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PR_CNS_art51am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(Dan it-tip ta' proċedura jiddependi fuq il-bażi legali proposta mill-
Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Direttiva tal-Kunsill (Euratom) li tistabbilixxi qafas Komunitarju 
għas-Sikurezza Nukleari.
(COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2008)0790),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 31 u 32 tat-Trattat Euratom, skond liema artikoli ġie 
kkonsultat mill-Kunsill (C6-0026/2009),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli tal-Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A6-
0000/2009),

1. Approves the Commission proposal as amended;

2. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex konsegwentement tbiddel il-proposta tagħha, 
b'konformità mal-Artikolu 119, it-tieni inċiż, tat-Trattat Euratom;

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

4. Jitlob lill-Kunsill sabiex 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 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-prinċipji fundamentali u r-rekwiżiti
stabbiliti mill-Aġenzija Internazzjonali tal-
Enerġija Atomika (IAEA) jikkostitwixxu 
qafas ta’ prattiki li fuqu għandhom jiġu 
bbażati r-rekwiżiti nazzjonali tas-sikurezza. 
L-Istati Membri taw kontribut kbir għat-

(10) Il-prinċipji fundamentali, rekwiżiti u 
linji gwida stabbiliti mill-Aġenzija 
Internazzjonali tal-Enerġija Atomika 
(IAEA) jikkostitwixxu sett ta' regoli u 
qafas ta’ prattiki li fuqu għandhom jiġu 
bbażati r-rekwiżiti nazzjonali tas-sikurezza. 
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titjib ta' dawn il-prinċipji fundamentali u 
rekwiżiti. 

L-Istati Membri taw kontribut kbir għat-
titjib ta' dawn il-prinċipji fundamentali, 
rekwiżiti u linji gwida. Ir-regoli 
għandhom jirriflettu l-aħjar prattiki 
internazzjonali rigward rekwiżiti għas-
sikurezza u għalhekk jikkostitwixxu bażi 
tajba għal-leġiżlazzjoni tal-Komunità. 
Dawn ma jistgħux jidħlu fil-liġi tal-
Komunità billi ssir sempliċi referenza 
f'din id-Direttiva għall-IAEA Safety 
Standards, Serje Nru  SF-1 (2006).  
Anness bil-Prinċipji Fundamentali ta' 
Sikurezza għandu għalhekk jiġi miżjud 
mad-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji ta' sikurezza tal-IAEA huma biss rakkomandazzjonijiet li ma jorbtux u għalhekk 
ma jistgħġux jidħlu fil-liġi tal-Komunità billi ssir sempliċi referenza għall-IAEA Safety 
Standards Series f'din id-Direttiva. Anness bil-Prinċipji Fundamentali ta' Sikurezza għandu 
għalhekk jiġi miżjud mad-Direttiva. Dan l-approċċ jippreżenta l-vantaġġ ċar ta' ċertezza 
akbar tar-regolamentazzjoni fil-livell Komunitarju u jagħti l-bażi legali għall-
implimentazzjoni ta' dawn il-prinċipji.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Sabiex jiġi żgurat l-aċċess għall-
informazzjoni, il-parteċipazzjoni pubblika 
u t-trasparenza, l-Istati Membri 
għandhom jadottaw il-miżuri xierqa 
kollha sabiex jimplimentaw l-
obbligazzjonijiet stipulati fil-
konvenzjonijiet internazzjonali li diġà 
jkopru r-rekwiżiti meħtieġa fil-kuntesti 
nazzjonali, internazzjonali jew 
transkonfinali, bħalma huma l-
Konvenzjoni dwar l-aċċess għall-
informazzjoni, il-parteċipazzjoni pubblika 
fit-teħid ta' deċiżjonijiet u l-aċċess għall-
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ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali (il-
Konvenzjoni ta' Aarhus tal-25 ta' Ġunju 
1998)1,
---------------------------------------------------------------
1 ĠU L 124, 17.5.2005, p. 1; ĠU L 164, 16.6.2006, 
p.17, kif emendat bir-Regolament 1367/2006 (ĠU 
L 264, 25.09.2006, p. 13).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tirrigwarda  dispożizzjonijiet dwar trasparenza fl-Artikolu 5 tal-proposta attwali.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni 
effettiva tar-rekwiżiti ta’ sikurezza għal
installazzjonijiet nukleari, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu korpi regolatorji 
bħala awtoritajiet indipendenti. Il-korpi 
regolatorji għandhom jiġu pprovduti 
b’kompetenzi u riżorsi xierqa sabiex ikunu 
jistgħu jwettqu d-doveri tagħhom.

(15) Sabiex tiġi żgurata r-
regolamentazzjoni effettiva ta' 
installazzjonijiet nukleari, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu korpi regolatorji 
bħala awtoritajiet li jkunu indipendenti 
minn interessi li jistgħu jaffettaw b'mod 
mhux kif suppost id-deċiżjonijiet dwar 
kwistjonijiet ta' sikurezza nukleari. Il-
korpi regolatorji għandhom jiġu pprovduti 
b’kompetenzi u riżorsi xierqa sabiex ikunu 
jistgħu jwettqu d-doveri tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tirrigwarda l-emenda 20 għall-Artikolu 4(1) imdaħħla mir-Rapporteur dwar l-indipendenza 
tal-korpi regolatorji.
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Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-korpi regolatorji responsabbli għas-
sikurezza ta’ installazzjonijiet nukleari fl-
Istati Membri għandhom jikkooperaw l-
aktar permezz tal-Grupp ta’ Livell Għoli 
Ewropew dwar is-Sikurezza Nukleari u l-
Ġestjoni tal-Iskart li żviluppa għaxar 
prinċipji għar-regolamentazzjoni tas-
sikurezza nukleari. Il-Grupp ta’ Livell 
Għoli Ewropew dwar is-Sikurezza 
Nukleari u l-Ġestjoni tal-Iskart għandu 
jikkontribwixxi biex il-qafas Komunitarju 
tas-sikurezza nukleari jirnexxilu jilħaq l-
għan tiegħu li jtejjeb is-sikurezza nukleari 
b’mod kontinwu.

(19) Il-korpi regolatorji responsabbli għas-
sorveljanza ta’ l-installazzjonijiet nukleari 
fl-Istati Membri għandhom jikkooperaw l-
aktar permezz tal-Grupp ta’ Livell Għoli 
Ewropew dwar is-Sikurezza Nukleari u l-
Ġestjoni tal-Iskart . Il-Grupp ta’ Livell 
Għoli żviluppa għaxar prinċipji għar-
regolamentazzjoni tas-sikurezza nukleari li 
huma importanti fil-kuntest ta' din id-
Direttiva Il-Grupp ta’ Livell Għoli 
Ewropew dwar is-Sikurezza Nukleari u l-
Ġestjoni tal-Iskart għandu jikkontribwixxi 
biex il-qafas Komunitarju tas-sikurezza 
nukleari jirnexxilu jilħaq l-għan tiegħu li 
jtejjeb is-sikurezza nukleari b’mod 
kontinwu.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva għandha l-għan li 
tikseb, iżżomm u ssaħħaħ kontinwament
is-sikurezza nukleari fil-Komunità u li 
ttejjeb ir-rwol tal-korpijiet regolatorji 
nazzjonali.

1. Din id-Direttiva għandha l-għan li 
tistabbilixxi qafas Komunitarju għas-
sikurezza nukleari u li ttejjeb l-irwol tal-
korpijiet regolatorji nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun aktar xieraq li jiġi stipulat b'mod ċar fl-ewwel artikolu l-approċċ tad-Direttiva li huwa li 
jiġi stabbilit qafas leġiżlattiv għas-sikurezza nukleari fl-Unjoni Ewropea.
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Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandha tapplika għad-disinn, il-
lokazzjoni, il-kostruzzjoni, il-
manutenzjoni, it-tħaddim u ż-żarmar ta’ 
installazzjonijiet nukleari, li għalihom il-
kunsiderazzjoni tas-sikurezza hi meħtieġa 
taħt il-qafas leġislattiv u regolatorju tal-
Istat Membru kkonċernat.

