwazzjonijiet speċifiċi fejn dawn il-valuri 
jistgħu jinqabżu b’mod temporanju, l-Istati 
Membri jistgħu jwaqqfu sistema li 
tawtorizza xogħol taħt kundizzjonijiet 

6. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafi 4 u 
5, il-ħaddiema ma għandhomx jiġu esposti 
għal valur ogħla mill-valuri tal-limiti ta’ 
espożizzjoni għall-effetti tas-saħħa. Għal 
sitwazzjonijiet speċifiċi ta' darba biss fejn 
l-espożizzjoni ta’ ħaddiem tista’ xi kultant 
teċċedi, f'ċirkostanzi ġustifikati kif inhu 
xieraq fid-dawl tal-kundizzjoni tal-arti u l-
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ikkontrollati u fuq il-bażi ta’ evalwazzjoni 
komprensiva tar-riskji li tistabbilixxi l-
livelli ta’ espożizzjoni effettivi u l-
probabbiltà li jseħħu u li tqabbilhom mal-
valuri tal-limiti ta' espożizzjoni definiti fl-
Annessi II u III.Sitwazzjonijiet speċifiċi 
bħal dawn għandhom jiġu rrappurtati lill-
Kummissjoni fir-rapport imsemmi fl-
Artikolu 17a tad-Direttiva 89/391/KEE. 
imħassar

karatteristiċi tal-postijiet tax-xogħol, l-
Istati Membri jistgħu jistabbilixxu sistema 
li tawtorizza xogħol taħt kundizzjonijiet 
kontrollati u fuq il-bażi ta’ valutazzjoni 
komprensiva tar-riskju li tistipula l-livelli 
reali ta’ espożizzjoni u tqabbilhom mal-
valuri tal- limiti ta’ espożizzjoni definiti fl-
Anness II u III. Tali sistema trid 
tiggarantixxi li r-riskji li jirriżultaw ikunu 
ridotti għall-minimu u li l-ħaddiema 
kkonċernati jkunu suġġetti għal 
sorveljanza ikbar tas-saħħa. 
Sitwazzjonijiet speċifiċi bħal dawn 
għandhom jiġu rrappurtati lill-
Kummissjoni fir-rapport imsemmi fl-
Artikolu 17a tad-Direttiva 89/391/KEE.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Determinazzjoni tal-espożizzjoni u 
evalwazzjoni tar-riskji

Evalwazzjoni tar-riskji u determinazzjoni 
tal-espożizzjoni

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 5 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) kull effett fiżiku dirett, b’mod 
partikolari: effett fuq il-ġisem tal-bniedem 
ipprovokat direttament mill-preżenza 
f’kamp manjetiku, pereżempju tisħin tat-
tessuti, l-istimolazzjoni ta’ muskoli, nervi 
jew organi sensitorji, sturdament jew 
fosfeni;

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 5 – punt b b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) kull effett negattiv fuq is-saħħa, 
b’mod partikolari: effetti bijoloġiċi li 
għandhom effett ħażin fuq il-benesseri 
mentali, fiżiku u/jew ġenerali tal-
ħaddiema esposti;

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 5 – punt b c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) kull effett negattiv fuq is-sigurtà, 
b’mod partikolari: effetti li joħolqu tfixkil 
temporanju jew li jaffettwaw il-konjizzjoni 
jew funzjonijiet oħra tal-moħħ jew il-
muskoli u għalhekk jistgħu jaffettwaw l-
abbiltà ta' ħaddiem li jaħdem b'mod 
sikur;

Emenda 19

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-sikurezza tal-ħaddiema f’riskju 
partikolari, b’mod partikolari l-ħaddiema 
li jilbsu tagħmir mediku impjantat attiv 
jew passiv (bħal stimulaturi kardijaċi), 
ħaddiema li jilbsu tagħmir mediku fuq il-
ġisem tagħhom (bħal pompi tal-insulina), 
ħaddiema b’sistema tal-immunità dgħajfa 
(bħall-persuni bil-kanċer) u n-nisa li jkunu 
tqal;

Emenda 20
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Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 5 – punt d – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) interferenza ma’ tagħmir u strumenti 
mediċi elettroniċi (inkluż pacemakers 
kardijaċi u strumenti oħra impjantati fil-
ġisem kif imsemmi fil-punt (c));

(i) interferenza ma’ tagħmir u strumenti 
mediċi elettroniċi (inkluż pacemakers 
kardijaċi u strumenti oħra impjantati fil-
ġisem jew li jintlibes fuq il-ġisem kif 
imsemmi fil-punt (c));

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 5 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) il-kapaċità ta' reazzjoni rapida fil-każ 
ta' inċident fil-post tax-xogħol (il-
mobilizzazzjoni ta' tim tal-emerġenza u ta' 
tagħmir tal-emerġenza).

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tnaqqis tar-riskji li jinħolqu minn 
espożizzjoni għall-kampi elettromanjetiċi 
għandu jkun ibbażat fuq il-prinċipji 
ġenerali ta’ prevenzjoni stabbiliti fid-
Direttiva 89/391/KEE.

