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

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

Emendi għal abbozz ta’ att

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

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

dwar proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar il-ġestjoni ta’ fjuwil użat u ta’ skart 
radjuattiv 
(COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2010)0618),

– wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, 
b’mod partikolari l-Artikoli 31 u 32 tiegħu, li dwarhom il-Kunsill ikkonsulta lill-
Parlament (C7-0387/2010),

– 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 u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u tal-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A7-0000/2011),

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

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex għalhekk tbiddel il-proposta tagħha, f’konformità mal-
Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea  u l-Artikolu 106a 
tat-Trattat Euratom;

3. Jitlob lill-Kunsill biex jinnotifika lill-Parlament jekk ikollu l-ħsieb li jibdel it-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 22 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Il-Parlament Ewropew qies ukoll li 
fl-Istati Membri kollha l-impriżi nukleari 
kollha għandu jkollhom biżżejjed riżorsi 
finanzjarji disponibbli, meta jkun jinħtieġ, 
li jkopru l-ispejjeż kollha ta’ 
dekummissjonar, inkluża l-ġestjoni tal-
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iskart sabiex jiġi appoġġjat il-prinċipju ta’ 
“min iniġġes iħallas” u tiġi evitata kull 
talba għal għajnuna mill-Istat, u stieden 
lill-Kummissjoni biex tfassal 
definizzjonijiet preċiżi dwar l-użu ta’ 
riżorsi finanzjarji allokati għad-
dekummissjonar f’kull Stat Membru, 
filwaqt li jitqiesu d-dekummissjonar kif 
ukoll il-ġestjoni, il-kundizzjonar u r-rimi 
finali ta’ skart radjuattiv li jirriżulta1.
1 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew 
dwar l-użu tar-riżorsi finanzjarji allokati 
għad-dekommissjonar ta’ impjanti 
nukleari tal-enerġija, P6_TA(2005)0432, 
tas-16 ta’ Novembru 2005

Or. en

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Filwaqt li l-Istati Membri jistgħu 
jiddefinixxu kif iridu t-taħlita tal-enerġija 
tagħhom, l-Istati Membri kollha 
jiġġeneraw l-iskart radjuattiv, kemm dawk 
li għandhom reatturi nukleari kif ukoll 
dawk li ma għandhomx. L-iskart radjuattiv 
joriġina primarjament minn attivitajiet taċ-
ċiklu tal-fjuwil nukleari, bħal pereżempju
l-operat tal-impjanti tal-elettriku nukleari u 
r-riproċessar ta’ fjuwil użat, iżda joriġina 
wkoll minn attivitajiet oħra, bħal 
pereżempju l-applikazzjonijiet ta’ isotopi 
radjuattivi fil-mediċina, fir-riċerka u fl-
industrija.

(24) Filwaqt li l-Istati Membri jistgħu 
jiddefinixxu kif iridu t-taħlita tal-enerġija 
tagħhom, l-Istati Membri kollha 
jiġġeneraw l-iskart radjuattiv, kemm dawk 
li għandhom reatturi tal-enerġija nukleari 
kif ukoll dawk li ma għandhomx. L-iskart 
radjuattiv joriġina primarjament minn 
attivitajiet relatati mal-ġenerazzjoni tal-
elettriku, inter alia mill-operat tal-impjanti 
tal-elettriku nukleari u d-dekummissjonar 
tagħhom, iżda joriġina wkoll minn 
attivitajiet oħra, bħal pereżempju l-
applikazzjonijiet ta’ isotopi radjuattivi fil-
mediċina, fir-riċerka u fl-industrija.

Or. en
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Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Skema ta’ klassifikazzjoni nazzjonali 
tal-iskart radjuattiv għandha tappoġġa 
dawn l-arranġamenti filwaqt li tqis b’mod 
sħiħ it-tipi speċifiċi u l-proprjetajiet tal-
iskart radjuattiv. Il-kriterji preċiżi li 
skonthom l-iskart jiġi assenjat fi klassi 
partikolari ta’ skart jiddependu fuq is-
sitwazzjoni speċifika fl-Istat b’rabta man-
natura tal-iskart u l-għażliet ta’ rimi 
disponibbli jew li jkunu qed jitqiesu.

(28) Skema ta’ klassifikazzjoni nazzjonali 
tal-iskart radjuattiv għandha tappoġġa 
dawn l-arranġamenti filwaqt li tqis b’mod 
sħiħ it-tipi speċifiċi u l-proprjetajiet tal-
iskart radjuattiv. Il-kriterji preċiżi li 
skonthom l-iskart jiġi assenjat fi klassi 
partikolari ta’ skart jiddependu fuq is-
sitwazzjoni speċifika fl-Istat b’rabta man-
natura tal-iskart u l-għażliet ta’ rimi 
disponibbli jew li jkunu qed jitqiesu. Biex 
jiġi ffaċilitat l-iskambju ta’ 
komunikazzjoni u informazzjoni fost l-
Istati Membri u biex ikun hemm it-
trasparenza, l-iskema ta’ klassifikazzjoni 
għandha tiġi deskritta fid-dettall fil-
programm nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-klassifikazzjoni ta’ skart radjuattiv hija relatata mal-aspetti ta’ sikurezza tal-ġestjoni 
tiegħu. F’dan il-kuntest, hija tipprovdi rabta bejn il-karatteristiki tal-iskart u l-objettivi tas-
sikurezza li ġew stabbiliti mill-korp regolatorju jew mill-operatur ta’ faċilità tal-ġestjoni tal-
iskart. Tali sistema ta’ klassifikazzjoni tikkontribwixxi biex jiġu kklasifikati strateġiji għall-
ġestjoni tal-iskart u biex jiġu stabbiliti programmi u għalhekk għandha tkun dettaljata u 
ppubblikata fil-programmi.

Emenda 4

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 
wiesa’ fil-livell tekniku li r-rimi ġeoloġiku 

(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, il-vijabilità tar-rimi
ġeoloġiku fil-fond intweriet f’livell 
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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.

xjentifiku u kkonfermat li din 
tirrappreżenta għażla sikura u sostenibbli 
bħala l-punt tat-tmiem tal-ġestjoni tal-
iskart ta’ livell għoli u l-fjuwil użat meqjus 
bħala skart. Ir-riċerka u d-dimostrazzjoni  
skont il-Programmi Qafas Ewropej 
ikkontribwixxew biex isiru avvanzi f’dan 
il-qasam. Għalhekk, għandha tiġi segwita 
l-implimentazzjoni  tar-rimi permezz ta’ 
programmi ta’ riċerka u ta’ studji biex 
jiġu ottimizzati din l-għażla, l-għażla tas-
sit u d-disinn tar-rimi u permezz ta’ 
avvenimenti regolatorji xierqa biex 
jinstabu soluzzjonijiet finali. L-attivitajiet 
li jsiru taħt l-“Implementing Geological 
Disposal of Radioactive Waste 
Technology Platform” (Pjattaforma tat-
Teknoloġija għall-Implimentazzjoni tar-
Rimi Ġeoloġiku ta’ Skart Radjuattiv) 
(IGD-TP) jistgħu jiffaċilitaw l-aċċess 
għall-għarfien espert u t-teknoloġija f’dan 
ir-rigward.

