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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta għal Direttiva tistabbilixxi qafas legali tal-UE għall-ġestjoni ta' fjuwil użat u ta' 
skart radjuattiv. Hija tirrevedi l-proposta tal-Kummissjoni għal Direttiva tal-Kunsill 
(Euratom) dwar il-ġestjoni ta’ fjuwil nukleari użat u skart radjuattiv1.

L-Istati Membri kollha għandhom skart radjuattiv. Għaldaqstant, indipendentement mill-
ġejjieni tal-applikazzjonijiet tal-enerġija nukleari u tal-applikazzjonijiet li ma jirrigwardawx l-
enerġija, jeħtieġ li jiġi applikat ir-rimi bħala l-punt tat-tmiem fil-ġestjoni tal-iskart radjuattiv 
eżistenti u futur biex tiġi żgurata s-sikurezza fit-tul.

B'kollox, madwar 40 000 m³ ta' skart radjuattiv huwa prodott kull sena fl-Unjoni Ewropea, li 
minnu 80% huwa skart radjuattiv ta' livell baxx u b'ħajja qasira, madwar 5% huwa skart 
radjuattiv ta' livell baxx u b'ħajja twila u anqas minn 10% huwa skart ta' livell għoli, li 
jinkludi kemm skart vitrifikat minn proċessar mill-ġdid u fjuwil użat ikkunsidrat bħala skart.

Is-sommarju tal-proposta tal-Kummissjoni

Skont il-karatteristiċi tal-iskart, jinħtieġu arranġamenti speċifiċi għall-protezzjoni tal-bnedmin 
u tal-ambjent mill-perikli li jitqajmu mir-radjazzjoni jonizzanti. Il-prinċipju bażiku tal-
ġestjoni tal-iskart radjuattiv huwa l-konteniment u l-iżolament tiegħu mill-bnedmin u mill-
bijosfera sakemm l-iskart ikun jikkostitwixxi periklu radjoloġiku.  Fuq perjodu ta' żmien 
itwal, huwa biss ir-rimi bil-karatteristiċi inerenti tiegħu ta' sikurezza passiva li jista’ jiżgura l-
protezzjoni mill-perikli potenzjali kollha. Fir-rigward ta' skart ta' livell għoli (HLW) hemm 
kunsens xjentifiku u tekniku madwar id-dinja kollha li r-rimi ġeoloġiku fil-fond huwa l-iktar 
għażla sikura u sostenibbli.

Minkejja dan, attwalment għad ma hemm l-ebda faċilità għar-rimi finali f'xi Stat Membru fir-
rigward ta' skart radjuattiv ta' livell għoli u b'ħajja twila ġġenerat mill-użu tal-enerġija 
nukleari. Lanqas sit finali tar-rimi wieħed ma twaqqaf f'aktar minn ħamsin sena ta' industrija 
nukleari u fil-preżent skart radjuattiv jinżamm proviżorjament f'faċilitajiet għall-ħżin 
temporanju.

Ir-responsabbiltà aħħarija għall-ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-iskart radjuattiv hija tal-Istati 
Membri. Barra minn hekk, huwa prinċipju etiku aċċettat li s-soċjetà għandha tevita li timponi 
piżijiet żejda fuq il-ġenerazzjonijiet futuri, u dan ipoġġi r-responsabbiltà fuq il-ġenerazzjoni 
attwali, li bbenefikat mill-elettriku jew minn interventi mediċi bis-saħħa tat-teknoloġija 
nukleari, biex timmaniġġa l-iskart eżistenti kollu b’mod xieraq.

                                               
1 Il-proposta inizjali tal-Kummissjoni tal-2003 (COM 2003/0032) u l-verżjoni riveduta tal-2004 (COM (2004)0526).
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Minkejja dawn il-kunsiderazzjonijiet, ħafna mill-pajjiżi għad iridu jieħdu deċiżjonijiet 
importanti rigward il-ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-iskart radjuattiv. Il-ġestjoni sikura tal-iskart 
radjuattiv u tal-fjuwil użat, fl-istadji kollha mill-ġenerazzjoni sar-rimi, tirrikjedi qafas 
nazzjonali li jiżgura li jkun hemm impenji politiċi, assenjazzjoni ċara tar-responsabbiltajiet u 
li jkun hemm biżżejjed riżorsi xjentifiċi, tekniċi u finanzjarji disponibbli meta jkun meħtieġ. 
Minħabba n-natura sensittiva ħafna tal-kwistjoni, għandu jiġi żgurat ukoll li l-pubbliku jiġi 
mgħarraf u jipparteċipa fil-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet. 

Għaldaqstant, l-għan ġenerali ta’ din il-proposta huwa li jiġi stabbilit qafas legali tal-UE 
għall-ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-iskart radjuattiv bħala parti integrali mill-użu sikur tal-
enerġija nukleari għall-produzzjoni tal-elettriku u tar-radjazzjoni jonizzanti fil-mediċina, l-
industrija, l-agrikoltura, ir-riċerka u l-edukazzjoni.

Il-perspettiva tar-rapporteur

Ir-rapporteur jilqa' l-abbozz tal-proposta għal Direttiva tal-Kunsill peress li dan se jgħin lill-
Istati Membri kollha jieħdu d-deċiżjonijiet politiċi meħtieġa biex jistabbilixxu u jimplimentaw 
il-programmi nazzjonali tagħhom speċjalment fir-rigward tal-ġestjoni responsabbli u sikura ta' 
skart radjuattiv ta' livell għoli u fjuwil użat.

Attenzjoni speċjali għandha tingħata biex jiġi żgurat li d-Direttiva proposta tkun konsistenti 
mal-leġiżlazzjoni Ewropea eżistenti. Il-prattika industrijali attwali u l-pożizzjoni tal-
konsensus eżistenti fost l-esperti internazzjonali għandha tiġi kkunsidrata.

Filwaqt li hija mmirata lejn l-użu sostenibbli tal-enerġija nukleari, il-proposta tad-Direttiva 
ma għandhiex telimina l-għażla li fil-futur jintuża materjal radjuattiv fuq medda twila ta' 
żmien u ma għandhiex twassal għall-ebda klassifikazzjoni mill-ġdid ta' materjali li jistgħu 
jerġgħu jintuzaw, bħala skart radjuattiv.