2. Għandha tapplika għad-disinn, il-
lokazzjoni, il-kostruzzjoni, il-
manutenzjoni, it-tħaddim u ż-żarmar ta’ 
installazzjonijiet nukleari, li għalihom il-
kunsiderazzjoni tas-sikurezza jkunu
meħtieġa taħt il-qafas leġiżlattiv u 
regolatorju tal-Istat Membru kkonċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-għan tad-Direttiva huwa li jistabbilixxi qafas komuni bl-inklużjoni tal-prinċipji ta' 
sikurezza tal-IAEA fl-Anness, huwa relevanti li jiġi enfasizzat li dak li hemm miktub f'din id-
Direttiva għandu jiġi applikat mill-Istati Membri.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) “installazzjoni nukleari” tfisser impjant 
ta’ manifattura ta’ fjuwil nukleari, reattur 
tar-riċerka (fosthom muntaġġi subkritiċi u 
kritiċi), impjant tal-enerġija nukleari, 
faċilità għall-ħżin ta’ fjuwil użat, impjant 
ta’ arrikkament jew faċilità ta’ proċessar 
mill-ġdid;

(1) “installazzjoni nukleari” tfisser impjant 
ta’ manifattura ta’ fjuwil nukleari, reattur 
tar-riċerka (fosthom muntaġġi subkritiċi u 
kritiċi), impjant tal-enerġija nukleari, 
faċilità għall-ħżin ta’ fjuwil użat u skart 
radjuattiv, impjant ta’ arrikkament jew 
faċilità ta’ proċessar mill-ġdid;

Or. en
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Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) “korp regolatorju" tfisser kwalunkwe 
korp jew korpi, awtorizzat mill-Istat
Membru li jagħti f’dak l-Istat Membru 
liċenzji u li jissorvelja l-lokazzjoni, id-
disinn, il-kostruzzjoni, l-kummissjunar, it-
tħaddim jew iż-żarmar ta’ 
installazzjonijiet nukleari;

(8) "korp regolatorju" tfisser awtorità jew 
sistema ta' awtoritajiet maħtura mill-Istat 
Membru bħala awtorità legali li tmexxi l-
proċess regolatorju, inkluż l-għoti ta' 
awtorizzazzjonijiet, u b'hekk ir-
regolazzjoni ta' radjazzjoni,  skart 
nukleari, skart radjuattiv u s-sikurezza 
tat-trasport;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu mogħtija b'mod ċar ir-responsabbiltajiet tal-korp regolatorju responsabbli 
għar-regolazzjoni u l-kontroll tal-aspetti ta' sikerezza ta' installazzjonijiet nukleari. Hemm 
distinzjoni bejn dan il-proċess u l-iskemi għall-għoti ta' liċenzji li jaqgħu taħt ir-
responsabbiltà ta' awtoritajiet kompetenti nazzjonali jew governattivi.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) "liċenzja" tfisser kull awtorizzazzjoni 
mogħtija mill-korp regolatorju lill-
applikant sabiex jagħti r-responsabbiltà 
għal-lokazzjoni, id-disinn, il-kostruzzjoni, 
l-attivazzjoni, l-operazzjoni jew iż-żarmar 
ta’ installazzjonijiet nukleari;

(9) "liċenzja" tfisser kull awtorizzazzjoni 
mogħtija minn awtorità governattiva jew 
nazzjonali approvata minn dak il-gvern
lill-applikant sabiex jagħti r-responsabbiltà 
għal-lokazzjoni, id-disinn, il-kostruzzjoni, 
l-attivazzjoni, l-operazzjoni jew iż-żarmar 
ta’ installazzjonijiet nukleari;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 8 dwar l-Artikolu 2, punt (8).
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Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) “reatturi tal-enerġija nukleari” tfisser 
reatturi tal-enerġija nukleari liċenzjati biex 
joperaw wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva.

(10) “reatturi tal-enerġija nukleari ġodda” 
tfisser reatturi tal-enerġija nukleari 
liċenzjati biex jinbnew wara d-dħul fis-
seħħ ta’ din id-Direttiva.

-{}-Or. en

Ġustifikazzjoni

Rigward id-dispozzjoni tal-Artikolu 6.2, il-kwistjoni hi li jiġi determinat meta rekwiżiti ġodda, 
speċjalment taħt l-aspett ta' disinn ta' sikurezza, jistgħu jiddaħħlu. L-awtorizzazzjoni biex 
jitħaddmu tiġi fi tmiem il-proċess regolatorju, wara li tkun intemmet il-kostruzzjoni u r-
reviżjoni tal-fajl rigward sikurezza mhux lakemm tista' titqies.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Responsabbiltà u qafas għas-sikurezza tal-
installazzjonijiet nukleari

Qafas legali għas-sikurezza tal-
installazzjonijiet nukleari

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif inhu bħalissa, l-Artiklu 3 kif emendat huwa riorganizzazzjoni tal-Artikoli 3,4,8 u 10 tal-
proposta u jirrigwarda l-obbligazzjonijiet tal-Istati Membri li jadottaw qafas leġiżlattiv u 
regolatorju li jiżgura r-regolamentazzjoni u s-sorveljanza tal-installazzjonijiet nukleari. Dan 
jinkludi: (i) qafas regolatorju xieraq, b'mod partikulari li jieħu ħsieb rekwiżiti ta' sikurezza 
nazzjonali, sistema għall-għoti ta' liċenzji u spezzjonijiet regolatorji, u d-dritt tal-Istati 
Membri li jimponu miżuri ta' sikurezza stretti; (ii) l-għoti ta'  prijorità għall-politiki ta' 
sikurezza; (iii) l-evalwazzjoni minn esperti tal-qafas regolatorju u tal-korpi regolatorji 
eżistenti. 
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Emenda 12

Proposta għal direttiva
L-Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-responsabbiltà ewlenija għas-
sikurezza tal-installazzjonijiet nukleari 
għandha tibqa’ mal-pussessur tal-liċenzja 
taħt il-kontroll tal-korp regolatorju. Il-
miżuri u l-kontrolli tas-sikurezza li 
għandhom jiġu implimentati 
f’installazzjoni nukleari għandhom jiġu 
deċiżi biss mill-korp regolatorju u 
applikati mill-pussessur tal-liċenzja.

imħassar

Il-pussessur tal-liċenzja għandu jkollu r-
responsabbiltà ewlenija għas-sikurezza tul 
il-ħajja kollha tal-installazzjonijiet 
nukleari sakemm jinħeles mir-
responsabbiltà tal-kontroll regolatorju. 
Din ir-responsabbiltà tal-possessur tal-
liċenzja ma tistax tiġi delegata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara d-dispożizzjonijiet li daħħlu bl-emenda 33 għall-Artikolu 7(1)( ġdid)

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
u jżommu qafas leġiżlattiv u regolatorju 
biex jirregolaw is-sikurezza tal-
installazzjonijiet nukleari. Dan għandu 
jinkludi rekwiżiti nazzjonali tas-sikurezza, 
sistema ta’ liċenzjar u kontroll tal-
installazzjonijiet nukleari, il-projbizzjoni 
tat-tħaddim tagħhom mingħajr liċenzja u 
sistema ta’ sorveljanza regolatorja li 

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
u jżommu qafas leġiżlattiv u regolatorju 
biex jirregolaw is-sikurezza tal-
installazzjonijiet nukleari. Dan għandu 
jinkludi rekwiżiti nazzjonali tas-sikurezza, 
sistema ta’ liċenzjar u kontroll tal-
installazzjonijiet nukleari, il-projbizzjoni 
tat-tħaddim tagħhom mingħajr liċenzja u 
sistema ta’ sorveljanza regolatorja, 
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jkollha l-infurzar meħtieġ. permezz ta' sospensjoni, modifika jew 
revokar ta' liċenzji,  li jkollha l-infurzar 
meħtieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 11 għall-Artikolu 3 - titolu).

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tiġi implimentata leġiżlazzjoni għar-
revokazzjoni  tal-liċenzja operattiva ta' 
installazzjoni nukleari f'każijiet ta' ksur 
serju tal-kundizzjonijiet tal-liċenzja.

Or. en

(Emenda ġdida mfassla parzjalment mill-ġdid fuq l-Artiklu 8 (2)
Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 11 għall-Artikolu 3 - titolu).

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-organizzazzjonijiet kollha impenjati 
f'attivitajiet relatati direttament ma' 
installazzjonijiet nukleari jistabbilixxu 
politiki li jagħtu l-prijorità mistħoqqa lis-
sikurezza nukleari.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 11 għall-Artikolu 3 - titolu).

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mill-anqas kull għaxar snin il-korp 
regolatorju u s-sistema regolatorja
nazzjonali jiġu sottomessi għal 
evalwazzjoni minn esperti internazzjonali 
sabiex l-infrastruttura regolatorja tiġi 
mtejba kontinwament.
L-Istati Membri għandhom javżaw lill-
Kummissjoni bir-riżultati tal-evalwazzjoni 
ta' esperti internazzjonali.

Or. en

(Emenda ġdida mfassla parzjalment mill-ġdid fuq l-Artiklu 4 (5)

Ġustifikazzjoni
Evalwazzjonijiet internazzjonali ta' esperti jgħinu lill-Istati Membri u lill-korpi regolatorji 
biex jaqsmu bejniethom l-aħjar prattiki regolatorji u biex jiżviluppaw għarfien komuni tar-
rekwiżiti internazzjonali u tal-KE. Din tkun parteċipi fit-tisħiħ tal-armonizzazzjoni tar-
rekwiżiti ta' sikurezza fil-livell tal-KE u t-titjib kontinwu tas-sikurezza nukleari fil-Komunità. 
Għaldaqstant, il-Kummissjoni għandha tinżamm infurmata dwar ir-riżultati tal-
evalwazzjonijiet tal-esperti.

Emenda 17

Proposta għal direttiva-{}-
Artikolu 3 – paragrafu 2 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2d. L-Istati Membri jistgħu jistipulaw 
miżuri ta’ sikurezza aktar stretti minn 
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dawk stabbiliti f’din id-Direttiva.

Or. en

(Emenda ġdida meħuda kollha kemm hi minn Artikolu 10)

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 11 għall-Artikolu 3 - titolu).