Or. en

Emenda 5

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 
dawn ikunu jistgħu jipparteċipaw fil-
proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

(35) It-trasparenza hi importanti fil-
ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-iskart 
radjuattiv u hija kruċjali biex ikun hemm 
fiduċja pubblika fil-prinċipji li jirregolaw 
is-sikurezza tal-imħażen u fil-programmi 
għall-ġestjoni tal-iskart. Din it-trasparenza 
għandha tiġi pprovduta billi jinkisbu 
tagħrif u opportunitajiet pubbliċi effettivi 
għall-partijiet involuti, l-awtoritajiet lokali 
u reġjonali u l-pubbliku kkonċernati 
kollha, biex dawn ikunu jistgħu 
jipparteċipaw fil-proċessi tat-teħid tad-
deċiżjonijiet
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Or. en

Emenda 6

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 għażla 
potenzjalment utli u sikura meta tiġi 
bbażata fuq ftehim bejn l-Istati Membri 
kkonċernati. Din id-Direttiva għandha 
tiddefinixxi kif suppost il-kundizzjonijiet 
meħtieġa li għandhom jiġu ssodisfati 
qabel ma jitnedew tali proġetti konġunti.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Il-każ tas-sikurezza u l-approċċ gradat 
għandhom jipprovdu bażi għad-
deċiżjonijiet li jirrigwardaw l-iżvilupp, l-
operat u l-għeluq ta’ faċilità tar-rimi u 
għandhom jippermettu l-identifikazzjoni 
ta’ oqsma ta’ inċertezza li għandhom 
jingħataw attenzjoni biex ikompli jitjieb il-
fehim ta’ dawk l-aspetti li jinfluwenzaw 
is-sikurezza tas-sistema tar-rimi, inklużi l-
barrieri naturali (ġeoloġiċi) u dawk 
mibnija għal dan il-għan, u l-iżvilupp 
tagħhom tul iż-żmien. Il-każ tas-sikurezza 
għandu jinkludi s-sejbiet tal-valutazzjoni 
tas-sikurezza u t-tagħrif dwar ir-robustezza 
u l-affidabilità tal-valutazzjoni tas-
sikurezza u anke s-suppożizzjonijiet li saru 

(39) Il-każ tas-sikurezza u l-approċċ gradat 
għandhom jipprovdu bażi għad-
deċiżjonijiet li jirrigwardaw l-iżvilupp, l-
operat u l-għeluq ta’ faċilità tar-rimi. Il-każ 
tas-sikurezza għandu jinkludi s-sejbiet tal-
valutazzjoni tas-sikurezza u t-tagħrif dwar 
ir-robustezza u l-affidabilità tal-
valutazzjoni tas-sikurezza u anke s-
suppożizzjonijiet li saru fiha. Għalhekk, 
dan għandu jipprovdi l-ġabra ta’ argumenti 
u evidenza favur is-sikurezza ta’ faċilità 
jew attività relatata mal-ġestjoni tal-fjuwil 
użat jew tal-iskart radjuattiv.
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fiha. Għalhekk, dan għandu jipprovdi l-
ġabra ta’ argumenti u evidenza favur is-
sikurezza ta’ faċilità jew attività relatata 
mal-ġestjoni tal-fjuwil użat jew tal-iskart 
radjuattiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-premessa hija twila wisq u awtospjegattiva. Din tista’ titqassar minħabba l-proposta tar-
Rapporteur li tiġi introdotta definizzjoni tal-“każ tas-sikurezza” fl-Artikolu 3 (9a), li 
jindirizza l-istess kwistjonijiet.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 42 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42a) F’dan ir-rigward, l-ENSREG jista’ 
jagħti kontribut siewi favur l-
implimentazzjoni uniformi ta’ din id-
Direttiva, u b’hekk jiffaċilita l-
konsultazzjoni, l-iskambju ta’ prattiki 
tajba u l-koperazzjoni tal-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minbarra l-analiżi minn pari internazzjonali, għandu jissemma l-irwol tal-ENSREG fl-
implimentazzjoni tad-Direttiva.  Ara referenza simili fid-Direttiva dwar is-Sikurezza Nukleari 
2009/71/Euratom, il-Premessa (16).

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 42 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42b) Din id-Direttiva tista’ tkun strument 
utli li għandu jitqies meta jiġi vverifikat 
jekk proġetti li jirċievu finanzjament mill-
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Unjoni Ewropea, fil-kuntest tal-għajnuna 
finanzjarja jew teknika tal-Euratom għal 
faċilitajiet jew attivitajiet għall-ġestjoni ta’ 
fjuwil użat u ta’ skart radjuattiv, 
jinkludux il-miżuri meħtieġa biex tiġi 
żgurata l-ġestjoni sikura ta’ fjuwil użat u 
skart radjuattiv jew le.

Or. en

Ġustifikazzjoni

See previous article 15(4) which would be better reformulated in a Recital rather than as a 
legal provision: (i) compliance with this Directive forms part of the general assessment of the 
Commission when deciding on technical or financial assistance, but is not as such, neither in 
the Treaty nor in the related basic acts, a condition triggering the assistance, (ii) the 
reference in the Article 15(4) to the Article 43 of the Euratom Treaty whereby the Commission 
has only the power to ‘communicate its views to the Member State concerned’ without any 
operational effect is of limited added value.