Jeżisti konsensus internazzjonali wiesa' ħafna fost l-esperti tekniċi li r-rimi ġeoloġiku huwa l-
aktar mod adattat għall-ġestjoni fit-tul tal-aktar forom perikolużi ta' skart radjuattiv solidu u
solidifikat. Madanakollu, se jinħtieġu snin ta' riċerka sabiex dawn ir-repożitorji jkunu disinjati 
u implimentati. F'dan ir-rigward ir-riċerka u l-iżvilupp tekniku għandhom ikomplu għaddejjin 
u jkunu sostnuti finanzjarjament.

Ftehimiet dwar esportazzjonijiet ta' skart radjuattiv, li ġew konklużi bejn pajjiżi, għandhom 
jiġu eżaminati fuq bażi każ b'każ u mhux jiġu pprojbiti.  Ċertament, hemm xi każi speċifiċi li 
fihom l-Istati Membri jibagħtu/bagħtu l-fjuwil li użaw lejn pajjiżi mhux membri tal-UE, biex 
jiġi pproċessat mill-ġdid, u xi skart residwu li qiegħed jiġi ġġenerat jibqa' fi ħdan il-pajjiż li 
jirċievi l-iskart; u bl-istess mod, Stati Membri li jwettqu attivitajiet ta' riproċessar għandhom 
jitħallew jibagħtu skart residwu lejn pajjiżi li fihom il-fjuwil użat ġie oriġinalment iġġenerat.

Każi ta' sikurezza ma għandhomx jiġu indirizzati f'dan l-abbozz ta' proposta għal Direttiva tal-
Kunsill sakemm ma jirreferix għal każijiet relatati ma' faċilitajiet għar-rimi ta' skart radjuattiv.

Ir-rapporteuer jinsab konvint li irrispettivament minn kwalunkwe politika partikolari fl-Istati 
Membri, ir-rimi ta' skart radjuattiv huwa kwestjoni reali, eżistenti u li għad trid tiġi solvuta.  
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Id-diskussjoni dwar id-Direttiva proposta għandha tibqa' ta' natura teknika u ma għandhiex 
tieħu s-sura ta' battalja politika dwar il-futur tal-enerġija nukleari nnifisha.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda  1

Proposta għal direttiva
Premessa 19 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Il-Konvenzjoni ta' Aarhus tal-25 ta’ 
Ġunju 1998 dwar l-Aċċess għall-
Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni 
Pubblika fit-Teħid tad-Deċiżjonijiet u l-
Aċċess għall-Ġustizzja f'Kwistjonijiet 
Ambjentali tagħti d-drittijiet pubbliċi u 
timponi fuq il-Partijiet u fuq l-awtoritajiet 
pubbliċi obbligi rigward l-aċċess għall-
informazzjoni u l-parteċipazzjoni pubblika 
u l-aċċess għall-ġustizzja f'kwistjonijiet 
ambjentali, li jinkludu l-ġestjoni ta' fjuwil 
użat u skart radjuattiv.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) L-operazzjoni tar-reatturi nukleari 
wkoll tiġġenera fjuwil użat. Kull Stat 
Membru jista’ jiddefinixxi l-politika taċ-
ċiklu tal-fjuwil tiegħu billi jqis il-fjuwil 
użat bħala riżorsa ta’ valur li tista’ tiġi 
riproċessata, jew billi jiddeċiedi li jarmih 
bħala skart. Irrispettivament mill-għażla li 
ssir, għandu jitqies ir-rimi ta’ skart ta’ 
livell għoli, li jiġi sseparat waqt ir-
riproċessar, jew ta’ fjuwil użat meqjus 

(25) L-operazzjoni tar-reatturi nukleari, kif 
ukoll id-dekummissjonar tagħhom, ukoll
tiġġenera fjuwil użat u skart radjuattiv. 
Kull Stat Membru jista’ jiddefinixxi l-
politika taċ-ċiklu tal-fjuwil tiegħu billi jqis 
il-fjuwil użat bħala riżorsa ta’ valur li tista’ 
tiġi riproċessata, jew billi jiddeċiedi li 
jarmih bħala skart. Irrispettivament mill-
għażla li ssir, għandu jitqies il-ħżin jew ir-
rimi finali ta’ skart ta’ livell għoli, li jiġi 
sseparat waqt ir-riproċessar, jew ta’ fjuwil 
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bħala skart. użat meqjus bħala skart.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 25 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Fjuwils użati maħżuna f'tankijiet, 
jirrappreżentaw sors potenzjali 
addizzjonali ta' radjuattività fl-ambjent, 
b'mod partikolari jekk it-tankijiet għat-
tberrid ma jibqgħux mgħottija, kif seħħ 
dan l-aħħar f’Fukushima.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 27 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) Il-perikli tar-rimi tal-iskart 
radjuattiv saru evidenti fl-inċident ta' 
Fukushima u inċidenti simili jistgħu jiġru 
f'installazzjonijiet eżistenti jew li qegħdin 
jinbnew f'żoni tal-Unjoni u fil-pajjiżi 
ġirien tagħha li qegħdin f'riskju għoli ta’ 
terremoti jew tsunami, bħal Akkuyu (it-
Turkija). L-Unjoni għandha tieħu kull 
miżura xierqa biex ma tħallix li jsir rimi 
ta' skart radjuattiv f'tali żoni.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 29 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Il-kunċett ta’ rimi tipiku għal skart ta’ 
livell baxx u medju ta’ attività u ta’ ħajja 
qasira huwa rimi qrib is-superfiċje. Wara 
30 sena ta’ riċerka, huwa aċċettat b’mod 

(29) Il-kunċett ta’ rimi tipiku għal skart ta’ 
livell baxx u medju ta’ attività u ta’ ħajja 
qasira huwa rimi qrib wiċċ l-art. Wara 30 
sena ta’ riċerka, huwa aċċettat b’mod 
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wiesa’ fil-livell tekniku li r-rimi ġeoloġiku 
fil-fond jirrappreżenta l-għażla l-aktar 
sikura u l-aktar sostenibbli bħala l-punt tat-
tmiem tal-ġestjoni tal-iskart ta’ livell għoli 
u l-fjuwil użat meqjus bħala skart. 
Għalhekk, għandha tiġi segwita l-
implimentazzjoni tar-rimi.

