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Emenda 151
Sabine Wils

Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-prattiki nnotifikati jistgħu jkunu 
eżentati mill-awtorizzazzjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 152
Michèle Rivasi

Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-prattiki nnotifikati jistgħu jkunu 
eżentati mill-awtorizzazzjoni.

2. Il-prattiki nnotifikati jistgħu jiġu 
eżentati mir-rekwiżiti ta' din id-direttiva 
dwar il-protezzjoni tal-persuni u l-ambjent 
permezz ta' deċiżjoni regolatorja, fuq il-
bażi tal-informazzjoni provduta fil-qafas 
tan-notifika tal-prattika u b'konformità 
mal-kriterji ġenerali ta' eżenzjoni mfissra 
fl-Anness VI.
Jistgħu jkunu eżentati wkoll il-prattiki 
ġustifikati li jinvolvu kull tubu vakwu 
maħsub sabiex jintwerew immaġni viżivi, 
jew apparat elettriku ieħor b'differenza 
potenzjali li ma taqbżix 30 kV, jew kull 
apparat jew prodott ieħor li jkun ta' tip 
approvat mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istat Membru, bil-kundizzjoni li:
(i) ma jikkawżax, f’kundizzjonijiet 
normali tat-tħaddim, rata ta' doża li 
taqbeż 1 µSv�h–1 f'distanza ta' 0.1 m 
minn kull wiċċ aċċessibbli tal-apparat; u
(ii) jekk jinkludi sustanzi radjuattivi, 
dawn is-sustanzi jkunu magħluqa 
f'kapsula jew imwaħħla ma' appoġġ 
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solidu; u
(iii) l-awtoritajiet kompetenti jkunu 
speċifikaw il-kundizzjonijiet għar-rimi; u
(iv) f'każ ta' funzjonament ħażin jew 
inċident, dawn ma jkunux suxxettibbli li 
jesponu individwu għal doża iktar minn 
10 µSv. 

Or. fr

Emenda 153
Sabine Wils

Artikolu 26 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta' ammonti moderati ta' 
materjal kif speċifikat mill-Istati Membri, 
il-valuri tal-konċentrazzjoni tal-attività 
stabbiliti fl-Anness VI, Tabella B, kolonna 
2, jistgħu jintużaw għall-fini tal-eżenzjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 154
Michèle Rivasi

Artikolu 26 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta' ammonti moderati ta' 
materjal kif speċifikat mill-Istati Membri, 
il-valuri tal-konċentrazzjoni tal-attività 
stabbiliti fl-Anness VI, Tabella B, kolonna 
2, jistgħu jintużaw għall-fini tal-eżenzjoni.

imħassar

Or. fr
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Emenda 155
Sabine Wils

Artikolu 26 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-prattiki notifikati li ma jkunux 
eżentati għandhom ikunu suġġetti għal 
awtorizzazzjoni permezz ta' reġistrazzjoni 
jew għoti ta' liċenzja.

imħassar

Or. en

Emenda 156
Michèle Rivasi

Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iż-żieda intenzjonali ta' sustanzi 
radjuattivi fil-produzzjoni u l-manifattura 
ta' prodotti għall-konsumatur jew prodotti 
oħra, inklużi prodotti mediċi, u l-
importazzjoni jew l-esportazzjoni ta' tali 
prodotti;

imħassar

Or. fr

Emenda 157
Michèle Rivasi

Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) prattiki li fihom il-ħaddiema jistgħu 
jirċievu doża effettiva annwali ta' aktar 
minn 6 mSv f'operazzjoni normali jew 
f’kundizzjonijiet tax-xogħol normali;

(e) prattiki li fihom il-ħaddiema jistgħu 
jirċievu doża effettiva annwali ta' aktar 
minn 2 mSv f'operazzjoni normali jew 
f’kundizzjonijiet tax-xogħol normali;



PE506.142v02-00 6/74 AM\930152MT.doc

MT

Or. fr

Emenda 158
Michèle Rivasi

Artikolu 27 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) prattiki li fihom il-ħaddiema jistgħu 
jirċievu doża effettiva annwali ta' aktar 
minn 1 mSv f'operazzjoni normali jew 
f’kundizzjonijiet tax-xogħol normali;

(e) prattiki li fihom il-ħaddiema jistgħu 
jirċievu doża effettiva annwali ta' aktar 
minn 0.2 mSv f'operazzjoni normali jew
f’kundizzjonijiet tax-xogħol normali;

Or. fr

Emenda 159
Michèle Rivasi

Artikolu 27 – paragrafu 3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) industriji li jinvolvu materjal radjuattiv 
naturali identifikat mill-Istati Membri kif 
mitlub fl-Artikolu 24, u li jista’ iwassal 
għal doża effettiva għal membru tal-
pubbliku daqs jew aktar minn 0.3 mSv fis-
sena.

imħassar

Or. fr

Emenda 160
Michèle Rivasi

Artikolu 27 – paragrafu 3 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) industriji li jinvolvu materjal radjuattiv 
naturali identifikat mill-Istati Membri kif 
mitlub fl-Artikolu 24, u li jista’ iwassal 
għal doża effettiva għal membru tal-
pubbliku daqs jew aktar minn 0.3 mSv fis-
sena.

(f) industriji li jinvolvu materjal radjuattiv 
naturali identifikat mill-Istati Membri kif 
mitlub fl-Artikolu 24, u li jista’ iwassal 
għal doża effettiva għal membru tal-
pubbliku daqs jew aktar minn 0.1 mSv fis-
sena.

Or. fr

Emenda 161
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artikolu 28 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-
impriża tinnotifika mal-ewwel is-seħħ ta' 
kwalunkwe avveniment sinifikanti li 
jirriżulta jew li jkun jista' jirriżulta fl-
esponiment ta' individwu lil hinn mil-limiti 
operattivi jew il-kundizzjonijiet tat-
tħaddim speċifikati fir-rekwiżiti għall-għoti 
ta' liċenzja fir-rigward tal-esponiment fuq 
il-post tax-xogħol jew tal-pubbliku jew kif 
iddefinit mill-awtoritajiet għall-esponiment 
mediku.

5. L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-
impriża tinnotifika mal-ewwel is-seħħ ta' 
kwalunkwe avveniment sinifikanti li 
jirriżulta, jew li jkun jista' jirriżulta, fl-
esponiment ta' individwu lil hinn mil-limiti 
operattivi jew il-kundizzjonijiet tat-
tħaddim speċifikati fir-rekwiżiti għall-għoti 
ta' liċenzja fir-rigward tal-esponiment fuq 
il-post tax-xogħol jew tal-pubbliku jew kif 
iddefinit mill-awtoritajiet għall-esponiment 
mediku. Għandhom jiġu implimentati 
kontrolli aleatorji. 

Or. en

Emenda 162
Sabine Wils

Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 29 imħassar



PE506.142v02-00 8/74 AM\930152MT.doc

MT

Eżenzjoni mill-kontroll regolatorju
1. Ir-rimi, ir-riċiklaġġ jew l-użu mill-ġdid 
ta' materjali radjuattivi li jirriżultaw minn 
kwalunkwe prattika awtorizzata huma 
suġġetti għal awtorizzazzjoni.
2. Il-materjali għar-rimi, riċiklaġġ jew 
użu mill-ġdid jistgħu jkunu eżentat mir-
rekwiżiti ta' din id-Direttiva bil-
kundizzjoni li l-konċentrazzjonijiet tal-
attività għal kull unità tal-massa: 
(a) ma jaqbżux il-valuri stabbiliti fl-
Anness VI, Tabella A, parti 1; or
(b) jikkonformaw mal-livelli speċifiċi tal-
approvazzjoni u r-rekwiżiti assoċjati għal 
materjali speċifiċi jew għal materjali li 
joriġinaw minn tipi speċifiċi ta' prattiki; 
dawn il-livelli speċifiċi ta' approvazzjoni, 
flimkien mal-livelli ġenerali tal-
approvazzjoni msemmija fil-punt (a), 
għandhom jiġu stabbiliti mill-awtorità 
nazzjonali kompetenti billi jiġu segwiti l-
kriterji ġenerali għall-eżenzjoni stabbiliti 
fl-Anness VI, punt 3 u billi titqies il-gwida 
teknika pprovduta mill-Komunità.
3. Għall-approvazzjoni ta' materjali li 
fihom radjunuklidi naturali, il-valuri 
għall-konċentrazzjonijiet tal-attività għal 
kull unità tal-massa għandhom ikunu 
dawk stabbiliti fl-Anness VI, Tabella A, 
parti 2. Madankollu għandhom japplikaw 
ir-rekwiżiti li ġejjin:
(a) għall-prattiki suġġetti għall-għoti ta' 
liċenzja kif speċifikat fl-Artikolu 27(3)(f), 
għandu jkun hemm konformità mal-
kriterji tad-doża għall-approvazzjoni ta' 
radjunuklidi naturali;
(b) għal prattiki oħrajn mogħtija liċenzja, 
b'mod partikolari dawk li jiffurmaw parti 
miċ-ċiklu tal-fjuwil nukleari, il-livelli ta' 
approvazzjoni għandhom jikkonformaw 
mal-kriterji tad-doża għall-approvazzjoni 
ta' materjali li fihom radjunuklidi 
artifiċjali;
(c) għall-prattiki awtorizzati suġġett għal 
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notifikazzjoni kif speċifikat fl-
Artikolu 25(3), għandu jkun hemm 
konformità mar-rekwiżiti korrispondenti 
għat-tqegħid fis-suq ta' materjali tal-bini.
4. Id-dilwizzjoni apposta ta' residwi 
radjuattivi, barra mit-taħlit tal-materjali li 
jsir f'operazzjoni normali meta r-
radjuattività ma tkunx ta' konsiderazzjoni, 
ma għandhiex tkun permessa. L-awtorità 
kompetenti tista' tawtorizza 
f'sitwazzjonijiet speċifiċi t-taħlit ta' 
residwi radjuattivi li jinkludu materjal 
radjuattiv naturali ma' materjali oħra 
biex ikunu promossi r-riċiklaġġ u l-użu 
mill-ġdid ta' dawn il-materjali u biex 
titnaqqas l-esponiment tal-pubbliku.

Or. en

Emenda 163
Michèle Rivasi

Artikolu 29 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Eżenzjoni mill-kontroll regolatorju Il-ġestjoni tal-materjal radjuattiv li 
jirriżulta mill-prattiki awtorizzati

Or. fr

Emenda 164
Michèle Rivasi

Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rimi, ir-riċiklaġġ jew l-użu mill-ġdid 
ta' materjali radjuattivi li jirriżultaw minn 
kwalunkwe prattika awtorizzata huma 

1. Ir-rimi, ir-riċiklaġġ jew l-użu mill-ġdid, 
bi proċeduri kkontrollati, ta' materjali 
radjuattivi li jirriżultaw minn kwalunkwe 
prattika awtorizzata huma suġġetti għal 
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suġġetti għal awtorizzazzjoni. awtorizzazzjoni. Ir-riċiklaġġ jew l-użu 
mill-ġdid ta' dan il-materjal fil-qasam 
pubbliku huwa projbit.

Or. fr

Emenda 165
Michèle Rivasi

Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-materjali għar-rimi, riċiklaġġ jew 
użu mill-ġdid jistgħu jkunu eżentat mir-
rekwiżiti ta' din id-Direttiva bil-
kundizzjoni li l-konċentrazzjonijiet tal-
attività għal kull unità tal-massa:

imħassar

(a) ma jaqbżux il-valuri stabbiliti fl-
Anness VI, parti 1 tat-Tabella A; jew
(b) jikkonformaw mal-livelli speċifiċi tal-
approvazzjoni u r-rekwiżiti assoċjati għal 
materjali speċifiċi jew għal materjali li 
joriġinaw minn tipi speċifiċi ta' prattiki; 
dawn il-livelli speċifiċi ta' approvazzjoni, 
flimkien mal-livelli ġenerali tal-
approvazzjoni msemmija fil-punt (a), 
għandhom jiġu stabbiliti mill-awtorità 
nazzjonali kompetenti billi jiġu segwiti l-
kriterji ġenerali għall-eżenzjoni stabbiliti 
fl-Anness VI, punt 3 u billi titqies il-gwida 
teknika pprovduta mill-Komunità.

Or. fr

Emenda 166
Michèle Rivasi

Artikolu 29 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-approvazzjoni ta' materjali li 
fihom radjunuklidi naturali, il-valuri 
għall-konċentrazzjonijiet tal-attività għal 
kull unità tal-massa għandhom ikunu 
dawk stabbiliti fl-Anness VI, Tabella A, 
parti 2. Madankollu għandhom japplikaw 
ir-rekwiżiti li ġejjin:

imħassar

(a) għall-prattiki suġġetti għall-għoti ta' 
liċenzja kif speċifikat fl-Artikolu 27(3)(f), 
għandu jkun hemm konformità mal-
kriterji tad-doża għall-approvazzjoni ta' 
radjunuklidi naturali;
(b) għal prattiki oħrajn mogħtija liċenzja, 
b'mod partikolari dawk li jiffurmaw parti 
miċ-ċiklu tal-fjuwil nukleari, il-livelli ta' 
approvazzjoni għandhom jikkonformaw 
mal-kriterji tad-doża għall-approvazzjoni 
ta' materjali li fihom radjunuklidi 
artifiċjali;
(c) għall-prattiki awtorizzati suġġett għal 
notifikazzjoni kif speċifikat fl-
Artikolu 25(3), għandu jkun hemm 
konformità mar-rekwiżiti korrispondenti 
għat-tqegħid fis-suq ta' materjali tal-bini.

Or. fr

Emenda 167
Michèle Rivasi

Artikolu 29 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-dilwizzjoni apposta ta' residwi 
radjuattivi, barra mit-taħlit tal-materjali li 
jsir f'operazzjoni normali meta r-
radjuattività ma tkunx ta' konsiderazzjoni, 
ma għandhiex tkun permessa. L-awtorità 
kompetenti tista' tawtorizza 
f'sitwazzjonijiet speċifiċi t-taħlit ta' residwi 

4. Id-dilwizzjoni apposta ta' residwi 
radjuattivi, barra mit-taħlit tal-materjali li 
jsir f'operazzjoni normali meta r-
radjuattività ma tkunx ta' konsiderazzjoni, 
ma għandhiex tkun permessa. L-awtorità 
kompetenti tista' tawtorizza 
f'sitwazzjonijiet speċifiċi t-taħlit ta' residwi 
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radjuattivi li jinkludu materjal radjuattiv 
naturali ma' materjali oħra biex ikunu 
promossi r-riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid ta' 
dawn il-materjali u biex titnaqqas l-
esponiment tal-pubbliku.

radjuattivi li jinkludu materjal radjuattiv 
naturali ma' materjali oħra biex ikunu 
promossi r-riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid ta' 
dawn il-materjali u biex titnaqqas l-
esponiment tal-pubbliku. Il-partijiet 
parteċipanti għandhom jiddaħħlu fil-
proċess ta' deċiżjoni u r-rekord li 
jiġġustifika d-deċiżjoni għandu jkun 
disponibbli għall-pubbliku.

