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***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

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

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

Emendi għal abbozz ta’ att

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

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

dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi standards bażiċi tas-sikurezza 
kontra l-perikli li jirriżultaw minn esponiment għal radjazzjoni jonizzanti
(COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE))

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2012)0242),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 31 u 31 tat-Trattat Euratom, skont liema artikoli ġie 
kkonsultat mill-Kunsill (C7-0151/2012),

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A[7-0000/2012]),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex tbiddel il-proposta tagħha f'dan is-sens, skont l-
Artikolu 106a tat-Trattat Euratom;

3. Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-
Parlament;

4. Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-
Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-protezzjoni tas-saħħa tal-pubbliku 
ġenerali tippermetti l-preżenza ta’ sustanzi 
radjuattivi fl-ambjent. Minbarra l-modi 
diretti ta’ esponiment ambjentali, għandha 
tiġi kkunsidrata l-protezzjoni tal-ambjent 
b’mod ġenerali, inkluż l-esponiment tal-
bijota, fi ħdan il-qafas ġenerali komprensiv 
u koerenti. Sakemm il-bniedem huwa parti 
mill-ambjent tiegħu, din il-politika hija ta' 

(16) Il-protezzjoni tas-saħħa tal-pubbliku 
ġenerali tippermetti l-preżenza ta’ sustanzi 
radjuattivi fl-ambjent. Minbarra l-modi 
diretti ta’ esponiment ambjentali, għandha 
tiġi kkunsidrata l-protezzjoni tal-ambjent 
b’mod ġenerali fi ħdan il-qafas ġenerali 
komprensiv u koerenti. Sakemm il-
bniedem huwa parti mill-ambjent tiegħu, 
din il-politika hija ta' benefiċċju għall-
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benefiċċju għall-protezzjoni tas-saħħa fuq 
perjodu fit-tul. 

protezzjoni tas-saħħa fuq perjodu fit-tul. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Peress li hija nieqsa dejta xjentifika relevanti, jidher prematur li tiddaħħal dispożizzjoni bħal 
din fid-direttiva li qed tiġi eżaminata hawn. L-għan li tiġi protetta l-bijota, u b'hekk jitnaqqsu 
r-riskji għall-persuni, huwa ta' min ifaħħru u għandu jitkompla. L-ewwel pass, madankollu, 
irid ikun li tiġi stabbilita l-bażi xjentifika għal azzjoni. L-introduzzjoni ta' liġi teħtieġ l-
istabiliment tal-limiti massimu u l-valuri xierqa.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva tapplika għall-
protezzjoni tal-ambjent bħala mogħdija 
mis-sorsi ta' radjazzjoni għall-esponiment 
tal-bniedem, ikkumplimentata, fejn 
xieraq, b’kunsiderazzjoni speċifika tal-
esponiment tal-bijota fl-ambjent b’mod 
ġenerali.

2. Din id-Direttiva tapplika għall-
protezzjoni tal-ambjent bħala mogħdija 
mis-sorsi ta' radjazzjoni għall-esponiment 
tal-bniedem.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 1.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – Punt 75

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(75) "Radjoloġija ta' intervent" tfisser l-użu 
ta' tekniki ta' teħid tal-immaġni bl-X-ray, 
barra dawk li jinvolvu t-teħid ta' immaġni 
ultrasoniku jew dak bir-reżonanza 
manjetika jew tekniki oħrajn li ma jużawx 
ir-radjazzjoni jonizzanti, biex jiddaħħal jew 

(75) "Radjoloġija ta' intervent" tfisser l-użu 
ta' tekniki ta' teħid tal-immaġni bl-X-ray, 
barra dawk li jinvolvu t-teħid ta' immaġni 
ultrasoniku jew dak bir-reżonanza 
manjetika jew tekniki oħrajn li ma jużawx 
ir-radjazzjoni jonizzanti, biex jiddaħħal jew 
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jiġi ggwidat apparat fil-ġisem għal finijiet 
dijanjostiċi jew ta' trattament; 

jiġi ggwidat apparat fil-ġisem għal finijiet 
dijanjostiċi jew ta' trattament. Madankollu, 
id-Direttiva tkopri biss apparat 
radjoloġiku ta' doża għolja. Dan jinkludi 
apparat li juża doża ta' radjazzjoni ogħla 
minn 100 Gy*cm².

