
PR\1014996MT.doc PE526.123v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

2013/0340(NLE)

10.1.2013

*
ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-
Direttiva 2009/71/EURATOM li tistabbilixxi qafas Komunitarju għas-
Sikurezza Nukleari ta’ installazzjonijiet nukleari
(COM(2013)0715 – C7-0385/2013 – 2013/0340(NLE))

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

Rapporteur: Romana Jordan



PE526.123v02-00 2/25 PR\1014996MT.doc

MT

PR_NLE-CN_art55am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

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

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

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa.
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/71/EURATOM li 
tistabbilixxi qafas Komunitarju għas-Sikurezza Nukleari ta’ installazzjonijiet nukleari
(COM(2013)0715 – C7-0385/2013 – 2013/0340(NLE))

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2013)0715),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 31 u 32 tat-Trattat Euratom, skont liema artikoli ġie 
kkonsultat mill-Kunsill (C70385/2013),

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

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 
(A7-0000/2013),

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

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex timmodifika l-proposta tagħha konsegwentement, skont l-
Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 106a 
tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika;

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

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

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

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-8 ta' 
Mejju 2007 dwar is-sikurezza nukleari u l-
ġestjoni sikura tal-fjuwil nukleari użat u l-
iskart radjuattiv aċċennaw li s-"sikurezza 
nukleari hija responabbiltà nazzjonali 
eżerċitata fejn jixraq fi ħdan qafas tal-UE. 

(7) Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-8 ta' 
Mejju 2007 dwar is-sikurezza nukleari u l-
ġestjoni sikura tal-fjuwil nukleari użat u l-
iskart radjuattiv aċċennaw li s-"sikurezza 
nukleari hija responabbiltà nazzjonali 
eżerċitata fejn jixraq fi ħdan qafas tal-UE. 
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Id-deċiżjonijiet dwar l-azzjonijiet tas-
sikurezza u s-superviżjoni tal-
installazzjonijiet nukleari jibqgħu r-
responsabbiltà tal-operaturi u l-awtoritajiet 
nazzjonali biss".

Id-deċiżjonijiet dwar l-azzjonijiet tas-
sikurezza u s-superviżjoni tal-
installazzjonijiet nukleari jibqgħu r-
responsabbiltà tal-operaturi u l-awtoritajiet 
nazzjonali biss". Fir-riżoluzzjoni tiegħu 
tal-14 ta' Marzu 2013 dwar 
valutazzjonijiet tar-riskju u tas-sikerezza 
("stress tests") tal-impjanti tal-enerġija 
nukleari fl-Unjoni Ewropea u tal-
attivitajiet relatati34a il-Parlament 
Ewropew madanakollu ħa nota tar-
relevanza transfruntiera tas-sikurezza 
nukleari, pereżempju billi rrakkomanda li 
ir-rieżamijiet perjodiċi tas-sikurezza 
għandhom ikunu bbażati fuq standards 
komuni jew li għandhom jiġu żgurati 
sikurezza u superviżjoni transfruntieri.

__________________ __________________

Adottati mill-COREPER fil-
25 ta’ April 2007 (Ref. dok. 8784/07) u l-
Kunsill għall-Affarijiet Ekonomiċi u 
Finanzjarji fit-8 ta’ Mejju 2007.

Adottati mill-COREPER fil-
25 ta’ April 2007 (Ref. dok. 8784/07) u l-
Kunsill għall-Affarijiet Ekonomiċi u 
Finanzjarji fit-8 ta’ Mejju 2007.
34a P7_TA(2013)0089

Or. en

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Awtorità regolatorja kompetenti 
b’saħħitha u indipendenti hija kundizzjoni 
fundamentali tal-qafas regolatorju 
Ewropew dwar is-sikurezza nukleari. L-
indipendenza tagħha u l-eżerċizzju tas-
setgħat tagħha b’mod imparzjali u 
trasparenti huma fatturi kruċjali għall-
assigurazzjoni ta’ livell għoli ta’ sikurezza
nazzjonali. Deċiżjonijiet regolatorji 
objettivi u azzjonijiet ta’ infurzar 
għandhom jiġu stabbiliti mingħajr ebda 
influwenza esterna li tista’ tikkomprometti 
s-sikurezza, bħal pressjoni assoċjata ma’ 
tibdil fil-kundizzjonijiet politiċi, ekonomiċi 

(15) Awtorità regolatorja kompetenti 
b’saħħitha u indipendenti hija kundizzjoni 
fundamentali tal-qafas regolatorju 
Ewropew dwar is-sikurezza nukleari. L-
indipendenza legali tagħha u l-eżerċizzju 
tas-setgħat tagħha b’mod imparzjali u 
trasparenti huma fatturi kruċjali għall-
assigurazzjoni ta’ livell għoli ta’ sikurezza 
nazzjonali. Deċiżjonijiet regolatorji 
objettivi u azzjonijiet ta’ infurzar 
għandhom jiġu stabbiliti mingħajr ebda 
influwenza esterna li tista’ tikkomprometti 
s-sikurezza, bħal pressjoni assoċjata ma’ 
tibdil fil-kundizzjonijiet politiċi, ekonomiċi 
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jew soċjetali, jew pressjoni minn 
dipartimenti tal-gvern jew kwalunkwe 
entità pubblika jew privata oħra. Il-
konsegwenzi negattivi tan-nuqqas ta’ 
indipendenza kienu evidenti fl-aċċident ta’ 
Fukushima. Id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2009/71/Euratom dwar is-
separazzjoni funzjonali tal-awtoritajiet 
regolatorji kompetenti għandha tissaħħaħ 
sabiex tkun żgurata l-indipendenza 
effettiva tal-awtoritajiet regolatorji u sabiex 
ikun garantit li jingħataw il-mezzi u l-
kompetenzi xierqa sabiex iwettqu kif 
xieraq ir-responsabbiltajiet mogħtija 
lilhom. B’mod partikolari, l-awtorità 
regolatorja għandu jkollha setgħat legali 
suffiċjenti, persunal suffiċjenti u riżorsi 
finanzjarji suffiċjenti għall-qadi xieraq tar-
responsabbiltajiet fdati lilha. Ir-rekwiżiti 
msaħħa li jkollhom l-għan li jassiguraw l-
indipendenza fit-twettiq ta’ kompiti 
regolatorji għandhom madankollu jkunu 
mingħajr preġudizzju għall-kooperazzjoni 
mill-qrib, kif xieraq, ma’ awtoritajiet 
nazzjonali rilevanti oħrajn jew għal linji 
gwida ta’ politika ġenerali maħruġa mill-
gvern mhux relatati mas-setgħat u d-doveri 
regolatorji.