Or. fr

Emenda 168
Jean-Pierre Audy

Artikolu 32 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-
impriża tikkonsulta espert dwar il-
protezzjoni mir-radjazzjoni dwar l-eżami u 
l-ittestjar tat-tagħmir protettiv u tal-
istrumenti tal-kejl, b'mod partikolari għal:

L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-
impriża tikkonsulta espert indipendenti 
dwar il-protezzjoni mir-radjazzjoni dwar l-
eżami u l-ittestjar tat-tagħmir protettiv u 
tal-istrumenti tal-kejl, b'mod partikolari 
għal:

Or. fr

Emenda 169
Michèle Rivasi

Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta' protezzjoni mir-
radjazzjoni, għandhom isiru arranġamenti 
fir-rigward tal-postijiet tax-xogħol kollha 
fejn ikun hemm il-possibbiltà ta' 
esponiment għal radjazzjoni jonizzanti li 
jaqbeż doża effettiva ta' 1 mSv kull sena 
jew doża ekwivalenti ta' 15 mSv kull sena 

1. Għall-finijiet ta' protezzjoni mir-
radjazzjoni, għandhom isiru arranġamenti 
fir-rigward tal-postijiet tax-xogħol kollha 
fejn ikun hemm il-possibbiltà ta' 
esponiment għal radjazzjoni jonizzanti li 
jaqbeż doża effettiva ta' 0.2 mSv kull sena 
jew doża ekwivalenti ta' 3 mSv kull sena 
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għal-lenti tal-għajn jew ta' 50 mSv kull 
sena għall-ġilda u l-estremitajiet. 
Arranġamenti bħal dawn għandhom ikunu 
adatti għan-natura tal-istallazzjonijiet u s-
sorsi u għad-daqs u n-natura tar-riskji.

għal-lenti tal-għajn jew ta' 50 mSv kull 
sena għall-ġilda u l-estremitajiet. 
Arranġamenti bħal dawn għandhom ikunu 
adatti għan-natura tal-istallazzjonijiet u s-
sorsi u għad-daqs u n-natura tar-riskji.

Or. fr

Emenda 170
Michèle Rivasi

Artikolu 33 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-prattiki li jinvolvu materjal 
radjuattiv naturali fejn id-doża effettiva 
għall-ħaddiema tista' taqbeż 6 mSv kull 
sena, għandhom japplikaw ir-rekwiżiti 
stabbiliti f'dan il-Kapitolu. Fejn id-doża 
effettiva għall-ħaddiema tkun inqas jew 
daqs 6 mSv kull sena, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom tal-inqas jeħtieġu 
li l-impriżi jżommu l-esponimenti taħt 
eżami, billi jqisu l-potenzjal ta' titjib fil-
protezzjoni jew il-potenzjal li d-dożi 
jiżdiedu maż-żmien jew bħala riżultat ta' 
bidliet fil-proċess jew fl-arranġamenti tax-
xogħol.

2. Għall-prattiki li jinvolvu materjal 
radjuattiv naturali fejn id-doża effettiva 
għall-ħaddiema tista' taqbeż 0.2 mSv kull 
sena, għandhom japplikaw ir-rekwiżiti 
stabbiliti f'dan il-Kapitolu.

Or. fr

Emenda 171
Christel Schaldemose

Artikolu 33 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-impriżi li joperaw inġenji tal-ajru
fejn id-doża effettiva għall-ekwipaġġ mir-
radjazzjoni kosmika probabbli taqbeż 

3. Għall-impriżi fejn id-doża effettiva 
għall-ekwipaġġ jew għall-ħaddiema 
soġġetti għal titjir frekwenti bl-ajruplan 
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6 mSv kull sena, għandhom japplikaw ir-
rekwiżiti rilevanti stabbiliti f'dan il-
Kapitolu. Fejn id-doża effettiva għall-
ekwipaġġ tkun inqas minn jew ugwali għal 
6 mSv kull sena u x'aktarx li tkun iżjed 
minn 1 mSV fis-sena, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom tal-inqas jesiġu li l-
impriżi jżommu l-esponimenti taħt eżami, 
billi jikkunsidraw il-potenzjal li d-dożi 
jinbidlu maż-żmien jew bħala riżultat ta' 
bidliet fl-arranġamenti tax-xogħol. L-
impriżi għandhom jieħdu miżuri adatti, 
b'mod partikolari:

minħabba xogħol mir-radjazzjoni kosmika 
probabbli taqbeż 6 mSv kull sena, 
għandhom japplikaw ir-rekwiżiti rilevanti 
stabbiliti f'dan il-Kapitolu. Fejn id-doża 
effettiva għall-ekwipaġġ jew għall-
ħaddiema soġġetti għal titjir frekwenti bl-
ajruplan minħabba xogħol tkun inqas 
minn jew ugwali għal 6 mSv kull sena u 
x'aktarx li tkun iżjed minn 1 mSV fis-sena, 
l-awtoritajiet kompetenti għandhom tal-
inqas jesiġu li l-impriżi jżommu l-
esponimenti taħt eżami, billi jikkunsidraw 
il-potenzjal li d-dożi jinbidlu maż-żmien 
jew bħala riżultat ta' bidliet fl-arranġamenti 
tax-xogħol. L-impriżi għandhom jieħdu 
miżuri adatti, b'mod partikolari:

Or. en

Emenda 172
Michèle Rivasi

Artikolu 33 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-impriżi li joperaw inġenji tal-ajru 
fejn id-doża effettiva għall-ekwipaġġ mir-
radjazzjoni kosmika probabbli taqbeż 
6 mSv kull sena, għandhom japplikaw ir-
rekwiżiti rilevanti stabbiliti f'dan il-
Kapitolu. Fejn id-doża effettiva għall-
ekwipaġġ tkun inqas minn jew ugwali 
għal 6 mSv kull sena u x'aktarx li tkun 
iżjed minn 1 mSV fis-sena, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom tal-inqas jesiġu li l-
impriżi jżommu l-esponimenti taħt eżami, 
billi jikkunsidraw il-potenzjal li d-dożi 
jinbidlu maż-żmien jew bħala riżultat ta' 
bidliet fl-arranġamenti tax-xogħol. L-
impriżi għandhom jieħdu miżuri adatti, 
b'mod partikolari:

3. Għall-impriżi li joperaw inġenji tal-ajru 
fejn id-doża effettiva għall-ekwipaġġ mir-
radjazzjoni kosmika probabbli taqbeż 
0.2 mSv kull sena, għandhom japplikaw ir-
rekwiżiti rilevanti stabbiliti f'dan il-
Kapitolu. L-impriżi għandhom jieħdu 
miżuri adatti, b'mod partikolari:

Or. fr
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Emenda 173
Christel Schaldemose

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;

Or. en

Emenda 174
Christel Schaldemose

Artikolu 33 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) biex titqies l-esponiment ivvalutat meta 
jkunu qed jiġu organizzati l-iskedi tax-
xogħol bil-għan li jitnaqqsu d-dożi ta' 
ekwipaġġ li jkun espost ħafna;

(b) biex jitqies l-esponiment ivvalutat meta 
jkunu qed jiġu organizzati l-iskedi tax-
xogħol bil-għan li jitnaqqsu d-dożi ta' 
ekwipaġġ li jkun espost ħafna jew ta' 
ħaddiema soġġetti għal titjir frekwenti bl-
ajruplan minħabba xogħol;

Or. en

Emenda 175
Michèle Rivasi

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-

(a) kategorija A: ħaddiema esposti li 
x'aktarx jirċievu doża effettiva akbar minn 
2 mSv kull sena jew doża ekwivalenti 
akbar minn 5 mSv kull sena għal-lenti tal-
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għajn jew akbar minn 150 mSv kull sena 
għall-ġilda u l-estremitajiet;

għajn jew akbar minn 150 mSv kull sena 
għall-ġilda u l-estremitajiet;

Or. fr

Emenda 176
Michèle Rivasi

Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-ħaddiema tal-kategorija A għandhom 
ikunu sistematikament immonitorjati 
abbażi ta' kejl individwali mwettaq minn 
servizz tad-dożimetrija. Fil-każijiet fejn il-
ħaddiema tal-kategorija A x'aktarx jirċievu 
esponiment intern sinifikanti jew 
esponiment sinifikanti tal-lenti tal-għajn 
jew fl-estremitajiet, għandha tiġi stabbilita 
sistema adegwata għall-monitoraġġ. L-
awtorità kompetenti għandha tagħti 
attenzjoni speċjali lill-identifikazzjoni ta' 
dawn il-ħaddiema.

1. Il-ħaddiema esposti għandhom ikunu 
sistematikament immonitorjati abbażi ta' 
kejl individwali mwettaq minn servizz tad-
dożimetrija. Fil-każijiet meta l-ħaddiema
esposti x'aktarx jirċievu esponiment intern 
sinifikanti jew esponiment tal-lenti tal-
għajn jew fl-estremitajiet, għandha tiġi 
stabbilita sistema adegwata għall-
monitoraġġ.

Or. fr

Emenda 177
Michèle Rivasi

Artikolu 39 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. F’każijiet fejn il-kejl individwali jkun 
impossibbli jew inadegwat, il-monitoraġġ 
individwali għandu jkun imsejjes fuq stima 
miksuba jew minn kejl individwali 
magħmul fuq ħaddiema oħrajn esposti jew 
mir-riżultati tas-sorveljanza tal-ambjent 
tax-xogħol prevista fl-Artikolu 37.

3. F’każijiet fejn il-kejl individwali jkun 
impossibbli jew inadegwat, il-monitoraġġ 
individwali għandu jkun imsejjes fuq stima 
miksuba jew minn kejl individwali 
magħmul fuq ħaddiema oħrajn esposti jew 
mir-riżultati tas-sorveljanza tal-ambjent 
tax-xogħol prevista fl-Artikolu 37. Dak li 
jirriżulta minn tali sitwazzjonijiet għandu 
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jiġi dokumentat u ġustifikat.

Or. fr

Emenda 178
Michèle Rivasi

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 
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.

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 
jew ikunu laħqu l-età ta' 90 sena, iżda fi 
kwalunkwe każ għal mhux inqas minn 
ħamsin sena wara t-terminazzjoni tax-
xogħol li jinvolvi esponiment. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni neċessarja għall-
evalwazzjoni tal-effetti sanitarji tar-
radjazzjoni tinġabar, tiġi rreġistrata u 
tinżamm. Dawn għandhom jiżguraw li l-
anonimità u d-drittijiet tal-ħaddiema u 
tad-detenturi tad-drittijiet jinżammu.

Or. fr

Emenda 179
Michèle Rivasi

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 

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

tal-valutazzjoni tad-dożi tagħhom 
magħmulin bħala riżultat tal-kejl fuq il-
post tax-xogħol.

Or. fr

Emenda 180
Michèle Rivasi

Artikolu 43 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw l-
iskambju fost l-awtoritajiet kompetenti, is-
servizzi tas-saħħa fuq il-post tax-xogħol, l-
esperti tal-protezzjoni mir-radjazzjoni, jew 
is-servizzi tad-dożimetrija fl-Unjoni, tal-
informazjoni rilevanti kollha dwar id-dożi 
riċevuti qabel minn ħaddiem sabiex 
jitwettaq l-eżami mediku qabel l-impjieg 
jew il-klassifikazzjoni bħala ħaddiem tal-
kategorija A skont l-Artikolu 44 u biex 
ikun ikkontrollat aktar l-esponiment tal-
ħaddiema.

2. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw l-
iskambju fost l-awtoritajiet kompetenti, is-
servizzi tas-saħħa fuq il-post tax-xogħol, l-
esperti tal-protezzjoni mir-radjazzjoni, jew 
is-servizzi tad-dożimetrija fl-Unjoni, tal-
informazjoni rilevanti kollha dwar id-dożi 
riċevuti qabel minn ħaddiem sabiex 
jitwettaq l-eżami mediku qabel l-impjieg 
jew il-klassifikazzjoni bħala ħaddiem tal-
kategorija A skont l-Artikolu 44 u biex 
ikun ikkontrollat aktar l-esponiment tal-
ħaddiema. Is-sistema applikata għandha 
tinkludi garanziji għall-ħaddiema esposti 
u m'għandhiex twassal għal sistema ta' 
ġestjoni tal-impjieg permezz tad-doża.

Or. fr

Emenda 181
Michèle Rivasi

Artikolu 44 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Is-sorveljanza medika tal-ħaddiema tal-
kategorija A għandha tkun ir-
responsabbiltà tas-servizzi tas-saħħa 

Is-sorveljanza medika tal-ħaddiema esposti
għandha tkun ir-responsabbiltà tas-servizzi 
tas-saħħa okkupazzjonali.
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okkupazzjonali.

Or. fr

Emenda 182
Michèle Rivasi

Artikolu 44 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din is-sorveljanza medika għandha
tippermetti li jiġi aċċertat l-istat tas-saħħa 
tal-ħaddiema sorveljati fir-rigward tal-
adattabbiltà fiżika tagħhom għall-kompiti 
assenjati lilhom. Għal dan il-għan, is-
servizzi tas-saħħa okkupazzjonali għandu 
jkollhom aċċess għal kull informazzjoni 
rilevanti li jeħtieġu, inklużi l-
kundizzjonijiet ambjentali fil-bini fejn isir 
ix-xogħol.