Or. de

Ġustifikazzjoni

Gerätschaften die für die interventionelle Radiologie verwendet werden, gehören in den 
Bereich der Medizinprodukte. Da sie als Medizinprodukte schon weitreichender gesetzlicher 
Kontrolle unterliegen, erscheint eine weitere Kontrolle hier nur für solche Gerätschaften im 
hochdosierten Bereich als sinnvoll. Die International Electrotechnical Commission (IEC) hat 
hierzu Anforderungen  veröffentlicht, die eine gute Grundlage für die Einordnung bieten 
(siehe IEC/EN 60601-2-43: Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular 
requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for 
interventional procedures). Das IEC schlägt in diesem Bereich Anforderungen  vor, die 
international beachtet werden, die Europäische Union sollte hier keinen eigenen Weg gehen.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jesiġu li kull 
impriża li jkollha l-ħsieb li timmanifattura 
jew timporta jew tesporta tip ġdid ta’ 
apparat jew prodott li jarmi r-radjazzjoni 
jonizzanti, tipprovdi lill-awtoritajiet 
kompetenti l-informazzjoni rilevanti kif 
stabbilit fl-Anness III, Taqsima A, sabiex l-
awtoritajiet, abbażi tal-valutazzjoni tal-
informazzjoni stabbilita fl-Anness III, 
Taqsima B, ikunu jistgħu jiddeċiedu jekk l-
użu intenzjonat tal-apparat jew prodott 
jistax jiġi ġustifikat. 

1. L-Istati Membri għandhom jesiġu li kull 
impriża li jkollha l-ħsieb li timmanifattura 
jew timporta jew tesporta tip ġdid ta’ 
apparat jew prodott li jarmi r-radjazzjoni 
jonizzanti, tipprovdi lill-awtoritajiet 
kompetenti fil-pajjiż fejn l-impriża jkollha 
l-uffiċċju reġistrat tagħha l-informazzjoni 
rilevanti kif stabbilit fl-Anness III, 
Taqsima A, sabiex l-awtoritajiet, abbażi 
tal-valutazzjoni tal-informazzjoni stabbilita 
fl-Anness III, Taqsima B, ikunu jistgħu 
jiddeċiedu jekk l-użu intenzjonat tal-
apparat jew prodott jistax jiġi ġustifikat. 

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Dawn il-kontrolli għandhom jitwettqu biss fi Stat Membru wieħed, sabiex tiġi evitata d-
dupplikazzjoni. Is-sejbiet imbagħad iridu jiġu rikonoxxuti fl-Istati Membri l-oħra kollha. Din 
l-istipulazzjoni hija mfassla biex tiżgura li l-awtoritajiet kompetenti u l-impriżi ma jintalbux 
jgħaddu mill-istess proċeduri darbtejn. 

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtorità kompetenti għandha taqsam 
l-informazzjoni li tirċievi skont il-
paragrafu 1 mal-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri l-oħra biex 
tippermettilhom li jieħdu d-deċiżjoni
tagħhom dwar il-ġustifikazzjoni tal-użu 
intenzjonat tal-apparat jew prodott.

2. L-awtorità kompetenti għandha taqsam 
l-informazzjoni li tirċievi skont il-
paragrafu 1 mal-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri l-oħra biex tinfurmahom 
bid-deċiżjoni tagħha fir-rigward tal-użu 
intenzjonat tal-apparat jew prodott. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jagħmlu din l-informazzjoni disponibbli 
għall-Istati Membri l-oħra kollha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti ġodda għall-approvazzjoni tat-tip se jagħmlu l-aċċess għas-swieq iktar diffiċli 
mingħajr ma jtejbu l-istandards ta' sigurtà. Hemm il-perikli li l-Istati Membri se jdaħħlu 
proċeduri ta' awtorizzazzjoni li jvarjaw minn pajjiż għal ieħor. Għalhekk, il-kondiviżjoni tal-
informazzjoni hija meħtieġa fil-livell tal-Istati Membri sabiex jiġi eliminat kwalunkwe rekwiżit 
mhux meħtieġ li l-awtoritajiet jew l-impriżi jgħaddu mill-istess proċeduri darbtejn.  

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-impriża għandha tiġi infurmata bid-
deċiżjonijiet tal-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri fi żmien perjodu ta’ sitt xhur.