jew soċjetali, jew pressjoni minn 
dipartimenti tal-gvern jew kwalunkwe 
entità pubblika jew privata oħra. Il-
konsegwenzi negattivi tan-nuqqas ta’ 
indipendenza kienu evidenti fl-aċċident ta’ 
Fukushima. Id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2009/71/Euratom dwar is-
separazzjoni funzjonali tal-awtoritajiet 
regolatorji kompetenti għandha tissaħħaħ 
sabiex tkun żgurata l-indipendenza 
effettiva tal-awtoritajiet regolatorji u sabiex 
ikun garantit li jingħataw il-mezzi u l-
kompetenzi xierqa sabiex iwettqu kif 
xieraq ir-responsabbiltajiet mogħtija 
lilhom. B’mod partikolari, l-awtorità 
regolatorja għandu jkollha setgħat legali 
suffiċjenti, persunal suffiċjenti u riżorsi 
finanzjarji suffiċjenti għall-qadi xieraq tar-
responsabbiltajiet fdati lilha. Ir-rekwiżiti 
msaħħa li jkollhom l-għan li jassiguraw l-
indipendenza fit-twettiq ta’ kompiti 
regolatorji għandhom madankollu jkunu 
mingħajr preġudizzju għall-kooperazzjoni 
mill-qrib, kif xieraq, ma’ awtoritajiet 
nazzjonali rilevanti oħrajn jew għal linji 
gwida ta’ politika ġenerali maħruġa mill-
gvern mhux relatati mas-setgħat u d-doveri 
regolatorji.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Tagħlima ewlenija oħra li ħadna mill-
aċċident nukleari ta’ Fukushima hija l-
importanza li titjieb it-trasparenza fi 
kwistjonijiet ta’ sikurezza nukleari. It-
trasparenza hija wkoll mezz importanti 
sabiex tkun promossa l-indipendenza fit-
teħid ta’ deċiżjonijiet regolatorji. 
Għaldaqstant, id-dispożizzjonijiet attwali 

(23) Tagħlima ewlenija oħra li ħadna mill-
aċċident nukleari ta’ Fukushima hija l-
importanza li titjieb it-trasparenza fi 
kwistjonijiet ta’ sikurezza nukleari. It-
trasparenza hija wkoll mezz importanti 
sabiex tkun promossa l-indipendenza fit-
teħid ta’ deċiżjonijiet regolatorji. 
Għaldaqstant, id-dispożizzjonijiet attwali 
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tad-Direttiva 2009/71/Euratom dwar l-
informazzjoni li għandha tkun ipprovduta 
lill-pubbliku għandhom ikunu aktar 
speċifiċi rigward liema tip ta’ 
informazzjoni għandha tingħata, bħala 
minimu mill-awtorità regolatorja 
kompetenti u mid-detentur tal-liċenzja, u 
f’kemm żmien. Għal dan il-għan, 
pereżempju, it-tip ta’ informazzjoni li 
għandha tingħata, bħala minimu mill-
awtorità regolatorja kompetenti u mid-
detentur tal-liċenzja bħala parti mill-
istrateġiji usa’ ta’ trasparenza tagħhom, 
għandha tkun identifikata. L-informazzjoni 
għandha tinħareġ f’waqtha, b’mod 
partikolari f’każ ta’ avvenimenti jew
aċċidenti mhux tas-soltu. Ir-riżultati ta’ 
reviżjonijiet perjodiċi tas-sikurezza u 
reviżjonijiet bejn il-pari internazzjonali 
wkoll għandhom jiġu ppubblikati.

tad-Direttiva 2009/71/Euratom dwar l-
informazzjoni li għandha tkun ipprovduta 
lill-pubbliku għandhom ikunu aktar 
speċifiċi rigward liema tip ta’ 
informazzjoni għandha tingħata, bħala 
minimu mill-awtorità regolatorja 
kompetenti u mid-detentur tal-liċenzja, u 
f’kemm żmien. Għal dan il-għan, 
pereżempju, it-tip ta’ informazzjoni li 
għandha tingħata, bħala minimu mill-
awtorità regolatorja kompetenti u mid-
detentur tal-liċenzja bħala parti mill-
istrateġiji usa’ ta’ trasparenza tagħhom, 
għandha tkun identifikata. L-informazzjoni 
għandha tinħareġ f’waqtha, b’mod 
partikolari f’każ ta' inċidenti u aċċidenti. 
Ir-riżultati ta’ reviżjonijiet perjodiċi tas-
sikurezza u evalwazzjonijiet bejn il-pari 
internazzjonali wkoll għandhom jiġu 
ppubblikati.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Ir-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva dwar 
it-trasparenza jikkumplimentaw lil dawk 
tal-leġiżlazzjoni Euratom eżistenti. Id-
Deċiżjoni tal-Kunsill 87/600/Euratom tal-
14 ta’ Diċembru 1987 dwar l-arranġamenti 
Komunitarji għall-iskambju bikri ta’ 
informazzjoni fil-każ ta’ emerġenza 
radjoloġika timponi obbligi fuq l-Istati 
Membri sabiex jinnotifikaw u jipprovdu 
informazzjoni lill-Kummissjoni u lil Stati 
Membri oħrajn f’każ ta’ emerġenza 
radjoloġika fit-territorju tagħhom, filwaqt li 
d-Direttiva tal-Kunsill 89/618 Euratom tas-
27 ta’ Novembru 1989 tipprevedi rekwiżiti 
fuq l-Istati Membri sabiex jinformaw lill-
pubbliku dwar miżuri ta’ protezzjoni tas-
saħħa li għandhom ikunu applikati u l-passi 
li għandhom jittieħdu fil-każ ta’ emerġenza 