It-tnaqqis tar-riskji li jinħolqu minn 
espożizzjoni għall-kampi elettromanjetiċi 
għandu jkun ibbażat fuq il-prinċipji 
ġenerali, b'konformità mal-Artikolu 6(2) 
tad-Direttiva 89/391/KEE, huma simili 
għall-obbligi ġenerali ta' min iħaddem. 
Dawn il-prinċipji ġenerali huma:

(a) l-evitar tar-riskji; 
(b) il-valutazzjoni tar-riskji li ma jkunux 
jistgħu jiġu evitati; 
(c) il-ġlieda kontra r-riskji mis-sors; 
(d) l-adattament tax-xogħol għall-
bniedem, b'mod partikolari għal dak li 
jikkonċerna t-tfassil tal-postijiet tax-
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xogħol kif ukoll l-għażla tat-tagħmir tax-
xogħol u tal-metodi ta' xogħol u ta' 
produzzjoni;
(e) il-kunsiderazzjoni tal-istat tal-progress 
tekniku;
(f) il-bdil ta' dak li hu perikoluż ma' dak li 
mhuwiex perikoluż jew li huwa anqas 
perikoluż;
(g) l-iżvilupp ta' politika ta' prevenzjoni;
(h) l-għoti ta' prijorità għall-miżuri 
protettivi kollettivi fuq miżuri protettivi 
individwali;
(i) l-għoti ta' struzzjonijiet xierqa lill-
ħaddiema.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 − parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fuq il-bażi tal-evalwazzjoni tar-riskju 
msemmija fl-Artikolu 4, ladarba l-valuri 
tal-azzjoni msemmija fl-Artikolu 3 u l-
Annessi II u III jinqabżu, min iħaddem, 
ħlief jekk l-evalwazzjoni mwettqa skont l-
Artikolu 4(2) turi li l-valuri tal-limiti ta' 
espożizzjoni ma jkunux qegħdin jinqabżu u 
li r-riskji tas-sigurtà jistgħu jiġu esklużi, 
għandu joħloq u jimplimenta pjan ta' 
azzjoni li jkun jinkludi miżuri tekniċi u/jew 
organizzattivi għall-prevenzjoni ta' 
espożizzjoni ogħla mill-valuri tal-limiti ta' 
espożizzjoni, b’kunsiderazzjoni b’mod 
partikolari ta’:

2. Fuq il-bażi tal-evalwazzjoni tar-riskju 
msemmija fl-Artikolu 4, ladarba l-valuri 
tal-azzjoni msemmija fl-Artikolu 3 u l-
Annessi II u III jinqabżu, min iħaddem, 
ħlief jekk l-evalwazzjoni mwettqa skont l-
Artikolu 4(2) turi li l-valuri tal-limiti ta' 
espożizzjoni ma jkunux qegħdin jinqabżu u 
li r-riskji tas-saħħa u tas-sigurtà jistgħu 
jiġu esklużi, għandu joħloq u jimplimenta 
pjan ta' azzjoni li jkun jinkludi miżuri 
tekniċi u/jew organizzattivi għall-
prevenzjoni ta' espożizzjoni ogħla mill-
valuri tal-limiti ta' espożizzjoni, 
b’kunsiderazzjoni b’mod partikolari ta’:

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) miżuri u proċeduri għall-ġestjoni tal-
iskariki tax-xrar permezz ta’ mezzi tekniċi 
u t-taħriġ tal-ħaddiema. (tapplika għal 
każijiet ta’ espożizzjoni għall-kampi 
elettriċi);

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Fl-eventwalità li tinstab evidenza 
xjentifika ġdida dwar l-effetti negattivi ta’ 
espożizzjoni għall-kampi elettromanjetiċi, 
min iħaddem għandu jadatta l-miżuri u l-
Kummissjoni għandha tressaq proposta 
leġiżlattiva lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill li teżamina mill-ġdid din id-
Direttiva b’mod xieraq.

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-għarfien fuq l-effetti diretti u 
indiretti negattivi għas-saħħa u s-
sikurezza tal-ħaddiema li espożizzjoni 
qawwi għal kamp elettromanjetiku jista' 
jkollha fuq żmien qasir u twil;

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 − punt c b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) ir-riski u l-miżuri speċifiċi għall-
ħaddiema f’riskji partikolari;

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) prattiki tal-ħidma siguri sabiex jiġu 
minimizzati r-riskji minn espożizzjoni.

(f) prattiki tal-ħidma siguri u tagħmir sigur 
sabiex jiġu minimizzati r-riskji minn 
espożizzjoni.

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) il-kapaċità ta' reazzjoni rapida fil-każ 
ta' inċident fil-post tax-xogħol (il-
mobilizzazzjoni ta' skwadra tal-emerġenza 
u ta' tagħmir tal-emerġenza).

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bl-għan li jsiru prevenzjoni u dijanjożi 
bikrija ta’ kwalunkwe effett avvers fuq is-
saħħa minħabba espożizzjoni għal kampi 
elettromanjetiċi, għandha ssir sorveljanza 
tas-saħħa xierqa skont l-Artikolu 14 tad-
Direttiva 89/391/KEE.