3. L-impriża għandha tiġi infurmata bid-
deċiżjonijiet tal-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri fi żmien perjodu ta’ erba'
xhur.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Perjodu ta' stennija ta' sitt xhur jimponi piż finanzjarju sinifikanti fuq impriża li tkun qed 
tistenna li tingħata l-approvazzjoni tat-tip. Din il-proċedura hija partikolarment problematika 
għall-impriżi ta' daqs żgħir u medju u l-iskadenza għat-teħid ta' deċiżjoni, għalhekk, għandha 
titqassar.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
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. de

Ġustifikazzjoni

Der in Artikel 13 festgelegte Wert von 1,0 mSv/a für die Exposition der Gesellschaft wird in 
diesem Artikel unterschritten. In der Praxis kann dies bedeuten, dass Deponien, welche eine 
Genehmigung für die Annahme- und Einlagerung für solche Stoffe in einer bestimmten Menge 
haben,  ihr Potential nicht ausschöpfen und weniger annehmen als ihr Kapazität zuließe, um 
den Wert von 0,3 mSv/a nicht zu überschreiten. Daher müssten solche Stoffe, die 
beispielsweise in der Stahlindustrie anfallen, als radioaktive Abfälle entsorgt werden. Dabei 
würden die schon sehr begrenzten Kapazitäten für die Entsorgung radioaktiver Abfälle noch 
weiter belastet.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
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-

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-
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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.

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.

L-apparat mediku li jitfa' r-radjazzjoni 
jonizzanti għandu jiġi trattat bi qbil mad-
Direttiva 93/42/KEE dwar mezzi mediċi1. 
L-arranġamenti għall-iskambju ta' 
informazzjoni previsti skont dik id-
direttiva għandhom jintużaw kollha u l-
awtoritajiet kompetenti jridu jiġu 
infurmati.
_________________
Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE tal-
14 ta' Ġunju 1993 dwar mezzi mediċi 
(ĠU L 169, 12.7.1993, p. 50).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Die vorliegende Richtlinie regelt die Anforderungen an die Auslegung und Herstellung von 
Produkten, die ionisierende Strahlungen abgeben. Jedoch werden Medizinprodukte auch bei 
der Zulassung dahingehend geprüft.

Die Medizinprodukterichtlinie und die vorliegende Richtlinie haben zwei unterschiedliche 
Schwerpunkte bei der Herangehensweisen an die Problematik der ionisierenden Strahlung.
Gerade daher soll in diesem Feld die Doppelarbeit vermieden werden, weshalb 
Medizinprodukte unter der Medizinprodukterichtlinie behandelt werden sollen, da diese 
Richtlinie eine umfassende Kontrolle und Überwachung vorschreibt.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) qabel l-ewwel użu tat-tagħmir għal 
finijiet kliniċi jitwettaq ittestjar tal-
aċċettazzjoni, li jinvolvi l-espert tal-fiżika 
medika, u wara dan jitwettaq ittestjar tal-

(d) qabel l-ewwel użu tat-tagħmir għal 
finijiet kliniċi jitwettaq ittestjar tal-
aċċettazzjoni, li jinvolvi l-espert tal-fiżika 
medika, u wara dan jitwettaq ittestjar tal-
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prestazzjoni fuq bażi regolari, u wara kull 
proċedura ewlenija ta' manutenzjoni.

prestazzjoni fuq bażi regolari, u wara kull 
proċedura ewlenija ta' manutenzjoni. Fit-
twettiq ta' tali ttestjar, l-Istati Membri 
għandhom josservaw il-linji gwida tal-
Kummissjoni (b'mod partikolari RP162)1

u l-istandards Ewropej u internazzjonali 
applikabbli attwalment għat-tagħmir 
radjoloġiku mediku (IECT62 dwar it-
tagħmir elettriku fil-prattika medika, l-
Istandards tal-IAEA, il-Linji Gwida 
ICRP).
_____________
1 Il-Kriterji għall-Aċċettabilità ta' 
Tagħmir Radjoloġiku Mediku wżat fir-
Radjoloġija Djanjostika, il-Mediċina 
Nukleari u r-Radjoterapija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fuq il-bażi ta' dan l-artikolu l-Istati Membri jistgħu jiżviluppaw il-proċeduri tagħhom stess 
għall-ittestjar tal-approvazzjoni. Dan jiġġenera spejjeż addizzjonali b'rabta mal-aċċettanza u 
d-dħul fis-servizz, iżda ebda valur miżjud fir-rigward tas-sikurezza. Għal din ir-raġuni, l-
ittestjar għandu jkunu bbażat fuq l-istandards eżistenti.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 62 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-impriża tiddikjara kemm jista' jkun 
malajr lill-awtoritajiet kompetenti s-seħħ 
ta' avvenimenti sinifikanti kif iddefiniti 
mill-awtoritajiet, inklużi r-riżultati tal-
investigazzjoni u l-miżuri korrettivi biex 
ikunu evitati avvenimenti bħal dawn. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom jaqsmu 
din l-informazzjoni mal-awtoritajiet 
kompetenti għas-sorveljanza ta' wara t-
tqegħid fis-suq stabbilita fid-
Direttiva 93/42/KEE rigward il-mezzi 
mediċi;