Din għandha tagħmilha possibbli li s-
saħħa tal-ħaddiema tiġi protetta bl-aħjar 
mod possibbli billi tiġi żgurata l-effikaċità 
tal-mezzi ta' protezzjoni kif ukoll tar-
regolarità tal-kundizzjonijiet tax-xogħol, 
filwaqt li jiġu dokumentati r-riskji 
okkupazzjonali li huma esposti għalihom 
u jiġu indirizzati rakkomandazzjonijiet lil 
min jimpjega sabiex dan ikun avżat. Din 
m'għandhiex tkun limitata għad-
determinazzjoni tal-istat tas-saħħa tal-
ħaddiema sorveljati fir-rigward tal-
adattabbiltà fiżika tagħhom għall-kompiti 
assenjati lilhom. Għal dan il-għan, is-
servizzi tas-saħħa okkupazzjonali għandu 
jkollhom aċċess għal kull informazzjoni 
rilevanti li jeħtieġu, inklużi l-
kundizzjonijiet ambjentali fil-bini fejn isir 
ix-xogħol.

Or. fr

Emenda 183
Michèle Rivasi

Artikolu 44 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-istat tas-saħħa tal-ħaddiema kollha tal-
kategorija A għandu jiġi eżaminat tal-inqas 

L-istat tas-saħħa tal-ħaddiema kollha 
esposti għandu jiġi eżaminat tal-inqas 
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darba fis-sena, sabiex jiġi determinat jekk 
ikunux għadhom tajbin biex iwettqu d-
doveri tagħhom. In-natura ta' dawn l-
eżamijiet, li jistgħu jitwettqu kemm-il 
darba dawn jitiqesu bħala meħtieġa min-
naħa tas-servizzi tas-saħħa okkupazzjonali, 
għandha tiddependi fuq it-tip ta' xogħol u 
fuq l-istat tas-saħħa tal-ħaddiem 
individwali.

darba fis-sena. In-natura ta' dawn l-
eżamijiet, li jistgħu jitwettqu kemm-il 
darba dawn jitiqesu bħala meħtieġa min-
naħa tas-servizzi tas-saħħa okkupazzjonali, 
għandha tiddependi fuq it-tip ta' xogħol u 
fuq l-istat tas-saħħa tal-ħaddiem 
individwali.

Or. fr

Emenda 184
Michèle Rivasi

Artikolu 46 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Projbizzjoni li jkunu impjegati jew 
ikklassifikati ħaddiema mhux tajbin għax-
xogħol

Projbizzjoni li jkunu impjegati jew 
ikklassifikati ħaddiema mhux tajbin għax-
xogħol jew dawk li jkollhom kuntratti 
prekarji

Or. fr

Emenda 185
Michèle Rivasi

Artikolu 46 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
ħaddiema esposti jkunu impjegati fil-
qafas ta' kuntratti ta' tul ta' żmien mhux 
determinat. Dawn jimpedixxu l-
klassifikazzjoni fil-kategorija A tal-
ħaddiema intermedjarji jew b'kuntratt ta' 
tul ta' żmien determinat.

Or. fr
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Emenda 186
Michèle Rivasi

Artikolu 47 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandu jinfetaħ rekord mediku għal kull 
ħaddiem tal-kategorija A u jinżamm
aġġornat sakemm il-ħaddiem jibqa' 
ħaddiem f'dik il-kategorija. Minn hemm ′il 
quddiem għandu jinżamm sakemm l-
individwu ikun laħaq jew ikun ser jilħaq l-
età ta' 75 sena, imma f'każ mhux inqas 
minn 30 sena minn mindu jkun spiċċa mix-
xogħol li jinvolvi esposizzjoni għar-
radjazzjoni jonizzanti

1. Għandu jinfetaħ rekord mediku għal kull 
ħaddiem espost u jinżamm aġġornat 
sakemm il-ħaddiem jibqa' ħaddiem f'dik il-
kategorija. Minn hemm ′il quddiem għandu 
jinżamm sakemm l-individwu ikun laħaq 
jew ikun ser jilħaq l-età ta' 90 sena, imma 
f'każ mhux inqas minn ħamsin sena minn 
mindu jkun spiċċa mix-xogħol li jinvolvi 
esposizzjoni għar-radjazzjoni jonizzanti

Or. fr

Emenda 187
Michèle Rivasi

Artikolu 47 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rekord mediku għandu jinkludi 
informazzjoni rigward in-natura tal-
impjieg, ir-riżultati tal-vizti mediċi qabel l-
impjieg jew klassifikazzjoni bħala ħaddiem 
f'kategorija A, il-vizti perjodiċi ta' saħħa u 
rekord dwar id-dożi meħtieġa fl-Artikolu 
41.

2. Ir-rekord mediku għandu jinkludi 
informazzjoni rigward in-natura tal-
impjieg, ir-riżultati tal-viżti mediċi qabel l-
impjieg jew klassifikazzjoni bħala ħaddiem 
f'kategorija A, il-vizti perjodiċi ta' saħħa u 
rekord dwar id-dożi meħtieġa fl-Artikolu 
41. Dwar id-dożi mittieħda permezz ta' 
esponiment estern, ir-rekord għandu jkun 
fih ir-riżultati kollha, jiġifieri: 1/ ir-
riżultati tal-antropogammametrija u l-
eżamijiet tal-kampjuni bijoloġiċi maħsuba 
biex jevalwaw l-attivitajiet inkorporati, 
filwaqt li jissemmew l-attività, l-inċertezzi 
u l-limiti ta' rilevament għal kull wieħed 
mir-radjonuklidi suxxettibbli li jkunu 
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preżenti; 2/ l-ipoteżijiet, il-mudelli u l-
koeffiċjenti kollha użati għall-
evalwazzjoni tad-doża mittieħda kif ukoll 
id-dettall u r-riżultat tal-kalkoli. L-
evalwazzjonijiet huma obbligatorji 
kulmeta d-doża marbuta mat-tniġġis tkun 
suxxettibbli li taqbeż l-20 µSv.

Or. fr

Emenda 188
Michèle Rivasi

Artikolu 50 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-impriża għandha tkun responsabbli, 
direttament jew permezz ta' ftehimiet 
kuntrattwali ma' min jimpjega lill-
ħaddiema esterni, għall-aspetti operattivi 
tal-protezzjoni mir-radjazzjoni tal-
ħaddiema esterni.

2. L-impriża għandha tkun responsabbli, 
direttament jew permezz ta' ftehimiet 
kuntrattwali ma' min jimpjega lill-
ħaddiema esterni, għall-aspetti operattivi 
tal-protezzjoni mir-radjazzjoni u għall-
kundizzjonijiet ta' xogħol tal-ħaddiema 
esterni.

Or. fr

Emenda 189
Michèle Rivasi

Artikolu 50 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) tiżgura li l-liġi tax-xogħol tiġi 
rrispettata b'mod partikolari fil-qasam tal-
firxa tas-sigħat, tal-mistrieħ ta' kull 
ġimgħa, tar-rikors għad-derogi għal 
xogħol urġenti, eċċ.

Or. fr
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Emenda 190
Michèle Rivasi

Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ħaddiema tal-kategorija A kif definiti 
fl-Artikolu 38 biss jistgħu jiġu suġġetti 
għal espożizzjonijiet bħal dawn;

(a) il-ħaddiema b'kuntratt ta' tul ta' żmien 
mhux determinat tal-kategorija A kif 
definiti fl-Artikolu 38 biss jistgħu jiġu 
suġġetti għal espożizzjonijiet bħal dawn;

Or. fr

Emenda 191
Michèle Rivasi

Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-apprendisti, l-istudenti, in-nisa tqal, u, 
jekk hemm riskju ta' dħul tar-radjunuklidi, 
in-nisa li jreddgħu għandhom ikunu esklużi 
minn tali esponimenti;

(b) l-apprendisti, l-istudenti, in-nisa tqal 
jew suxxettibbli li jittaqqlu, u, jekk hemm 
riskju ta' dħul tar-radjunuklidi, in-nisa li 
jreddgħu għandhom ikunu esklużi minn tali 
esponimenti;

Or. fr

Emenda 192
Michèle Rivasi

Artikolu 53 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi ħdan il-pjan ta' azzjoni msemmi fl-
Artikolu 103, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu livelli nazzjonali ta' referenza 

1. Fi ħdan il-pjan ta' azzjoni msemmi fl-
Artikolu 103, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu livelli nazzjonali ta' referenza 
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għall-konċentrazzjonijiet tar-radon fuq 
ġewwa. Dawn il-livelli ta' referenza ma 
għandhomx jaqbżu l-medja annwali ta' 
1 000 Bq m-3 għall-postijiet tax-xogħol.

għall-konċentrazzjonijiet tar-radon fuq 
ġewwa. Dawn il-livelli ta' referenza ma 
għandhomx jaqbżu l-medja annwali ta' 200 
Bq m-3 għall-postijiet tax-xogħol.

Or. fr

Emenda 193
Michèle Rivasi

Artikolu 53 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-pjan ta' azzjoni nazzjonali, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-kejl tar-
radon jitwettaq f’postijiet tax-xogħol li 
jinsabu fl-ewwel sular jew f’livell taħt il-
livell tat-triq f’żoni fejn jista' jkun hemm 
ir-radon u f'tipi speċifiċi ta' postijiet tax-
xogħol kif identifikat fil-pjan ta' azzjoni.

2. Fil-pjan ta' azzjoni nazzjonali, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-kejl tar-
radon jitwettaq, fi żmien massimu ta' 
3 snin mill-pubblikazzjoni ta' din id-
direttiva, f’postijiet tax-xogħol li jinsabu 
fl-ewwel sular jew f’livell taħt il-livell tat-
triq f’żoni fejn ikun hemm riskju għoli ta' 
radon u f'tipi speċifiċi ta' postijiet tax-
xogħol kif identifikat fil-pjan ta' azzjoni. Fi 
żmien 6 snin mill-pubblikazzjoni ta' din 
id-direttiva, il-postijiet ta' xogħol  li 
jinsabu fis-sular ta' mal-art jew taħt l-art 
tal-binjiet għandhom jiġu ċċekkjati fit-
territorju kollu tal-Istati Membri.

Or. fr

Emenda 194
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artikolu 55 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dawn l-individwi jiġu informati dwar 
ir-riskji tal-esponiment;

(b) dawn l-individwi jingħataw l-
informazzjoni kollha dwar ir-riskji tal-
esponiment;
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Or. en

Emenda 195
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artikolu 55 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-ottimizzazzjoni għandha tinkludi l-
għażla tat-tagħmir, il-produzzjoni 
konsistenti ta' informazzjoni dijanjostika 
adegwata jew tal-eżitu terapewtiku, l-
aspetti prattiċi tal-proċeduri ta' esponiment 
mediku, l-assigurazzjoni tal-kwalità, u l-
valutazzjoni u l-evalwazzjoni tad-doża tal-
pazjent u tal-persunal jew l-attivitajiet 
amministrati, billi jitqiesu l-fatturi 
ekonomiċi u soċjali.

4. L-ottimizzazzjoni għandha tinkludi l-
għażla tat-tagħmir, il-produzzjoni 
konsistenti ta' informazzjoni dijanjostika 
adegwata jew tal-eżitu terapewtiku, l-
aspetti prattiċi tal-proċeduri ta' esponiment 
mediku, l-assigurazzjoni tal-kwalità, inkluż 
taħriġ xieraq għall-persunal, u l-
valutazzjoni u l-evalwazzjoni tad-doża tal-
pazjent u tal-persunal jew l-attivitajiet 
amministrati, billi jitqiesu l-fatturi 
ekonomiċi u soċjali.

Or. en

Amendment 196
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artikolu 55 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tiġi stabbilita gwida xierqa għall-
esponiment ta' dawk li joffru kura u 
konfort.

(b) tiġi stabbilita gwida xierqa għall-
esponiment ta' dawk li joffru kura u faraġ, 
kif ukoll għall-użu xieraq tat-tagħmir.

Or. en

Emenda 197
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Artikolu 56 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-prattikant għandu jiżgura li l-pazjent 
jew it-tutur legali jingħataw informazzjoni 
adegwata dwar il-benefiċċji u r-riskji 
assoċjati mad-doża tar-radjazzjoni mill-
esponiment mediku biex jippermetti l-
kunsens informat. Informazzjoni simili kif 
ukoll il-gwida relevanti skont l-
Artikolu 55(5)(b) għandha tingħata lil 
dawk li joffru kura u konfort.

3. Il-prattikant għandu jiżgura li l-pazjent 
jew it-tutur legali jingħataw informazzjoni 
konċiża u li tinftiehem faċilment dwar il-
benefiċċji u r-riskji assoċjati mad-doża tar-
radjazzjoni mill-esponiment mediku biex 
jippermetti l-kunsens informat. 
Informazzjoni simili kif ukoll il-gwida 
relevanti skont l-Artikolu 55(5)(b) għandha 
tingħata lil dawk li joffru kura u faraġ.

Or. en

Emenda 198
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artikolu 59 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-tagħmir radjoloġiku mediku kollu li 
qed jintuża jinżamm taħt sorveljanza stretta 
rigward il-protezzjoni mir-radjazzjoni;

(a) it-tagħmir radjoloġiku mediku kollu li 
qed jintuża jinżamm taħt sorveljanza stretta 
rigward il-protezzjoni mir-radjazzjoni u 
jintrema bi qbil mal-leġiżlazzjoni xierqa 
fis-seħħ;

Or. en

Emenda 199
Sabine Wils

Artikolu 62 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jittieħdu l-passi raġonevoli kollha biex 
jiġu minimizzati l-probabbiltà u d-daqs tal-
esponimenti aċċidentali jew mhux 

(a) jittieħdu l-passi raġonevoli kollha biex 
jiġu minimizzati l-probabbiltà u d-daqs tal-
esponimenti aċċidentali jew mhux 
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intenzjonati tal-pazjenti mill-proċeduri 
radjoloġiċi mediċi kollha, filwaqt li jitqiesu 
l-fatturi ekonomiċi u soċjali;

intenzjonati tal-pazjenti mill-proċeduri 
radjoloġiċi mediċi kollha, filwaqt li jitqiesu 
l-fatturi soċjali;

Or. en

Emenda 200
Michèle Rivasi

Artikolu 65 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-protezzjoni operattiva tal-membri tal-
pubbliku f’ċirkustanzi normali minn 
prattiki suġġetti għall-għoti ta' liċenzja
għandhom jinkludu l-arranġamenti u l-
istħarriġ kollha sabiex jinstabu u jiġu 
eliminati l-fatturi li, waqt kull operazzjoni 
li tinvolvi esponiment għar-radjazzjoni 
jonizzanti, x'aktarx joħolqu riskju ta' 
esponiment għall-membri tal-pubbliku li 
ma jistax jiġi injorat mil-lat ta' protezzjoni 
mir-radjazzjoni. Din il-protezzjoni tista' 
tinkludi d-doveri li ġejjin:

Il-protezzjoni operattiva tal-membri tal-
pubbliku f’ċirkustanzi normali minn 
prattiki nnotifikati għandhom jinkludu l-
arranġamenti u l-istħarriġ kollha sabiex 
jinstabu u jiġu eliminati l-fatturi li, waqt 
kull operazzjoni li tinvolvi esponiment 
għar-radjazzjoni jonizzanti, x'aktarx 
joħolqu riskju ta' esponiment għall-membri 
tal-pubbliku li ma jistax jiġi injorat mil-lat 
ta' protezzjoni mir-radjazzjoni. Din il-
protezzjoni tista' tinkludi d-doveri li ġejjin:

Or. fr

Emenda 201
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artikolu 65 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtorità kompetenti għandha 
tistabbilixxi limiti awtorizzati għar-rimi 
tal-effluwenti radjuattivi. Dawn l-
awtorizzazzjonijiet għar-rimi għandhom

2. L-awtorità kompetenti għandha 
tistabbilixxi u tippubblika limiti 
awtorizzati għar-rimi tal-effluwenti 
radjuattivi. Dawn l-awtorizzazzjonijiet 
għar-rimi għandhom

Or. en
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Emenda 202
Michèle Rivasi

Artikolu 65 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) iqisu r-riżultati tal-ottimizzazzjoni tal-
esponiment tal-pubbliku;

(a) iqisu d-dożi li jirċievu l-persuni mill-
pubbliku mis-sitwazzjonijiet eżistenti 
antropoġeniċi u mill-attivitajiet l-oħra 
ppjanati kif ukoll ir-riżultati tal-
ottimizzazzjoni tal-esponiment tal-
pubbliku;

Or. fr

Emenda 203
Michèle Rivasi

Artikolu 66 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom, abbażi tar-
riskju ta' esponiment involut, jistabbilixxu 
sistema għall-istima tad-dożi għall-membri 
tal-pubbliku minn sitwazzjonijiet ta' 
esponiment ippjanat.