(24) Ir-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva dwar 
it-trasparenza jikkumplimentaw lil dawk 
tal-leġiżlazzjoni Euratom eżistenti. Id-
Deċiżjoni tal-Kunsill 87/600/Euratom tal-
14 ta’ Diċembru 1987 dwar l-arranġamenti
Komunitarji għall-iskambju bikri ta’ 
informazzjoni fil-każ ta’ emerġenza 
radjoloġika42 timponi obbligi fuq l-Istati 
Membri sabiex jinnotifikaw u jipprovdu 
informazzjoni lill-Kummissjoni u lil Stati 
Membri oħrajn f’każ ta’ emerġenza 
radjoloġika fit-territorju tagħhom, filwaqt li 
d-Direttiva tal-Kunsill 89/618 Euratom tas-
27 ta’ Novembru 198943 tipprevedi 
rekwiżiti fuq l-Istati Membri sabiex 
jinformaw lill-pubbliku dwar miżuri ta’ 
protezzjoni tas-saħħa li għandhom ikunu 
applikati u l-passi li għandhom jittieħdu fil-
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radjoloġika, u sabiex jipprovdu 
informazzjoni minn qabel u kontinwa lill-
popolazzjoni li aktarx li tkun affettwata 
f’każ ta’ emerġenza bħal din. Madankollu, 
minbarra l-informazzjoni li għandha 
tingħata f’każ bħal dan, l-Istati Membri 
għandhom taħt din id-Direttiva jagħmlu 
arranġamenti għal dispożizzjonijiet xierqa 
ta’ trasparenza, bil-ħruġ f’waqtu u regolari 
ta’ informazzjoni aġġornata sabiex ikun 
żgurat li l-ħaddiema u l-pubbliku ġenerali 
jinżammu infurmati dwar l-avvenimenti 
kollha marbuta mas-sikurezza nukleari, 
inkluż f’kundizzjonijiet ta’ avvenimenti 
jew aċċidenti mhux tas-soltu. Barra minn 
hekk, il-pubbliku għandu jingħata 
opportunitajiet sabiex jipparteċipa b’mod 
effettiv fil-proċess ta’ għoti ta’ liċenzji lil 
installazzjonijiet nukleari u l-awtorità 
regolatorja kompetenti għandha tipprovdi 
kwalunkwe informazzjoni marbuta mas-
sikurezza b’mod indipendenti, mingħajr il-
ħtieġa ta’ kunsens minn qabel minn xi 
entità pubblika jew privata oħra.

każ ta’ emerġenza radjoloġika, u sabiex 
jipprovdu informazzjoni minn qabel u 
kontinwa lill-popolazzjoni li aktarx li tkun 
affettwata f’każ ta’ emerġenza bħal din. 
Madankollu, minbarra l-informazzjoni li 
għandha tingħata f’każ bħal dan, l-Istati 
Membri għandhom taħt din id-Direttiva 
jagħmlu arranġamenti għal 
dispożizzjonijiet xierqa ta’ trasparenza, bil-
ħruġ f’waqtu u regolari ta’ informazzjoni 
aġġornata sabiex ikun żgurat li l-ħaddiema 
u l-pubbliku ġenerali jinżammu infurmati 
dwar l-avvenimenti kollha marbuta mas-
sikurezza nukleari, inkluż f’kundizzjonijiet 
ta’ inċidenti jew aċċidenti. Barra minn 
hekk, il-pubbliku għandu jingħata 
opportunitajiet sabiex jipparteċipa b’mod 
effettiv fil-proċess ta’ għoti ta’ liċenzji lil 
installazzjonijiet nukleari u l-awtorità 
regolatorja kompetenti għandha tipprovdi 
kwalunkwe informazzjoni marbuta mas-
sikurezza b’mod indipendenti, mingħajr il-
ħtieġa ta’ kunsens minn qabel minn xi 
entità pubblika jew privata oħra.

__________________ __________________
42 ĠU L 371, 30.12.1987, p. 76. 42 ĠU L 371, 30.12.1987, p. 76.
43 ĠU L 357, 7.12.1989, p.31. 43 ĠU L 357, 7.12.1989, p.31.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 42a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42a) It-Trattat Euratom attwali għandu 
jiġu rivedut f'konformità mal-iżvilupp tal-
acquis bl-għan li jitħalla proċess għat-
teħid tad-deċiżjonijiet aktar trasparenti u 
demokratiku fil-qasam tas-sikurezza 
nukleari, li jkun kumparabbli ma' dak 
marbut ma' sorsi oħra tal-enerġija, li 
għalih id-dispożizzjonijiet huma regolati 
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bit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 42b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42b) ENSREG, li esperjenza l-eżerċizzju 
Ewropew tat-testijiet ta' reżistenza, u 
huwa kompost mir-regolaturi tas-
sikurezza nukleari kollha tal-Unjoni u l-
Kummissjoni, għandu jkun involut mill-
qrib fl-għażla tas-suġġetti li jkunu soġġetti 
għal-evalwazzjonijiet regolari bejn il-pari, 
fl-organizzazzjoni ta' dawk ir-rieżaminjiet 
bejn il-pari topiċi u fl-iżgurar tas-segwitu 
tagħhom, b'mod partikolari rigward l-
implimentazzjoni tar-
rakkomandazzjonijiet.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2009/71/Euratom
Artikolu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jiġi żgurat li l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu arranġamenti 
nazzjonali adatti sabiex l-installazzjonijiet 
nukleari jiġu mfassla, lokalizzati, mibnija, 
kkummissjonati, mħaddma jew 
dekummissjonati b’mod li jiġi evitat ir-
rilaxx radjuattiv."