(d) l-impriża tiddikjara kemm jista' jkun 
malajr lill-awtoritajiet kompetenti s-seħħ 
ta' avvenimenti sinifikanti kif iddefiniti 
mill-awtoritajiet, inklużi r-riżultati tal-
investigazzjoni u l-miżuri korrettivi biex 
ikunu evitati avvenimenti bħal dawn. Fil-
każ tal-apparat mediku, l-impriża jew l-
utent għandhom jgħaddu immedjatament 
l-informazzjoni kollha relevanti lill-
awtoritajiet kompetenti għas-sorveljanza 
ta' wara t-tqegħid fis-suq stabbilita fid-
Direttiva 93/42/KEE rigward il-mezzi 
mediċi; Meta neċessarju dawk l-
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awtoritajiet għandhom jinnotifikaw lill-
awtoritajiet kompetenti l-oħra.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 8.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Kapitolu IX:

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

KAPITOLU IX imħassar
PROTEZZJONI TAL-AMBJENT

Artikolu 76
Kriterji ambjentali

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. 

Artikolu 77
Limiti awtorizzati fuq ir-rimi

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri, meta jistabbilixxu limiti 
awtorizzati għar-rimi ta' effluwenti 
radjuattivi, skont l-Artikolu 65(2), 
għandhom jiżguraw ukoll protezzjoni 
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adegwata tal-ispeċijiet mhux umani. Għal 
dan il-għan, tista' ssir valutazzjoni ta' 
skrinjar ġenerika biex tkun pprovduta l-
assigurazzjoni li ntlaħqu l-kriterji 
ambjentali.

Artikolu 78
Rilaxx aċċidentali

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.

Artikolu 79
Monitoraġġ ambjentali

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.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Peress li hija nieqsa dejta xjentifika relevanti, jidher prematur li tiddaħħal dispożizzjoni bħal 
din fid-direttiva li qed tiġi eżaminata hawn. L-għan li tiġi protetta l-bijota, u b'hekk jitnaqqsu 
r-riskji għall-persuni, huwa ta' min ifaħħru u għandu jitkompla. L-ewwel pass, madankollu, 
irid ikun li tiġi stabbilita l-bażi xjentifika għal azzjoni. L-introduzzjoni ta' liġi teħtieġ l-
istabiliment tal-limiti massimu u l-valuri xierqa.
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NOTA SPJEGATTIVA

Fl-opinjoni tar-rapporteur, il-proposta li tfassal mill-ġdid id-direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi 
l-istandards ta' sigurtà bażiċi tirrappreżenta pass ieħor lejn it-titjib tal-protezzjoni kontra l-
esponiment tar-radjazzjoni jonizzanti.   Fuq il-bażi tal-Artikolu 31 tat-Trattat Euratom, il-
proposta tikkombina d-direttiva dwar l-esponiment mediku, id-direttiva dwar il-kontroll ta' 
sorsi radjuattivi siġillati ta' attività għolja, id-direttiva dwar il-protezzjoni operattiva ta' 
ħaddiema esterni esposti għar-riskju ta' radjazzjoni jonizzanti u d-direttiva dwar kif il-
pubbliku ġenerali jkun informat mad-Direttiva 96/29/Euratom li tistabbilixxi standards bażiċi 
ta' sikurezza.
Wieħed mill-għanijiet tat-tfassil mill-ġdid hu li jeħles mid-dispożizzjonijiet kontradittorji fil-
leġiżlazzjoni eżistenti. Dak l-objettiv inkiseb sew u għalhekk f'dan ir-rigward hekk ftit ħtieġa 
għal emendi. Ħafna aspetti tal-protezzjoni mir-radjazzjoni li jiġu trattati fid-direttiva li 
tistabbilixxi standards bażiċi fil-prattika jaħdmu tajjeb ħafna, u għalhekk għal darb'oħra 
jeħtieġ ftit emendi.