wiesa’ fil-livell tekniku li r-rimi ġeoloġiku 
fil-fond jista’ jirrappreżenta l-alternattiva
l-aktar sikura u l-aktar sostenibbli bħala l-
punt tat-tmiem tal-ġestjoni tal-iskart ta’ 
livell għoli u l-fjuwil użat meqjus bħala 
skart. L-implimentazzjoni tista' tiġi 
segwita jekk jiġu riżolti l-kwistjonijiet ta' 
sikurezza pendenti.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 30 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Għalkemm kull Stat Membru hu 
responsabbli għall-politika tiegħu stess 
dwar il-ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-iskart 
radjuattiv, il-politika għandha tirrispetta l-
prinċipji ta’ sikurezza rilevanti u 
fundamentali stabbiliti mill-IAEA. Huwa l-
obbligu etiku ta’ kull Stat Membru li jevita 
kwalunkwe piż eċċessiv fuq il-
ġenerazzjonijiet futuri fir-rigward tal-fjuwil 
użat u tal-iskart radjuattiv eżistenti, kif 
ukoll dawk mistennija mid-
dekummissjonar ta’ installazjonijiet
nukleari eżistenti.

(30) Għalkemm kull Stat Membru hu 
responsabbli għall-politika tiegħu stess 
dwar il-ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-iskart 
radjuattiv, dik il-politika għandha tirrispetta 
l-prinċipji ta’ sikurezza rilevanti u 
fundamentali stabbiliti mill-IAEA. Huwa l-
obbligu etiku ta’ kull Stat Membru li jevita 
kwalunkwe piż eċċessiv fuq il-
ġenerazzjonijiet futuri fir-rigward tal-fjuwil 
użat u tal-iskart radjuattiv eżistenti, kif 
ukoll dawk mistennija mid-
dekummissjonar ta’ installazzjonijiet
nukleari eżistenti. L-Istati Membri 
għandhom għalhekk jistabbilixxu politika 
għad-dekummissjonar li tiggarantixxi li l-
faċilitajiet jiżżarmaw bl-akbar mod sikur 
possibbli u kemm jista’ jkun malajr wara 
li jingħalqu.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 31 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Għall-ġestjoni responsabbli tal-fjuwil 
użat u tal-iskart radjuattiv, kull Stat 
Membru għandu jistabbilixxi qafas 
nazzjonali li jiżgura impenji politiċi u teħid 

(31) Għall-ġestjoni responsabbli tal-fjuwil 
użat u tal-iskart radjuattiv, kull Stat 
Membru għandu jistabbilixxi qafas 
nazzjonali li jiggarantixxi impenji politiċi 
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tad-deċiżjonijiet pass wara pass li jiġi 
implimentat permezz ta’ leġiżlazzjoni 
xierqa, regolamentazzjoni u 
organizzazzjoni b’allokazzjoni ċara tar-
responsabbiltajiet.

u teħid tad-deċiżjonijiet pass wara pass, bi 
qbil mal-Konvenzjoni ta' Aarhus,
implimentati permezz ta’ leġiżlazzjoni 
xierqa, regolamentazzjoni u 
organizzazzjoni b’allokazzjoni ċara tar-
responsabbiltajiet.

Ġustifikazzjoni
Bħala parti kontraenti għall-Konvenzjoni ta' Aarhus tal-25 ta' Ġunju 1998 dwar l-Aċċess 
għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni Pubblika fit-Teħid tad-Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-
Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali, l-Unjoni Ewropea impenjat ruħha li tirrispetta l-
prinċipji ta' din il-konvenzjoni internazzjonali u inkorporathom fid-Direttiva 2003/35/KE tas-
26 ta' Mejju 2003 li tipprovdi għall-parteċipazzjoni pubblika rigward it-tfassil ta’ ċerti 
pjanijiet u programmi li għandhom x’jaqsmu mal-ambjent.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 33 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Għandu jiġi stabbilit programm 
nazzjonali biex jiżgura t-traspożizzjoni tad-
deċiżjonijiet politiċi f'dispożizzjonijiet ċari 
għall-implimentazzjoni f’waqtha tal-passi 
kollha tal-ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-
iskart radjuattiv mill-ġenerazzjoni sar-rimi. 
Dan għandu jinkludi l-attivitajiet kollha li 
jirrigwardaw l-immaniġġar, il-
pretrattament, it-trattament, il-
kundizzjonar, il-ħżin, u r-rimi ta’ skart 
radjuattiv. Il-programm nazzjonali jista’ 
jkun dokument ta’ referenza jew sett ta’ 
dokumenti.

(33) Għandu jiġi stabbilit programm 
nazzjonali biex jiżgura t-traspożizzjoni tad-
deċiżjonijiet politiċi f'dispożizzjonijiet ċari 
għall-implimentazzjoni f’waqtha tal-passi 
kollha tal-ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-
iskart radjuattiv mill-ġenerazzjoni sar-rimi. 
Dan għandu jinkludi l-attivitajiet kollha li 
jirrigwardaw l-immaniġġar, il-
pretrattament, it-trattament, il-
kundizzjonar, il-ħżin, u r-rimi ta’ skart 
radjuattiv u fjuwil użat u għandu jkun 
konformi mal-prinċipji stipulati fil-
Konvenzjoni ta' Aarhus. Il-programm 
nazzjonali jista’ jkun dokument ta’ 
referenza jew sett ta’ dokumenti.