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Korpi regulatorji Ħatra u responsabbiltajiet tal-korpi 
regolatorji

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din ir-riorganizzazzjoni tal-Artikolu 4 hija dedikata għall-korpi regolatorji, id-dmirijiet, ir-
riżorsi u l-kompetenzi tagħhom. B'mod partikolari, l-indipendenza ta' korp regolatorju f'dik li 
hi governanza u politika għall-industrija nukleari għandha tissaħħaħ b'mod ċar u tiġi 
żviluppata aktar.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu -1 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. L-Istati Membri għandhom 
jinnominaw korp regolatorju nazzjonali li 
jkun responsabbli għar-
regolamentazzjoni, is-sorveljanza u l-
evalwazzjoni tas-sikurezza tal-
installazzjonijiet nukleari.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni tal-emenda 18 għall-Artikolu 4 - titolu

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korp regolatorju jkun effettivament 
indipendenti minn kull organizzazzjoni li 
xogħlha jkun li tippromwovi, tħaddem 
installazzjonijiet nukleari jew tiġġustifika 
l-benefiċċji tagħhom għas-soċjetà, kif ukoll 
ħieles minn kwalunkwe element li jista’ 
jaffettwa s-sikurezza.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korp regolatorju, fil-qadi tad-dmirijiet 
regolatorji tiegħu,  ikun effettivament 
indipendenti minn kull organizzazzjoni li 
xogħlha jkun li tippromwovi, tħaddem 
installazzjonijiet nukleari jew tiġġustifika 
l-benefiċċji tagħhom għas-soċjetà, kif ukoll 
ħieles minn kwalunkwe influwenza mhux 
xierqa li tista’ taffettwa deċiżjonijiet 
rigward kwistjonijiet ta' sikurezza. Għal 
dan il-għan l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li meta l-korp regolatorju jaqdi 
d-dmirijiet konferiti lilu minn din id-
Direttiva huwa jkun legalment distint 
minn kwalunkwe entità oħra pubblika jew 
privata, u li l-istaff u l-persuni 
responsabbli għall-immaniġġjar jaġixxu 
b'mod indipendenti minn kwalunkwe 
interess ta' suq u m'għandhomx ifittxu 
jew jieħdu istruzzjonijiet mingħand 
kwalunkwe entità oħra governattiva jew 
pubblika. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni tal-emenda 18 għall-Artikolu 4 - titolu
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Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-korp regolatorju għandu jingħata l-
awtorità, il-kompetenza u r-riżorsi 
finanzjarji u umani xierqa biex iwettaq ir-
responsabbiltajiet u d-doveri tiegħu. 
Għandu jissorvelja u jirregola s-sikurezza 
tal-installazzjonijiet nukleari u jiżgura l-
implimentazzjoni tar-rekwiżiti, 
kundizzjonijiet u regolamenti tas-
sikurezza.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
l-korp regolatorju jkollu l-awtorità, il-
kompetenza u r-riżorsi finanzjarji u umani 
xierqa biex iwettaq ir-responsabbiltajiet u 
d-doveri tiegħu. Il-korp regolatorju
għandu jissorvelja u jirregola s-sikurezza 
tal-installazzjonijiet nukleari u jiżgura li l-
implimentazzjoni tar-rekwiżiti ta' 
sikurezza applikabbli u l-kundizzjonijiet 
tal-liċenzji jiġu osservati. .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 18 għall-Artikolu 4 - titolu).

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-korp regolatorju jagħti liċenżji u 
jimmonitorja l-applikazzjoni tagħhom 
dwar il-lokazzjoni, id-disinn, il-
kostruzzjoni, il-kummissjunar, it-tħaddim 
jew iż-żarmar tal-installazzjonijiet 
nukleari.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda 8 għall-Artikolu 2 - punt (8) u d-dispożizzjonijiet li jidħlu 
bl-emenda 23 għall-Artikolu 4 (3a) (ġdid).
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Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu  3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-korp regolatorju jagħmel 
evalwazzjonijiet ta' sikurezza nukleari, 
investigazzjonijiet u kontrolli, u, fejn ikun 
meħtieġ, il-korp regolatorju għandu jieħu 
passi ta' infurzar għa installazzjonijiet 
nukleari tul it-tħaddim kif ukoll id-
dekommissjoni tagħhom.

Or. en

(Emenda ġdida mfassla mill-ġdid parzjalment mill-Artikolu 8 (1)

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni tal-emenda 18 għall-Artikolu 4 - titolu

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-korp regolatorju jkollu s-setgħa li jordna 
sospensjoni ta' tħaddim ta' kwalunkwe 
installazzjoni nukleari f'każijiet fejn is-
sikurezza ma tkunx garantita.

Or. en

(Emenda ġdida mfassla parzjalment mill-ġdid fuq l-Artiklu 8 (3)

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 18 għall-Artikolu 4 - titolu).
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Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-korpi regolatorji għandhom jiżguraw 
li l-pussessuri tal-liċenzja jkollhom 
biżżejjed persunal bi kwalifiki xierqa.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara d-dispożizzjonijiet li reġgħu daħħlu bl-emenda 35 għall-Artikolu 7(3).

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 - paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mill-anqas ta’ kull għaxar snin, il-korp 
regolatorju għandu jissottometti ruħu u s-
sistema regolatorja nazzjonali għal 
reviżjoni minn esperti ugwali fil-qasam bl-
għan li l-infrastruttura regolatorja tiġi 
mtejba kontinwament.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda 16 għall-Artikolu 3 - (2c)(ġdid)  dwar il-qafas legali 
stabbilit mill-Istati Membri.
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Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-
pubbliku dwar il-proċeduri u r-riżultati tal-
attivitajiet ta’ sorveljanza relatati mas-
sikurezza nukleari. Għandhom jiżguraw 
ukoll li l-korpi regolatorji jinfurmaw lill-
pubbliku b’mod effettiv dwar l-oqsma tal-
kompetenza tagħhom. Għandu jiġi żgurat l-
aċċess għall-informazzjoni, skont l-obbligi 
nazzjonali u internazzjonali rilevanti

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-
pubbliku dwar il-proċeduri u r-riżultati tal-
attivitajiet ta’ sorveljanza relatati mas-
sikurezza nukleari. Għandhom jiżguraw 
ukoll li l-korpi regolatorji jinfurmaw lill-
pubbliku b’mod effettiv dwar l-oqsma tal-
kompetenza tagħhom. Għandu jiġi żgurat l-
aċċess għall-informazzjoni, skont 
leġiżlazzjoni nazzjonali u obbligi 
internazzjonali rilevanti.

Or. en

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. l-Istati Membri għandhom iħarsu l-
prinċipji findamentaqli tas-sikurezza tal-
IAEA (Prinċipji Fundamentali tas-
Sikurezza tal-IAEA: Prinċipji fundamentali 
tas-sikurezza, Standard tas-Sikurezza 
IAEA Nru SF-1 (2006). Għandhom 
josservaw l-obbligi u r-rekwiżiti 
inkorporati fil-Konvenzjoni dwar is-
Sikurezza Nukleari (IAEA INFCIRC 449 
tal-5 ta’ Lulju 1994).

1. Għal-lokalizzazzjoni, id-disinn, il-
kostruzzjoni, it-tħaddim u d-
dekommissjoni ta' faċilitajiet nukleari l-
Istati Membri għandhom japplikaw il-
prinċipji findamentaqli tas-sikurezza tal-
IAEA (Prinċipji Fundamentali tas-
Sikurezza tal-IAEA:  Prinċipji 
fundamentali tas-sikurezza, Standard tas-
Sikurezza IAEA Nru SF-1 (2006). Huma
għandhom japplikaw l-obbligi u r-rekwiżiti 
inkorporati fil-Konvenzjoni dwar is-
Sikurezza Nukleari 1.

________________________________________________________________

1ĠU L 318, 11.12.1999, p. 20 u ĠU L 172, 
6.5.2004, p. 7.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ara l-Premessa 10. Ir-referenza għal att mhux vinkolanti  fid-direttiva ma jkollhiex l-effet li 
tagħmlu vinkolanti. Sabiex il-kontenut tal-Prinċipji Fundamentali ta' Sikurezza jkunu 
vinkolant,  it-testi tagħha għandhom jiġu stipulati bħala parti mill-att vinkolanti. Anness li 
jkun hemm fih id-dispożizzjoni tal-Prinċipji Fundamentali ta' Sikurezza jkun jista': ( i) ikun 
konsistenti mal-Gwida Prattika Konġunta tal-PE, il-Kunsill u l-Kummissjoni għall-persuni 
involuti fit-tfassil tal-leġiżlazzjoni fi ħdan l-istituzzjonijiet tal-Komunità; (ii) jiżgura ċertezza 
legali għat-test b'referenza 'statika' għall-prinċipji tal-IAEA, bħal dik t'hawn fuq.

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’mod partikolari għandom jiżguraw li l-
prinċipji applikabbli stipulati fil-prinċipji 
fundamentali tas-sikurezza tal-IAEA jiġu 
implimentati sabiex jassiguraw livell għoli 
ta’ sikurezza fl-installazzjonijiet nukleari, 
li jinkludu inter alia arranġamenti 
effettivi kontra l-perikli radjoloġiċi 
possibbli, il-prevenzjoni u r-reazzjoni 
għal-aċċidenti, il-ġestjoni tal-qdim tal-
impjant, il-ġestjoni fuq perjodu taż-żmien 
twil tal-materjali kollha radjuattivi 
prodotti u informazzjoni dwar il-
popolazzjoni u l-awtoritajiet tal-Istati tal-
madwar.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda 28 għall-Artikolu 6 (1) - subparagrafu 1.