(c) "(c) li jiġi żgurat li l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu arranġamenti 
nazzjonali adatti sabiex l-installazzjonijiet 
nukleari jiġu mfassla, lokalizzati, mibnija, 
kkummissjonati, mħaddma jew 
dekummissjonati b’mod li r-rilaxx
radjuattiv jiġi limitat għal livell minimu."
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Or. en

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Artikolu 3 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 6. ‘difiża profonda’ tfisser l-iskjerament 
ġerarkiku ta’ livelli differenti ta’ tagħmir u 
proċeduri varjati sabiex tiġi evitata l-
eskalazzjoni ta’ okkorrenzi operattivi 
antiċipati u sabiex tinżamm l-effikaċja ta’ 
lqugħ fiżiku mqiegħed bejn sors ta’ 
radjazzjoni jew materjal radjuattiv u l-
ħaddiema, il-membri tal-pubbliku jew l-
arja, l-ilma u l-ħamrija, fi stati operattivi 
u, għal ċertu lqugħ, f’kundizzjonijiet ta’ 
aċċidenti;

6. ‘difiża profonda’ tfisser l-iskjerament 
ġerarkiku ta’ livelli differenti ta’ tagħmir u 
proċeduri varjati sabiex tiġi evitata l-
eskalazzjoni ta’ okkorrenzi operattivi 
antiċipati u sabiex tinżamm l-effikaċja ta’ 
lqugħ fiżiku mqiegħed bejn sors ta’ 
radjazzjoni jew materjal radjuattiv u l-
ħaddiema, il-membri tal-pubbliku jew l-
ambjent fi stati operattivi u, għal ċertu 
lqugħ, f’kundizzjonijiet ta’ aċċidenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun hemm konsistenza mad-definizzjonijiet tal-IAEA.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Artikolu 3 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. ‘avveniment mhux normali’ tfisser 
kwalunkwe okkorrenza mhux 
intenzjonata li l-konsegwenzi, jew il-
konsegwenzi potenzjali tagħha mhumiex 
negliġibbli mill-perspettiva tal-protezzjoni 
jew tas-sikurezza nukleari;

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun hemmm konsistenza mad-definizzjonijiet tal-IAEA, din id-definizzjoni għandha 
titħassar u tiġi sostitwita bid-definizzjoni ta' "inċident"

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Artikolu 3 – punt 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. ‘inċident’ tfisser kwalunkwe 
avveniment mhux ippjanat, inklużi żbalji 
operattivi, ħsara f’tagħmir, avvenimenti li 
jagħtu bidu, prekursuri tal-aċċidenti, 
aċċidenti li jiġu evitati bi żbrixx jew 
aċċidenti oħrajn, jew att mhux awtorizzat, 
li jkun malizzjuż jew li ma jkunx, li l-
konsegwenzi, jew il-konsegwenzi 
potenzjali tagħhom mhumiex negliġibbli 
mill-perspettiva tal-protezzjoni jew tas-
sikurezza;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun hemm konsistenza mad-definizzjonijiet tal-IAEA.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Artikolu 3 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. ‘aċċident’ tfisser kwalunkwe avveniment 
mhux ippjanat, inklużi żbalji operattivi, 
ħsara f’tagħmir jew aċċidenti oħrajn, li l-
konsegwenzi, jew il-konsegwenzi 

8. ‘aċċident’ tfisser kwalunkwe avveniment 
mhux maħsub, inklużi żbalji operattivi, 
ħsara f’tagħmir jew aċċidenti oħrajn, li l-
konsegwenzi, jew il-konsegwenzi 
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potenzjali tagħhom mhumiex negliġibbli 
mill-perspettiva tal-protezzjoni jew tas-
sikurezza nukleari;

potenzjali tagħhom mhumiex negliġibbli 
mill-perspettiva tal-protezzjoni jew tas-
sikurezza nukleari;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun hemm konsistenza mad-definizzjonijiet tal-IAEA.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Artikolu 3 – punt 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17a. 'aċċident serju' tfisser kundizzjonijiet 
ta' aċċident aktar serji minn aċċident 
abbażi tad-diżinn u li jinvolvi 
degradazzjoni tal-qalba sinifikanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsistenza mad-definizzjonijiet tal-IAEA.

Emenda 13

Artikolu 1 – punt 7
Direttiva 2009/71/Euratom
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tkun funzjonalment separata minn kull 
korp pubbliku jew privat ieħor ikkonċernat 
mill-promozzjoni jew l-użu ta’ enerġija 
nukleari, jew mill-produzzjoni tal-elettriku;

(a) tkun legalment separata minn kull korp 
pubbliku jew privat ieħor ikkonċernat mill-
promozzjoni jew l-użu ta’ enerġija 
nukleari, jew mill-produzzjoni tal-elettriku;

Or. en
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Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 7
Direttiva 2009/71/Euratom
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tieħu deċiżjonijiet regolatorji, ibbażati
fuq kriterji oġġettivi u verifikabbli marbuta 
mas-sikurezza;

(c) tistabbilixxi proċess deċiżjonali 
regolatorju trasparenti, ibbażat fuq kriterji 
oġġettivi u verifikabbli marbuta mas-
sikurezza;

Or. en

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 7
Direttiva 2009/71/Euratom
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) timpjega għadd xieraq ta’ persunal bil-
kwalifiki, bl-esperjenza u bl-għarfien
meħtieġa;

(e) timpjega għadd xieraq ta’ persunal bil-
kwalifiki, bl-esperjenza u bil-kompetenza 
meħtieġa biex tissodisfa l-obbligi tagħha u 
tagħmel użu minn riżorsi esterni tekniċi u 
xjentifiċi u tappoġġa l-kompetenza, safejn 
jitqies possibbli, u tappoġġa l-funzjonijiet 
regolatorji tagħha f'konformità mal-
prinċipji tat-trasparenza, l-indipendenza u 
l-integrità tal-proċessi regolatorji;