Għan ieħor tal-proposta huwa li tinkorpora d-dejta xjentifika l-iktar riċenti u l-esperjenza 
miksuba mill-protezzjoni mir-radjazzjoni fil-leġiżlazzjoni attwali. F'dan ir-rigward, ir-regoli 
tal-Euratom dejjem segwew ir-rakkomandazzjonijiet xjentifiċi maħruġa mill-Kummissjoni 
Internazzjonali dwar il-Protezzjoni Radjoloġika (ICRP). Fil-Publikazzjoni 103(2007) dak il-
korp irrakkomanda bidliet fl-arranġamenti attwali ta' protezzjoni radjoloġika li issa tqisu fil-
proposta għal direttiva.

Barra minn hekk, għall-ewwel darba d-dispożizzjonijiet dwar sorsi naturali ta' radjazzjoni 
għandhom jiddaħħlu fid-direttiva li tistabbilixxi standards bażiċi, bil-għan li titjieb il-
protezzjoni tal-pubbliku. Dan hu pass milqugħ tajjeb. Fil-qasam tad-dumping, madankollu, ir-
rekwiżiti proposti ta' reġistrazzjoni jistgħu jwasslu biex jiġu stabbiliti objettivi kontradittorji 
fir-rigward tar-rimi ta' sustanzi radjuattivi differenti. Bil-għan li dan jiġi evitat, ir-rapporteur 
ressqet emenda għar-regoli li jirregolaw il-materjali radjuattivi naturali. 

Fil-qasam tal-esponiment mediku, ir-rapporteur ressqet għadd ta’ emendi minuri mfasslin 
għall-prevenzjoni tad-duplikazzjoni tax-xogħol b’rabta mal-apparat mediku li jitfa' r-
radjazzjoni jonizzanti. Huwa f’dan li jinsab il-periklu li l-apparat mediku li jaħdem bir-
radjazzjoni jonizzanti jista’ jkun kopert kemm mid-Direttiva dwar Mezzi Mediċi u kemm 
mid-dispożizzjonijiet rilevanti tad-direttiva li jippreskrivu l-istandards bażiċi. Billi l-fokus taż-
żewġ direttivi huwa differenti, mal-ewwel daqqa t’għajn donnu li jagħmel sens li r-rekwiżiti 
tan-notifika jkunu jkopru ż-żewġ direttivi. B’danakollu, dan jista’ jwassal għal dewmien 
burokratiku għall-manifatturi u l-operaturi ta’ apparat bħal dan. Għall-fini li dan ikun evitat, 
ir-rapporteur qiegħda tipproponi li dan l-apparat mediku għandu jkun trattat skont id-Direttiva 
dwar Mezzi Mediċi (93/42/KEE), li ġa tippreskrivi arranġamenti komprensivi ta’ monitoraġġ 
u superviżjoni. 
Ir-rapporteur tilqa’ fil-prinċipju l-inkorparazzjoni fid-direttiva ta’ kapitolu dwar il-protezzjoni 
ambjentali. Hawnhekk, iżda, hawn il-periklu li d-dispożizzjonijiet li jiddaħħlu ma jkunux 
jistgħu jiġu eżegwiti fil-preżent. Id-dispożizzjonijiet proposti dwar il-kriterji ambjentali 
jippruvaw jiggarantixxu l-protezzjoni tal-individwi billi jippreskrivu regoli dwar il-
protezzjoni tal-ispeċijiet mhux umani. B’danakollu, billi għad ma hemmx bażi xjentifika 
ppruvata għad-determinazzjoni ta’ liema impatt għandha r-radjazzjoni fuq l-ispeċijiet mhux 
umani, ir-regoli ta’ dan it-tip ma huma se jagħmlu xejn biex jipproteġu lin-nies b’aktar 
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effikaċja.  Similment, l-ICRP ma tiddisponix minn dejta u valuri li jistgħu jintużaw bħala bażi 
xjentifika għall-introduzzjoni ta' kriterji ambjentali ta' dan it-tip. Għal dik ir-raġuni, dan il-
kapitolu għandu jitħassar mill-proposta. Ir-rapporteur hija tal-fehma li jista’ jiġi redatt att 
ġuridiku separat li jittratta l-protezzjoni tal-ambjent mir-radjazzjoni jonizzanti ladarba jkun 
disponibbli volum ta’ dejta li wieħed jista’ joqgħod fuqha. Għandha titressaq proposta 
korrespondenti fuq il-bażi tal-objettivi ambjentali ddelineati fit-Trattat ta’ Lisbona, u għandha
titqies skont il-proċedura ta' kodeċiżjoni.