Bl-għan li jsiru prevenzjoni u dijanjożi 
bikrija ta’ kwalunkwe effett avvers fuq is-
saħħa minħabba espożizzjoni għal kampi 
elettromanjetiċi, għandha ssir sorveljanza 
tas-saħħa xierqa skont l-Artikolu 14 tad-
Direttiva 89/391/KEE. Dawk id-
dispożizzjonijiet, inklużi l-ħtiġijiet 
speċifikati għar-rekords tas-saħħa u d-
disponibilità tagħhom, għandhom jiġu 
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introdotti mal-liġi u/jew mal-prattika 
nazzjonali.

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-espożizzjonijiet fil-firxa tal-
frekwenza li tasal sa 100 kHz, kwalunkwe 
effett fuq is-saħħa mhux mixtieq jew mhux 
mistenni rrapurtat mill-ħaddiema għandu 
jiġi trażmess lill-persuna inkarigata mis-
sorveljanza medika li għandha tieħu l-
azzjoni xierqa skont il-liġi u l-prattika 
nazzjonali.

Għall-espożizzjonijiet fil-firxa tal-
frekwenza li tasal sa 100 kHz, kwalunkwe 
effett fuq is-saħħa jew is-sikurezza mhux 
mixtieq jew mhux mistenni rrapurtat mill-
ħaddiema għandu jiġi trażmess lill-persuna 
inkarigata mis-sorveljanza medika u lil 
min iħaddem, li t-tnejn li huma 
għandhom jieħdu l-azzjoni xierqa skont il-
liġi u l-prattika nazzjonali, u fin-nuqqas 
tiġi imposta penali

Emenda 32

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 
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.

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 
bilfors issir disponibbli eżaminazzjoni 
medika għall-ħaddiem(a) kkonċernat(i) 
skont il-liġi u l-prattika nazzjonali, u fin-
nuqqas tiġi imposta penali. Jekk tiġi 
skoperta ħsara għas-saħħa jew għas-
sikurezza minn espożizzjoni, għandha ssir 
immedjatament evalwazzjoni mill-ġdid 
tar-riskji min-naħa ta’ min iħaddem skont 
l-Artikolu 4.



AD\889842MT.doc 19/23 PE475.801v02-00

MT

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għalkemm l-applikazzjonijiet mediċi li 
jużaw l-MRI u l-attivitajiet konnessi huma 
eżenti mill-valuri ta' limiti, mill-valuri ta' 
orjentazzjoni u mill-valuri li jipprovokaw 
l-azzjoni, il-ħaddiema ta' dawn is-setturi 
għandhom jibbenefikaw minn aktar 
sorveljanza medika.

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Skont l-Artikolu 14(2) tad-Direttiva 
89/391/KEE, min iħaddem għandu 
jistabbilixxi miżuri li jippermettu li kull 
ħaddiem jirċievi, jekk ikun jixtieq hekk, 
sorveljanza tas-saħħa f'intervalli regolari. 

Emenda 35

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 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 u għall-miżuri ta' prevenzjoni u 
ta' protezzjoni li ġew stabbiliti qabel.

Emenda 36
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tikkunsidra l-progress tekniku, it-tibdil 
fl-istandards jew l-ispeċifikazzjonijiet 
Ewropej armonizzati rilevanti, u sejbiet 
xjentifiċi ġodda li jikkonċernaw il-kampi 
elettromanjetiċi;

(b) tikkunsidra l-progress tekniku, it-tibdil 
fl-istandards jew l-ispeċifikazzjonijiet 
rilevanti, u sejbiet xjentifiċi ġodda li 
jikkonċernaw il-kampi elettromanjetiċi;
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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 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.

Sabiex tiġi faċilitata l-implimentazzjoni ta’ 
din id-Direttiva, b’mod partikolari t-twettiq 
tal-evalwazzjoni tar-riskju u l-miżuri ta' 
prevenzjoni u protezzjoni għall-ħaddiema 
esposti għal kampi elettromanjetiċi, 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.
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Proposta għal direttiva
Anness IV – Parti 1 Objettivi –punt b – l-ewwel inċiż

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– miżuri effettivi għall-għoti ta’
informazzjoni u mekkaniżmi dinamiċi ta’ 
konsultazzjoni

– mekkaniżmi dinamiċi ta’ konsultazzjoni 
u miżuri effettivi għall-għoti ta’ 
informazzjoni dwar is-sikurezza u dwar l-
istat ta' għarfien fuq l-effetti diretti u 
indiretti negattivi għas-saħħa u għas-
sikurezza tal-ħaddiema li esposizzjoni 
għal kamp elettromanjetiku qawwi jista' 
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jkollha fuq żmien qasir u twil;
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Proposta għal direttiva
Anness IV – Parti 1 Objettivi – punt b – inċiż 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- l-ilbies ta' tagħmir ta' protezzjoni li 
jiffunzjona
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