1. L-Istati Membri għandhom, abbażi tar-
riskju ta' esponiment involut, jistabbilixxu 
sistema għall-istima tad-dożi individwali u 
kollettivi għall-membri tal-pubbliku minn 
sitwazzjonijiet ta' esponiment ippjanat. 
Għall-verifika tal-osservanza tal-limiti 
tad-doża, għandu jitqies il-kontribut tas-
sitwazzjonijiet ta' esponiment eżistenti 
antropoġeniku.

Or. fr

Emenda 204
Michèle Rivasi

Artikolu 66 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jidentifikaw il-prattiki fejn għandha 
titwettaq valutazzjoni realistika tad-dożi 
għall-membri tal-pubbliku. Għal prattiki 
oħrajn, l-Istati Membri għandhom jesiġu 
biss valutazzjoni tal-iskrinjar b'dejta 
ġenerika.

2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom
jidentifikaw il-prattiki fejn għandha 
titwettaq valutazzjoni realistika tad-dożi 
għall-membri tal-pubbliku. Għal prattiki 
oħrajn, l-Istati Membri għandhom jesiġu 
biss valutazzjoni tal-iskrinjar b'data 
ġenerika. Fi kwalunkwe każ l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
evalwazzjonijiet ma jissottovalutaw la l-
esponiment tal-persuni u lanqas in-
numru tal-persuni esposti.

Or. fr

Emenda 205
Michèle Rivasi

Artikolu 66 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tiżgura li l-istimi tad-doża għall-prattiki 
kif imsemmija fl-Artikolu 65 isiru kemm 
jista' jkun b'mod realistiku għal persuni 
rappreżentattivi;

(a) tiżgura li l-istimi tad-doża għall-prattiki 
kif imsemmija fl-Artikolu 65 isiru kemm 
jista' jkun b'mod realistiku għal persuni 
rappreżentattivi mingħajr ma jkun 
irriskjat li jiġu sottovalutati l-livelli tar-
riskju fil-każ ta' modifika tal-parametri ta' 
esponiment;

Or. fr

Emenda 206
Sabine Wils

Artikolu 67 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jesiġu li kull 2. L-Istati Membri għandhom jesiġu li kull 
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impriża responsabbli għal reattur tal-
enerġija nukleari jew għal impjant ta' 
proċessar mill-ġdid, timmonitorja r-rimi fi 
tħaddim normali skont l-informazzjoni 
standardizzata magħżula għall-
monitoraġġ u r-rappurtar lill-
Kummissjoni Ewropea kif stabbilit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2004/2/Euratom.

impriża responsabbli għal reattur tal-
enerġija nukleari jew għal impjant ta' 
proċessar mill-ġdid, timmonitorja r-rimi.

Or. en

Emenda 207
Sabine Wils

Artikolu 68 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tilħaq u żżomm l-aħjar livell ta' 
protezzjoni;

(a) tilħaq u żżomm l-ogħla livell ta' 
protezzjoni tas-saħħa pubblika u l-
ambjent;

Or. en

Emenda 208
Sabine Wils

Artikolu 69 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
jkun hemm programm adegwat għall-
monitoraġġ tal-ambjent biex jiġi stmat l-
esponiment tal-membri tal-pubbliku.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġu 
varati l-aħjar tekonoloġiji disponibbli 
għal programm għall-monitoraġġ tal-
ambjent li għandu jkun applikat biex jiġi 
stmat l-esponiment għar-rajdazzjoni tal-
pubbliku ġenerali.

Or. en
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Emenda 209
Michèle Rivasi

Artikolu 69 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm programm adegwat għall-
monitoraġġ tal-ambjent biex jiġi stmat l-
esponiment tal-membri tal-pubbliku.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun 
hemm programm adegwat għall-
monitoraġġ tal-ambjent biex jiġi stmat l-
esponiment tal-membri tal-pubbliku 
minħabba prattiki regolamentati u tniġġis 
residwu.

Or. fr

Emenda 210
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artikolu 70 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lil xulxin immedjatament dwar 
kwalunkwe emerġenza tar-radjazzjoni li 
tkun ġrat fit-territorju tagħhom.

Or. en

Emenda 211
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artikolu 70 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-individwi, sabiex jitnaqqas l-
esponiment.

(c) l-individwi, sabiex jitnaqqas l-
esponiment u biex ikunu infurmati bis-
sħiħ, malajr kemm jista' jkun, dwar ir-
riskji u l-effetti sekondarji possibbli tal-
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emerġenza li tkun ġrat

Or. en

Emenda 212
Michèle Rivasi

Artikolu 71 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
membri tal-pubbliku li jistgħu jiġu 
affettwati f’każ ta' emerġenza jingħataw 
informazzjoni dwar il-miżuri ta' 
protezzjoni tas-saħħa applikabbli għalihom 
u dwar l-azzjoni li għandhom jieħdu f'każ 
ta' emerġenza bħal din.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
membri tal-pubbliku li jistgħu jiġu 
affettwati f’każ ta' emerġenza jingħataw 
informazzjoni dwar il-miżuri ta' 
protezzjoni tas-saħħa applikabbli għalihom 
u dwar l-azzjoni li għandhom jieħdu f'każ 
ta' emerġenza bħal din. Mill-inqas dawn 
huma persuni li jgħixu f'raġġ ta' 50 km 
madwar installazzjoni riskjuża.

Or. fr

Emenda 213
Michèle Rivasi

Artikolu 72a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 72a
Informazzjoni pubblika

Kulmeta tiġi nnotifikata sitwazzjoni ta' 
urġenza, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li jinfurmaw lill-popolazzjoni 
malajr kemm jista' jkun.
L-informazzjoni neċessarja għall-istmar 
tas-sitwazzjoni u tal-evoluzzjoni tagħha 
għandha tiġi ppubblikata, jiġifieri l-
informazzjoni u l-previżjonijiet dwar il-
kundizzjonijiet metereoloġiċi, l-attività tal-
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ajru u d-depożiti fil-ħamrija, ir-rati tad-
doża esterna u l-livelli ta' tniġġiż tal-ikel 
kritiku. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jagħmlu pubbliċi l-
previżjonijiet tad-doża effikaċi u tad-doża 
ekwivalenti għall-orgnai kritiċi, l-
interventi previsti u li saru, id-dożi residwi 
mistennija u dawk effettivi.

Or. fr

Emenda 214
Michèle Rivasi

Kapitolu 8 – taqsima 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Sitwazzjonijiet ta’ esponiment eżistenti Sitwazzjonijiet ta’ esponiment eżistenti 
antropoġeniku

Or. fr

Emenda 215
Michèle Rivasi

Artikolu 73 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-istrateġiji għall-ġestjoni ta' żoni 
kontaminati għandhom jinkludu, fejn 
applikabbli, dawn li ġejjin:

1. Wara sitwazzjoni ta' urġenza, u b'mod 
partikolari ta' inċident nukleari, l-Istati 
membri għandhom jiżguraw li jsiru:

Or. fr

Emenda 216
Michèle Rivasi
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Artikolu 73 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) deskrizzjoni tar-reġjuni affettwati u 
identifikazzjoni tal-membri tal-pubbliku 
affettwati;

(a) karatterizzazzjoni radjoloġika tar-
reġjuni mniġġsa u b'mod partikolari l-
istabbiliment tal-karti dwar it-tniġġis tal-
ħamrija u r-rati tad-doża, il-
klassifikazzjoni taż-żoni projbiti u taż-żoni 
li l-aċċess tagħhom huwa kkontrollat;

Or. fr

Emenda 217
Michèle Rivasi

Artikolu 73 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) konsiderazzjoni tal-ħtieġa għal u l-
firxa tal-miżuri protettivi applikati għar-
reġjuni affettwati u l-membri tal-
pubbliku;

(b) evalwazzjoni tad-dożi effikaċi u tad-
dożi għall-organi kritiċi mittieħdua, matul 
il-fażi ta' urġenza, mill-persuni kollha 
affettwati, u b'mod partikolari l-gruppi 
differenti kritiċi;

Or. fr

Emenda 218
Michèle Rivasi

Artikolu 73 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) konsiderazzjoni tal-ħtieġa li jiġi evitat
jew ikkontrollat l-aċċess għar-reġjuni 
affettwati, jew li jkunu imposti 
restrizzjonijiet fuq il-kundizzjonijiet tal-
għajxien f'dawn ir-reġjuni;

(c) evalwazzjoni tad-dożi previsti residwi 
wara l-implimentazzjoni tal-miżuri 
differenti ta' protezzjoni, b'mod
partikulari għall-persuni li għadhom 
jgħixu fiż-żoni mniġġsa;
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Or. fr

Emenda 219
Michèle Rivasi

Artikolu 73 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) valutazzjoni tal-esponiment ta' gruppi 
differenti fil-popolazzjoni u valutazzjoni 
tal-mezzi disponibbli għall-individwi biex 
jikkontrollaw l-esponiment personali 
tagħhom;

(d) studju u implimentazzjoni ta' miżuri 
ta' protezzjoni u ta' rimedju maħsuba biex 
inaqqsu l-livelli ta' esponiment residwu 
tal-persuni;

Or. fr

Emenda 220
Michèle Rivasi

Artikolu 73 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-għanijiet u l-miri fit-tul li qed issegwi 
l-istrateġija u l-livelli ta' referenza 
korrispondenti.

(e) kontroll tal-livelli ta' tniġġis tal-
prodotti tal-ikel, eliminazzjoni tal-prodotti 
f'riskju u provvediment ta' ikel mhux 
imniġġes għall-grupppi kritiċi;

Or. fr

Emenda 221
Michèle Rivasi

Artikolu 73 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) implimentazzjoni ta' programm ta' 
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għajnuna medika u ta' segwitu sanitarju 
għall-persuni effettwati;

Or. fr

Emenda 222
Michèle Rivasi

Artikolu 73 – paragrafu 1 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) evalwazzjoni tad-danni materjali u 
korporali, identifikazzjoni tal-vittmi u 
kumpens għalihom;

Or. fr

Emenda 223
Michèle Rivasi

Artikolu 73 – paragrafu 1 – punt ec (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ec) rilokazzjoni tal-abitanti suxxettibbli 
li, minħabba t-tniġġis u minkejja l-
implimentazzjoni tal-miżuri ta' 
protezzjoni, jieħdu doża effikaċi ikbar 
minn 1 mSv fis-sena (iktar minn 5 mSv 
fuq 5 snin) u li ma jixtiequx jibqgħu fil-
post.

Or. fr

Emenda 224
Michèle Rivasi

Artikolu 73 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta' żoni b'kontaminazzjoni 
residwa fuq perjodu fit-tul li fihom l-Istat 
Membru jkun iddeċieda li jippermetti l-
abitazzjoni u t-tkomplija tal-attivitajiet 
soċjali u ekonomiċi, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw, f'konsultazzjoni mal-
partijiet interessati, li jkun hemm 
arranġamenti, kif meħtieġa, għall-
kontroll kontinwu tal-esponiment bil-
għan li jkunu stabbiliti kundizzjonijiet tal-
għajxien li jistgħu jitqiesu bħala normali, 
fosthom:

imħassar

(a) l-istabbiliment ta' livelli ta' referenza 
konsistenti mal-ħajja ta' kuljum;
(b) l-istabbiliment ta' infrastruttura biex 
ikunu appoġġjati miżuri protettivi ta' 
għajnuna mill-persuna nnifisha fiż-żoni 
affettwati, bħal għoti ta' informazzjoni, 
pariri u monitoraġġ.