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tas-sikurezza ta’ reatturi 2. Għall-ħruġ ta' liċenzji għall-bini ta’ 
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tal-enerġija nukleari ġodda, l-Istati Membri 
għandhom jippruvaw jiżviluppaw rekwiżiti 
addizzjonali tas-sikurezza, f'konformità 
mat-titjib kontinwu tas-sikurezza abbażi
tal-livelli ta’ sikurezza żviluppati mill-
Assoċjazzjoni tar-Regolaturi Nukleari tal-
Ewropa tal-Punent (WENRA) u 
b’kollaborazzjoni mill-qrib mal-Grupp ta’ 
Livell Għoli Ewropew dwar is-Sikurezza 
Nukleari u l-Ġestjoni tal-Iskart.

reatturi tal-enerġija nukleari ġodda, l-Istati 
Membri għandhom jippruvaw jiżviluppaw 
rekwiżiti addizzjonali tas-sikurezza li 
jirriflettu t-titjib kontinwu tal-esperjenza 
ta' tħaddim tar-reatturi eżistenti, 
intwizzjonijiet miksuba mill-analiżi ta' 
sikurezza ta' impjanti mħaddma, 
metodoloġiji u tekonologija l-aktar 
avvanzati u r-riżultati ta' riċerka dwar is-
sikurezza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hekk kif jitjiebu t-teknoloġiji u l-istandards ta' sikurezza, ir-rekwiżiti ta' sikurezza għall-
installazzjonijiet nukleari jridu jiżdiedu kontinwament.  Il-livell ta' sikurezza fl-
installazzjonijiet nukleari jridu jkunu bħal "ġirja għall-quċċata" sabiex, ikun liema jkun iż-
żmien, tinkiseb l-aqwa sikurezza possibbli. Ir-referenza għal-livelli ta' sikurezza kif żviluppati 
mill-WENRA rigward reatturi nukleari ġodda ma tistax tiddaħħal fil-qalba tad-Direttiva 
għaliex livelli ta' referenza komuni rigward sikurezza għal reatturi tal-futur għandhom ma 
żviluppawx ruħhom. Il-KE ma tistax torbot lill-Istati Membri biex jimplimentawhom.

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Obbligi ta' pussessuri ta' liċenzji Responsabbiltajiet ta' pussessuri ta' liċenzji

Or. en-{}-

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu, li hu mfassla u organizzat mill-ġdid, huwa dedikat għar-responsabbiltajiet tal-
pussessuri ta' liċenzji: L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-responsabbiltà primarja għas-
sikurezza tal-installazzjonijiet nukleari tibqa' responsabbiltà tad-detentur tal-liċenzja u 
għandhom jieħdu miżuri xierqa biex jiżguraw li d-detentur ta' liċenzja jirrispetta r-
responsabbiltà li ġġib magħha.
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Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu -1 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
r-responsabbiltà primarja għas-sikurezza 
tal-installazzjonijiet nukleari tul it-
tħaddim tal-installazzjoni nukleari, tkun 
tad-pussessur tal-liċenzja. Din ir-
responsabbiltà tal-pussessur tal-liċenzja 
ma tistax tiġi delegata.

Or. en

(Emenda ġdida mfassla parzjalment mill-ġdid fuq l-Artiklu 3 (1)u (2)

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pussessuri tal-liċenzja għandhom 
jiddisinjaw, jibnu, jħaddmu u jżarmaw l-
installazzjonijiet nukleari tagħhom 
f’konformità mad-dispożizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 6(1) u (2).

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-pussessuri tal-liċenzja għandhom 
jiddisinjaw, jibnu, jħaddmu u jżarmaw l-
installazzjonijiet nukleari tagħhom 
f’konformità mad-dispożizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 6(1) u (2).

Or. en

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pussessuri tal-liċenzja għandhom 
jistabbilixxu u jimplimentaw sistemi tal-
ġestjoni li għandhom jiġu vverifikati 

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
l-pussessuri tal-liċenzja jistabbilixxu u 
jimplimentaw sistemi tal-ġestjoni li jiġu 
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b’mod regolari mill-korp regolatorju. verifikati b’mod regolari mill-korp 
regolatorju.

Or. en

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pussessuri ta' liċenzja għandhom
jallokaw riżorsi finanzjarji u umani xierqa 
biex iwettqu l-obbligi tagħhom.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
l-pussessuri ta' liċenzja jallokaw riżorsi 
finanzjarji u umani xierqa biex iwettqu l-
obbligi tagħhom. L-istaff tal-pussesuri tal-
liċenzja għandu jkun kwalifikat kif 
suppost għall-attivitajiet kollha li huma 
importanti għas-sikurezza nukleari.

Or. en

Emenda 36

Proposta għal direttiva
L-Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-valutazzjonijiet, l-investigazzjonijiet, 
il-kontrolli u, fejn neċessarju l-azzjonijiet 
ta’ infurzar tas-sikurezza nukleari 
għandhom isiru mill-korp regolatorju fl-
installazzjonijiet nukleari tul il-ħajja 
kollha tal-installazzjonijiet, anke waqt iż-
żarmar.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara d-dispożizzjonijiet li reġgħu daħħlu bl-emenda 23 għall-Artikolu 4(3 a)( ġdid)
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Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’każ ta’ ksur serju jew ripetut tar-
regoli tas-sikurezza fl-installazzjoni 
nukleari, il-korp regolatorju għandu 
jkollu s-setgħa li jirtira l-liċenzja 
operattiva.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara d-dispożizzjonijiet li reġgħu daħħlu bl-emenda 14 għall-Artikolu 3(2a)( ġdid)

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-korp regolatorju għandu jkollu s-
setgħa li jordna li jitwaqqaf l-operat ta’ 
kwalunkwe impjant nukleari fil-każ li 
jitqies li s-sikurezza ma tkunx garantita 
b’mod sħiħ

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara d-dispożizzjonijiet li reġgħu  daħħlu bl-emenda 24 għall-Artikolu 4(3b) ( ġdid).
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Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-edukazzjoni xierqa u l-opportunitajiet ta’ 
taħriġ għal taħriġ teoretiku u prattiku 
kontinwu fis-sikurezza nukleari għandhom
jiġu magħmula disponibbli mill-Istati 
Membri separatament u permezz ta’ 
kooperazzjoni trans-nazzjonali.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
edukazzjoni adegwata opportunitajiet ta’ 
taħriġ għal taħriġ bażiku u kontinwu 
teoretiku u prattiku fis-sikurezza nukleari 
jkunu disponibbli fil-livell nazzjonali mill-
Istati Membri u jekk ikun meħtieġ
permezz ta’ kooperazzjoni trans-
nazzjonali.

Or. en

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
miżuri ta’ sikurezza aktar stretti minn 
dawk stabbiliti f’din id-Direttiva.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara d-dispożizzjonijiet li reġgħu ddaħħlu bl-emenda 17 għall-Artikolu 3 (2d) (ġdid) dwar il-
qafas legali stabbilit mill-Istati Membri, inkluż id-dritt tal-Istati Membri li jimponu rekwiżiti 
aktar stretti.

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippreżentaw L-Istati Membri għandhom jirrapportaw
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rapport lill-Kummissjoni dwar l-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva sa 
mhux iżjed tard minn [tliet snin wara d-
dħul fis-seħħ], u kull tliet snin wara.
Abbażi tal-ewwel rapport, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-Kunsill 
dwar il-progress li jkun sar fl-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, 
akkompanjat, jekk xieraq, bi proposti 
leġiżlattivi.

lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni 
ta’ din id-Direttiva fl-istess żmien u bl-
istess frekwenza tar-rapporti nazzjonali 
għal-laqgħat ta' evalwazzjoni tal-
Konvenzjoni tas-Sikurezza Nukleari  
Abbażi ta' dan ir-rapport, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew  u lill-Kunsill dwar il-progress li 
jkun sar fl-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva, akkompanjat, jekk xieraq, bi 
proposti leġiżlattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

( i) Jeħtieġ li tiġi żgurata koordinazzjoni tajba mar-rapporti magħmula mill-Istati Membri 
skont il-miżuri korrispondenti tal-Konvenzjoni tas-CNS.
(ii) Is-sorveljanza, ir-rappurtaġġ u t-trasparenza huma ta' importanza primarja għall-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva. Dan hu element kritiku sabiex jiġi żgurat li l-PE ikun 
assoċjat ma' kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-Kapitlu III tat-Trattat Euratom u b'mod partikulari 
sabiex il-PE ikun jista' jiġi infurmat b'mod strett.

Emenda 42

Proposta għal direttiva
L-Artikolu 12 – paragrafu 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 
mhux iżjed tard minn [sentejn wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 13]. Minnufih, 
għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni 
t-test ta’ dawn id-dispożizzjonijiet u 
tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawn 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 
mhux iżjed tard minn [sentejn wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 13]. Huma 
għandhom jikkomunikaw minnufih lill-
Kummissjoni t-test ta’ dawk id-
dispożizzjonijiet.