Ġustifikazzjoni
Bħala parti kontraenti għall-Konvenzjoni ta' Aarhus tal-25 ta' Ġunju 1998 dwar l-Aċċess 
għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni Pubblika fit-Teħid tad-Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-
Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali, l-Unjoni Ewropea impenjat ruħha li tirrispetta l-
prinċipji ta' din il-konvenzjoni internazzjonali u inkorporathom fid-Direttiva 2003/35/KE tas-
26 ta' Mejju 2003 li tipprovdi għall-parteċipazzjoni pubblika rigward it-tfassil ta’ ċerti 
pjanijiet u programmi li għandhom x’jaqsmu mal-ambjent.
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Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 34 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) Jeħtieġ li l-ħaddiema tul il-katina 
kollha tal-ġestjoni tal-fjuwil użat u skart 
radjuattiv ikunu protetti u koperti, 
irrispettivament mill-attività jew l-istejtus 
tagħhom. L-effetti fit-tul fuq is-saħħa u s-
sikurezza tal-ħaddiema għandhom jitqiesu 
fi kwalunkwe strument ta' ġestjoni għall-
fjuwil użat jew skart radjuattiv.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 34 b (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34b) Fl-implimentazzjoni ta' din id-
Direttiva, il-ħaddiema fil-periklu 
għandhom jingħataw attenzjoni speċjali. 
In-nuqqas ta' konformità mal-
leġiżlazzjoni dwar is-saħħa u s-sikurezza 
għandu jiġi segwit minn sanzjonijiet 
immedjati u severi.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 35 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) It-trasparenza hi importanti fil-
ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-iskart 
radjuattiv. Din it-trasparenza għandha tiġi 
pprovduta billi jinkisbu tagħrif u 
opportunitajiet pubbliċi effettivi għall-
partijiet involuti u kkonċernati kollha biex 

(35) Il-Konvenzjoni ta' Aarhus għandha 
tiġi rrispettata fir-rigward tal-ġestjoni tal-
fjuwil użat u tal-iskart radjuattiv. Dan 
ifisser li jkun iggarantit l-aċċess tal-
pubbliku u tal-partijiet interessati kollha
kkonċernati għal informazzjoni dwar ir-
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dawn ikunu jistgħu jipparteċipaw fil-
proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

rimi, u li għandu jiġi stipulat li l-pubbliku 
u l-partijiet interessati kollha kkonċernati 
għandhom ikunu involuti fi stadju bikri
fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Jekk 
l-aċċess għall-informazzjoni jiġi miċħud 
fir-rigward tad-deċiżjonijiet koperti mir-
rekwiżit għall-parteċipazzjoni pubblika, u 
b'mod ġenerali f’każ ta’ ksur tal-liġi 
ambjentali, kwalunkwe persuna naturali 
jew ġuridika għandu jkollha d-dritt li 
toġġezzjona u li tibda proċedimenti legali.

Ġustifikazzjoni
Bħala parti kontraenti għall-Konvenzjoni ta' Aarhus tal-25 ta' Ġunju 1998 dwar l-Aċċess 
għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni Pubblika fit-Teħid tad-Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-
Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali, l-Unjoni Ewropea impenjat ruħha li tirrispetta l-
prinċipji ta' din il-konvenzjoni internazzjonali u inkorporathom fid-Direttiva 2003/35/KE tas-
26 ta' Mejju 2003 li tipprovdi għall-parteċipazzjoni pubblika rigward it-tfassil ta’ ċerti 
pjanijiet u programmi li għandhom x’jaqsmu mal-ambjent.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 37 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Uħud mill-Istati Membri jqisu li l-
kondiviżjoni tal-faċilitajiet għall-ġestjoni 
tal-fjuwil użat u tal-iskart radjuattiv, 
inklużi l-faċilitajiet tar-rimi, hija għażla
potenzjalment utli meta tiġi bbażata fuq 
ftehim bejn l-Istati Membri kkonċernati.

(37) Uħud mill-Istati Membri jqisu li l-
kondiviżjoni tal-faċilitajiet għall-ġestjoni 
tal-fjuwil użat u tal-iskart radjuattiv, 
inklużi l-faċilitajiet tar-rimi, hija 
alternattiva potenzjalment utli u 
kosteffettiva meta tiġi bbażata fuq ftehim 
bejn l-Istati Membri kkonċernati.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 41 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Iż-żamma u l-iżvilupp tal-kompetenzi 
u l-ħiliet li qed jiżviluppaw aktar fil-
ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-iskart 
radjuattiv bħala element essenzjali li bih 

(41) Iż-żamma u l-iżvilupp tal-kompetenzi 
u l-ħiliet li qed jiżviluppaw aktar fil-
ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-iskart 
radjuattiv bħala element essenzjali li bih 
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jiġu żgurati livelli għolja ta’ sikurezza, 
għandhom ikunu bbażati fuq taħlita ta’ 
tagħlim permezz ta’ esperjenza 
operazzjonali, riċerka xjentifika u żvilupp 
teknoloġiku u kooperazzjoni teknika bejn 
dawk kollha involuti.

jiġu żgurati livelli għolja ta’ protezzjoni
tas-saħħa u tal-ambjent, ta’ sikurezza, u 
ta’ trasparenza, għandhom ikunu bbażati 
fuq taħlita ta’ tagħlim permezz ta’ 
esperjenza operazzjonali, riċerka xjentifika 
u żvilupp teknoloġiku u kooperazzjoni 
teknika bejn dawk kollha involuti.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Tiżgura li l-Istati Membri jipprovdu 
arranġamenti nazzjonali xierqa għal livell 
għoli ta’ sikurezza fil-ġestjoni tal-fjuwil 
użat u tal-iskart radjuattiv biex il-ħaddiema 
u l-pubbliku ġenerali jiġu protetti minn 
perikli kkawżati mir-radjazzjoni jonizzanti.

(2) Hija tiżgura li l-Istati Membri 
jipprovdu arranġamenti nazzjonali xierqa 
għall-aktar livell għoli ta’ sikurezza fil-
ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-iskart 
radjuattiv biex il-ħaddiema u l-pubbliku 
ġenerali jiġu protetti minn perikli kkawżati 
mir-radjazzjoni jonizzanti.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għall-istadji kollha tal-ġestjoni tal-
fjuwil użat meta dan jirriżulta mill-operat 
ta’ reatturi nukleari ċivili jew inkella huwa 
ġestit f'attivitajiet ċivili;

(a) għall-istadji kollha tal-ġestjoni tal-
fjuwil użat, inkluża t-trasportazzjoni, meta 
dan jirriżulta mill-operat ta’ reatturi 
nukleari ċivili jew inkella huwa ġestit 
f'attivitajiet ċivili;

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għall-istadji kollha ta’ ġestjoni tal-iskart (b) għall-istadji kollha ta’ ġestjoni tal-iskart 
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radjuattiv, mill-ġenerazzjoni sar-rimi, meta 
l-iskart radjuattiv jirriżulta mill-attivitajiet 
ċivili jew inkella huwa ġestit f'attivitajiet 
ċivili;

radjuattiv, mill-ġenerazzjoni sal-ħżin jew 
ir-rimi finali, u inkluża t-trasportazzjoni;