Or. en

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2009/71/Euratom
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-obbligu stabbilit fl-ewwel paragrafu 
jinkludi l-iżgurar li l-awtorità regolatorja 
kompetenti u d-detenturi ta’ liċenzja, fl-
oqsma ta’ responsabbiltà tagħhom, 
jiżviluppaw, jippubblikaw u jimplimentaw 
strateġija ta’ trasparenza li tkopri, inter 
alia, informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet 
operattivi normali ta’ installazzjonijiet 
nukleari, l-attivitajiet mhux obbligatorji ta’ 
konsultazzjoni mal-ħaddiema u mal-
pubbliku ġenerali u l-komunikazzjoni fil-
każ ta’ avvenimenti mhux normali u 
aċċidenti.

L-obbligu stabbilit fl-ewwel paragrafu 
jinkludi l-iżgurar li l-awtorità regolatorja 
kompetenti u d-detenturi ta’ liċenzja, fl-
oqsma ta’ responsabbiltà tagħhom, 
jiżviluppaw, jippubblikaw u jimplimentaw 
strateġija ta’ trasparenza li tkopri, inter 
alia, informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet 
operattivi normali ta’ installazzjonijiet 
nukleari, l-attivitajiet mhux obbligatorji ta’ 
konsultazzjoni mal-ħaddiema u mal-
pubbliku ġenerali u l-komunikazzjoni fil-
każ ta’ inċidenti u aċċidenti.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Artikolu 8a – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
qafas nazzjonali jesiġi li installazzjonijiet 
nukleari jiġu ddisinjati, ippożizzjonati, 
mibnija, ikkummissjonati, mħaddmin u 
dekommissjonati bil-għan li jiġu evitati 
rilaxxi radjuattivi potenzjali billi:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
qafas nazzjonali jesiġi li installazzjonijiet 
nukleari jiġu ddisinjati, ippożizzjonati, 
mibnija, ikkummissjonati, mħaddmin u 
dekommissjonati bil-għan li jiġu evitati 
aċċidenti u fil-każ li jseħħ aċċident, 
jittaffew l-effetti tiegħu u li jiġu evitati 
rilaxxi radjuattivi potenzjali billi:

Or. en

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 10
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Direttiva 2009/71/Euratom
Artikolu 8a – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) prattikament jeliminaw l-okkorrenza 
tas-sekwenzi kollha ta’ aċċidenti li jistgħu 
jwasslu għal rilaxxi kmieni jew kbar;

(a) jimminimizzaw l-okkorrenza tas-
sekwenzi kollha ta’ aċċidenti li jistgħu 
jwasslu għal rilaxxi kmieni jew kbar, għal 
livell kemm jista' jkun baxx;

Or. en

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Artikolu 8a – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal aċċidenti li ma ġewx eliminati 
prattikament, jimplimentaw miżuri fid-
disinn sabiex ikun hemm biss il-ħtieġa għal 
miżuri protettivi limitati fiż-żona u fil-ħin 
għall-pubbliku u li jkun hemm biżżejjed 
ħin disponibbli biex dawn il-miżuri jiġu 
implimentati, u li l-frekwenza ta’ aċċidenti 
bħal dawn tiġi minimizzata.

(b) fil-każ ta' aċċident, jimplimentaw 
miżuri fid-disinn sabiex ikun hemm biss il-
ħtieġa għal miżuri protettivi limitati fiż-
żona u fil-ħin għall-pubbliku u li jkun 
hemm biżżejjed ħin disponibbli biex dawn 
il-miżuri jiġu implimentati, u li l-
frekwenza ta’ aċċidenti bħal dawn tiġi 
minimizzata.

Or. en

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Artikolu 8a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
qafas nazzjonali jeħtieġ li l-objettiv 
stabbilit fil-paragrafu 1 japplika għal 

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
qafas nazzjonali jeħtieġ li l-objettiv 
stabbilit fil-paragrafu 1 japplika bis-sħiħ 
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installazzjonijiet nukleari eżistenti sal-punt 
li dan ikun jista' jintlaħaq b’mod 
raġonevoli.

għall-installazzjonijiet nukleari li 
għalihom liċenzja ta' kostruzzjoni 
tingħata għall-ewwel darba wara+ ... u 
għal installazzjonijiet nukleari eżistenti sal-
punt li dan ikun jista' jintlaħaq b’mod 
raġonevoli

_________________
+Data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva. 

Or. en

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Artikolu 8b – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) id-dożi ta’ radjazzjoni għall-ħaddiema u 
l-pubbliku ġenerali ma jaqbżux il-limiti 
preskritti u jinżammu baxxi kemm jista’ 
jkun possibbli;

(i) id-dożi ta’ radjazzjoni għall-ħaddiema u 
l-pubbliku ġenerali ma jaqbżux il-limiti 
awtorizzati u jinżammu baxxi kemm jista’ 
jkun possibbli;

Or. en

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Artikolu 8b – punt b – ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) l-okkorrenza ta’ avvenimenti mhux 
normali tiġi minimizzata;

(ii) l-okkorrenza ta’ inċidenti tiġi 
minimizzata;

Or. en
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Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Artikolu 8b – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) il-potenzjal ta’ eskalazzjoni għal 
sitwazzjonijiet ta’ aċċidenti jitnaqqas billi 
titjieb il-kapaċità tal-installazzjonijiet 
nukleari biex jimmaniġġjaw u 
jikkontrollaw l-avvenimenti mhux normali
b’mod effettiv;

(iii) il-potenzjal ta’ eskalazzjoni għal 
sitwazzjonijiet ta’ aċċidenti jitnaqqas billi 
titjieb il-kapaċità tal-installazzjonijiet 
nukleari biex jimmaniġġjaw u 
jikkontrollaw l-inċidenti b’mod effettiv;