Or. en
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Emenda 43

Proposta għal direttiva
Anness A (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness
PRINĊIPJI TAS-SIKUREZZA1

Prinċipju 1: Responsabilità għas-
sikurezza - l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li r- responsabilità primarja 
għas-sikurezza ta’ installazzjoni nukleari 
tkun fuq il-pussessur tal-liċenzja
Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
pussessur tal-liċenzja jkun adotta miżuri 
biex: 
- jistabbilixxi u jżomm għaddejjin il-
kompetenzi meħtieġa;
- jipprovdi taħriġ u tagħrif adegwati;
- jistabbilixxi proċeduri u arranġamenti 
biex iżomm is-sikurezza kif għandha tkun 
taħt il-kundizzjonijiet kollha;  

- jivverifika d-disinn xieraq u l-kwalità 
adegwata tal-faċilitajiet u l-attivitajiet u 
tat-tagħmir assoċjat magħhom;
- jiżgura l-kontroll sikur tal-materjal 
radjuattiv kollu li jintuża, jkun prodott, 
merfugħ jew ittrasportat;
- jiżgura l-kontroll sikur tal-iskart 
radjuattiv kollu li jiġi ġġenerat.
Dawn ir-responsabilitajiet għandhom 
ikunu mwettqa skont l-objettivi u r-
rekwiżiti applikabbli tas-sikurezza kif 
stabbilit jew approvati mill-korp 
regolatorju, u t-twettiq tagħhom għandu 
jkun żgurat permezz tal-implimentazzjoni 
tas-sistema ta’ ġestjoni.
Peress li l-ġestjoni tal-iskart radjuattiv 
tista’ tieħu ħafna ġenerazzjonijiet tal-
bniedem biex issir, għandha tingħata 
konsiderazzjoni lit-twettiq tar-
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responsabilitajiet tal-pussessur tal-
liċenzja (u tar-regolatur) f’dak li għandu 
x’jaqsam ma’ operazzjonijiet fil-preżent u 
dawk li x’aktarx isiru fil-ġejjieni. 
Għandha ssir dispożizzjoni wkoll għall-
kontinwità tar-responsabilitajiet u għas-
sodisfar tar-rekwiżiti tal-finanzjament 
għal wara żmien twil.
[Prinċipju 2] 
Prinċipju 3: T-tmexxija u ġestjoni għas-
sikurezza - It-tmexxija u l-ġestjoni effettivi 
għas-sikurezza għandhom ikunu stabbiliti 
u sostnuti f’organizzazzjonijiet u 
faċilitajiet li għandhom x’jaqsmu mas-
sikurezza nukleari
It-tmexxija fi kwistjonijiet ta’ sikurezza 
trid tintwera fil-livelli l-aktar għolja 
f’organizzazzjoni. Is-sikurezza trid 
tintlaħaq u tinżamm kif għandha tkun 
permezz ta’ sistema ta’ ġestjoni effettiva. 
Din is-sistema trid tintegra l-elementi 
kollha tal-ġestjoni sabiex ir-rekwiżiti 
għas-sikurezza jkunu stabbiliti u applikati 
b’mod koerenti ma’ rekwiżiti oħra, inklużi 
dawk li għandhom x’jaqsmu mal-
prestazzjoni tal-bniedem, mal-kwalità u 
mas-sikurezza, u sabiex is-sikurezza ma 
tiġix kompromessa minn rekwiżiti jew 
domandi oħra. Is-sistema ta’ ġestjoni trid 
tiżgura wkoll il-promozzjoni ta’ kultura 
ta’ sikurezza, il-valutazzjoni regolari tal-
prestazzjoni tas-sikurezza u l-
applikazzjoni tal-lezzjonijiet li wieħed 
ikun tgħallem mill-esperjenza.
Kultura ta’ sikurezza li tkun tirregola l-
attitudnijiet u l-imġiba fir-rigward tas-
sikurezza tal-organizzazzjonijiet u tal-
individwi kollha kkonċernati trid tkun 
integrata fis-sistema ta' ġestjoni. 
Kultura ta’ sikurezza tinkludi:
- l-impenn individwali u kollettiv lejn is-
sikurezza min-naħa tat-tmexxija, tal-
ġestjoni u tal-persunal fil-livelli kollha;
- il-kontabilità tal-organizzazzjonijiet u 
tal-individwi fil-livelli kollha għas-
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sikurezza;
- il-miżuri li għandhom il-għan li 
jinkuraġġixxu attitudni fejn wieħed 
jistaqsi u jitgħallem u li jiskuraġġixxu l-
kompjaċenza fir-rigward tas-sikurezza.
Fattur importanti f’sistema ta’ ġestjoni 
huwa l-għarfien tal-firxa kollha kemm hi 
tal-interazzjonijiet tal-individwi fil-livelli 
kollha mat-teknoloġija u mal-
organizzazzjonijiet. Sabiex ikunu evitati li 
jseħħu fallimenti kemm mil-lat uman u 
kemm mil-lat  ta’ organizzazzjoni, 
għandhom jitqiesu l-fatturi umani u jridu 
jkunu appoġġjati kemm il-prestazzjoni 
tajba u kemm il-prattiki tajba.
Il-korp regolatorju għandu jirrikjedi 
valutazzjoni dwar is-sikurezza nukleari 
għall-installazzjonijiet nukleari kollha, 
f’konsistenza ma’ approċċ iggradat.
Il-valutazzjoni tas-sikurezza tinvolvi l-
analiżi sistematika tal-operazzjoni 
normali u l-effetti tagħha, tal-modi kif 
jistgħu jseħħu fallimenti u tal-
konsegwenzi ta’ fallimenti bħal dawn. Il-
valutazzjonijiet tas-sikurezza jkopru l-
miżuri tas-sikurezza meħtieġa għall-
kontroll tar-riskju, u l-karatteristiċi tas-
sikurezza li jkunu ddisinjati u maħduma 
bl-inġinerija huma vvalutati biex jintwera 
li huma jissodisfaw il-funzjanijiet ta' 
sikurezza rekwiżiti minnhom. Fejn ikunu 
mitluba miżuri ta’ kontroll jew azzjonijiet 
tal-operatur biex tinżamm kif għandha 
tkun is-sikurezza, għandha ssir 
valutazzjoni inizjali tas-sikurezza biex 
jintwera li l-arranġamenti li jkunu saru 
jkunu robusti u li huma ta' min jafda 
fuqhom. Faċilità tista' tinbena u tkun 
kommissjonata biss ladarba jkun intwera 
għas-sodisfazzjon tal-korp regolatorju li l-
miżuri tas-sigurtà proposti jkunu 
adegwati.
Il-proċess tal-valutazzjoni tas-sikurezza 
għall-faċilitajiet u għall-attivitajiet huwa 
rripetut jew kollu kemm hu jew parti 
minnu skont ma jkun meħtieġ aktar tard 
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fit-tmexxija tal-operazzjonijiet sabiex 
jitqiesu ċ-ċirkustanzi li jkunu nbidlu (bħal 
m’huma l-applikazzjoni ta’ standards 
ġodda jew żviluppi xjentifiċi u 
teknoloġiċi), ir-rappurtar lura tal-
esperjenza tat-tħaddim, modifiki u l-effetti 
li jiġu mill-qdumija.   Għal operazzjonijiet 
li jkomplu fuq perjodi twal ta’ żmien, il-
valutazzjonijiet huma eżaminati mill-ġdid 
u rripetuti skont ma jkun meħtieġ. Il-
kontinwazzjoni ta’ operazzjonijiet bħal 
dawn hija suġġetta għal dawn il-
valutazzjonijiet mill-ġdid li juru għas-
sodisfazzjon tal-korp regolatorju li l-
miżuri tas-sikurezza jkunu għadhom 
adegwati.
[Prinċipju 4]
Prinċipju 5: Ottimizzazzjoni tal-ħarsien -
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
ħarsien ikun ottimizzat biex jipprovdi l-
ogħla livell ta’ sikurezza li jista’ jintlaħaq 
raġonevolment.
Il-miżuri ta’ sikurezza li huma applikati 
lill-faċilitajiet u lill-attivitajiet li joħolqu
riskji ta’ radjazzjoni huma meqjusa li 
huma ottimizzati jekk jipprovdu l-ogħla 
livell ta’ sikurezza li jista’ jintlaħaq 
raġonevolment tul il-ħajja kollha tal-
faċilità jew tal-atttività, mingħajr ma 
jillimitaw bla bżonn l-użu tagħhom.
Biex ikun iddeterminat jekk ir-riskji tar-
radjazzjoni humiex baxxi daqs kemm 
jistgħu jkunu raġonevolment, ir-riskji 
kollha bħal dawn, kemm jekk ġejjin minn 
oprerazzjonijiet normali u kemm jekk 
ġejjin minn kundizzjonijiet li mhumiex 
normali jew minn kundizzjonijiet ta’ 
inċidenti, għandhom ikunu vvalutati (bl-
użu ta’ approċċ iggradat) a priori u 
għandhom ikunu vvalutati mill-ġdid 
perjodikament tul il-ħajja kollha kemm hi 
tal-faċilitajiet u tal-attivitajiet.
Fejn ikun hemm interdipendenzi bejn 
azzjonijiet relatati jew bejn ir-riskji 
assoċjati tagħhom (pereżempju, għall-
istadji differenti tal-ħajja kollha  tal-
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faċilitajiet u tal-attivitajiet, għar-riskji 
għal gruppi differenti jew għal stadji 
differenti fil-ġestjoni tal-iskart radjuattiv), 
dawn iridu jitqiesu wkoll. Iridu jitqiesu 
wkoll l-inċertezzi fil-għerf.
L-ottimizzazzjoni tal-ħarsien teħtieġ li 
jsiru ġudizzji rigward is-sinifikat relattiv 
ta’ diversi fatturi, inklużi:
- il-għadd ta’ nies (il-ħaddiema u l-
pubbliku) li jistgħu jkunu esposti għar-