Emenda 10

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 ta’ ġestjoni tal-iskart 
radjuattiv, mill-ġenerazzjoni sar-rimi, meta 
l-iskart radjuattiv jirriżulta mill-attivitajiet 
ċivili jew inkella huwa ġestit f’attivitajiet 
ċivili, inkluż il-fjuwil użat li joriġina minn 
programmi ta’ difiża militari jekk u meta 
jiġi trasferit u ġestit b’mod permanenti 
f’attivitajiet esklussivament ċivili;

Or. en
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Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) għall-istadji kollha ta’ ġestjoni tal-iskart 
radjuattiv, mill-ġenerazzjoni sar-rimi, meta 
l-iskart radjuattiv jirriżulta mill-attivitajiet 
ċivili jew inkella huwa ġestit f’attivitajiet 
ċivili, inkluż il-fjuwil użat li joriġina minn 
programmi ta’ difiża militari jekk u meta 
jiġi trasferit u ġestit b’mod permanenti 
f’attivitajiet esklussivament ċivili;

Or. en

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) “rilaxxi awtorizzati” tfisser rilaxxi 
ppjanati u kkontrollati ta’ materjal 
radjuattiv gassuż jew likwidu fl-ambjent, 
li joriġinaw minn faċilitajiet jew 
attivitajiet nukleari regolati matul l-operat 
normali, fil-limiti awtorizzati mill-awtorità 
regolatorja kompetenti u f’konformità 
mal-prinċipji u l-limiti tad-Direttiva tal-
Kunsill 96/29/Euratom tat-13 ta’ Mejju 
1996 li tistabbilixxi standards bażiċi ta’ 
sigurtà għall-ħarsien tas-saħħa tal-
ħaddiema u l-pubbliku ġenerali kontra l-
perikli li jiġu minn radjazzjoni jonizzanti1;
1 ĠU L 159, 29.6.1996, p.1.

Or. en
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Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) ‘rimi’ tfisser it-tqegħid ta’ fjuwil użat 
jew ta’ skart radjuattiv f’faċilità 
awtorizzata mingħajr l-intenzjoni li jiġi 
rkuprat;

(3) ‘rimi’ tfisser it-tqegħid ta’ fjuwil użat 
jew ta’ skart radjuattiv potenzjalment 
b’mod definittiv f’faċilità awtorizzata 
filwaqt li jitqies b’mod dovut il-prinċipju 
tar-riversibilità;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe rimi għandu jiżgura t-tneħħija ta’ pakketti tal-iskart jew l-aċċess għal maħżen 
ġeoloġiku fil-fond. Il-prinċipju tar-riversibilità jagħmel parti mill-aċċettazzjoni soċjali għal 
tali maħżen u huwa marbut mal-monitoraġġ fit-tul tas-sit u maż-żamma tar-rekords tiegħu.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) ‘skart radjuattiv’ tfisser materjal 
radjuattiv f’forma gassuża, likwida jew 
solida li ma għad fadallu l-ebda użu mill-
Istat Membru jew minn persuna naturali 
jew ġuridika li d-deċiżjoni tagħha tiġi 
aċċettata mill-Istat Membru, u li jkun 
ikkontrollat bħala skart radjuattiv minn 
awtorità regolatorja kompetenti taħt il-
qafas leġiżlattiv u regolatorju tal-Istat 
Membru;

(6) ‘skart radjuattiv’ tfisser materjal 
radjuattiv f’forma gassuża, likwida jew 
solida li ma għad fadallu l-ebda użu jew li 
l-użu tiegħu mhux previst mill-Istat 
Membru jew minn persuna naturali jew 
ġuridika li d-deċiżjoni tagħha tiġi aċċettata 
mill-Istat Membru, u li jkun ikkontrollat 
bħala skart radjuattiv minn awtorità 
regolatorja kompetenti taħt il-qafas 
leġiżlattiv u regolatorju tal-Istat Membru;

Or. en
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Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) “sit” tfisser żona ġeografika li fiha 
faċilità awtorizzata, inkluża faċilità għar-
rimi ta’ fjuwil użat jew ta’ skart radjuattiv  
jew attività awtorizzata;

Or. en

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 9 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b)“valutazzjoni tas-sikurezza” tfisser il-
proċess sistematiku li jsir matul il-proċess 
ta’ disinn biex jiġi żgurat li r-rekwiżiti tas-
sikurezza rilevanti kollha jiġu ssodisfati 
mid-disinn propost u li dan ikun jinkludi, 
iżda ma jkunx limitat għal, analiżi formali 
tas-sikurezza;

Or. en

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 9 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9c) “il-każ tas-sikurezza” tfisser ġabra ta’ 
argumenti u provi li jappoġġjaw is-
sikurezza ta’ faċilità jew attività, li 
tinkludi s-sejbiet tal-valutazzjoni tas-
sikurezza u dikjarazzjoni ta’ fiduċja 
f’dawn is-sejbiet. Għall-faċilità tar-rimi, 
il-każ tas-sikurezza jista’ jkun relatat ma’ 
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stadju partikolari tal-iżvilupp. F’tali 
każijiet, il-każ tas-sikurezza għandu 
jagħraf l-eżistenza ta’ oqsma ta’ nuqqas 
ta’ ċertezza jew ta’ kwalunkwe 
kwistjonijiet mhux riżolti u għandu 
jipprovdi gwida għal ħidma biex jiġu 
riżolti dawn il-kwistjonijiet fi stadji futuri 
tal-iżvilupp;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara s-“Safety Glossary: Terminology used in nuclear safety and radiation 
protection”(Glossarju tas-Sikurezza: Terminoloġija użata fis-sikurezza nukleari u l-
protezzjoni mir-radjazzjoni) tal-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika (IAEA) –
edizzjoni tal-2007.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(13) ‘ħżin’ tfisser iż-żamma temporanja ta’ 
fjuwil użat jew ta’ skart radjuattiv f’faċilità 
awtorizzata li tkun qed tistenna li jiġi 
rkuprat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħżin jikkorrespondi għaż-żamma temporanja ta’ skart, fażi meħtieġa għall-ġestjoni sikura 
tal-biċċa l-kbira tat-tipi ta’ skart radjuattiv.

Emenda 19

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) “il-pubbliku” tfisser persuna fiżika 
jew ġuridika waħda jew aktar u, 
f’konformità mal-liġi jew il-prattika 
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nazzjonali, l-assoċjazzjonijiet, l-
organizzazzjonijiet jew il-gruppi tagħhom.

Or. en

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, filwaqt li 
tirrispetta l-prinċipju ALARA, 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-riproċessar u l-użu mill-ġdid ta’ 
materjali konvenzjonali;

Or. en

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, inkluż fuq 
terminu ta’ żmien twil, filwaqt li jitqies 
b’mod dovut il-ħarsien tas-saħħa tal-
bniedem u l-ambjent;

Or. en
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Emenda 22

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-parlamenti nazzjonali jiġu involuti 
bħala s-superviżuri ta’ riżorsi finanzjarji 
xierqa.

Or. en

Emenda 23

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 jiġix trasportat bil-baħar xi 
mkien ieħor f’konformità mad-Direttiva 
tal-Kunsill 2006/117/Euratom dwar is-
superviżjoni u l-kontroll ta’ vjaġġi ta’ 
skart radjuattiv u ta’ kombustibbli 
nukleari eżawrit.

