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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

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

L-Istati Membri kollha għandhom skart radjuattiv. Minbarra dan, indipendentement mill-
ġejjieni tal-applikazzjonijiet tal-elettriku nukleari u tal-applikazzjonijiet li ma jużawx elettriku 
nukleari, 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.

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 nukleari jew mill-interventi mediċi, biex timmaniġġa l-
iskart eżistenti kollu b’mod xieraq.

Minkejja dawn il-kunsiderazzjonijiet, ħafna mill-pajjiżi għad iridu jieħdu deċiżjonijiet 
importanti rigward il-ġestjoni tal-fjuwil użat u l-iskart radjuattiv. Il-ġestjoni sikura tal-iskart 
radjuattiv u tal-fjuwil użat, fl-istadji kollha mill-ġenerazzjoni għar-rimi, tirrikjedi qafas 
nazzjonali li jiżgura 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, għandhom jiġu żgurati wkoll it-tagħrif għall-pubbliku u 
l-parteċipazzjoni tiegħu fil-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet. 
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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 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 hija konsistenti 
mal-leġiżlazzjoni Ewropea eżistenti. Il-prattika industrijali attwali u l-pożizzjoni tal-
konsensus eżistenti fost l-esperti internazzjonali għandha tiġi kkunsidrata.

Immirata lejn l-użu sostenibbli tal-enerġija nukleari, il-proposta tad-Direttiva ma għandhiex 
telimina l-għażla li fil-futur jintuża materjal radjuattiv fuq medda ta' żmien twila u ma 
għandhiex twassal għal kwalunkwe 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 ma għandhomx jitwarrbu.  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 reċipjent; u bl-istess mod, Stati Membri li jwettqu attivitajiet ta' riproċessar 
għandhom jitħallew jibagħtu skart residwu lejn pajjiżi li fihom il-fjuwil użat ġie ġġenerat 
għall-ewwel darba.

Każi ta' sikurezza ma għandhomx jiġu indirizzati f'dan l-abbozz ta' proposta għal Direttiva tal-
Kunsill sakemm jirreferi biss 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.  
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 
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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
Artikolu 3 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) ‘fjuwil użat’ tfisser fjuwil nukleari li 
ġie rradjat u mneħħi b’mod permanenti 
mill-qalba ta’ reattur; il-fjuwil użat jista’ 
jew jitqies bħala riżorsa li tista’ tintuża u li 
tista’ tiġi riproċessata jew ikun intiż għar-
rimi jekk jitqies bħala skart radjuattiv;

(10) ‘fjuwil użat’ tfisser fjuwil nukleari li 
ġie rradjat u mneħħi b’mod permanenti 
miż-żona attiva ta’ reattur; il-fjuwil użat 
jista’ jew jitqies bħala riżorsa li tista’ 
tintuża u li tista’ tiġi riproċessata jew ikun 
intiż għar-rimi jekk jitqies bħala skart 
radjuattiv;

Or. cs

Din hija emenda lingwistika li taffettwa biss il-verżjoni Ċeka

Emenda 2

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 tar-rimi f’wieħed 
minnhom.

Or. en
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Emenda 3

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) 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.

Or. cs

Emenda 4

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-
fjuwil użat u tal-iskart radjuattiv jiġu 
stabbiliti u implimentati.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-garanzija tal-kwalità tittratta mhux biss mas-sikurezza iżda mal-aspetti kollha tal-ġestjoni 
tal-fjuwil użat u l-iskart radjuattiv. 
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Emenda 5

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. 

Or. en