Or. fr

Emenda 225
Thomas Ulmer

Artikolu 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Artikolu 74 imħassar
Radon fl-abitazzjonijiet u f'bini b'aċċess 
għall-pubbliku
1. Fi ħdan il-pjan ta' azzjoni msemmi fl-
Artikolu 103, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu livell ta' referenza nazzjonali 
għall-konċentrazzjonijiet fuq ġewwa tar-
radon, li ma għandhomx jaqbżu (bħala 
medja annwali):
(a) 200 Bq m-3 għal abitazzjonijiet ġodda 
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u bini ġdid b'aċċess għall-pubbliku;
(b) 300 Bq m-3 għall-abitazzjonijiet 
eżistenti;
(c) 300 Bq m-3 għall-bini eżistenti 
b'aċċess għall-pubbliku. F'każijiet 
speċifiċi fejn il-ħin tal-okkupanza jkun 
baxx, jista' jiġi stabbilit livell ta' referenza 
sa 1 000 Bq m-3
2. Skont il-pjan ta' azzjoni nazzjonali, l-
Istati Membri għandhom
(a) jidentifikaw l-abitazzjonijiet eżistenti li 
jaqbżu l-livell ta' referenza u biex 
jinkoraġġixxu miżuri għat-tnaqqis tar-
radon fl-abitazzjonijiet eżistenti fejn 
jinqabżu l-livelli ta' referenza;
(b) jiżguraw li l-miżuri għar-radon 
jitwettqu f’bini b'aċċess għall-pubbliku 
f'żoni fejn jista' jkun hemm ir-radon.
3. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu kodiċijiet speċifiċi għall-bini 
biex jevitaw id-dħul tar-radon mill-
ħamrija u, kif speċifikat fil-pjan ta' 
azzjoni nazzjonali, mill-materjali tal-bini, 
u jesiġu konformità ma' dawn il-kodiċijiet 
tal-bini, b'mod partikolari f'żoni fejn jista' 
jkun hemm ir-radon, sabiex jevitaw 
konċentrazzjonijiet tar-radon li jaqbżu l-
livell ta' referenza għall-bini ġdid.
4. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
informazzjoni lokali u nazzjonali dwar il-
konċentrazzjonijiet prevalenti tar-radon, 
dwar ir-riskji assoċjati għas-saħħa u dwar 
il-mezzi tekniċi disponibbli għat-tnaqqis 
tal-konċentrazzjonijiet eżistenti tar-radon.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Permezz tad-determinazzjoni tal-oqsma tal-esponiment għar-radon fil-qafas tal-pjanijiet ta' 
azzjoni nazzjonali tinkiseb l-istigmatizzazzjoni ta' reġjuni sħaħ. Dan possibilment jista' 
jwassal għal impatt ekonomiku negattiv, anke jekk din hija konċentrazzjoni ogħla tar-radon 
relatata mal-ġeoloġija. Anke għas-sidien tal-bini minn din il-proposta jirriżultaw ħafna 
żvantaġġi. L-ispjegazzjoni u t-tagħrif hawn għandhom jiġu qabel l-istigmatizzazzjoni.
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Emenda 226
Michèle Rivasi

Artikolu 74 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 200 Bq m-3 għal abitazzjonijiet ġodda u 
bini ġdid b'aċċess għall-pubbliku;

(a) 100 Bq m-3 għal abitazzjonijiet ġodda u 
bini ġdid b'aċċess għall-pubbliku;

Or. fr

Emenda 227
Michèle Rivasi

Artikolu 74 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 300 Bq m-3 għall-abitazzjonijiet 
eżistenti;

(b) 200 Bq m-3 għall-abitazzjonijiet 
eżistenti;

Or. fr

Emenda 228
Michèle Rivasi

Artikolu 74 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 300 Bq m-3 għall-bini eżistenti b'aċċess 
għall-pubbliku. F'każijiet speċifiċi fejn il-
ħin tal-okkupanza jkun baxx, jista' jiġi 
stabbilit livell ta' referenza sa 1 000 Bq m-
3

(c) 200 Bq m-3 għall-bini eżistenti b'aċċess 
għall-pubbliku. F'każijiet speċifiċi fejn il-
ħin tal-okkupanza jkun baxx u fejn ma 
tkunx teżisti soluzzjoni alternattiva, tista' 
tiġi stabbilita attività massima ta'
500 Bq m-3.

Or. fr
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Emenda 229
Michèle Rivasi

Artikolu 74 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jidentifikaw l-abitazzjonijiet eżistenti li 
jaqbżu l-livell ta' referenza u biex 
jinkoraġġixxu miżuri għat-tnaqqis tar-
radon fl-abitazzjonijiet eżistenti fejn 
jinqabżu l-livelli ta' referenza;

(a) jiżguraw li l-esponiment għar-radon 
ikun imkejjel fl-abitazzjonijiet individwali 
u fis-sular ta' mal-art jew taħt l-art 
f'abitazzjonijiet kollettivi, fi żmien 5 snin 
għall-abitazzjonijiet li jinsabu fiż-żoni 
f'riskju tar-radon, u fi żmien 10 snin 
għall-abitazzjonijiet l-oħra. Il-kontrolli 
għandhom jitwettqu mingħajr dewmien 
fil-binijiet il-ġodda.
L-Istati Membri għandhom jidentifikaw l-
abitazzjonijiet li jaqbżu l-livell ta' 
referenza u jinkoraġġixxu l-
implimentazzjoni ta' miżuri għat-tnaqqis 
tar-radon;
L-Istati Membri jagħmlu obbligatorju l-
kontroll tal-livelli ta' radon u, jekk ikun 
il-każ, l-implimentazzjoni ta' miżuri ta' 
rimedju fl-abitazzjonijiet tal-kiri. L-Istati 
Membri jagħmlu obbligatorja l-
produzzjoni tar-riżultati ta' kontroll dwar 
il-livelli tar-radon fil-qafas tat-
transazzjonijiet immobiljarji.

Or. fr

Emenda 230
Michèle Rivasi

Artikolu 74 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiżguraw li l-miżuri għar-radon 
jitwettqu f’bini b'aċċess għall-pubbliku 

(b) jiżguraw li l-miżuri għar-radon 
jitwettqu f’bini b'aċċess għall-pubbliku 
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f'żoni fejn jista' jkun hemm ir-radon. f'żoni fejn jista' jkun hemm ir-radon 
f'mhux iktar minn 4 snin, u fit-territorju 
kollu fi żmien 10 snin.

Or. fr

Emenda 231
Michèle Rivasi

Artikolu 74 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
kodiċijiet speċifiċi għall-bini biex jevitaw 
id-dħul tar-radon mill-ħamrija u, kif 
speċifikat fil-pjan ta' azzjoni nazzjonali, 
mill-materjali tal-bini, u jesiġu konformità 
ma' dawn il-kodiċijiet tal-bini, b'mod 
partikolari f'żoni fejn jista' jkun hemm ir-
radon, sabiex jevitaw konċentrazzjonijiet 
tar-radon li jaqbżu l-livell ta' referenza 
għall-bini ġdid.

3. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
kodiċijiet speċifiċi għall-bini biex jevitaw 
id-dħul tar-radon mill-ħamrija u, kif 
speċifikat fil-pjan ta' azzjoni nazzjonali, 
mill-materjali tal-bini, u jesiġu konformità 
ma' dawn il-kodiċijiet tal-bini, b'mod 
partikolari f'żoni fejn jista' jkun hemm ir-
radon, sabiex jevitaw konċentrazzjonijiet 
tar-radon li jaqbżu l-livell ta' referenza 
għall-bini ġdid. L-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu proċeduri ta' 
awtorizzazzjoni għall-organiżmi ta' 
kontroll u għall-professjonisti billi 
jimplimentaw ħidmiet ta' rimedju.

Or. fr

Emenda 232
Sabine Wils

Artikolu 75 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) materjali tal-bini li jkunu identifikati u 
elenkati mill-awtorità kompetenti rilevanti 
bħala li huma ta' tħassib mil-lat ta' 
protezzjoni mir-radjazzjoni, meta titqies il-
lista indikattiva ta' materjali stabbilita fl-

(a) materjali tal-bini li jkunu identifikati u 
elenkati mill-awtorità kompetenti rilevanti 
bħala li huma ta' tħassib mil-lat ta' 
protezzjoni tas-saħħa pubblika u 
protezzjoni ambjentali mir-radjazzjoni, 
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Anness XI fir-rigward tar-radjazzjoni 
gamma emessa tagħhom; jew

meta titqies il-lista indikattiva ta' materjali 
stabbilita fl-Anness XI fir-rigward tar-
radjazzjoni emessa tagħhom; jew

Or. en

Emenda 233
Sabine Wils

Artikolu 75 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għat-tipi identifikati ta' materjali tal-
bini, l-industriji li jqiegħdu fis-suq dawn il-
materjali

2. Għat-tipi identifikati ta' materjali tal-
bini, l-industriji għandhom ikunu projbiti 
li jqiegħdu fis-suq dawn il-materjali. 
Għandhom jiġu implimentati sanzjonijiet 
ħorox mill-Istati membri fuq l-impriżi li 
jonqsu milli josservaw il-projbizzjoni tal-
bejgħ.

(a) għandhom jiddeterminaw il-
konċentrazzjonijiet tar-radjonuklidi 
speċifikati fl-Anness VII;
(b) għandhom jipprovdu informazzjoni 
lill-awtorità kompetenti dwar ir-riżultati 
tal-kejl u l-indiċi korrispondenti tal-
konċentrazzjoni tal-attività, kif iddefinit 
fl-Anness VII.

Or. en

Emenda 234
Sabine Wils

Artikolu 75 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità kompetenti għandha tiżgura li 
t-tipi ta' materjali tal-bini identifikati jiġu 
klassifikati, kif stabbilit fl-Anness VII, 

3. L-awtorità kompetenti għandha tiżgura li 
t-tipi ta' materjali tal-bini identifikati jiġu 
klassifikati, kif stabbilit fl-Anness VII, 
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abbażi tal-użu intenzjonat tagħhom u l-
indiċi tal-konċentrazzjoni tal-attività.

abbażi tal-indiċi tal-konċentrazzjoni tal-
attività tagħhom u għandhom jinħażnu 
bħala skart radjuattiv f'faċilità 
awtorizzata ta' ħżin.

Or. en

Emenda 235
Sabine Wils

Artikolu 75 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. It-tipi identifikati ta' materjali tal-bini li 
x'aktarx ma jagħtux dożi li jaqbżu l-livell 
ta' referenza ta' 1 mSv kull sena għall-
esponiment estern fuq ġewwa mill-
materjali tal-bini, aktar mill-esponiment 
estern prevalenti fuq barra, għandhom 
ikunu eżentati mir-rekwiżiti fil-livell 
nazzjonali, mingħajr ħsara għall-
Artikolu 103. Dawn il-materjali tal-bini 
għandhom madankollu jiġu mmonitorjati 
aktar sabiex ikun żgurat li l-
konċentrazzjoni tal-attività tkompli 
tikkonforma ma' dan il-livell ta' 
referenza. Il-materjali tal-bini tal-
kategorija A kif speċifikati fl-Anness VII 
għandhom ikunu eżentati minn kull 
restrizzjoni rigward it-tqegħid tagħhom 
fis-suq fl-Unjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 236
Sabine Wils

Artikolu 75 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Għat-tipi identifikati ta' materjali tal-
bini li x'aktarx jagħtu dożi li jaqbżu l-
livell ta' referenza ta' 1 mSv kull sena 
għall-esponiment estern fuq ġewwa mill-
materjali tal-bini, aktar mill-esponiment 
estern prevalenti fuq barra, l-awtorità 
kompetenti għandha tiddeċiedi dwar 
miżuri xierqa, li jvarjaw mir-reġistrazzjoni 
u l-applikazzjoni ġenerali tal-kodiċijiet 
rilevanti tal-bini għal restrizzjonijiet 
speċifiċi dwar l-użu previst ta' tali 
materjali.

imħassar

Or. en

Emenda 237
Sabine Wils

Artikolu 75 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-informazzjoni dwar it-tipi identifikati 
ta' materjali tal-bini, rilevanti għall-
implimentazzjoni tal-kodiċijiet tal-bini, 
inklużi l-konċentrazzjonijiet tar-
radjonuklidi tagħhom, l-indiċi ta' 
konċentrazzjoni tal-attività u l-
klassifikazzjoni korrispondenti, għandha 
ssir disponibbli qabel ma jitpoġġew fis-
suq.

6. L-informazzjoni dwar it-tipi identifikati 
ta' materjali tal-bini, rilevanti għall-
implimentazzjoni tal-kodiċijiet tal-bini, 
inklużi l-konċentrazzjonijiet tar-
radjonuklidi tagħhom, l-indiċi ta' 
konċentrazzjoni tal-attività u l-
klassifikazzjoni korrispondenti, għandha 
ssir disponibbli għall-pubbliku.

Or. en

Emenda 238
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu

Artikolu 76 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jinkludu, fil-
qafas legali tagħhom għall-protezzjoni mir-
radjazzjoni u b'mod partikolari fis-sistema 
ġenerali għall-protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem, dispożizzjoni għall-protezzjoni 
mir-radjazzjoni ta' speċijiet mhux umani fl-
ambjent. Dan il-qafas legali għandu 
jintroduċi kriterji ambjentali mmirati 
sabiex jipproteġu l-popolazzjonijiet ta' 
ispeċijiet mhux umani vulnerabbli jew 
rappreżentattivi fid-dawl tal-importanza 
tagħhom bħala parti mill-ekosistema. Fejn 
ikun xieraq, għandhom jiġu identifikati tipi 
ta' prattiki li għalihom ikun meħtieġ 
kontroll regolatorju sabiex jiġu 
implimentati r-rekwiżiti ta' dan il-qafas 
legali.

L-Istati Membri għandhom jinkludu, fil-
qafas legali tagħhom għall-protezzjoni mir-
radjazzjoni u b'mod partikolari fis-sistema
ġenerali għall-protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem, dispożizzjoni għall-protezzjoni 
mir-radjazzjoni ta' speċijiet mhux umani fl-
ambjent. Dan il-qafas legali għandu 
jintroduċi kriterji ambjentali mmirati 
sabiex jipproteġu l-popolazzjonijiet ta' 
ispeċijiet mhux umani vulnerabbli jew 
rappreżentattivi fid-dawl tal-importanza 
tagħhom bħala parti mill-ekosistema. Fejn 
ikun xieraq, għandhom jiġu identifikati tipi 
ta' prattiki li għalihom ikun meħtieġ 
kontroll regolatorju sabiex jiġu 
implimentati r-rekwiżiti ta' dan il-qafas 
legali. Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
għandhom isaħħu r-riċerka f'dan il-
qasam u jaġġornaw il-qafas legali biex 
titqies kif xieraq kwalunkwe sejba ġdida.

Or. en

Emenda 239
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artikolu 78 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-
impriżi jieħdu l-miżuri tekniċi xierqa 
sabiex jevitaw ħsara ambjentali sinifikanti 
f’każ ta' rilaxx aċċidentali jew biex itaffu l-
livell ta' din il-ħsara.