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) ‘ġestjoni ta' skart radjuattiv’ tfisser l-
attivitajiet kollha li għandhom x'jaqsmu 
mal-immaniġġar, il-pretrattament, it-
trattament, il-kundizzjonar, il-ħżin jew ir-
rimi ta’ skart radjuattiv, minbarra t-
trasportazzjoni barra mis-sit;

(7) ‘ġestjoni ta' skart radjuattiv’ tfisser l-
attivitajiet kollha li għandhom x'jaqsmu 
mal-immaniġġar, il-pretrattament, it-
trattament, il-kundizzjonar, il-ħżin jew ir-
rimi ta’ skart radjuattiv, inkluż il-
monitoraġġ ta’ dawk l-operazzjonijiet u x-
xogħol ta' manutenzjoni sussegwenti fuq 
siti finali jew temporanji għall-ħżin ta' 
skart radjuattiv, inkluża t-trasportazzjoni 
barra mis-sit;

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) ‘ġestjoni ta’ fjuwil użat’ tfisser l-
attivitajiet kollha relatati mal-immaniġġar, 
il-ħżin, ir-riproċessar, jew ir-rimi ta’ fjuwil 
użat, minbarra t-trasportazzjoni barra mis-
sit;

(11) ‘ġestjoni ta’ fjuwil użat’ tfisser l-
attivitajiet kollha relatati mal-immaniġġar, 
il-ħżin, inkluż f'tankijiet ta' ħżin 
intermedju, ir-riproċessar, jew ir-rimi ta’ 
fjuwil użat, inkluża t-trasportazzjoni barra 
mis-sit;

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) ‘ħżin’ tfisser iż-żamma ta' fjuwil użat (13) ‘ħżin’ tfisser iż-żamma ta' fjuwil użat 
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jew ta' skart radjuattiv f’faċilità awtorizzata 
bl-intenzjoni li jiġi rkuprat.

jew ta' skart radjuattiv f’faċilità awtorizzata 
bil-possibbiltà konkreta li jiġi rkuprat fi 
żmien fit-tul.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ġenerazzjoni tal-iskart radjuattiv 
tinżamm sal-minimu prattikabbli, f’termini 
kemm tal-attività u kemm tal-volum, 
permezz ta’ miżuri ta' disinn xierqa u ta' 
prattiki tal-operat u tad-dekummissjonar, 
inklużi r-riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid ta’ 
materjali konvenzjonali;

(a) il-ġenerazzjoni tal-iskart radjuattiv 
tinżamm sal-minimu prattikabbli, f’termini 
kemm tal-attività u kemm tal-volum, 
permezz tal-użu ta' alternattivi, fejn ikunu 
jeżistu alternattivi sostenibbli 
ekonomikament, soċjalment u 
ambjentalment, miżuri ta' disinn xierqa u 
ta' prattiki tal-operat u tad-
dekummissjonar, inklużi r-riċiklaġġ u l-użu 
mill-ġdid ta’ materjali konvenzjonali;

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt d 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-fjuwil użat u l-iskart radjuattiv jiġu 
mmaniġġati b’mod sikur, inkluż fuq 
terminu ta' żmien twil.

(d) il-fjuwil użat u l-iskart radjuattiv jiġu 
mmaniġġati b’mod sikur sakemm ikunu 
ta' periklu għall-persuni u għall-ambjent;

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt d a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-esponiment tal-ħaddiema u tal-
pubbliku għall-fjuwil użat u għall-iskart 
radjuattiv jeħtieġ li jiġi evitat;

Emenda 23
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Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt d b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) jittieħdu miżuri sabiex ikunu koperti 
riskji futuri tas-saħħa u ambjentali għall-
ħaddiema esposti u għall-pubbliku 
ġenerali;

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-iskart radjuattiv għandu jintrema fl-
Istat Membru fejn ikun ġie ġġenerat, 
sakemm ma jiġux konklużi ftehimiet bejn 
l-Istati Membri biex jużaw il-faċilitajiet 
tar-rimi f’wieħed minnhom.

(3) L-iskart radjuattiv għandu jintrema fl-
Istat Membru fejn ikun ġie ġġenerat, 
sakemm ma jiġux konklużi b’mod 
volontarju ftehimiet bejn l-Istati Membri 
biex jużaw il-faċilitajiet tal-ħżin jew tar-
rimi f’wieħed minnhom.

Emenda 25

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Din id-Direttiva ma għandhiex 
taffettwa d-dritt ta' Stat Membru, jew 
impriża li tinsab fl-Istat Membru, li lejh:
(a) jintbagħat skart radjuattiv biex jiġi 
pproċessat; jew
(b) jintbagħat materjal ieħor bl-iskop li l-
iskart radjuattiv jiġi rkuprat,
li jirritorna l-iskart radjuattiv li jkun ġie 
ttrattat lejn il-pajjiżi ta' oriġini tiegħu. 
Lanqas ma għandha taffettwa d-dritt ta' 
Stat Membru jew ta' impriża f'dak l-Istat 
Membru li se jirċievi fjuwil użat biex jiġi 
pproċessat mill-ġdid, li jirritorna fil-pajjiż 
ta' origini tiegħu, l-iskart radjuattiv 
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irkuprat mill-operazzjoni ta' riproċessar.

Ġustifikazzjoni
Ftehimiet dwar esportazzjonijiet ta' skart radjuattiv li ġew konklużi bejn pajjiżi, għandhom 
jiġu eżaminati fuq bażi każ b'każ u ma għandhomx ikunu pprojbiti. Id-direttiva ma għandhiex 
toħloq inċertezza legali dwar ir-ritorn ta 'skart finali wara r-riproċessar ta' fjuwil użat, fil-
pajjiż fejn il-fjuwil nukleari ntuża u għandha tkun konformi bis-sħiħ mad-Direttiva tal-Kunsill 
2006/117 /Eurotom dwar is-superviżjoni u l-kontroll ta' vjeġġi ta' skart radjuattiv u ta' 
kombustibbli nukleari eżawrit.

Emenda 26

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) L-iskart radjuattiv ma għandux 
jintrema f'żoni li qegħdin f'riskju għoli ta’ 
terremot jew tsunami.