Or. en

Emenda 24

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, 
fuq bażi volontarja, li jieħdu l-miżuri 
xierqa f’koperazzjoni ma’ Stati Membri 
oħra biex tiġi stabbilita faċilità tar-rimi 
konġunta jew reġjonali, fejn din tkun 
meħtieġa jew issuġġerita, filwaqt li 
jitqiesu ċirkostanzi ġeoloġiċi jew tekniċi 
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partikolari.

Or. en

Emenda 25

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Qabel ma jitnieda tali proġett 
permezz ta’ ftehim intergovernattiv, l-
Istati Membri kkonċernati għandhom  
jiżguraw li l-inizjattiva tissodifa r-rekwiżiti 
meħtieġa, u tkopri mill-inqas dawn li 
ġejjin:
(a) l-aċċettazzjoni pubblika u l-appoġġ 
pubbliku fl-Istati Membri kkonċernati 
kollha għandhom jiġu appoġġjati 
kontinwament matul il-fażijiet kollha tal-
iżvilupp tal-proġett u d-durata tar-rimi 
billi jiġi organizzat l-aċċess għall-
informazzjoni u l-parteċipazzjoni tal-
pubbliku fil-proċess ta’ konsultazzjoni;
(b) il-koperazzjoni bejn il-korpi regolatorji 
kompetenti u l-awtoritajiet nazzjonali 
għas-sikurezza, kif ukoll is-superviżjoni 
min-naħa tagħhom għandhom jiġu 
żgurati; il-każ tas-sikurezza u l-
valutazzjoni ta’ appoġġ dwar is-sikurezza 
għandhom jitwettqu f’kull Stat Membru 
kkonċernat, u għandhom ikopru l-fażijiet 
ta’ esplorazzjoni, ta’ għażla u ta’ 
implimentazzjoni tal-faċilità;
(c) għandu jintlaħaq qbil dwar il-
kwistjonijiet ta’ responsabilità u l-
allokazzjoni ċara tar-responsabilitajiet, 
fejn kull Stat Membru jkollu r-
responsabilità finali għall-iskart 
radjuattiv tiegħu;
(d) għandu jintlaħaq qbil dwar l-
arranġamenti finanzjarji li jiżguraw li l-
fondi huma garantiti għall-perjodu tad-
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durata u ta’ wara l-għeluq tal-faċilità tar-
rimi u li jkun hemm riżorsi umani xierqa 
disponibbli li jiżguraw biżżejjed persunal 
ikkwalifikat kif jixraq;
(e) għandha tingħata notifika minn qabel, 
fil-programmi nazzjonali tal-Istati 
Membri kkonċernati, dwar il-qafas legali, 
l-istruttura organizzazzjonali, u l-iskemi u 
l-arranġamenti tekniċi, li turi li, f’perjodu 
ċar ta’ żmien, ir-rimi ppjanat ikun 
jissodisfa r-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) programm nazzjonali għall-
implimentazzjoni tal-politika dwar il-
ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-iskart 
radjuattiv;

(a) programm nazzjonali għall-
implimentazzjoni tal-politika dwar il-
ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-iskart 
radjuattiv li jiżgura li l-produtturi kollha 
ta’ skart radjuattiv ikollhom aċċess għar-
rimi sikur ta’ skart radjuattiv bl-istess 
kundizzjonijiet;

Or. en

Emenda 27

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-

(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 7(1a), u 
l-iżvilupp tat-teknoloġija u r-riżultati tar-
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riċerka. riċerka.

Or. en

Emenda 28

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-każ tas-sikurezza u l-valutazzjoni ta’ 
appoġġ dwar is-sikurezza jitħejjew bħala 
parti mill-applikazzjoni għal-liċenzja  
għal attività ta’ ġestjoni ta’ skart 
radjuattiv jew għal faċilità tar-rimi, u 
għandhom jiġu aġġornati kif meħtieġ 
matul l-iżvilupp tal-attività jew tal-faċilità. 
Il-każ tas-sikurezza u valutazzjoni ta’ 
appoġġ dwar is-sikurezza għandhom 
ikopru kemm il-lokalizzazzjoni, id-disinn, 
il-bini, l-operat, l-għeluq ta’ faċilità tar-
rimi kif ukoll is-sikurezza fit-tul wara l-
għeluq, inkluż b’mezzi passivi, u 
għandhom jiddeskrivu l-aspetti kollha li 
jirrigwardaw is-sikurezza tas-sit, id-disinn 
tal-faċilità u l-miżuri ta’ kontroll ta’ 
ġestjoni u kontrolli regolatorji. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 preċedenti, li issa ġie introdott rispettivament fl-Artikolu 
7 u fid-definizzjonijiet

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
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li d-detenturi tal-liċenzja jirrappurtaw lill-
awtorità regolatorja kompetenti, lill-
organizzazzjonijiet kompetenti rilevanti 
oħra u jagħtu aċċess lill-pubbliku 
ġenerali għal informazzjoni relatata mal-
attivitajiet jew il-faċilitajiet tagħhom.

Or. en

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8 imħassar
Każ tas-sikurezza

(1) Għandhom jitħejjew każ tas-sikurezza 
u valutazzjoni ta’ appoġġ dwar is-
sikurezza bħala parti mill-applikazzjoni 
għal faċilità jew attività. Dawn għandhom 
jiġu aġġornati, kif meħtieġ, tul l-
evoluzzjoni tal-faċilità jew tal-attività. Id-
daqs u d-dettall tal-każ tas-sikurezza u tal-
valutazzjoni tas-sikurezza għandhom 
ikunu proporzjonati mal-kumplessità tal-
operat u d-daqs tal-perikli assoċjati mal-
faċilità jew mal-attività.
(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. 
(3) Il-każ tas-sikurezza għal faċilità 
għandu jiddeskrivi l-aspetti kollha li 
jirrigwardaw is-sikurezza tas-sit, id-disinn 
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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.
(4) Il-każ tas-sikurezza u l-valutazzjoni ta’ 
appoġġ dwar is-sikurezza għandhom jiġu 
sottomessi lill-awtorità regolatorja 
kompetenti biex jiġu approvati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-Artikolu 7 (1a) ġdid u d-definizzjonijiet fl-Artikolu 3 (9a) ġdid, (9b) ġdid.

Emenda 31

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, u l-
għarfien espert u l-ħiliet xjentifiċi u 
teknoloġiċi meħtieġa jinżammu, jiġu
żviluppati u jinxterrdu aktar.

Or. en
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Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

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.

(1) 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.