L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-
impriżi jieħdu l-miżuri tekniċi xierqa 
sabiex jevitaw ħsara ambjentali sinifikanti 
f’każ ta' rilaxx aċċidentali jew biex itaffu l-
livell ta' din il-ħsara. L-awtoritajiet 
nazzjonali għandhom jipprovdu għal 
kontrolli aleatorji perjodiċi tas-siti jew l-
installazzjonijiet, kif ukoll tal-prattiki 
użati mill-impriżi, sabiex jiżġuraw li tali 
miżuri qed jittieħdu jew huma 
implimentati.
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Or. en

Emenda 240
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artikolu 79 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Meta jistabbilixxu programmi ta' 
monitoraġġ ambjentali, jew jesiġu li 
jitwettqu programmi bħal dawn, l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
għandhom jinkludu speċijiet mhux umani 
rappreżentattivi, jekk meħtieġa, kfi ukoll 
mezzi ambjentali li jikkostitwixxu 
mogħdija għall-esponiment tal-membri tal-
pubbliku.

Meta jistabbilixxu programmi ta' 
monitoraġġ ambjentali, jew jesiġu li 
jitwettqu programmi bħal dawn, l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
għandhom jinkludu speċijiet mhux umani 
rappreżentattivi kif ukoll mezzi ambjentali 
li jikkostitwixxu mogħdija għall-
esponiment tal-membri tal-pubbliku. 
Sabiex jitjiebu t-trasparenza u l-effettività 
tal-miżuri meħuda, l-awtoritajiet 
nazzjonali tal-Istati Membri għandhom 
jiskambjaw b'mod regolari data u 
informazzjoni dwar il-monitoraġġ tar-
radjutattività ambjentali, inkluż it-tixrid 
immedjat ta' data ġdida.

Or. en

Emenda 241
Sabine Wils

Artikolu 80 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtorità jew awtoritajiet kompetenti biex 
iwettqu kompiti previsti f'din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtorità jew awtoritajiet kompetenti biex 
iwettqu l-kontroll regolatorju previst f'din 
id-Direttiva. L-awtorità jew l-awtoritajiet 
kompetenti jridu joperaw b'mod 
indipendenti minn kwalunkwe istituzzjoni 
li tippromwovi jew topera l-enerġija 
nukleari.
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Or. en

Emenda 242
Sabine Wils

Artikolu 80 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
parteċipazzjoni tal-pubbliku tkun 
infurzata skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
mill-awtorità kompetenti tal-Istati membri 
meta l-limiti tad-doża jiġu stabbiliti jew 
emendati.

Or. en

Emenda 243
Sabine Wils

Artikolu 80 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-proċeduri tal-parteċipazzjoni 
pubblika għandhom jinkludu perjodi ta' 
żmien raġonevoli għall-fażijiet differenti, 
li jippermettu żmien biżżejjed biex il-
pubbliku jkun infurmat u biex dan 
jipprepara ruħu u jipparteċipa b'mod 
effettiv fit-teħid tad-deċiżjonijiet.

Or. en

Emenda 244
Sabine Wils

Artikolu 80 – paragrafu 1c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. L-awtorità kompetenti għandha 
tiżgura li fid-deċiżjoni għal-limiti tad-doża 
jitqies kif xieraq ir-riżultat tal-
parteċipazzjoni pubblika.

Or. en

Emenda 245
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Artikolu 81 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-esperti dwar il-protezzjoni mir-
radjazzjoni;

(c) l-esperti dwar il-protezzjoni mir-
radjazzjoni u l-uffiċjali tal-protezzjoni 
mir-radjazzjoni

Or. en

Emenda 246
Jean-Pierre Audy

Artikolu 81 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
dispożizzjonijiet biex tkun żgurata l-
kontinwità tal-għarfien espert ta' dawn is-
servizzi u l-esperti.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
dispożizzjonijiet biex tkun żgurata l-
kontinwità tal-għarfien espert u tal-
indipendenza ta' dawn is-servizzi u l-
esperti.

Or. fr

Emenda 247
Sabine Wils
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Artikolu 91 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
detenturi tal-liċenzji jimmarkaw il-
kontenituri u jiddokumentaw il-prattiki 
b'sorsi ssiġillati ta' attività għolja f'forma 
li ma tiġix affettwata mill-elementi. Id-
dokumentazzjoni għandha tinkludi kemm 
il-kompożizzjoni kimika, tossika u 
radjoloġika tal-inventarju kif ukoll 
indikazzjoni ta' jekk l-iskart huwiex 
f'forma solida, likwida jew gassuża.

Or. en

Emenda 248
Sabine Wils

Artikolu 94 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jesiġu li 
istallazzjoni għar-riċiklaġġ ta' ruttam tal-
metall tinnotifika mal-ewwel lill-awtorità 
kompetenti bit-tidwib ta' sors orfni u 
għandhom jesiġu li l-metall kontaminat ma 
jiġix ipproċessat aktar mingħajr l-
awtorizzazzjoni mill-awtorità kompetenti.

L-Istati Membri għandhom jesiġu li 
istallazzjoni għar-riċiklaġġ ta' ruttam tal-
metall tinnotifika mal-ewwel lill-awtorità 
kompetenti bit-tidwib ta' sors orfni u 
għandhom jesiġu li l-metall kontaminat ma 
jiġix ipproċessat aktar.

Or. en

Emenda 249
Michèle Rivasi

Artikolu 98 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom ir-
riżorsi finanzjarji neċessarji biex 
jiffaċċjaw l-ispejjeż diretti u indiretti ta' 
inċident nukleari, il-ġestjoni tal-fażi ta' 
urġenza, il-ħidmiet ta' rimedju, il-
kumpens tad-danni materjali u 
immaterjali kollha u l-konsegwenzi 
negattivi għall-ekonomija, b'mod 
partikolari għall-agrikoltura u t-turiżmu.

Or. fr

Emenda 250
Michèle Rivasi

Artikolu 100 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Programmi dwar sitwazzjonijiet ta' 
esponiment eżistenti

Programmi dwar sitwazzjonijiet ta' 
esponiment eżistenti antropoġeniċi 

Or. fr

Emenda 251
Michèle Rivasi

Artikolu 100 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jiġu stabbiliti programmi biex ikunu 
identifikati u evalwati sitwazzjonijiet ta' 
esponiment eżistenti u biex ikunu 
determinati liema esponimenti 
okkupazzjonali u pubbliċi huma ta' 
tħassib minn perspettiva ta' protezzjoni 

imħassar
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mir-radjazzjoni.

Or. fr

Emenda 252
Michèle Rivasi

Artikolu 100 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rekwiżiti għas-sitwazzjonijiet ta' 
esponiment eżistenti għandhom japplikaw 
għal:

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkunu stabbiliti programmi biex jiġu 
identifikati s-sitwazzjonijiet kollha ta' 
esponiment eżistenti li jirriżultaw minn 
attivitajiet antropeġeniċi u biex jevalwaw 
l-impatt dożimetriku tagħhom, f'termini 
ta' dożi effikaċi individwali u kollettivi. 
Dan ifisser l-esponiment dovut għat-
tniġġis taż-żoni u tal-prodotti, 
partikolarment il-prodotti tal-ikel, minn 
materjal radjuattiv residwu li jirriżulta 
minn:

Or. fr

Emenda 253
Michèle Rivasi

Artikolu 100 – paragrafu 2 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) esponiment dovut għall-
kontaminazzjoni ta' żoni minn materjal 
radjuattiv residwu minn:

(a) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkunu stabbiliti programmi biex jiġu 
identifikati s-sitwazzjonijiet kollha ta'
esponiment eżistenti li jirriżultaw minn
attivitajiet antropeġeniċi u biex jevalwaw 
l-impatt dożimetriku tagħhom, f'termini 
ta' dożi effikaċi individwali u kollettivi. 
Dan ifisser l-esponiment dovut għat-
tniġġis taż-żoni u tal-prodotti, 
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partikolarment il-prodotti tal-ikel, minn
materjal radjuattiv residwu li jirriżulta
minn:

Or. fr

Emenda 254
Michèle Rivasi

Artikolu 100 – paragrafu 2 – punt a – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) residwi minn attivitajiet tal-imgħoddi 
li għalihom l-impriża ma tkunx għadha 
legalment responsabbli;

(iii) residwi minn attivitajiet tal-imgħoddi 
li għalihom l-impriża ma tkunx għadha 
legalment responsabbli. L-ebda persuna 
mill-pubbliku m'għandha tkun esposta, 
minħabba sitwazzjonijiet ta' esponiment 
pjanifikati u ta' tniġġis residwu għal doża 
effikaċi ikbar minn 1 mSv fis-sena.

Or. fr

Emenda 255
Michèle Rivasi

Artikolu 100 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, 
wara li jikkunsidraw b'mod xieraq il-
prinċipju ġenerali tal-ġustifikazzjoni, li 
sitwazzjoni ta' esponiment eżistenti ma 
titlob l-ebda konsiderazzjoni ta' miżuri 
protettivi.

imħassar

Or. fr
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Emenda 256
Michèle Rivasi

Artikolu 101 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-għanijiet segwiti mill-istrateġija; (a) l-objettivi segwiti mill-istrateġija, 
b'mod partikolari f'termini ta' doża 
residwa;

Or. fr

Emenda 257
Michèle Rivasi

Artikolu 101 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) livelli ta' referenza xierqa, billi jitqiesu 
l-firxiet tal-livelli ta' referenza stabbiliti fl-
Anness I.

imħassar

Or. fr

Emenda 258
Michèle Rivasi

Artikolu 102 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għandha tiġi valutata d-distribuzzjoni 
tad-dożi residwi li jkunu rriżultaw mill-
implimentazzjoni ta' strateġija. Għandhom 
jiġu kkunsidrati aktar sforzi bil-għan li 
titnaqqas kwalunkwe esponiment li jkun 
għadu qed jaqbeż livell ta' referenza.

3. Għandha tiġi valutata d-distribuzzjoni 
tad-dożi residwi li jkunu rriżultaw mill-
implimentazzjoni ta' strateġija. Għandhom 
jiġu kkunsidrati aktar sforzi bil-għan li 
titnaqqas kwalunkwe esponiment li jkun 
għadu qed jaqbeż l-objettivi dożimetriċi.

Or. fr
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Emenda 259
Jean-Pierre Audy

Artikolu 107 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva 
sa mhux aktar tard minn [00.00.0000] . Id-
dispożizzjonijiet stabbiliti fil-Kapitolu IX 
rigward il-protezzjoni tal-ambjent 
għandhom ikunu trasposti mhux aktar tard 
minn [00.00.0000]. Għandhom 
jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni 
t-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet u tabella 
ta' korrelazzjoni bejn dawk id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva 
sa mhux aktar tard minn [00.00.0000] . Id-
dispożizzjonijiet stabbiliti fil-Kapitolu IX 
rigward il-protezzjoni tal-ambjent 
għandhom ikunu trasposti mhux aktar tard 
minn [00.00.0000]. Għandhom 
jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni 
t-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet u tabella 
ta' korrelazzjoni bejn dawk id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva. Il-
Kummissjoni għandha tibgħat rapport 
dwar dawn il-komunikazzjonijiet lill-
Parlament Ewropew.

Or. fr

Emenda 260
Michèle Rivasi

Artikolu 107 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk Stat Membru jipprevdi li jadotta 
normi iktar stretti minn dawk stabbiliti 
permezz ta' din id-direttiva, dan għandu 
jinforma lil Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra.

Or. fr
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Emenda 261
Jean-Pierre Audy

Artikolu 107 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-
dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali 
li huma jadottaw fil-kamp kopert b’din id-
Direttiva.

2. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-
dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali 
li huma jadottaw fil-kamp kopert b’din id-
Direttiva. Il-Kummissjoni għandha tħejji 
sinteżi ta' dawn il-komunikazzjonijiet u 
tibgħatha lill-Parlament Ewropew. 

Or. fr

Emenda 262
Michèle Rivasi

Anness 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS I imħassar
Faxex tal-livelli ta' referenza għall-

esponiment tal-pubbliku
1. L-ottimizzazzjoni tal-esponimenti tal-
pubbliku f'sitwazzjonijiet ta' esponiment 
ta’ emerġenza u ta' esponiment eżistenti 
għandha tkun imsejsa fuq livell ta' 
referenza li għandu jiġi stabbilit fil-faxex 
li ġejjin, espressi bħala doża effettiva ta’ 
mSv (akuta jew annwali):
(a) akbar minn 20 u inqas minn jew 
ugwali ghal 100
(b) akbar minn 1 u inqas minn jew ugwali 
ghal 20 
(c) 1 jew inqas.
L-għażla tal-livell ta' referenza għandha 
tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
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punti 2-5.
2. Mingħajr ħsara għal-livelli ta' 
referenza stabbiliti għad-dożi tal-organu, 
il-livelli ta' referenza espressi f'dożi 
effettivi għandhom jiġu stabbiliti f'medda 
ta' 1 sa 20 mSv kull sena għas-
sitwazzjonijiet ta' esponiment eżistenti u 
minn 20 sa 100 mSv għas-sitwazzjonijiet 
ta' esponiment ta' emerġenza. 
3. F'sitwazzjonijiet speċifiċi, jista' jitqies 
livell ta' referenza taħt il-meded 
imsemmija fil-punt 1, b'mod partikolari:
(a) jista' jiġi stabbilit livell ta' referenza 
taħt 20 mSv f'sitwazzjoni ta' esponiment 
ta' emerġenza meta tkun tista' tingħata l-
protezzjoni xierqa mingħajr ma jkun 
ikkawżat dannu sproporzjonat mill-
kontromiżuri korrispondenti jew spiża 
eċċessiva;
(b) jista' jiġi stabbilit livell ta' referenza 
taħt 1 mSv kull sena, fejn xieraq, 
f'sitwazzjoni ta' esponiment eżistenti għal 
esponimenti speċifiċi relatati mas-sors jew 
mogħdijiet ta' esponiment.
4. Għat-tranżizzjoni minn sitwazzjoni ta' 
esponiment ta' emerġenza għal 
sitwazzjoni ta' esponiment eżistenti, 
għandhom jiġu stabbiliti livelli ta' 
referenza adegwati, b'mod partikolari 
mat-terminazzjoni ta' kontromiżuri fuq 
perjodu fit-tul bħal rilokazzjoni.
5. Il-livelli ta' referenza stabbiliti 
għandhom iqisu il-karatteristiċi tas-
sitwazzjonijiet prevalenti kif ukoll il-
kriterji soċjali, li jistgħu jinkludu dawn li 
ġejjin:
– (a) fil-każ ta' esponimenti taħt 1 mSv 
jew 1 mSv fis-sena, informazzjoni 
ġenerali dwar il-livell tal-esponiment, 
mingħajr konsiderazzjoni speċifika tal-
esponimentjiet individwali;
– (b) fil-medda sa 20 mSv jew ta' 20 mSv 
fis-sena, informazzjoni speċifika biex 
tippermetti lill-individwi jimmaniġġjaw l-
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esponiment tagħhom, jekk possibbli;
– (c) fil-medda sa 100 mSv jew ta' 
100 mSv kull sena, valutazzjoni tad-dożi 
individwali u informazzjoni speċifika 
dwar ir-riskji mir-radjazzjoni u dwar l-
azzjonijiet disponibbli biex jitnaqqsu l-
esponimenti.