radjazzjoni;
- il-probabilità li dawn in-nies iġarrbu 
espożizzjoni;
- il-kobor u d-distribuzzjoni tad-dożi ta’ 
radjazzjoni li wieħed ikun irċieva;
- ir-riskji ta’ radjazzjoni li jiġu minn 
avvenimenti prevedibbli;
- fatturi ekonomiċi, soċjali u ambjentali.
L-ottimizzazzjoni tal-ħarsien tfisser ukoll 
l-użu tal-prattiki tajba u tas-sens komun 
biex ikunu evitati r-riskji ta’ radjazzjoni 
skont kemm jista’ jkun prattikament 
possibbli fl-attivitajiet ta’ kuljum.
Ir-riżorsi ddedikati għas-sikurezza mill-
pussessur tal-liċenzja, u l-kamp ta’ 
applikazzjoni u l-istrettezza tar-
regolamenti u l-applikazzjoni tagħhom, 
iridu jkunu pproporzjonati mal-kobor tar-
riskji tar-radjazzjoni u ma’ kemm jistgħu 
jkunu suġġetti għall-kontroll.
Il-kontroll regolatorju jista’ ma jkunx 
meħtieġ fejn dan ma jkunx iġġustifikat 
mill-kobor tar-riskji tar-radjazzjoni.
Prinċipju 6: Il-limitazzjoni tar-riskji 
għall-individwi - L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-miżuri għall-
kontroll tar-riskji tar-radjazzjoni jkunu 
jiżguraw li l-ebda individwu ma jkollu 
riskju inaċċettabbli li tiġrilu l-ħsara.
Il-ġustifikazzjoni u l-ottimizzazzjoni tal-
ħarsien ma jiggarantixxux fihom 
infushom li l-ebda individwu ma jkollu 
riskju inaċċettabbli li tiġrilu ħsara. 
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Konsegwentement, id-dożi u r-riskji tar-
radjazzjoni jridu jkunu kkontrollati bejn 
limiti speċifikati. 
Bil-kuntrarju, minħabba li l-limiti tad-
dożi u l-limiti tar-riskji jirrappreżentaw 
limitu ta’ fuq ta’ aċċettabilità li hu legali, 
huma insuffiċjenti fihom infushom biex 
jiżguraw l-aħjar ħarsien li jista’ jinkiseb
taħt iċ-ċirkustanzi, u għalhekk huma 
jridu jkunu ssupplementati bl-
ottimizzazzjoni tal-ħarsien.  B’hekk kemm 
l-ottimizzazzjoni tal-ħarsien u kemm il-
limitazzjoni tad-dożi u tar-riskji għall-
individwi huma meħtieġa sabiex jintlaħaq 
il-livell mixtieq tas-sikurezza.
Prinċipju 7: Ħarsien tal-ġenerazzjonijiet 
tal-preżent u tal-ġejjieni - in-nies u l-
ambjent, tal-preżent u tal-ġejjieni, 
għandhom jiġu mħarsa kontra r-riskji tar-
radjazzjoni
Ir-riskji tar-radjazzjoni jistgħu jmorru lil 
hinn mill-konfini nazzjonali u jistgħu 
jippersistu għal perjodi twal ta’ żmien. Il-
konsegwenzi possibbli, issa u fil-ġejjieni, 
tal-azzjonijiet li qed iseħħu attwalment 
iridu jitqiesu meta tkun qed tiġi ġġudikata 
l-adegwatezza tal-miżuri għall-kontroll 
tar-riskji tar-radjazzjoni. B'mod 
partikolari:
- l-istandards tas-sikurezza japplikaw 
mhux biss għall-popolazzjonijiet lokali 
imma wkoll għall-popolazzjonijiet li huma 
mbiegħda mill-faċilitajiet u mill-
attivitajiet.
- fejn l-effetti jistgħu jibqgħu għaddejjin 
għal ġenerazzjonijiet sħaħ, il-
ġenerazzjonijiet sussegwenti jridu jkunu 
mħarsa b’mod adegwat mingħajr l-ebda 
bżonn li huma jkollhom jieħdu azzjonijiet 
sinifikanti ta’ ħarsien.
Billi l-effetti tal-espożizzjoni għar-
radjazzjoni fuq is-saħħa tal-bniedem 
huma mifhuma relattivament tajjeb, 
għalkemm b’inċertezzi, l-effetti tar-
radjazzjoni fuq l-ambjent ġew investigati 
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b'inqas reqqa. Is-sistema preżenti tal-
ħarsien mir-radjazzjoni tipprovdi ħarsien 
xieraq tal-ekosistemi fl-ambjent tal-
bniedem kontra l-effetti ta' ħsara tal-
espożizzjoni għar-radjazzjoni. L-
intenzjoni ġenerali tal-miżuri meħuda 
għall-għanijiet tal-ħarsien ambjentali 
kienet li l-ekosistemi jitħarsu kontra l-
espożizzjoni tar-radjazzjoni li jkollha 
konsegwenti ta’ ħsara għall-
popolazzjonijiet ta’ xi speċi (bħala ħaġa 
distinta minn organiżmi individwali).
L-iskart radjuattiv għandu jkun ġestit 
b’tali mod li jkun evitat li l-
ġenerazzjonijiet ġejjiena jkollhom impost 
fuqhom piż bla bżonn; jiġifieri, il-
ġenerazzjonijiet li jipproduċu l-iskart 
għandhom ifittxu u japplikaw 
soluzzjonijiet sikuri, prattikabbli u 
ambjentalment aċċettabbli għall-ġestjoni 
tiegħu fuq medda twila ta’ żmien. Il-
ġenerazzjoni tal-iskart radjuattiv għandha 
tinżamm fil-livell minimu prattikabbli 
permezz ta’ miżuri u prċeduri xierqa ta’ 
ddisinjar, bħal m’huma r-riċiklaġġ u l-
użu mill-ġdid tal-materjal.
Prinċipju 8: Prevenzjoni tal-inċidenti - L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li 
għandhom isiru l-isforzi prattikabbli 
kollha biex ikunu evitati u mitigati l-
inċidenti nukleari jew tar-radjazzjoni
L-aktar konsegwenzi ta’ ħsara li 
jirriżultaw minn faċilitajiet u attivitajiet 
ġew mit-telf tal-kontroll fuq il-qalba ta’ 
reattur nukleari, il-katina ta’ reazzjonijiet 
nukleari, għajn radjuattiva jew xi għajn 
oħra ta’ radjazzjoni. Konsegwentement, 
biex ikun żgurat li l-probabilità li jseħħ 
inċident b’konsegwenzi ta’ ħsara tkun 
waħda baxxa ħafna, iridu jittieħdu l-
miżuri:
- biex ikun evitat li jseħħu fallimenti jew 
kundizzjonijiet anormali (inkluż ksur tas-
sigurtà) li jistgħu jwasslu għal telf ta' 
kontroll bħal dawn;
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- biex tkun evitata l-eskalazzjoni ta’ kull 
falliment jew kundizzjoni anormali li fil-
fatt iseħħu; 
- biex ikun evitat it-telf ta’ għajn 
radjuattiva jew ta’ xi għajn oħra ta’ 
radjazzjoni, jew it-telf tal-kontroll 
fuqhom.
Il-mezz primarju għall-prevenzjoni u l-
mitigazzjoni tal-konsegwenzi tal-inċidenti 
huwa d-‘difiża fil-fond’. Id-difiża fil-fond 
hija implimentata primarjament permezz 
tal-kumbinazzjoni flimkien ta’ livelli 
konsekuttivi u indipendenti ta’ ħarsien li 
jkollhom ifallu huma qabel ma jistgħu 
jiġu kkawżati effetti ta’ ħsara fuq in-nies 
jew fuq l-ambjent. Li kieku jkollu jfalli 
livell wieħed ta’ ħarsien jew li kieku jkollu 
jfalli lqugħ wieħed, ikun diponibbli l-livell 
jew l-ilqugħ sussegwenti. Meta tkun 
applikata kif suppost, id-difiża fil-fond 
tiżgura li l-ebda falliment wieħed tekniku, 
mill-bniedem jew organizzazzjonali ma 
jista’ jwassal għal effetti ta’ ħsara, u li l-
kumbinazzjoni ta’ fallimenti li jistgħu 
jwasslu għal effetti ta' ħsara sinifikanti 
jkollha probabilità baxxa ħafna li sseħħ. 
L-effikaċja indipendenti tal-livelli 
differenti tad-difiża hija element meħtieġ 
tad-difiża fil-fond.
Id-difiża fil-fond hija pprovduta min 
kumbinazzjoni xierqa flimkien ta’:
- sistema ta’ ġestjoni effettiva b’impenn 
ta’ ġestjoni qawwi lejn is-sikurezza u 
b’kultura qawwija ta’ sikurezza 
b’saħħitha.
- l-għażla adegwata tas-siti u l-
inkorporazzjoni ta’ disinn tajjeb u ta’ 
karatteristiċi ta’ inġinerija tajbin li 
jipprovdu marġini ta’ sikurezza, diversità 
u sistemi u tagħmir li jistgħu jidħlu 
joperaw minflok oħrajn li jkunu fallew, 
prinċipalment bl-użu ta’:
a) disinn, teknoloġija u materjali ta’ 
kwalità għolja u ta’ affidabilità għolja;
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b) sistemi ta’ kontroll, ta’ limitazzjoni u 
ta’ ħarsien u karatteristiċi ta’ sorveljanza;
c) kumbinazzjoni xierqa ta’ karatteristiċi 
ta’ sikurezza inerenti u maħduma bl-
inġinerija.
- proċeduri u prattiki operazzjonali 
komprensivi kif ukoll proċeduri għall-
ġestjoni tal-inċidenti.
Il-proċeduri għall-ġestjoni tal-inċidenti 
għandhom ikunu żviluppati minn qabel 
sabiex ikunu pprovduti l-mezzi biex 
jinkiseb mill-ġdid il-kontroll fuq il-qalba 
ta' reattur nukleari, katina ta’ 
reazzjonijiet nukleari jew xi għajn oħra 
ta’ radjazzjoni fil-każ li jseħħ telf ta’ 
kontroll u biex ikunu mitigati l-
konsegwenzi ta’ ħsara li jista’ jinqalgħu.
[Prinċipju 9]
[Prinċipju 10]
------------------------------------------------------------------------------