Or. en

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Artikolu 8b – punt b – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) il-konsegwenzi dannużi ta’ 
avvenimenti mhux normali u aċċidenti 
abbażi tad-disinn, jekk dawn iseħħu, jiġu 
mtaffija biex jiġi żgurat li ma jinduċu l-
ebda impatt radjoloġiku barra mis-sit, jew 
li l-impatt radjoloġiku jkun minuri biss;

(iv) il-konsegwenzi dannużi ta’ inċidenti u 
aċċidenti abbażi tad-disinn, jekk dawn 
iseħħu, jiġu mtaffija biex jiġi żgurat li ma 
jinduċu l-ebda impatt radjoloġiku barra 
mis-sit, jew li l-impatt radjoloġiku jkun 
minuri biss;

Or. en

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Artikolu 8b – punt b – punt v
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) il-perikli naturali esterni u magħmula 
mill-bniedem jiġu evitati, fejn possibbli, u 
l-impatt tagħhom jiġi minimizzat.

(v) il-frekwenza tal-perikli naturali esterni 
u magħmula mill-bniedem tiġi 
minimizzata, fejn possibbli, u l-impatt 
tagħhom jittaffa kemm jista' jkun.

Or. en

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Artikolu 8d – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jipprovdi għal miżuri ta’ tħejjija għall-
ħaddiema fuq il-post fir-rigward ta’ 
avvenimenti mhux normali potenzjali u 
aċċidenti;

(d) jipprovdi għal miżuri ta’ tħejjija għall-
ħaddiema fuq il-post fir-rigward ta’ 
inċidenti mhux normali potenzjali u 
aċċidenti;

Or. en

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Artikolu 8e – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Stati Membri, bl-appoġġ tal-awtoritajiet 
regolatorji kompetenti, għandhom 
perjodikament jirranġaw, u mill-inqas kull 
sitt snin, sistema ta’ reviżjonijiet topiċi 
bejn il-pari u għandhom jaqblu fuq skeda 
ta’ żmien u l-modalitajiet għall-
implimentazzjoni. Għal dan il-għan l-Istati 
Membri għandhom:

2. Stati Membri, bl-appoġġ tal-awtoritajiet 
regolatorji kompetenti, għandhom 
perjodikament jirranġaw, u mill-inqas kull 
sitt snin, sistema ta’ evalwazzjonijiet topiċi 
bejn il-pari u għandhom jaqblu fuq skeda 
ta’ żmien u l-modalitajiet għall-
implimentazzjoni. Għal dan il-għan l-Istati 
Membri, bl-appoġġ tal-awtoritajiet 
regolatorji kompetenti, għandhom:
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Or. en

Emenda 28

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Artikolu 8e – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) flimkien u f’koordinazzjoni mill-qrib 
mal-Kummissjoni jagħżlu tema waħda 
speċifika jew aktar relatati mas-sikurezza 
nukleari ta’ installazzjonijiet nukleari. Jekk 
l-Istati Membri jonqsu milli b’mod 
konġunt jagħżlu mill-inqas tema fiż-żmien 
speċifikat f’dan il-paragrafu, il-
Kummissjoni għandha tagħżel it-temi li 
għandhom ikunu s-suġġett tar-reviżjonijiet 
bejn il-pari;

(a) wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni 
jagħżlu tema waħda speċifika jew aktar 
relatati mas-sikurezza nukleari ta’ 
installazzjonijiet nukleari. Jekk l-Istati 
Membri jonqsu milli b’mod konġunt 
jagħżlu mill-inqas tema fiż-żmien 
speċifikat f’dan il-paragrafu, il-
Kummissjoni għandha tagħżel it-temi li 
għandhom ikunu s-suġġett tal-
evalwazzjonijiet bejn il-pari;

Or. en

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Artikolu 8e – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Is-suġġett tal-ewwel evalwazzjoni 
topika bejn il-pari għandu jiġi deċiż mhux 
aktar tard minn tliet snin wara ...+.
_________________
+Id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva. 

Or. en
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Emenda 30

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Artikolu 8e – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk il-Kummissjoni tidentifika 
devjazzjonijiet jew dewmien sostanzjali fl-
implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet 
tekniċi bħala riżultat tal-proċess ta’ 
reviżjoni bejn il-pari, il-Kummissjoni 
għandha tistieden lill-awtoritajiet 
regolatorji kompetenti tal-Istati Membri 
mhux ikkonċernati biex jorganizzaw u 
jwettqu missjoni ta’ verifika biex tinkiseb 
stampa sħiħa tas-sitwazzjoni u tinforma 
lill-Istat Membru kkonċernat dwar il-
miżuri possibbli biex jirrimedja għal 
kwalunkwe nuqqas identifikat.

4. Jekk il-Kummissjoni tidentifika 
dewmien sostanzjali fl-implimentazzjoni 
tar-rakkomandazzjonijiet tekniċi bħala 
riżultat tal-proċess ta’ evalwazzjonibejn il-
pari, il-Kummissjoni għandha tistieden lill-
awtoritajiet regolatorji kompetenti tal-Istati 
Membri mhux ikkonċernati biex 
jorganizzaw u jwettqu missjoni ta’ verifika 
biex tinkiseb stampa sħiħa tas-sitwazzjoni 
u tinforma lill-Istat Membru kkonċernat 
dwar il-miżuri possibbli biex jirrimedja 
għal kwalunkwe nuqqas identifikat.

Or. en

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Artikolu 8f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Abbażi tar-riżultati tar-reviżjonijiet bejn il-
pari mwettqa skont l-Artikolu 8e(2) u r-
rakkomandazzjonijiet tekniċi li jirriżultaw, 
f’konformità mal-prinċipji ta’ trasparenza u 
titjib kontinwu tas-sikurezza nukleari, l-
Istati Membri għandhom, bl-appoġġ tal-
awtoritajiet regolatorji kompetenti, b’mod 
konġunt jiżviluppaw u jistabbilixxu linji 
gwida dwar it-temi speċifiċi msemmija fl-
Artikolu 8e(2)(a).".