Or. fr

Emenda 263
Michèle Rivasi

Anness 3 – intestatura 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Tqegħid fis-suq ta' apparat jew prodotti Tqegħid fis-suq ta' apparat jew prodotti li 
jemettu radjazzjoni jonizzanti

Or. fr

Emenda 264
Michèle Rivasi

Anness 3 – punt A – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) ir-riskji radjoloġiċi marbuta mal-
funzjonament ħażin u l-inċidenti 
suxxettibbli li jaffettwaw l-apparat jew il-
prodott

Or. fr

Emenda 265
Michèle Rivasi
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Anness 3 – punt B – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) fil-każ ta' prodott għall-konsumatur, 
jekk il-prodott ikunx iddisinjat b'mod 
adegwat biex jilħaq il-kriterji ta' eżenzjoni 
u jekk jeħtieġx prekawzjonijiet speċifiċi 
għar-rimi meta ma jibqax jintuża;

imħassar

Or. fr

Emenda 266
Michèle Rivasi

Anness 3 – punt B – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) jekk l-apparat jew prodott ikunx 
ittikkettat sewwa u jekk tkunx ipprovduta 
dokumentazzjoni xierqa lill-klijent
b'istruzzjonijiet għall-użu u r-rimi xieraq.

(5) jekk l-apparat jew prodott ikunx 
ittikkettat sewwa u jekk tkunx ipprovduta 
dokumentazzjoni xierqa lill-utent
b'istruzzjonijiet għall-użu u r-rimi xieraq.

Or. fr

Emenda 267
Michèle Rivasi

Anness 3 – punt Ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ba. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jipproċedu billi jinfurmaw minn qabel u 
b'mod komplut lill-utenti potenzjali dwar 
l-apparat u l-prodotti u għandhom 
jiżguraw li dawn jipparteċipaw fil-proċess 
ta' teħid ta' deċiżjoni.

Or. fr
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Emenda 268
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Anness 5 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-esplorazzjoni u l-estrazzjoni tal-
gass naturali mill-faħam donnhom li 
jirrikjedu t-tneħħija tal-pressjoni tal-
faħam biex jiġi rilaxxat il-metan mis-saff 
tal-faħam, indipendentement mill-
kwantità estratta.

Or. en

Emenda 269
Sabine Wils

Anness 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS VI imħassar

Or. en

Emenda 270
Michèle Rivasi

Anness 6 – punt 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prattiki jistgħu jkunu eżentati mir-
rekwiżiti ta' din id-Direttiva jew 
direttament, abbażi tal-konformità mal-
kriterji numeriċi ta' eżenzjoni (valuri tal-
attività (Bq) jew valuri ta' konċentrazzjoni 

Prattika notifikata tista' tkun eżentata mir-
rekwiżiti ta' din id-Direttiva permezz ta' 
deċiżjoni regolatorja, abbażi tal-
informazzjoni pprovduta flimkien man-
notifikazzjoni tal-prattika u bi qbil mal-
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(Bq g-1)) stabbiliti fit-Taqsima 2, jew
permezz ta' deċiżjoni regolatorja, abbażi 
tal-informazzjoni pprovduta flimkien man-
notifikazzjoni tal-prattika u bi qbil mal-
kriterji ġenerali għall-eżenzjoni stabbiliti 
fit-Taqsima 3, biex il-prattika tkun eżentata 
minn aktar rekwiżiti.

kriterji ġenerali għall-eżenzjoni stabbiliti 
fit-Taqsima 3, biex il-prattika tkun eżentata 
minn aktar rekwiżiti.

Or. fr

Emenda 271
Michèle Rivasi

Anness 6 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Valuri għall-eżenzjoni u l-
approvazzjoni

imħassar

Il-valuri tal-attività totali (Bq) għall-
eżenzjoni tapplika għall-attività totali 
involuta fi prattika  u huma stabbiliti fil-
kolonna 3 tat-Tabella B għar-radjonuklidi 
artifiċjali u għal xi radjonuklidi li jinsabu 
fin-natura użati fi prodotti għall-
konsumaturi. Għal prattiki oħrajn li 
jinvolvu radjonuklidi li jinsabu fin-
natura, dawn il-valuri ġeneralment ma 
japplikawx.
Il-valuri tal-konċentrazzjoni tal-attività 
eżentati (Bq g-1) għall-materjali involuti 
fil-prattika huma stabbiliti fit-Tabella A, 
Parti 1 għar-radjonuklidi artifiċjali u fit-
Tabella A, Parti 2 għar-radjonuklidi li 
jinsabu fin-natura. Il-valuri fit-Tabella 
A1, Parti 1 huma mogħtija għar-
radjonuklidi individwali, fejn applikabbli, 
inklużi r-radjonuklidi b'ħajja qasira 
f'ekwilibriju mal-prekursuri tagħhom kif 
indikat. Il-valuri fit-Tabella A, Parti 2 
japplikaw għar-radjonuklidi kollha fil-
katina tat-tħassir tal-U-238 jew Th-232, 
iżda għas-segmenti tal-katina tat-tħassir li 
mhumiex f'ekwilibriju mal-prekursuri 
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jistgħu jiġu applikati valuri ogħla. 
Il-valuri tal-konċentrazzjoni fit-Tabella A, 
Parti 1 jew fit-Tabella A, Parti 2,
japplikaw ukoll għall-approvazzjoni ta' 
materjali solidi għall-użu mill-ġdid, ir-
riċiklaġġ, ir-rimi jew l-inċinerazzjoni 
konvenzjonali. Jistgħu jkunu iddefiniti 
valuri ogħla għal materjali speċifiċi jew 
għal mogħdijiet speċifiċi, billi titqies il-
gwida Komunitarja, inklużi, fejn xieraq, 
rekwiżiti addizzjonali f'termini ta' 
rekwiżiti għall-attività tal-wiċċ jew ta' 
monitoraġġ.
Għal taħlitiet ta' radjonuklidi artifiċjali, 
is-somma ponderata tal-attivitajiet jew 
konċentrazzjonijiet speċifiċi għan-nuklide 
(għad-diversi radjonuklidi kontenuti fl-
istess matriċi) diviża bil-valur ta' 
eżenzjoni korrispondenti, għandha tkun 
inqas minn unità. Fejn xieraq, din il-
kundizzjoni tista' tiġi vverifikata abbażi 
tal-aħjar stimi tal-kompożizzjoni tat-
taħlitiet tar-radjonuklide. Il-valuri fit-
Tabella A, Parti 2 japplikaw 
individwalment għal kull prekursur. Xi 
elementi fil-katina tat-tħassir, eż. Po-210 
jew Pb-210, jistgħu jeħtieġu l-użu ta' 
valuri konsiderevolment ogħla, sa żewġ 
skali ta' kobor, billi titqies il-gwida 
Komunitarja.
Il-valuri fit-Tabella A, Parti 2 ma jistgħux 
jintużaw biex tiġi eżentata l-
inkorporazzjoni fil-materjali tal-bini ta' 
residwi minn industriji li jipproċessaw 
materjal radjuattiv li jinsab fin-natura. 
Tali riċiklaġġ ta' residwi minn industriji 
identifikati għandu jiġi mmaniġġjat bħala 
prattika awtorizzata jew ikun eżentat 
abbażi tal-kriterji ġenerali għall-eżenzjoni 
stabbiliti fit-Taqsima 3. Għal dan il-għan, 
għandha tiġi vverifikata l-konformità tas-
somma ta' konċentrazzjonijiet tar-
radjonuklidi mal-valur xieraq tal-indiċi I 
tar-radjonuklidi għall-materjali tal-bini 
kif iddefinit fl-Anness VII.
Il-valuri stabbiliti fit-Tabella B, kolonna 
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3, japplikaw għall-inventarju totali tas-
sustanzi radjuattivi li jkollha persuna jew 
impriża bħala parti minn prattika 
speċifika fi kwalunkwe mument. 
Madankollu, l-awtorità regolatorja tista' 
tapplika dawn il-valuri għal entitajiet jew 
pakketti iżgħar, pereżempju biex ikunu 
eżentati t-trasport jew il-ħażna ta' prodotti 
għall-konsumatur eżentati, jekk ikunu 
ssodisfati l-kriterji ġenerali għall-
eżenzjoni fit-Taqsima 3.

Or. fr

Emenda 272
Miroslav Ouzký

Anness 6 – punt 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal taħlitiet ta' radjonuklidi artifiċjali, is-
somma ponderata tal-attivitajiet jew 
konċentrazzjonijiet speċifiċi għan-nuklide 
(għad-diversi radjonuklidi kontenuti fl-
istess matriċi) diviża bil-valur ta' eżenzjoni 
korrispondenti, għandha tkun inqas minn 
unità. Fejn xieraq, din il-kundizzjoni tista' 
tiġi vverifikata abbażi tal-aħjar stimi tal-
kompożizzjoni tat-taħlitiet tar-
radjonuklide. Il-valuri fit-Tabella A, Parti 
2 japplikaw individwalment għal kull 
prekursur. Xi elementi fil-katina tat-tħassir, 
eż. Po-210 jew Pb-210, jistgħu jeħtieġu l-
użu ta' valuri konsiderevolment ogħla, sa 
żewġ skali ta' kobor, billi titqies il-gwida 
Komunitarja.

Għal taħlitiet ta' radjonuklidi artifiċjali, is-
somma ponderata tal-attivitajiet jew 
konċentrazzjonijiet speċifiċi għan-nuklide 
(għad-diversi radjonuklidi kontenuti fl-
istess matriċi) diviża bil-valur ta' eżenzjoni 
korrispondenti, għandha tkun inqas minn 
unità. Din il-kundizzjoni tista' tiġi 
vverifikata fuq il-bażi tat-tkejjil 
b'kunsiderazzjoni tal-gwida teknika 
provduta mill-Komunità. Il-valuri fit-
Tabella A, Parti 2 japplikaw 
individwalment għal kull prekursur. Xi 
elementi fil-katina tat-tħassir, eż. Po-210 
jew Pb-210, jistgħu jeħtieġu l-użu ta' valuri 
konsiderevolment ogħla, sa żewġ skali ta' 
kobor, billi titqies il-gwida Komunitarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-direttivi Ewropew m'għandhomx jinkludu l-metodoloġija għall-issodisfar tal-kriterji u l-
kundizzjonijiet definiti. B'referenza għall-proposta tal-istadard IAEA, li jirrelata mad-
direttiva, (L-Istandards Internazzjonali Bażiċi tas-Sikurezza għall-Protezzjoni  kontra r-
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Radjazzjoni Jonizzanti u għas-Sikurezza tas-Sorsi ta’ Radjazzjoni, Rekwiżiti Ġenerali ta' 
Sikurezza, Nru GSR Parti) li ma tinkludi ebda sentenza simili fis-sezzjoni analoga.

Emenda 273
Michèle Rivasi

Anness 6 – punt 2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-valuri fit-Tabella A, Parti 2 ma jistgħux 
jintużaw biex tiġi eżentata l-
inkorporazzjoni fil-materjali tal-bini ta' 
residwi minn industriji li jipproċessaw 
materjal radjuattiv li jinsab fin-natura. 
Tali riċiklaġġ ta' residwi minn industriji 
identifikati għandu jiġi mmaniġġjat bħala 
prattika awtorizzata jew ikun eżentat 
abbażi tal-kriterji ġenerali għall-eżenzjoni 
stabbiliti fit-Taqsima 3. Għal dan il-għan, 
għandha tiġi vverifikata l-konformità tas-
somma ta' konċentrazzjonijiet tar-
radjonuklidi mal-valur xieraq tal-indiċi I 
tar-radjonuklidi għall-materjali tal-bini 
kif iddefinit fl-Anness VII.

imħassar

Or. fr

Emenda 274
Michèle Rivasi

Artikolu 6 – punt 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-kriterji ġenerali għall-eżenzjoni tal-
prattiki notifikati jew l-approvazzjoni ta' 
materjali mill-prattiki awtorizzati huma kif 
ġej:

Il-kriterji ġenerali għall-eżenzjoni tal-
prattiki notifikati jew l-approvazzjoni ta' 
materjali radjuattivi mill-prattiki 
awtorizzati huma kif ġej:

Or. fr
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Emenda 275
Michèle Rivasi

Artikolu 6 – punt 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ir-riskji radjoloġiċi għall-individwi 
kkawżati mill-prattika jkunu biżżejjed 
baxxi biex ma jkunu tal-ebda tħassib
regolatorju; u

(i) ir-riskji radjoloġiċi għall-individwi 
kkawżati mill-prattika jew mill-
approvazzjoni tal-materji radjuattivi li 
tirriżulta minn prattika awtorizzata jkunu 
biżżejjed baxxi biex ma jaqgħux fil-kamp
regolatorju; u

(ii) ir-riskji radjoloġiċi għall-kollettività li 
jistgħu jirriżultaw mill-prattika eżentata 
jew mill-approvazzjoni tal-materji 
radjuattivi li tirriżulta minn prattika 
awtorizzata jkunu biżżejjed baxxi biex ma 
jaqgħux fil-kamp regolatorju; u
(iii) ir-riskji radjoloġiċi għall-individwi u 
għall-kollettività li jistgħu jirriżultaw mill-
akkumulazzjoni tad-deċiżjonijiet kollha 
ta' eżenzjoni u mill-approvazzjonijiet 
jkunu biżżejjed baxxi biex biex ma 
jaqgħux fil-kamp regolatorju; u

Or. fr

Emenda 276
Michèle Rivasi

Anness 6 – punt 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-prattiki li jinvolvu ammonti żgħar ta' 
sustanzi radjuattivi jew 
konċentrazzjonijiet ta' attività baxxa, 
komparabbli mal-valuri ta' eżenzjoni 
stabbiliti fit-Tabella A, Parti 1 jew B, u 
b'mod ġenerali l-prattiki kollha li jinvolvu 

imħassar



AM\930152MT.doc 65/74 PE506.142v02-00

MT

radjonuklidi li jinsabu fin-natura jitqiesu 
bħala li jissodisfaw il-kriterju (c).