Or. en

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li, f’konformità mal-proċeduri li 
għandhom jiġu deċiżi f’livell nazzjonali:
(a) l-istima tal-ispejjeż relatati mal-
istrateġiji għall-ġestjoni tal-iskart issir kif 
jixraq, b’mod partikolari l-istima tal-
ispejjeż relatati mal-implimentazzjoni ta’ 
soluzzjonijiet fit-tul għall-ġestjoni ta’ 
skart radjuattiv livell baxx, intermedju u 
għoli ta’ ħajja twila skont in-natura 
tiegħu. Din għandha tinkludi notevolment 
l-ispejjeż għad-dekummissjonar ta’ 
installazzjonijiet nukleari u għall-
faċilitajiet tal-ġestjoni ta’ skart radjuattiv, 
l-ispejjeż għall-għeluq, iż-żamma u l-
monitoraġġ finali tagħhom;
(b) jiġu stabbiliti riżervi biex ikopru l-
ispejjeż imsemmija fil-punt (a) u l-assi 
meħtieġa jiġu allokati għall-kopertura 
esklussiva ta’ dawn ir-riżervi;
(c) il-monitoraġġ xieraq, li jistabbilixxi 
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jekk ir-riżervi u l-ġestjoni tal-assi humiex 
xierqa għall-ispejjeż imsemmija fil-punt 
(a) jew le, ikun fis-seħħ biex jiġi żgurat 
aġġustament perjodiku.

Or. en

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu jew jaħtru korp nazzjonali li 
jkun kapaċi jipprovdi ġudizzju espert dwar 
kwistjonijiet ta’ ġestjoni ta’ fondi u ta’ 
spejjeż għad-dekummissjonar, kif 
imsemmi fil-paragrafu 2. Dan il-korp 
għandu jkun indipendenti fir-rigward tal-
kontributuri tal-fondi.

Or. en

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1c) L-Istati Membri għandhom 
jirrappurtaw b’mod regolari lill-
Kummissjoni dwar il-konklużjonijiet tal-
proċedimenti tal-korp nazzjonali rilevanti, 
skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 16.

Or. en
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Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-pubbliku jingħata opportunitajiet biex 
jipparteċipa effettivament fil-proċess tat-
teħid tad-deċiżjonjiet dwar il-ġestjoni tal-
fjuwil użat u tal-iskart radjuattiv.

imħassar

Or. en

(ara l-Emenda li jmiss, peress li parti mit-test tal-Kummissjoni se tiddaħħal fl-Artikolu 12 a 
(ġdid) punt 1)

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a
Parteċipazzjoni tal-pubbliku

(1)L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-pubbliku jingħata opportunitajiet bikrija 
biex jipparteċipa effettivament fit-tħejjija 
jew ir-reviżjoni tal-programmi nazzjonali 
għall-ġestjoni ta’ fjuwil użat u ta’ skart 
radjuattiv li jeħtieġ li jitfasslu skont l-
Artikolu 13, u jkollu aċċess għalihom 
ladarba jitfasslu. Huma għandhom 
iqiegħdu l-programmi f’websajts 
aċċessibbli għall-pubbliku.
(2) Għal dak l-għan, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li:
(a) il-pubbliku jiġi infurmat, sew jekk 
b’avviż pubbliku jew b’mezzi xierqa oħra 
bħall-midja elettronika fejn tkun 
disponibbli, dwar kwalunkwe proposta  
għal tali programmi jew għall-modifika 
jew ir-reviżjoni tagħhom u li l-
informazzjoni rilevanti dwar tali proposti 
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tkun disponibbli għall-pubbliku inkluża,
inter alia informazzjoni dwar id-dritt li 
jipparteċipa fit-teħid tad-deċiżjonijiet 
dwar l-awtorità kompetenti li quddiemha 
jkunu jistgħu jitressqu kummenti jew 
mistoqsijiet;
(b) il-pubbliku huwa intitolat jgħaddi l-
kummenti jew jesprimi l-opinjoni tiegħu  
meta l-għażliet kollha jkunu għadhom 
miftuħa qabel jittieħdu d-deċiżjonijiet  
dwar il-programmi;
(c) (ċ) fit-tfassil ta’ dawn id-deċiżjonijiet, 
għandu jingħata qies mistħoqq lir-
riżultati tal-parteċipazzjoni tal-pubbliku;
(d) wara li jiġu eżaminati l-kummenti u l-
opinonijiet espressi mill-pubbliku, l-
awtorità kompetenti għandha tagħmel 
sforzi raġjonevoli sabiex tgħarraf lill-
pubbliku bid-deċiżjonijiet meħuda u r-
raġunijiet u l-konsiderazzjonijiet li 
fuqhom ikunu msejsa dawn id-
deċiżjonijiet, inkluża informazzjoni dwar 
il-proċess tal-parteċipazzjoni tal-pubbliku.
(3) L-Istati Membri għandhom 
jidentifikaw il-pubbliku li huwa intitolat 
jipparteċipa għall-finijiet tal-paragrafu 2.
L-arranġamenti dettaljati għall-
parteċipazzjoni tal-pubbliku skont dan l-
Artikolu għandhom jiġu stabbiliti mill-
Istati Membri sabiex jgħinu lill-pubbliku 
jħejji ruħu u jipparteċipa b’mod effettiv. 
Għandhom jiġu previsti limiti ta’ żmien 
raġonevoli li jagħtu biżżejjed ħin għal kull 
stadju differenti tal-parteċipazzjoni tal-
pubbliku kif jitlob dan l-Artikolu.

Or. en

(ara l-Emenda preċedenti, parti mit-test tal-punt 1 oriġinarjament kienet il-punt 2 tal-Artikolu 
12
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Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-programmi nazzjonali għandhom 
ikunu f’konformità mad-dispożizzjonijiet 
tal-Artikoli 4 sa 12.

(2) Il-programmi nazzjonali għandhom 
ikunu f’konformità mad-dispożizzjonijiet 
tal-Artikoli 4 sa 12a.

Or. en

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Istati Membri għandhom jirrevedu u 
jaġġornaw b’mod regolari l-programmi 
nazzjonali tagħhom, filwaqt li jqisu b’mod 
xieraq il-progress tekniku u xjentifiku.

(3) L-Istati Membri għandhom jirrevedu u 
jaġġornaw b’mod regolari l-programmi 
nazzjonali tagħhom, filwaqt li jqisu b’mod 
xieraq il-progress tekniku u xjentifiku kif 
ukoll ir-riżultati tal-analiżi minn pari 
internazzjonali.