1It-test tal-Anness huwa simili għall-Prinċipji 
Fundamentali tas-Sikurezza, Standard tas-
Sikurezza Nru SF -1, IAEA, 2006. Fejn punt mill-
iStandard tas-Sikurezza ma jkunx relevanti għal 
din id-Direttiva, in-numru tiegħu jingħata 
f'parentesi bħala entrata ta’ turija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test tal-Anness jixbah lil dak tal-Prinċipji Fundamentali tas-Sikurezza, Standard tas-
Sikurezza Nru SF-1, IAEA, 2006, li kien abbozzat mill-ġdid biex id-dispożizzjonijiet tiegħu 
jkunu adattati għall-obbligi tal-Istati Membri. Barra minn hekk, huma biss dawk il-prinċipji 
tal-IAEA li jdaħħlu dispożizzjonijiet ġodda - jiġifieri dawk mingħajr l-ekwivalenti tagħhom 
fil-konvenzjoni tas-CNS, jew li m’humiex diġà koperti fid-direttiva nfisha jew fil-liġi tal-KE -
bħal m’hi d-Direttiva 96/29 li tistabbilixxi l-istandards bażiċi ta’ sikurezza msemmija hawn 
fuq - li nżammu.

Adlib Express Watermark



PR\764148MT.doc 37/6 PE418.351v01-00

MT

NOTA SPJEGATTIVA

Il-proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva timmira li tibda mill-ġdid il-proċess tat-twaqqif ta’ 
qafas komuni tal-UE dwar is-sikurezza nukleari, li fil-bidu kienet illanċjata fl-2003. 

Il-għan hu li wieħed jasal li joħloq qafas tal-UE għas-sikurezza nukleari, ibbażat fuq diversi 
objettivi operazzjonali, jiġifieri t-tisħiħ tal-irwol tar-regolaturi nazzjonali, it-tisħiħ tal-
indipendenza tagħhom u l-iżgurar ta' livell għoli ta' trasparenza dwar is-sikurezza ta' 
istallazzjonijiet nukleari. Din il-proposta tintegra l-prinċipji tal-istrumenti internazzjonali 
prinċipali disponibbli, bħal m’hi l-Konvenzjoni dwar is-Sikurezza Nukleari u x-xogħol ta’ 
sikurezza li sar mill-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika.

Ir-Rapporteur jilqa’ b’sodisfazzjon b’mod partikulari din il-proposta li tikkontribwixxi għar-
rinfurzar tal-qafas legali Ewropew attwali sabiex tittejjeb it-trasparenza u l-governanza tal-
attivitajiet nukleari. Il-PE talab1 b’mod konsistenti għall-ħtieġa urġenti li titfassal leġiżlazzjoni 
robusta u li jkunu adottati miżuri konkreti fil-livell tal-Komunità fl-oqsma tas-sikurezza 
nukleari, il-ġestjoni tal-iskart radjuattiv u ż-żarmar ta’ installazzjonijiet nukleari. Din il-ħaġa 
hija ta’ importanza partikulari minħabba s-sinifikat tal-enerġija nukleari, li hija prodotta fi 15 
mis-27 Stat Membru u li tissodisfa madwar terz mid-domanda għall-elettriku fl-UE. L-
importanza tal-irwol tal-enerġija nukleari x'aktarx li tiżdied ukoll, minħabba r-"rinaxximent" 
relattiv tal-enerġija nukleari - bħalissa hemm sitt reatturi ġodda li qed jinbnew f’erba’ Stati 
Membri - u tal-estensjoni tal-ħajja tal-operazzjoni tal-power stations, kif ukoll minħabba l-fatt 
li l-enerġija nukleari hija waħda mill-fatturi ewlenin biex naslu li jkollna politika indipendenti 
tal-EU dwar l-enerġija u biex nilħqu l-għan li l-emissjonijiet  tas-CO2 jitnaqqsu fil-ġlieda 
kontra l-bidla fil-klima.
F’dan ir-rigward, ir-Rapporteur kieku jenfasizza li għalkemm l-għażla li l-enerġija nukleari 
tkun inkluża fit-taħlita tal-enerġija taqa’ fuq l-Istati Membri, l-Unjoni Ewropea għandha rwol 
ewlieni li tiżgura li din is-sorsa ta' enerġija tkun żviluppata filwaqt li tkun regolata minn regoli 
restrittivi u qafas regolatorju permezz tat-Trattat Euratom. Issa huwa stabbilit, mingħajr 
kontroversja, li l-Kummissjoni għandha kompetenza fil-qasam tas-sikurezza nukleari skont l-
Artikoli 31 u 32 tat-Trattat Euratom bil-għan li tistabbilixxi “standards uniformi tas-sikurezza 
biex titħares is-saħħa tal-ħaddiema u tal-pubbliku in ġenerali u biex ikun żgurat li jiġu 
applikati", kif inhu kkonfermat mill-ġudizzju tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Każ C-29/99 
Kummissjoni v Kunsill2.

Barra minn hekk, l-approċċ li qed iżżomm il-Kummissjoni jwitti t-triq għall-iżvilupp ta’ 
korpus leġiżlattiv dwar standards armonizzati għas-sikurezza nukleari u leġiżlazzjoni derivata 
li jkun jifforma l-qafas għar-regoli nazzjonali tal-Istati Membri dwar is-sikurezza nukleari. 
Huwa vitali wkoll fir-rigward tal-ftehimiet ta’ koperazzjoni tal-Euratom dwar is-sikurezza 

                                               
1 Ir-Rapport Maldeikis dwar Il-Valutazzjoni tal-Euratom 50 Sena ta’ Enerġija Nukleari (A6-0129/2007, bid-
data tat-02.04.2007); Ir-Rapport Reul dwar Sorsi ta' enerġija konvenzjonali u t-teknoloġija tal-enerġija (A6-
0348/2007, bid-data tal-24.10.2007).

2 Każ C-29/99 Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej v. Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea ECR 2002, p. I-11221.
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nukleari, il-kontroll tal-materjali nukleari u tal-assistenza lil pajjiżi terzi, sabiex ikun żgurat li 
l-attività nukleari kollha titmexxa skont l-ogħla standards tas-sikurezza. Għalhekk, din il-
proposta ssaħħaħ il-kredibilità internazzjonali tal-kontribut tal-Euratom fil-qasam tas-
sikurezza nukleari.

RAKKOMANDAZZJONIJIET TAR-RAPPORTEUR

I - Għażla ta’ politika:
L-għażla ta’ politika miżmuma mill-Kummissjoni tikkonsisti fl-elaborazzjoni ta’ leġiżlazzjoni 
tal-KE li tistabbilixxi qafas komuni li jkun mibni fuq regoli internazzjonali eżistenti li huma 
diġà żviluppati mill-IAEA, ikkumplementata minn rekwiżiti addizzjonali għal impjanti 
nukleari ġodda, bil-għan li tintlaħaq, tinżamm u tittejjeb il-ħin kollu s-sikurezza nukleari fil-
Komunità. Dan il-qafas jipprovdi għal prinċipji tas-sikurezza kif ukoll jimponi fuq l-Istati 
Membri l-ħtieġa li jadottaw qafas leġiżlattiv u regolatorju li jkun jiżgura r-regolamentazzjoni 
u s-superviżjoni tal-installazzjonijiet nukleari, prinċipalment permezz ta’: l-elaborazzjoni ta’ 
rekwiżiti nazzjonali tas-sikurezza, sistema ta’ liċenzjar tal-installazzjonijiet nukleari, korp 
regolatorju indipendenti, sistema ta’ superviżjoni, il-valutazzjoni u l-kontroll ta’ 
installazzjonijiet nukleari.

(i) B’mod ġenerali r-Rapporteur jista’ jaderixxi ma’ din il-għażla: hija tirrispetta għal kollox 
il-prinċipju tas-sussidjarjetà fil-qasam tal-kompetenzi komuni mal-Istati Membri. Barra minn 
hekk, hija tipprovdi biex ikun hemm flessibilità suffiċjenti fl-implimentazzjoni tad-direttiva, 
filwaqt li tiżgura li l-prinċipji tas-sikurezza jkunu ddefiniti b’mod komuni (dawk imsemmija 
fid-direttiva) u tħalli fuq l-Istati Membri r-responsabilità li jadottaw il-miżuri meħtieġa, kif 
ukoll il-libertà li jadottaw regoli aktar b’saħħithom. 
Dan l-approċċ huwa konformi mal-prinċipju tar-responsabilità nazzjonali għas-sikurezza tal-
installazzjonijiet nukleari, filwaqt li r-responsabilità primarja tkun taqa’ fuq il-pussessur tal-
liċenzja taħt il-kontroll ta’ korp regolatorju indipendenti. 