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) azzjonijiet ta’ infurzar, inklużi s-
sospensjoni ta’ attivitajiet u l-modifika jew 
ir-revoka ta’ liċenzja;

(e) azzjonijiet ta’ infurzar, inklużi s-
sospensjoni ta’ attivitajiet u l-modifika jew 
ir-revoka ta’ liċenzja, li jkopru, inter alia, 
ksur tal-leġiżlazzjoni rigward saħħa u 
sikurezza għall-ħaddiema konċernati;

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt f a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) miżuri biex jiżguraw li l-finanzjament 
meħtieġ għall-ġestjoni ta' fjuwil użat u 
skart radjuattiv u għal skopijiet ta' 
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tqegħid ikun stabbilit mill-awtorità 
regolatorja kompetenti fuq il-bażi ta' 
proċess trasparenti li jkun rieżaminat 
regolarment u li fih id-detentur tal-
liċenzja ikun dejjem involut .

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda tfittex li tiżgura li l-finanzjament meħtieġ biex ikopri l-ġestjoni ta' fjuwil użat u 
skart radjuattiv, kif ukoll operazzjonijiet ta' tqegħid, ikun stabbilit fuq il-bażi ta' proċess 
effiċjenti u trasparenti li fih id-detenturi ta' liċenzja jingħataw garanzija li jesprimu l-opinjoni 
tagħhom.

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-qafas nazzjonali jinżamm u jittejjeb kif 
meħtieġ, filwaqt li titqies l-esperjenza 
operattiva u dik miksuba mill-każijiet tas-
sikurezza kif imsemmi fl-Artikolu 8, u l-
iżvilupp tat-teknoloġija u r-riżultati tar-
riċerka.

(2) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-qafas nazzjonali jinżamm u jittejjeb kif 
meħtieġ, filwaqt li titqies l-esperjenza 
operattiva u dik miksuba mill-każijiet tas-
sikurezza kif imsemmi fl-Artikolu 8, u l-
aqwa teknoloġija disponibbli (BAT) u r-
riżultati tar-riċerka.

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-programmi nazzjonali għandhom 
ikunu soġġetti għal valutazzjonijiet dwar 
l-impatt soċjoekonomiku u ambjentali u 
jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda riskju 
ta' rilaxx tal-uranju.

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3 a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-awtorità regolatorja kompetenti 
jkollha s-setgħat u r-riżorsi sabiex twettaq 
regolarment valutazzjonijiet dwar 
sikurezza, investigazzjonijiet u kontrolli 
nukleari, u fejn meħtieġ, azzjoni ta’ 
infurzar fil-faċilitajiet saħansitra waqt id-
dekummissjonar. Is-saħħa u s-sikurezza 
tal-ħaddiema, inklużi ta’ kuntratturi 
sekondarji, kif ukoll il-livelli ta’ persunal 
u t-taħriġ, għandhom jagħmlu parti minn 
dawn il-valutazzjonijiet.

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3 b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-awtorità regolatorja kompetenti tkun 
awtorizzata li tissospendi l-operat 
f'każijiet fejn is-sikurezza ma tkunx 
garantita.

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3 c (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3c) L-awtorità regolatorja kompetenti 
għandha tirrapporta lill-Istati Membri u 
lill-organizzazzjonijiet kompetenti, lid-
detenturi tal-liċenzji, lir-rappreżentanti 
tal-ħaddiema dipendenti fuq id-detentur 
tal-liċenzja, lill-kuntratturi sekondarji u 
lill-pubbliku ġenerali, dwar ir-riżultati tal-
valutazzjonijiet tagħha.

Emenda 34
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Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw il-mument li fih ir-
responsabbiltà għall-ġestjoni ta' fjuwil 
użat u ta’ skart radjuattiv tiġi trasferita 
mid-detentur tal-liċenzja lill-korp fdat bil-
ġestjoni tiegħu, skont il-liġi nazzjonali.

Ġustifikazzjoni
Din l-emenda tfittex li tagħmilha ċara meta eżattament ir-responsabbiltà għall-ġestjoni ta' 
fjuwil użat u skart radjuattiv tgħaddi mid-detentur tal-liċenzja għall-korp fdat bil-ġestjoni fit-
tul tiegħu. Dan minħabba li materjal radjuattiv jista' jiġi ttrasferit qabel it-tmiem tal-ħajja utli 
ta' faċilità nukleari, f'liema każ id-detentur tal-liċenzja ma jistax jinżamm responsabbli għal 
materjal li ma għadux miżmum fil-faċilità.

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-qafas nazzjonali jesiġi li d-detenturi ta’ 
liċenzja, taħt is-superviżjoni tal-awtorità 
regolatorja kompetenti, jivvalutaw u 
jivverifikaw, u jtejbu b’mod kontinwu, 
safejn raġonevolment possibbli, is-
sikurezza tal-attivitajiet u l-faċilitajiet
tagħhom b’mod sistematiku u verifikabbli.

(2) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-qafas nazzjonali jesiġi li d-detenturi ta’ 
liċenzja, taħt is-superviżjoni tal-awtorità 
regolatorja kompetenti, jivvalutaw u 
jivverifikaw, u jtejbu b’mod kontinwu, 
safejn raġonevolment possibbli, is-
sikurezza tal-attivitajiet tagħhom, inklużi s-
saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema u tal-
kuntratturi sekondarji u s-sikurezza tal-
faċilitajiet tagħhom, b’mod sistematiku u 
verifikabbli. Id-detenturi tal-liċenzji 
għandhom jirrappurtaw lill-awtorità 
regolatorja kompetenti u lil 
organizzazzjonijiet oħra kompetenti, lir-
rappreżentanti tal-ħaddiema, lill-
kuntratturi sekondarji u lill-pubbliku 
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ġenerali dwar ir-riżultati tal-
valutazzjonijiet tagħhom.

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-valutazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 2 għandhom jinkludu l-verifika li 
hemm implimentati miżuri biex 
jipprevjenu inċidenti u jtaffu l-
konsegwenzi tal-inċidenti, inkluża l-
verifika tal-barrieri fiżiċi u l-proċeduri 
amministrattivi tad-detentur ta’ liċenzja fir-
rigward tal-protezzjoni li jridu jfallu qabel 
ma l-ħaddiema u l-pubbliku ġenerali jiġu 
affettwati b’mod sinifikanti mir-radjazzjoni 
jonizzanti.