Or. fr

Emenda 277
Michèle Rivasi

Anness 6 – punt 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-prattiki li jinvolvu ammonti ta' sustanzi 
radjuattivi jew konċentrazzjonijiet attivi 
taħt il-valuri ta' eżenzjoni stabbiliti fit-
Tabella A, Parti 1 jew it-Tabella B, 
jikkonformaw awtomatikament mal-
kriterju (a) mingħajr aktar 
kunsiderazzjoni. Dan jgħodd ukoll għall-
valuri fit-Tabella A, Parti 2, bl-eċċezzjoni 
tar-riċiklaġġ tar-residwi fil-materjali tal-
bini jew il-każ ta' mogħdijiet speċifiċi ta' 
esponiment, pereżempju l-ilma għax-xorb.

imħassar

Or. fr

Emenda 278
Michèle Rivasi

Artikolu 6 – punt 3 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-prattiki notifikati li ma 
jikkonformawx ma' dawn il-valuri, 
għandha ssir valutazzjoni tal-esponiment 
tal-individwi li jirriżulta. Għall-konformità 
mal-kriterju ġenerali (a), għandu jintwera li 
l-kriterji tad-doża li ġejjin jintlaħqu fiċ-
ċirkustanzi kollha possibbli:

Għall-konformità mal-kriterju ġenerali (a), 
għandu jintwera li l-kriterji tad-doża li 
ġejjin jintlaħqu fiċ-ċirkustanzi kollha 
possibbli:

Or. fr
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Emenda 279
Michèle Rivasi

Artikolu 6 – punt 3 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għar-radjonuklidi artifiċjali: Għar-radjonuklidi artifiċjali u r-
radjonuklidi naturali użati għall-
proprjetajiet fissili, fertili jew radjuattivi 
tagħhom:

Or. fr

Emenda 280
Michèle Rivasi

Artikolu 6 – punt 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Id-doża effettiva li tkun mistennija li 
tittieħed minn individwu għall-prattika 
eżentata hi ta' 10 µSv jew inqas f'sena.

Id-doża effettiva li tkun mistennija li 
tittieħed minn individwu għall-prattika 
eżentata u jew minħabba l-approvazzjoni 
tal-materji radjuattivi li tirriżulta minn 
prattika awtorizzata ma tkunx iktar minn 
5 μSv fis-sena; u

Or. fr

Emenda 281
Michèle Rivasi

Artikolu 6 – punt 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-doża effikaċi kollettiva impenjata għal 
sena ta' eżerċizzju tal-prattika u/jew tal-
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approvazzjoni ta' materji ma tkunx iktar 
minn 0.5 man Sievert; u

Or. fr

Emenda 282
Michèle Rivasi

Artikolu 6 – punt 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ebda individwu m'għandu jkun 
suxxettibbli li f'sena, minħabba l-
akkumulazzjoni tal-prattiki eżentati kollha 
u l-approvazzjonijiet tal-materji li 
jirriżultaw minn prattiki awtorizzati, 
jirċievi doża effikaċi ikbar minn 10 μSv 
fis-sena.

Or. fr

Emenda 283
Michèle Rivasi

Artikolu 6 – punt 3 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iż-żieda fid-doża, li tippermetti r-
radjazzjoni prevalenti fl-isfond minn sorsi 
ta' radjazzjoni naturali, li tista' tittieħed 
minn individwu minħabba l-prattika 
eżentata hi ta' 300 µSv jew inqas f'sena 
għall-membri tal-pubbliku u ta' inqas 
minn 1 mSv għall-ħaddiema.

(i) Iż-żieda fid-doża effikaċi fir-
radjazzjoni prevalenti fl-isfond emessa
minn sorsi ta' radjazzjoni naturali u 
suxxettibbli li tittieħed minn individwu 
minħabba l-prattika eżentata jew l-
approvazzjoni ta' materji radjuattivi ma 
tkunx iktar minn 20 μSv fis-sena;  u

(ii) Id-doża effikaċi kollettiva impenjata 
għal sena ta' eżerċizzju tal-prattika u/jew 
tal-approvazzjoni ta' materji ma tkunx 
iktar minn 1 H.Sv; u
(iii) L-ebda individwu m'għandu jkun 
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suxxettibbli li f'sena, minħabba l-
akkumulazzjoni tal-prattiki eżentati kollha 
u l-approvazzjonijiet tal-materji li 
jirriżultaw minn prattiki awtorizzati, 
jirċievi doża effikaċi ikbar minn 100 μSv 
fis-sena.

Or. fr

Emenda 284
Michèle Rivasi

Artikolu 6 – punt 3 – paragrafu 6 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riżultati tal-evalwazzjonijiet dożimetriċi 
ma jistgħux jiġu ponderati mill-
probabilità ta' okkorrenza tal-esponiment.

Or. fr

Emenda 285
Michèle Rivasi

Artikolu 6 – punt 3 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-valutazzjoni tad-dożi għall-membri tal-
pubbliku għandha tqis mhux biss il-
mogħdijiet ta' esponiment permezz ta'
effluwent fl-arja jew likwidu, iżda wkoll 
mogħdijiet li jirriżultaw mir-rimi jew ir-
riċiklaġġ ta' residwi solidi.

Il-valutazzjoni tad-dożi għall-membri tal-
pubbliku għandha tqis il-mogħdijiet ta' 
esponiment kollha u mhux biss dawk li 
jirriżultaw minn effluwent fl-arja jew 
likwidu, iżda wkoll mogħdijiet li 
jirriżultaw mir-rimi jew ir-riċiklaġġ ta' 
residwi solidi.

Or. fr
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Emenda 286
Michèle Rivasi

Anness 6 – taqsima 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Eżenzjoni 1. Eżenzjoni

Il-prattiki jistgħu jkunu eżentati mir-
rekwiżiti ta' din id-Direttiva jew 
direttament, abbażi tal-konformità mal-
kriterji numeriċi ta' eżenzjoni (valuri tal-
attività (Bq) jew valuri ta' konċentrazzjoni
(Bq g-1)) stabbiliti fit-Taqsima 2, jew
permezz ta' deċiżjoni regolatorja, abbażi 
tal-informazzjoni pprovduta flimkien man-
notifikazzjoni tal-prattika u bi qbil mal-
kriterji ġenerali għall-eżenzjoni stabbiliti 
fit-Taqsima 3, biex il-prattika tkun eżentata
minn aktar rekwiżiti.

Prattika notifikata tista' tkun eżentata mir-
rekwiżiti ta' din id-Direttiva permezz ta' 
deċiżjoni regolatorja, abbażi tal-
informazzjoni pprovduta flimkien man-
notifikazzjoni tal-prattika u bi qbil mal-
kriterji ġenerali għall-eżenzjoni stabbiliti 
fit-Taqsima 3, biex il-prattika tkun eżentata 
minn aktar rekwiżiti.

Or. fr

Emenda 287
Michèle Rivasi

Anness 6 – taqsima 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Valuri għall-eżenzjoni u l-
approvazzjoni

imħassar

Il-valuri tal-attività totali (Bq) għall-
eżenzjoni tapplika għall-attività totali 
involuta fi prattika  u huma stabbiliti fil-
kolonna 3 tat-Tabella B għar-radjonuklidi 
artifiċjali u għal xi radjonuklidi li jinsabu 
fin-natura użati fi prodotti għall-
konsumaturi. Għal prattiki oħrajn li 
jinvolvu radjonuklidi li jinsabu fin-
natura, dawn il-valuri ġeneralment ma 
japplikawx.
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Il-valuri tal-konċentrazzjoni tal-attività 
eżentati (Bq g-1) għall-materjali involuti 
fil-prattika huma stabbiliti fit-Tabella A, 
Parti 1 għar-radjonuklidi artifiċjali u fit-
Tabella A, Parti 2 għar-radjonuklidi li 
jinsabu fin-natura. Il-valuri fit-Tabella 
A1, Parti 1 huma mogħtija għar-
radjonuklidi individwali, fejn applikabbli, 
inklużi r-radjonuklidi b'ħajja qasira 
f'ekwilibriju mal-prekursuri tagħhom kif 
indikat. Il-valuri fit-Tabella A, Parti 2 
japplikaw għar-radjonuklidi kollha fil-
katina tat-tħassir tal-U-238 jew Th-232, 
iżda għas-segmenti tal-katina tat-tħassir li 
mhumiex f'ekwilibriju mal-prekursuri 
jistgħu jiġu applikati valuri ogħla. 
Il-valuri tal-konċentrazzjoni fit-Tabella A, 
Parti 1 jew fit-Tabella A, Parti 2, 
japplikaw ukoll għall-approvazzjoni ta' 
materjali solidi għall-użu mill-ġdid, ir-
riċiklaġġ, ir-rimi jew l-inċinerazzjoni 
konvenzjonali. Jistgħu jkunu iddefiniti 
valuri ogħla għal materjali speċifiċi jew 
għal mogħdijiet speċifiċi, billi titqies il-
gwida Komunitarja, inklużi, fejn xieraq, 
rekwiżiti addizzjonali f'termini ta' 
rekwiżiti għall-attività tal-wiċċ jew ta' 
monitoraġġ.
Għal taħlitiet ta' radjonuklidi artifiċjali, 
is-somma ponderata tal-attivitajiet jew 
konċentrazzjonijiet speċifiċi għan-nuklide 
(għad-diversi radjonuklidi kontenuti fl-
istess matriċi) diviża bil-valur ta' 
eżenzjoni korrispondenti, għandha tkun 
inqas minn unità. Fejn xieraq, din il-
kundizzjoni tista' tiġi vverifikata abbażi 
tal-aħjar stimi tal-kompożizzjoni tat-
taħlitiet tar-radjonuklide. Il-valuri fit-
Tabella A, Parti 2 japplikaw 
individwalment għal kull prekursur. Xi 
elementi fil-katina tat-tħassir, eż. Po-210 
jew Pb-210, jistgħu jeħtieġu l-użu ta' 
valuri konsiderevolment ogħla, sa żewġ 
skali ta' kobor, billi titqies il-gwida 
Komunitarja.
Il-valuri fit-Tabella A, Parti 2 ma jistgħux 
jintużaw biex tiġi eżentata l-



AM\930152MT.doc 71/74 PE506.142v02-00

MT

inkorporazzjoni fil-materjali tal-bini ta' 
residwi minn industriji li jipproċessaw 
materjal radjuattiv li jinsab fin-natura. 
Tali riċiklaġġ ta' residwi minn industriji 
identifikati għandu jiġi mmaniġġjat bħala 
prattika awtorizzata jew ikun eżentat 
abbażi tal-kriterji ġenerali għall-eżenzjoni 
stabbiliti fit-Taqsima 3. Għal dan il-għan, 
għandha tiġi vverifikata l-konformità tas-
somma ta' konċentrazzjonijiet tar-
radjonuklidi mal-valur xieraq tal-indiċi I 
tar-radjonuklidi għall-materjali tal-bini 
kif iddefinit fl-Anness VII.
Il-valuri stabbiliti fit-Tabella B, kolonna 
3, japplikaw għall-inventarju totali tas-
sustanzi radjuattivi li jkollha persuna jew 
impriża bħala parti minn prattika 
speċifika fi kwalunkwe mument. 
Madankollu, l-awtorità regolatorja tista' 
tapplika dawn il-valuri għal entitajiet jew 
pakketti iżgħar, pereżempju biex ikunu 
eżentati t-trasport jew il-ħażna ta' prodotti 
għall-konsumatur eżentati, jekk ikunu 
ssodisfati l-kriterji ġenerali għall-
eżenzjoni fit-Taqsima 3.

Or. fr

Emenda 288
Michèle Rivasi

Artikolu 9 – parti B – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-livelli ta' referenza, billi jitqiesu l-
kriterji stabbiliti fl-Anness I;

1. Il-livelli ta' referenza u l-livelli ta' 
intervent definiti minn qabel, espressi 
f'termini ta' dożi previsti u riċevuti;

Or. fr
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Emenda 289
Michèle Rivasi

Artikolu 9 – parti B – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kriterji ġeneriċi definiti minn qabel
għal miżuri protettivi partikolari, espressi 
f'termini ta' dożi proġettati u riċevuti;

3. Il-livelli ta' intervent definiti minn 
qabel, espressi f'termini ta' dożi previsti u 
riċevuti, għall-miżuri eżistenti differenti 
ta' protezzjoni, b'mod partikolari l-
evakwazzjoni, il-kenn, il-konfinament, l-
amministrazzjoni ta' jodju stabbli u r-
restrizzjonijiet relatati mal-prodotti tal-
ikel;

Or. fr

Emenda 290
Michèle Rivasi

Anness 10 – parti A – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Informazzjoni xierqa dwar l-azzjoni li 
għandha tittieħed mill-pubbliku fil-każ ta' 
emerġenza.

4. Informazzjoni xierqa dwar l-azzjoni li 
għandha tittieħed mill-pubbliku u dwar il-
provvisti u l-apparat li dan għandu jkollu 
għad-dispożizzjoni tiegħu fil-każ ta' 
emerġenza.

Or. fr

Emenda 291
Michèle Rivasi

Anness 10 – punt A – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Informazzjoni dwar in-natura u d-
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daqs tal-ħsara suxxettibbli li tirriżulta 
mis-sitwazzjonijiet differenti ta' urġenza. 

Or. fr

Emenda 292
Michèle Rivasi

Anness 10 – punt A – punt 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet 
tal-kumpens għad-dannu korporali u l-
materjal wara sitwazzjoni ta' urġenza. 

Or. fr

Emenda 293
Michèle Rivasi

Anness 10 – punt A – punt 4c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4c. Informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet 
ta' preservazzjoni u ta' użu tal-pilloli tal-
jodju stabbli li jingħataw għad-
dispożizzjoni mill-awtoritajiet kompetenti.

Or. fr

Emenda 294
Michèle Rivasi

Artikolu 10 – parti B – punt 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) informazzjoni dwar it-tip ta' emerġenza 
li tkun seħħet u, fejn possibbli, il-
karatteristiċi tagħha (eż. l-oriġini, il-firxa u 
l-iżvilupp probabbli tagħha);

(a) informazzjoni dwar it-tip ta' emerġenza 
li tkun seħħet u l-karatteristiċi tagħha (eż. 
l-oriġini, il-firxa u l-iżvilupp probabbli 
tagħha);

Or. fr