Or. en

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) skema ta’ klassifikazzjoni integrata u 
dettaljata għal iskart radjuattiv li tkopri l-
istadji kollha tal-ġestjoni ta’ skart 
radjuattiv mill-ġenerazzjoni ta’ skart 
radjuattiv sar-rimi tiegħu;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ara r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta’ Settembru 1999 dwar sistema ta’ 
klassifikazzjoni għall-iskart radjuattiv solidu[traduzzjoni mhux uffiċjali], (ĠU L 265, 
13.10.1999, p.37)

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) inventarju tal-fjuwil użat u tal-iskart 
radjuattiv kollu u previżjonijiet ta’ 
kwantitajiet futuri, inklużi dawk mid-
dekummissjonar. L-inventarju għandu 
jindika b’mod ċar il-post u l-ammont tal-
materjal u, permezz ta’ klassifikazzjoni 
xierqa, il-livell tal-periklu;

(1) Abbażi tal-iskema ta’ klassifikazzjoni 
msemmija taħt il-punt (-1), inventarju tal-
fjuwil użat u tal-iskart radjuattiv kollu u 
previżjonijiet ta’ kwantitajiet futuri, inklużi 
dawk mid-dekummissjonar. L-inventarju 
għandu jindika b’mod ċar il-post u l-
ammont tal-materjal u, permezz ta’ 
klassifikazzjoni xierqa, il-livell tal-periklu;

Or. en

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) kunċetti u pjanijiet għall-perjodu ta’ 
wara l-għeluq ta’ faċilità tar-rimi, inkluż iż-
żmien li matulu jseħħu kontrolli 
istituzzjonali u l-mezzi li għandhom 
jintużaw biex l-għarfien dwar il-faċilità 
jibqa’ disponibbli fuq perjodu ta’ żmien 
itwal;

(3) kunċetti u pjanijiet għall-perjodu ta’ 
wara l-għeluq ta’ faċilità tar-rimi, inkluż iż-
żmien li matulu jseħħu kontrolli 
istituzzjonali u l-mezzi li għandhom 
jintużaw biex jiġu żgurati s-sorveljanza u 
ż-żamma u biex l-għarfien dwar il-faċilità 
jibqa’ disponibbli fuq perjodu ta’ żmien 
itwal;

Or. en
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Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) deskrizzjoni tal-istima tal-ispejjeż 
imsemmija fl-Artikolu 10(1a)(a) u tal-
metodi applikati biex jiġu kkalkulati r-
riżervi korrispondenti;

Or. en

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) deskrizzjoni tal-iskema/i għall-
finanzjament implimentata/i biex jiġi 
żgurat li l-kostijiet kollha tal-programm 
jistgħu jintlaħqu skont l-iskeda prevista.

(8) deskrizzjoni tal-għażliet relatati mal-
kompożizzjoni u l-ġestjoni tal-assi allokati 
skont l-Artikolu 10(1a)(b) u tal-iskema/i 
għall-finanzjament implimentata/i biex jiġi 
żgurat li l-kostijiet kollha tal-programm 
jistgħu jintlaħqu skont l-iskeda prevista.

Or. en

Emenda 45

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 

imħassar
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radjuattiv, jew meta tkun qed tifformula l-
opinjonijiet tagħha rigward il-proġetti ta’ 
investiment skont l-Artikolu 43 tat-Trattat 
tal-Euratom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-Premessa (42b) l-ġdida.

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Perjodikament, u tal-anqas darba kull 
10 snin, l-Istati Membri għandhom 
jorganizzaw awtovalutazzjonijiet tal-qafas 
nazzjonali, tal-awtorità regolatorja 
kompetenti u tal-programm nazzjonali 
tagħhom u tal-implimentazzjoni tiegħu, u 
jitolbu analiżi minn pari internazzjonali tal-
qafas nazzjonali, l-awtorità u/jew il-
programm tagħhom bl-għan li jiġi żgurat li 
jintlaħqu standards għoljin fil-ġestjoni ta’ 
fjuwil użat u ta’ skart radjuattiv. Ir-riżultati 
ta’ kwalunkwe analiżi minn pari għandhom 
jiġu rrappurtati lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri.

(3) Perjodikament, u tal-anqas darba kull 
10 snin, l-Istati Membri għandhom 
jorganizzaw awtovalutazzjonijiet tal-qafas 
nazzjonali, tal-awtorità regolatorja 
kompetenti u tal-programm nazzjonali 
tagħhom u tal-implimentazzjoni tiegħu, u 
jitolbu analiżi minn pari internazzjonali tal-
qafas nazzjonali, l-awtorità u/jew il-
programm tagħhom bl-għan li jiġi żgurat li 
jintlaħqu standards għoljin fil-ġestjoni ta’ 
fjuwil użat u ta’ skart radjuattiv. Ir-riżultati 
ta’ kwalunkwe analiżi minn pari għandhom 
jiġu rrappurtati lill-Kummissjoni li 
għandha tippreżenta rapport perjodiku 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fejn 
jiġu indirizzati b’mod aggregat il-
konklużjonijiet milħuqa matul l-analiżi 
minn pari.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Fit-3 ta’ Novembru, il-Kummissjoni ħarġet proposta għal direttiva li tistabbilixxi qafas legali 
tal-UE għall-ġestjoni ta’ fjuwil użat u ta’ skart radjuattiv(COM(2010)618). Il-proposta 
tistabbilixxi rekwiżiti speċifiċi biex jiġi żgurat li l-Istati Membri jistabbilixxu qafas 
regolatorju u organizzazzjonali nazzjonali u jfasslu programmi nazzjonali xierqa għall-
ġestjoni ta’ fjuwil użat u ta’ skart radjuattiv, mill-ġenerazzjoni sar-rimi tiegħu.

1. Ir-Rapporteur tilqa’ u tappoġġja l-iskema ġenerali tal-proposta:

Il-Parlament Ewropew dejjem talab għal standards armonizzati u għal leġiżlazzjoni robusta 
għall-ġestjoni ta’ skart radjuattiv, notevolment permezz tar-Riżoluzzjoni tiegħu “Il-
Valutazzjoni tal-Euratom – 50 Sena ta’ politika Ewropea ta’ enerġija nukleari”1.

Għal dan l-għan, wara l-adozzjoni tad-Direttiva dwar is-Sikurezza Nukleari f’Ġunju 2009, li 
kopriet biss il-faċilitajiet ta’ ħżin ta’ fjuwil użat li huwa relatat mal-installazzjonijiet nukleari, 
din il-proposta tikkontribwixxi biex jissawwar korp leġiżlattiv konsistenti sabiex tiġi żgurata 
s-sikurezza fit-tul tal-ġestjoni ta’ skart radjuattiv eżistenti u dak futur irrispettivament mill-
perspettivi ta’ applikazzjonijiet tal-elettriku nukleari u tal-applikazzjonijiet li ma jużawx 
elettriku nukleari.
Ir-Rapporteur tilqa’ l-istruttura tal-proposta li, wara l-prinċipji li huma diġà fis-seħħ f’livell 
internazzjonali2, tibni fuq l-approċċ adottat fl-Istati Membri l-aktar avvanzati u tipprovdi 
qafas għal ġestjoni aktar responsabbli (i) b’qafas nazzjonali li jiddependi fuq obbligi u 
responsabilitajiet indikati b’mod ċar ta’ kull attur, (ii) bi programm nazzjonali li jiżgura 
avvenimenti, perjodi ta’ żmien u kjarifika tal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet dwar l-iskart 
radjuattiv, (iii) b’regoli bilanċjati dwar it-trasparenza u l-informazzjoni, is-superviżjoni u l-
kontroll.