F’dan ir-rigward, ir-Rapporteur kieku jipproponi għalhekk li jsir ftit tat-titjib billi titranġa 
mill-ġdid l-ordni tal-abbozz tal-proposta, ħalli jkun jirrifletti aħjar il-ġerarkija tan-normi u tar-
responsabilitajiet ta' bejn:  id-definizzjoni ta’ qafas regolatorju nazzjonali; l-irwol tal-korp 
regolatorju indipendenti; il-prinċipji u r-rekwiżiti li għandhom jiġu adottati u r-responsabilità 
tal-pussessur tal-liċenzja.

(ii) Ir-Rapporteur jinsab kunfidenti li fl-istess ħin id-direttiva ta’ qafas tipprovdi għal 
armonizzazzjoni ġenwina tal-prinċipji tas-sikurezza: il-proposta titlob lill-Istati Membri biex 
jirrispettaw il-prinċipji tal-IEAE u biex josservaw l-obbligi tal-Konvenzjoni dwar is-Sikurezza 
Nukleari, konkluża taħt il-patronaġġ tal-IAEA. Din il-ħaġa turi rikonoxximent min-naħa tal-
Kummissjoni li r-regoli meħtieġa diġà jeżistu fil-livell internazzjonali u huma żviluppati sew. 
Huma jikkostitwixxu bażi tajba għal-leġiżlazzjoni Komunitarja li l-għan tagħha għalhekk 
huwa li tiżgura l-implimentazzjoni ġenwina u uniformi tagħha mill-Istati Membri.  
Ir-Rapporteur jaqbel ukoll mal-fehma li l-istandards, il-metodi u l-iggwidar tal-IAEA 
jikkostitwixxu qafas sod tal-aħjar prattiki rikonoxxuti fil-livell internazzjonali, li minnhom 
huma misluta l-parti l-kbira tar-rekwiżiti nazzjonali. Id-dħul tagħhom fil-liġi tal-KE għandu l-
mira li jiżgura s-sodisfazzjon tal-obbligi fil-livell ta’ EU, u biex il-Kummissjoni tingħata l-
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għodod meħtieġa biex tikkontrolla u tissanzjona r-rispett għal dawk ir-regoli u biex tiżgura l-
konformità tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva.

II - Kredibilità tal-proċess tal-armonizzazzjoni tar-regoli tas-sikurezza: 
(i) Ir-Rapporteur jinsab imħasseb dwar l-iżgurar ta’ indipendenza ġenwina tal-korp 
regolatorju.
Il-valur miżjud fundamentali tad-Direttiva proposta huwa t-titjib tal-irwol tal-korp regolatorju 
fil-leġiżlazzjoni nazzjonali. Ir-Rapporteur iqis li l-irwol tiegħu għandu jkun definit aħjar u l-
indipendenza tiegħu imkabbra. Din il-ħaġa tkun tiżgura l-leġittimità tiegħu billi jingħatawlu 
setgħat biex jieħu l-miżuri urġenti meħtieġa kollha, inklużi s-sospensjoni tal-attività ta’ 
impjant nukleari (ara l-Artikolu 4 abbozzat mill-ġdid).

(ii) Iċ-ċertezza legali tar-regolament fil-livell ta’ UE 
Standard, Rekwiżiti u Ggwidar stipulati mill-IAEA jikkostitwixxu ġabra ta’ regoli u qafas ta’ 
prattiki li fuqhom għandhom ikunu bbażati l-leġiżlazzjoni Komunitarja u r-rekwiżiti tas-
sikurezza nazzjonali. B’mod partikolari, il-Kummissjoni tagħraf li l-10 Prinċipji Fundamentali 
ppubblikati mill-IAEA fl-2006 jikkostitwixxu ġabra mwaħħda ta’ prinċipji u l-bażi li fuqha 
għandhom ikunu stabbiliti r-rekwiżiti tas-sikurezza tal-Istati Membri. Bħala tali, peress li 
huma biss rakkomandazzjonijiet mingħajr status vinkolanti, ir-Rapporteur iqis madankollu li 
ma jistgħux jiddaħħlu fil-liġi tal-Komunità billi ssir sempliċi referenza għas-Serje tal-
Istandards tas-Sikurezza tal-IAEA (Safety Standards Series) f'din id-Direttiva. Ir-Rapporteur 
għalhekk kieku huwa favur li Anness bil-Prinċipji Fundamentali tas-Sikurezza għandu jiġi 
miżjud mad-Direttiva. Dan l-approċċ jippreżenta l-vantaġġ ċar ta' ċertezza akbar tar-
regolamentazzjoni fil-livell Komunitarju u jkun iwassal il-bażi legali għall-implimentazzjoni 
ta' dawk il-prinċipji u jkun jagħmel l-armonizzazzjoni fil-livell ta’ UE waħda effettiva.
Fir-rigward tal-obbligi ġejjin mill-Konvenzjoni tas-CNS, ir-Rapporteur jilqa' b'sodisfazzjon 
ir-referenza diretta li hemm fid-Direttiva għall-obbligi konklużi mill-Istati Membri.
L-irwol mogħti lid-WENRA u lill-Grupp ta' Livell Għoli bil-għan li jkunu allinjati u 
żviluppati aktar rekwiżiti addizzjonali tas-sikurezza għal "reatturi ġodda" mhuwiex wieħed 
ċar. Ir-Rapporteur huwa inqas imħasseb mill-istatus ta' dawk il-gruppi ad-hoc (Id-WENRA 
f'dan il-każ hija assoċjazzjoni informati ta' awtoritajiet nukleari regolatorji) milli mill-fatt li l-
livelli u l-istandards tas-sikurezza għal teknoloġiji ġejjiena għadhom m'humiex maturi. Id-
Direttiva bilkemm tista’ tiġġudika minn qabel ir-riżultati ta’ dan il-proċess u timpenja lill-
Istati Membri biex jimplimentawhom. Ir-Rapporteur jara dan il-proċess bħala għajn ta’ 
inċertezza legali. Skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, ir-Rapporteur kieku preferibilment huwa 
favur li l-Istati Membri jkunu inkuraġġiti biex isegwu t-titjib kontinwu tal-istandards tas-
sikurezza. Peress li jqisu l-aħjar prattiki disponibbli u l-aħjar esperjenza ggwadanjata kif ukoll 
jirriflettu l-iżviluppi u t-titjibiet teknoloġiċi, l-armonizzazzjoni se tikkostitwixxi “tellieqa sal-
quċċata”, peress li l-livelli tal-istandards tas-sikurezza jogħlew u t-titjibiet ikunu implimentati 
bla heda.

III - Trasparenza
(i) Jeħtieġ li jkun rinfurzat il-qafas legali attwali biex jittejbu t-trasparenza u l-aċċettazzjoni 
pubblika.
Ir-Rapporteur jappoġġja r-referenza li hemm għall-konvenzjonijiet internazzjonali relevanti. 
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F’dan il-qasam ukoll, ġiet żviluppata ġabra ta’ preskrizzjonijiet sabiex ikun żgurat l-aċċess 
għat-tagħrif, il-parteċipazzjoni tal-pubbliku u t-trasparenza fil-kuntesti nazzjonali, 
internazzjonali jew transkonfinali, bħal m’huma l-Konvenzjoni ta’ Aarhus jew il-Konvenzjoni 
ta’ Espoo. Meta tkun qed titlob lill-Istati Membri biex jimplimentaw l-obbligi tagħhom, id-
Direttiva tkun qed tagħti lill-Kummissjoni l-għodda biex tiżgura li l-Istati Membri 
jorganizzaw b’mod effettiv it-trasparenza tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u tar-riżultati 
tal-kontrolli fil-qasam tas-sikurezza.
(ii) Ir-Rapporteur iqis li l-monitoraġġ, ir-rappurtar u t-trasparenza huma elementi essenzjali 
għad-direttiva ta’ qafas.
Ir-Rapporteur jenfasizza l-ħtieġa li tkun żgurata l-assoċjazzjoni tal-PE dwar kwistjonijiet taħt 
dispożizzjonijiet tat-Trattat Euratom u b’mod partikulari li l-PE jingħata l-għodod biex 
jinżamm mgħarraf tajjeb u biex isegwi l-attività fil-qasam tas-sikurezza nukleari. 

Il-PE għandu jkun mgħarraf b’mod adegwat mill-Kummissjoni rigward ir-rapporti regolari 
dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva li joħorġu skont l-Artikolu 11 li l-frekwenza tagħhom 
għandha tkun allinjata mar-rekwiżiti tal-Konvenzjoni tas-Sikurezza Nukleari u l-proċess 
tagħha ta’ reviżjoni.
Kemm ir-rapporti u kemm ir-revizjonijiet mill-pari jikkontribwixxu biex ikunu identifikati l-
oqsma tal-aħjar prattiki u biex jissaħħaħ it-titjib kontinwu tas-sikurezza nukleari fil-Komunità. 
Il-PE għandu jkun parti minn dan il-proċess.

Għar-raġunijiet kollha msemmija hawn fuq, ir-Rapporteur jipproponi li tiġi emendata l-
proposta tal-Kummissjoni.
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