(3) Il-valutazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 2 għandhom jinkludu l-verifika li 
hemm implimentati miżuri biex 
jipprevjenu inċidenti u attakki fiżiċi u 
jtaffu l-konsegwenzi tal-inċidenti u tal-
attakki fiziċi, inkluża l-verifika tal-barrieri 
fiżiċi u l-proċeduri amministrattivi tad-
detentur ta’ liċenzja fir-rigward tal-
protezzjoni li jridu jfallu qabel ma l-
ħaddiema u l-pubbliku ġenerali jiġu 
affettwati b’mod sinifikanti mir-radjazzjoni 
jonizzanti.

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 5 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li d-detenturi tal-liċenzji jinfurmaw, mill-
aktar fis possibbli, lill-awtoritajiet 
transkonfinali reġjonali u lokali bil-
pjanijiet tagħhom dwar it-twaqqif ta' 
faċilità għall-ġestjoni tal-iskart, jekk tali 
faċilità tinsab f'distanza mill-fruntiera 
nazzjonali li x'aktarx twassal għal 
influwenza transkonfinali matul il-bini, l-
operat jew wara l-abbandun tal-faċilità 
jew fil-każ li jseħħ inċident relatat mal-
faċilità.

Emenda 38
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Proposta għal direttiva
Artikolu 7 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
L-immarkar u d-dokumentazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
detenturi jimmarkaw il-kontenituri u 
jiddokumentaw ir-rimi ta' fjuwil użat u ta’ 
skart radjuattiv 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.

Ġustifikazzjoni
Dan huwa maħsub biex ġenerazzjonijiet futuri jkunu jafu jekk il-kontenituri humiex mimlija b' 
materja prima prezzjuża u/jew b' sustanzi perikolużi.

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-każ tas-sikurezza u l-valutazzjoni ta’ 
appoġġ dwar is-sikurezza għandhom 
ikopru l-lokalizzazzjoni, id-disinn, il-bini, 
l-operat u d-dekummissjonar ta’ faċilità 
jew l-għeluq ta’ faċilità tar-rimi; il-każ tas-
sikurezza għandu jispeċifika l-istandards 
applikati għal din il-valutazzjoni. Għandha 
tiġi indirizzata s-sikurezza ta’ wara l-
għeluq fuq terminu ta' żmien twil, b'mod 
partikolari dwar kif tista’ tiġi żgurata 
permezz ta’ mezzi passivi sa fejn ikun l-
aktar possibbli.

(2) Il-każ tas-sikurezza u l-valutazzjoni ta’ 
appoġġ dwar is-sikurezza għandhom 
ikopru l-lokalizzazzjoni, id-disinn, il-bini, 
l-operat u d-dekummissjonar ta’ faċilità 
jew l-operat ta' tankijiet tal-fjuwils użati, 
ta' faċilità għall-ħżin finali jew l-operat 
tagħha u l-għeluq ta’ faċilità tar-rimi; il-
każ tas-sikurezza għandu jispeċifika l-
istandards applikati għal din il-
valutazzjoni. Għandha tiġi indirizzata s-
sikurezza ta’ wara l-għeluq u fuq terminu 
ta' żmien twil, b'mod partikolari dwar kif 
tista’ tiġi żgurata permezz ta’ mezzi passivi 
sa fejn ikun l-aktar possibbli. L-argument 
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ta' sikurezza u l-valutazzjoni tas-sikurezza 
li ssostnih għandhom jinkludu 
valutazzjoni dwar ir-riskji għas-saħħa u s-
sikurezza tal-ħaddiema, inklużi dawk ta’ 
kuntratturi sekondarji, u dwar il-
kompetenzi u n-numru ta' persunal 
meħtieġa għall-operat dejjem sikur tal-
faċilità, sabiex tkun tista’ tittieħed azzjoni 
f‘każ li jseħħ xi inċident.

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-każ tas-sikurezza għal faċilità għandu 
jiddeskrivi l-aspetti kollha li jirrigwardaw 
is-sikurezza tas-sit, id-disinn tal-faċilità u l-
miżuri ta’ kontroll ta' ġestjoni u l-kontrolli 
regolatorji. Il-każ tas-sikurezza u l-
valutazzjoni ta’ appoġġ dwar is-sikurezza 
għandhom juru l-livell tal-protezzjoni 
pprovduta u għandhom jiżguraw lill-
awtorità regolatorja kompetenti u lil 
partijiet interessati oħra li r-rekwiżiti tas-
sikurezza se jiġu ssodisfati.

(3) Il-każ tas-sikurezza għal faċilità għandu 
jiddeskrivi l-aspetti kollha li jirrigwardaw 
is-sikurezza tas-sit, id-disinn tal-faċilità, id-
dekummissjar tal-faċilità jew partijiet 
minnha u l-miżuri ta’ kontroll ta' ġestjoni 
u l-kontrolli regolatorji. Il-każ tas-
sikurezza u l-valutazzjoni ta’ appoġġ dwar 
is-sikurezza għandhom juru l-livell tal-
protezzjoni pprovduta u għandhom 
jiżguraw lill-awtorità regolatorja 
kompetenti u lil partijiet interessati oħra li 
r-rekwiżiti tas-sikurezza se jiġu ssodisfati.

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
qafas nazzjonali jinkludi arranġamenti 
għall-edukazzjoni u t-taħriġ li jkopru l-
ħtiġijiet tal-partijiet kollha li għandhom 
responsabbiltajiet għall-ġestjoni tal-fjuwil 
użat u tal-iskart radjuattiv sabiex l-għarfien 
espert u l-ħiliet jinżammu u jiġu żviluppati 
aktar.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
qafas nazzjonali jinkludi arranġamenti 
għall-edukazzjoni u t-taħriġ li jkopru l-
ħtiġijiet tal-partijiet kollha li għandhom 
responsabbiltajiet għall-ġestjoni tal-fjuwil 
użat u tal-iskart radjuattiv sabiex l-għarfien 
espert u l-ħiliet jinżammu u jiġu żviluppati 
aktar, id f’id mal-progress tekniku u 
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xjentifiku.

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
qafas nazzjonali jinkludi programmi li 
jsostnu riċerka għat-tnaqqis tal-
produzzjoni tal-iskart u għall-ġestjoni tal-
iskart radjuattiv.