2. Ir-Rapporteur hija tal-opinjoni li għandu jiġi previst xi titjib bl-għan li tiġi żgurata 
ġestjoni responsabbli u sikura ta’ fjuwil użat u ta’ skart radjuattiv, li ma tipposponix 
id-deċiżjonijiet li għandhom jiġu adottati fil-preżent.

Fost l-emendi proposti fl-abbozz ta’ rapport għall-kunsiderazzjoni mill-Membri ta’ dan il-
Kumitat, hawnhekk ir-Rapporteur tixtieq tenfasizza l-punti ġenerali li ġejjin li jiddeskrivu l-
prijoritajiet ewlenin tagħha:

 Ir-rimi finali ta’ skart radjuattiv u ta’ fjuwil użat:

(i) Ir-Rapporteur tqis li l-kunċetti u s-soluzzjonijiet tekniċi għar-rimi finali, b’mod partikolari 
r-rimi ġeoloġiku fil-fond ta’ fjuwil użat u ta’ skart ta’ livell għoli, għandhom ikunu previsti 
filwaqt li jittieħed inkunsiderazzjoni b’mod dovut il-prinċipju tar-riversibilità. L-objettiv 
huwa li jkun hemm il-possibilità ta’ aċċess għal skart, jew tal-irkupru tiegħu, għal raġunijiet 
                                               
1 Ir-rapport tas-Sur Maldeikis, l-10 ta’ Mejju 2007
2 Il-Konvenzjoni Konġunta dwar is-Sikurezza tal-Ġestjoni ta’ Fjuwil Użat u dwar is-Sikurezza tal-Ġestjoni ta’ Skart Radjuattiv tal-IAEA

(“Konvenzjoni Konġunta”) INFCIRC/546 tal-24 ta’ Diċembru 1997 u l-Istandrads tas-Sikurezza li ġew żviluppati.
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tekniċi jew f’każ li l-progress fir-riċerki jippermetti li jinstabu soluzzjonijiet teknoloġiċi 
ġodda aktar fit-tul (bħat-transmutazzjoni). Dan ma jfixkilx l-għeluq ta’ faċilitajiet għar-rimi, 
wara ċertu perjodu ta’ operat u monitoraġġ, f’każ li ġenerazzjonijiet futuri jiddeċiedu li 
jagħmlu dan. Għalhekk, ir-riversibilità tħalli l-possibilità li jsir progress b’kawtela biex tinstab 
is-soluzzjoni l-aktar sikura li tippermetti li jissaħħaħ, permezz ta’ monitoraġġ u esperjenza 
kontinwi, l-għarfien li jinkiseb matul il-fażi ta’ riċerka. Skont ir-Rapporteur, din il-fażi ta’  
riversibilità, ma ddgħajjef bl-ebda mod is-soluzzjoni governattiva finali dwar ir-rimi 
ġeoloġiku fil-fond, anzi se tkun parti mill-aċċettazzjoni soċjali għal tali maħżen u hija 
marbuta mal-monitoraġġ fit-tul tas-sit u maż-żamma tar-rekords tiegħu.
(ii) Barra minn hekk, ir-Rapporteur introduċiet serje ta’ emendi tul it-test li juru l-opinjonijiet 
tagħha li (a) ir-rimi għandu jsir skont prinċipji, rekwiżiti u metodoloġiji tas-sikurezza aċċettati 
f’livell internazzjonali. Għal din ir-raġuni, it-taħriġ, it-tixrid tal-għarfien u ż-żamma tal-ħiliet 
huma suġġetti importanti, (b) jeħtieġ li tiġi organizzata l-ġestjoni tal-għarfien rilevanti f’kull
maħżen kemm għall-operazzjonijiet li ilhom għaddejjin deċennji sħaħ kif ukoll għat-tħejjija 
taż-żamma tar-rekords; is-sorveljanza u ż-żamma tal-faċilitajiet u l-monitoraġġ tal-ambjent 
wara l-għeluq huma verament kruċjali, (c) il-koperazzjoni internazzjonali hija essenzjali biex 
isir skambju ta’ u biex jinxtered l-għarfien espert, il-programmi konġunti ta’ R&Ż ukoll se 
jkollhom rwol importanti. Għalhekk, l-importanza li tingħata lill-“analiżi minn pari 
internazzjonali” u lill-iskambju tal-aqwa prattiki hija importanti f’dan ir-rigward u l-
programmi nazzjonali għandhom ikomplu jibnu fuq dawn l-esperjenzi.

 Riżorsi Finanzjarji: 

Hawnhekk, ir-Rapporteur tixtieq tirreferi għal riżoluzzjonijiet parlamentari speċifiċi dwar il-
finanzjament ta’ strateġiji għad-dekummissjonar1, li jfakkru notevolment fid-dimensjoni tas-
suq intern ta’ din il-kwistjoni. Kif inhi, il-proposta tal-Kummissjoni hija pjuttost dgħajfa 
mingħajr ebda impenn vinkolanti ieħor għall-Istati Membri ħlief l-impenn ġenerali li jiżguraw 
li r-riżorsi finanzjarji xierqa jkunu disponibbli.
Għar-Rapporteur, l-objettiv tal-proposta għandu jkun li jiġi żgurat li r-riżorsi finanzjarji jiġu 
riżervati kemm biex jintlaħqu r-rekwiżiti tad-dekummissjonar ta’ impjant nukleari kif ukoll 
għall-ġestjoni, il-kundizzjonar u r-rimi finali ta’ skart radjuattiv li jirriżulta u li dawn ikunu 
disponibbli meta jkunu meħtieġa u jkunu ġestiti b’mod trasparenti.