Abbażi tar-riżultati tal-evalwazzjonijiet
bejn il-pari mwettqa skont l-Artikolu 8e(2) 
u r-rakkomandazzjonijiet tekniċi li 
jirriżultaw, f’konformità mal-prinċipji ta’ 
trasparenza u titjib kontinwu tas-sikurezza 
nukleari, l-Istati Membri għandhom, bl-
appoġġ tal-awtoritajiet regolatorji 
kompetenti, b’mod konġunt jiżviluppaw u 
jistabbilixxu linji gwida dwar it-temi 
speċifiċi msemmija fl-Artikolu 8e(2)(a).".

Ir-riżultati tal-evalwazzjonijiet topiċibejn 
il-pari għandhom jintużaw sabiex jiġu 
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mħeġġa diskussjonijiet fil-komunità 
nukleari li potenzjalment jistgħu jwasslu 
għall-iżvilupp, fil-futur, ta' sett ta' kriterji 
Komunitarji armonizzati dwar is-sikerezza 
nukleari. 

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Fit-22 ta' Lulju 2009, id-Direttiva li tistabbilixxi qafas Komunitarju għas-sigurtà tal-
installazzjonijiet nukleari1 daħlet fis-seħħ bil-għan li jinbeda l-proċess għall-ħolqien ta' qafas
komuni tal-UE dwar is-sikurezza nukleari. L-għan ta' din id-Direttiva hu li jinżamm u jiġi 
promoss it-titjib kontinwu tas-sikurezza nukleari, filwaqt li l-Istati Membri għandhom 
jipprevedu arranġamenti nazzjonali xierqa f'dan ir-rigward. Hija tkopri kwistjonijiet li jvarjaw 
minn dispożizzjonijiet dwar l-istabbiliment qafas leġiżlattiv u regolatorju nazzjonali għas-
sikurezza nukleari tal-installazzjonijiet nukleari għall-organizzazzjoni, id-dmirijiet u r-
responsabbiltajiet tal-awtoritajiet regolatorji kompetenti, id-detenturi tal-liċenzji, l-
edukazzjoni u t-taħriġ tal-persunal, informazzjoni lill-pubbliku kif ukoll il-ħtieġa għas-
separazzjoni funzjonali tal-awtorità regolatorja kompetenti minn kwalunkwe korp ieħor jew 
organizzazzjoni oħra kkonċernati bil-promozzjoni jew l-użu tal-enerġija nukleari. Barra minn 
hekk, hija tistabbilixxi awtovalutazzjonijet perjodiċi kull għaxar snin b'evalwazzjoni 
internazzjonali bejn il-pari tas-segmenti relevanti li l-Istati Membri għandhom jirranġaw biex 
jitwettqu, u li r-riżultati tagħhom għandhom jiġu rrappurtati lill-Istati Membri kif ukoll lill-
Kummissjoni Ewropea.

Wara l-inċident ta' Fukushima, madankollu, il-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern tal-UE talbu lill-
Kummissjoni, flimkien mal-Grupp ta' Regolaturi Ewropew dwar is-Sikurezza Nukleari 
(ENSREG), biex iwettqu testijiet ta' reżistenza. Dan l-eżerċizzju kien ibbażat fuq 
metodoloġija komuni u wera li l-installazzjonijiet nukleari kollha fl-Unjoni jiksbu livelli 
xierqa ta' sikurezza nukleari tant li jistgħu jibqgħu joperaw. Madankollu, minħabba livell 
għoli ta' kultura ta' sikurezza fl-UE, it-testijiet ta' reżistenza rriżultaw ukoll f'għadd ta' 
rakkomandazzjonijiet, b'mod notevoli rakkomandazzjonijiet speċifiċi dwar perikli esterni, 
dwar it-telf ta' funzjonijiet ta' sikurezza, aċċidenti gravi u ajruplani. Barra minn hekk, fil-
Komunikazzjkoni tagħha2 il-Kummissjoni ssuġġeriet li d-Direttiva dwar is-Sikurezza 
Nukleari tesiġi rieżami fl-oqsma li ġejjin: prodċeduri u oqfsa ta' sikurezza, ir-rwol u l-mezzi 
tal-awtoritajiet regolatorji nukleari, il-ftuħ u it-trasparenza, il-monitoraġġ u l-verifika.

Għalhekk, f'Ġunju 2013 il-Kummissjoni ppreżentat proposta li temenda, issaħħaħ u 
tissupplimenta d-Direttiva dwar is-Sikurezza Nukleari, billi tgħaqqad flimkien it-titjib tekniku 
ma’ kwistjonijiet tas-sikurezza usa’ bħat-tmexxija, it-trasparenza, u t-tħejjija u r-rispons fuq 
il-post. Għal dan il-għan, il-proposta tintroduċi rekwiżit għall-indipendenza effettiva tal-
awtoritajiet regolatorji kompetenti u tal-kriterji stabbiliti f'termini tal-organizzazzjoni 
istituzzjonali tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali (ARN), ta' rekwiżiti baġitarji, riżorsi umani 
kif ukoll tal-kompiti regolatorji. Il-proposta tinkludi wkoll r-responsabbiltà ewlenija tad-
detenturi tal-liċenzji u tenfasizza l-ħtieġa għal valutazzjoni tas-sikurezza komprensiva u 
dispożizzjonijiet suffiċjenti u profondi tad-difiża. Rekwiżit biex ir-riżorsi umani jkollhom 
                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 2009/71/Euratom tal-25 ta' Ġunju 2009 li tistabbilixxi qafas 
Komunitarju għas-sigurtà nukleari tal-installazzjonijiet nukleari, Ġurnal Uffiċjali L 172, 
02.07.2009pP. 18-22.
2 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar ir-riskju komprensiv u l-
valutazzjonijiet tas-sikurezza ("testijiet ta' reżistenza") tal-impjanti tal-enerġija nukleari fl-Unjoni 
Ewropea u attivitajiet relatati. 4. 10. 2012, COM(2012) 571 final
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kwalifiki, kapaċitajiet u ħiliet xierqa huwa estiż għall-ħaddiema sottokuntrattati. Fl-aħħar nett, 
il-kunċett ta' streteġija ta' trasparenza, li għandu jiġi żviluppat, pubblikat u implimentat mill-
ARN u mid-detenturi tal-liċenzji, se jiġi introdott u dispożizzjoni dwar il-penali se jiġi inkluż.