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
qafas nazzjonali jiggarantixxi li riżorsi 
finanzjarji xierqa jkunu disponibbli meta 
meħtieġa għall-ġestjoni tal-fjuwil użat u 
tal-iskart radjuattiv, filwaqt li titqies ir-
responsabbiltà tal-produtturi tal-iskart 
radjuattiv.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
qafas nazzjonali jiggarantixxi li riżorsi 
finanzjarji xierqa jkunu disponibbli meta 
meħtieġa għall-ġestjoni tal-fjuwil użat u 
tal-iskart radjuattiv, filwaqt li titqies ir-
responsabbiltà tal-produtturi tal-iskart 
radjuattiv, kwistjonijiet ta' saħħa u 
sikurezza u mard okkupazzjonali li jistgħu 
joħorġu fuq żmien fit-tul wara li individwi 
jkunu esposti għal elementi radjuattivi, 
skont il-prinċipju ta' "min iniġġes 
iħallas".

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
programmi ta' garanzija tal-kwalità li 
jikkonċernaw is-sikurezza tal-ġestjoni tal-

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
programmi ta' garanzija tal-kwalità li 
jikkonċernaw il-ġestjoni tal-fjuwil użat u 
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fjuwil użat u tal-iskart radjuattiv jiġu 
stabbiliti u implimentati.

tal-iskart radjuattiv ikunu stabbiliti u 
implimentati.

Ġustifikazzjoni

Il-garanzija tal-kwalità tittratta mhux biss mas-sikurezza iżda mal-aspetti kollha tal-ġestjoni 
tal-fjuwil użat u l-iskart radjuattiv.

Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
t-tagħrif dwar il-ġestjoni tal-fjuwil użat u 
tal-iskart radjuattiv ikun għad-
dispożizzjoni tal-ħaddiema u tal-pubbliku 
ġenerali. Dan l-obbligu jinkludi l-fatt li jiġi 
żgurat li l-awtorità regolatorja kompetenti 
tgħarraf lill-pubbliku dwar l-oqsma tal-
kompetenza tagħha. It-tagħrif għandu 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u l-obbligi 
internazzzjonali, sakemm dan ma jqegħidx 
f’periklu l-interessi l-oħra rikonoxxuti fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew fl-obbligi 
internazzjonali bħal pereżempju, inter 
alia, is-sikurezza.

(1) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-ħaddiema u l-pubbliku ġenerali 
jkollhom aċċess għal tagħrif dwar il-
ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-iskart 
radjuattiv u l-bini ta' faċilità għar-rimi tal-
iskart radjuattiv u tal-fjuwil użat. Dan l-
obbligu jinkludi li jiġi żgurat li l-awtorità 
regolatorja kompetenti tipprovdi 
regolarment, kif suppost u b'mod effikaċi 
tagħrif aġġornat dwar ir-rimi ta' skart 
radjuattiv u ta’ fjuwil użat lill-persuni 
kollha legali u fiżiċi, fuq talba min-naħa 
tagħhom. Kull Stat Membru għandu 
jiżgura li l-awtoritajiet regolatorji 
kompetenti jkunu f'pożizzjoni li joffru 
konsulenza lil persuni naturali jew legali 
kif jistgħu jkollhom aċċess għall-
informazzjoni. It-tagħrif għandu jitqiegħed 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali u l-obbligi 
internazzjonali, l-aktar il-Konvenzjoni ta’ 
Aarhus. L-informazzjoni li tkun relevanti 
direttament għas-saħħa u s-sikurezza tal-
ħaddiema u tal-pubbliku (b'mod 
partikolari emissjonijiet radjuattivi u 
tossiċi u l-esponiment għall-emissjonijiet) 
għandha tkun disponibbli pubblikament 
irrispettivament miċ-ċirkostanzi.



PE460.611v03-00 24/26 AD\864299MT.doc

MT

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-proċeduri tal-parteċipazzjoni 
pubblika għandhom jinkludu perjodi ta' 
żmien raġonevoli għall-fażijiet differenti, 
fejn ikun hemm żmien biżżejjed biex il-
pubbliku jkun infurmat u biex il-pubbliku 
jipprepara u jipparteċipa b'mod effettiv 
matul il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Kull Stat Membru għandu jiżgura li 
fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjoni se 
jitqies, kif ikun xieraq, l-eżitu tal-
parteċipazzjoni pubblika.

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-Istati Membri għandhom 
jinfurmaw lill-awtoritajiet transkonfinali 
reġjonali u lokali bil-programmi 
nazzjonali tagħhom mill-aktar fis 
possibbli, jekk l-implimentazzjoni x'aktarx 
ikun se jkollha effetti transkonfinali.

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3 b (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Fi ħdan il-programmi nazzjonali, l-
Istati Membri għandhom jindikaw b'mod 
ċar ir-riżorsi finanzjarji disponibbli għall-
ġestjoni ta' fjuwil użat u skart radjuattiv.

Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Kummissjoni se tqis il-kjarifiki u l-
progress tal-Istati Membri f'dak li għandu 
x'jaqsam mal-programmi nazzjonali tal-
ġestjoni tal-iskart, meta tkun qed tiddeċiedi 
rigward id-dispożizzjoni ta' għajnuna 
finanzjarja jew teknika tal-Euratom għall-
faċilitajiet jew l-attivitajiet ta' ġestjoni tal-
fjuwil użat u tal-iskart radjuattiv, jew meta 
tkun qed tifformula l-opinjonijiet tagħha 
rigward il-proġetti ta' investiment skont l-
Artikolu 43 tat-Trattat tal-Euratom.

(4) Il-Kummissjoni se tqis in-notifiki u l-
progress tal-Istati Membri f'dak li għandu 
x'jaqsam mal-programmi nazzjonali tal-
ġestjoni tal-iskart, meta tkun qed tiddeċiedi 
rigward id-dispożizzjoni ta' għajnuna 
finanzjarja jew teknika tal-Euratom għall-
faċilitajiet jew l-attivitajiet ta' ġestjoni tal-
fjuwil użat u tal-iskart radjuattiv, jew meta 
tkun qed tifformula l-opinjonijiet tagħha 
rigward il-proġetti ta' investiment skont l-
Artikolu 43 tat-Trattat tal-Euratom.
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