Dan huwa l-iskop tal-emendi suġġeriti fl-Artikolu 10 li jiddefinixxi obbligi aktar stretti għall-
Istati Membri, li għandhom jiġu implimentati skont il-proċeduri nazzjonali tagħhom: l-istima 
tal-ispejjeż relatati mal-istrateġija għall-ġestjoni tal-iskart; ir-riżervi stabbiliti għall-
finanzjament tad-dekummissjonar jew tal-attivitajiet għall-ġestjoni tal-iskart fil-futur u l-assi 
allokati meħtieġa biex ikopru dawn ir-riżervi; il-monitoraġġ xieraq tal-livelli ta’ riżervi u tal-
ġestjoni tal-assi; ir-reviżjonijiet minn korp nazzjonali indipendenti biex jiġi vverifikat li d-
dħul akkumulat għal dawn l-attivitajiet futuri jintużaw biss għad-dekummissjonar jew għal 
attivitajiet għall-ġestjoni tal-iskart; ir-rappurtar b’mod regolari mill-Istat Membru lill-
Kummissjoni. Jiġu introdotti b’mod parallel, rekwiżiti sussegwenti fir-rigward tal-kontenut ta’ 

                                               
1 Ir-Rapport tas-Sinjura Harms dwar il-“Programm Kozloduy”, adottat fil-Plenarja fl-20 ta’ Mejju 2010
Ir-Rapport tas-Sinjura Harms dwar “Nuclear safety: financial resources earmarked for the decommissioning of nuclear power plants” (Is-
sikurezza nukleari: l-użu ta’ riżorsi finanzjarji allokati għad-dekummissjonar ta’ impjanti tal-enerġija nukleari) - adottat f’Novembru 2005
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programmi nazzjonali fl-Artikolu 14.

 L-iżvilupp tar-rimi reġjonali

L-Istati Membri għandhom ir-responsabilità finali għall-ġestjoni sikura, inkluż ir-rimi ta’ 
fjuwil użat u ta’ skart radju attiv li jiġġeneraw. Ir-Rapporteur tqis li r-rispett lejn dan ir-
rekwiżit fundamentali jista’ jiġi amalgamat mat-tfittxija biex tinstab soluzzjoni kondiviża għal 
skart radjuattiv bejn l-Istati Membri, ladabra huwa mmaniġġjat taħt ċerti kundizzjonijiet stretti 
maqbula minn qabel b’mod xieraq. Għalkemm huwa kruċjali li kull Stat Membru jiżviluppa l-
programm nazzjonali tiegħu stess u jadotta d-deċiżjoni finali dwar il-fjuwil użat u l-iskart 
radjuattiv, ir-Rapporteur hija tal-opinjoni li d-direttiva proposta – li potenzjalment diġà 
tirrikonoxxi l-interess ta’ soluzzjoni konġunta fil-Premessa 37 tagħha – għandha tiddefinixxi 
r-rekwiżiti preliminari li għandhom jiġu ssodisfati biex jitnedew tali proġetti konġunti fuq 
bażi volontarja.

Diġà jeżistu studji jew proġetti esplorattivi dwar il-koperazzjoni multinazzjonali bħall-ħidma 
li għaddejja fl-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika 1 u dawn għandhom jiġġeddu 
għall-fini tan-nonproliferazzjoni, jew permezz tal-Grupp ta’ ħidma tal-ERDO2 li jgħaqqad 
diversi Stati Membri3 biex jeżaminaw il-vijabilità tal-istabbiliment ta’ Organizzazzjoni għall-
Iżvilupp ta’ Maħżen Ewropew f’livell multinazzjonali. Dawn il-ħidmiet iwittu t-triq għall-
iżvilupp ta’ metodoloġija li tagħti struttura lill-kunċett ta’ maħżen ġeoloġiku fil-fond li jkun 
kondiviż, sikur, sigur u aċċettat soċjalment.

Filwaqt li tibni fuq dawn il-ħidmiet u tirrikonoxxi li dan il-kunċett jista’ jkun ta’ interess 
f’ċerti ċirkostanzi, ir-Rapporteur tqis madankollu li din is-soluzzjoni ma tistax tkun mod kif l-
Istati Membri jevitaw ir-responsabilitajiet nazzjonali tagħhom, kif stabbiliti f’din il-proposta, 
jew jipposponu l-adozzjoni ta’ deċiżjoni finali dwar il-ġestjoni tal-iskart. Għalhekk, l-istess 
bħal fil-każ ta’ soluzzjonijiet nazzjonali, kwalunkwe inizjattiva għal rimi konġunt jew 
reġjonali tista’ tiġi deskritta fi strateġija nazzjonali rispettiva, twassal għall-konsultazzjoni 
pubblika estiża, u titnieda wara li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti preliminari proposti fl-Artikolu 4, 
notevolment billi jiġu indirizzati l-istandards tas-sikurezza, l-iskemi ta’ responsabilità u l-
iżgurar tal-finanzjament għad-durata u l-perjodu ta’ wara l-għeluq tal-faċilità.
Relatata ma’ din il-kwistjoni, il-possibilità ta’ vjaġġi transkonfinali ta’ skart radjuattiv, 
awtorizzata kif jixraq abbażi tad-Direttiva tal-2006, għandha tinżamm fid-dispożizzjonijiet 
tal-Artikolu 4.

 It-trasparenza u l-parteċipazzjoni tal-pubbliku 
Ir-Rapporteur tqis li huwa essenzjali li jintlaħaq kunsens permezz tal-parteċipazzjoni tal-
pubbliku fir-rigward tal-elaborazzjoni u r-reviżjoni tal-programm nazzjonali, f’konformità 

                                               
1 “Developing multinational radioactive waste repositories: infrastructural framework and scenarios of 
cooperation” (L-iżvilupp ta’ mħażen multinazzjonali għal skart radjuattiv: qafas infrastrutturali u xenarji ta’ 
koperazzjoni) Ottubru 2004, IAEA-TECDOC-1413 
2 www.erdo-wg.eu
3 L-Awstrija, il-Bulgarija, l-Irlanda, l-Italja, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Litwanja, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Slovakkja u 
s-Slovenja
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mad-Direttiva 2003/35/KE1. Il-parteċipazzjoni tal-pubbliku twassal għal qbil u involviment, 
imbagħad għal-leġittimità soċjali tal-istrateġiji għall-ġestjoni ta’ skart radjuattiv.

Ġew introdotti dispożizzjonijiet speċifiċi fl-Artikolu 12a (ġdid).
Barra minn hekk, tul it-test kollu ġew proposti emendi dettaljati oħra, bħall-modifiki relatati 
mal-“każ tas-sikurezza” li oriġinarjament dehru fl-Artikolu 8 speċifiku u li d-dispożizzjonijiet 
tiegħu issa tmexxew fl-artikoli rilevanti – fid-definizzjonijiet u fl-Artikolu 7 dwar id-
“Detentur tal-Liċenzja” – u ngħataw sura oħra f’konformità mal-iskop tad-direttiva.

*    *

*

                                               
1 Id-Direttiva 2003/35/KE tas-26 ta’ Mejju 2003 li tipprovdi għall-parteċipazzjoni pubblika rigward it-tfassil ta’ 
ċerti pjani u programmi li għandhom x’jaqsmu mal-ambjent, ĠU L 156, 25.6.2003, p.17.