Il-proposta tal-Kummissjoni tintroduċi wkoll dispożizzjonijiet dwar objettivi ta' sikurezza 
għall-installazzjonijiet nukleari matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tagħhom kif ukoll ir-rekwiżiti 
għall-installazzjonijiet nukleari, u tenfasizza l-importanza tal-perikli esterni naturali u 
artifiċjali kif ukoll l-prodotti relatati mad-difiża fil-fond. Barra minn hekk, tisbbilixxi 
metodoloġija għaċ-ċiklu tal-ħajja kollha ta' impjant nukleari għall-produzzjoni tal-enerġija, 
mit-twaqqif, id-disinn, il-kostruzzjoni, l-ikkummissjonar, u l-operazzjoni sad-
dekummissjonar. B'mod partikolari, l-importanza ta' strateġiji għat-tħejjija għall-aċċidenti hi 
sottolineata u huma stabbiliti regoli għat-tħejjija għall-emerġenzi fuq il-post, inkluż rekwiżit 
għal ċentru ta' reazzjoni fuq il-post fil-każ ta' emerġenza.

Fl-aħħar nett, il-proposta tal-Kummissjoni tistabbilixxi proċeduri għal valutazzjonijiet tas-
sikurezza perjodiċi, evalwazzjonijiet bejn il-pari u linji gwida. Skont il-proposta l-Istati 
Membri għandhom, mill-inqas kull għaxar snin, jimpenjaw ruħhom li jwettqu 
awtovalutazzjonijiet perjodiċi tal-qafas nazzjonali u tal-awtoritajiet regolatorji kompetenti 
tagħhom. Għandhom imbagħad jitolbu evalwazzjoni internazzjonali bejn il-pari tas-segmenti 
relevanti, u r-riżultati għandhom jiġu rrappurtati lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni 
Ewropea. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tipproponi wkoll li jiġu stabbiliti evalwazzjonijiet 
topiċi bejn il-pari kull sitt snin, fejn l-Istati Membri flimkien jagħżlu tema speċifika jew aktar 
minn waħda relatati mas-sikurezza nukleari u b'mod konġunt iwettqu l-evalwazzjoni bejn il-
pari. F'każ li l-Istati Membri ma jkunux jistgħu jaqblu dwar tema, il-Kummissjoni tagħżel il-
qasam li jrid jiġi rieżaminat.

RAKKOMANDAZZJONIJIET TAR-RAPPORTEUR

Ir-Rapporteur tilqa' l-proposta tal-Kummissjoni biex jissaħħaħ il-qafas regolatorju attwali 
għas-sikurezza nukleari fil-Komunità. Hi tenfasizza b'mod partikolari l-importanza tal-
prevenzjoni tal-inċidenti u l-aċċidenti kif ukoll it-teħid ta' azzjoni effiċjenti fil-każ ta' inċident 
jew aċċident. It-tħejjija u l-koordinazzjoni f'każ ta' aċċidenti għandhom ikunu fil-qalba tas-
sikurezza nukleari. 

Fir-rigward tad-definizzjonijiet, ir-Rapporteur tissuġġerixxi li dawn jiġu allinjati kemm jista' 
jkun mat-terminoloġija użata mill-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika (IAEA) 
sabiex ikun hemm konsistenza ma' standards u proċeduri definiti globalment.

Ir-Rapporteur tappoġġa l-kriterji ċari għall-indipendenza tal-awtoritajiet regolatorji 
kompetenti fl-Istati Membri, b'mod partikolari relatati mal-livelli xierqa tar-riżorsi umani u 
finanzjarji u t-trasparenza tagħhom. Barra minn hekk, ir-Rapportuer temmen li l-Kummissjoni 
Ewropea għandha rwol importanti biex tkattar il-fiduċja fl-enerġija nukleari.

Barra minn hekk, ir-Rapporteur tappoġġa d-dispożizzjonijiet dwar l-awtovalutazzjonijiet 
perijodiċi b'evalwazzjonijiet bejn il-pari kif ukoll l-evalwazzjonijiet topiċi bejn il-pari kull sitt 
snin. Tissuġġerixxi wkoll li s-suġġett tal-ewwel evalwazzjoni topika bejn il-pari għandu jiġi 
deċiż mhux aktar tard minn tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. Barra minn 
hekk, ir-Rapporteur tipproponi li r-riżultati tal-evalwazzjonijiet topiċi bejn il-pari jintużaw 
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sabiex jiġu mħeġġa diskussjonijiet fil-komunità nukleari li potenzjalment jistgħu jwasslu 
għall-iżvilupp, fil-futur, ta' sett ta' kriterji Komunitarji armonizzati dwar is-sikerezza nukleari.

Fl-aħħħar nett, ir-Rapporteur titlob li ssir reviżjoni fil-pront tat-Trattat Euratom attwali bl-
għan li jkun jista' jsir proċess għat-teħid tad-deċiżjonijiet aktar trasparenti u demokritiku fil-
qasam tas-sikurezza nukleari, li jkun kumparabbli ma' dak marbut ma' sorsi oħra tal-enerġija, 
li għalih id-dispożizzjonijiet huma regolati bit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. 


