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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

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 il-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi sistema Komunitarja għar-
reġistrazzjoni tat-trasportaturi ta’ materjali radjuattivi
(COM(2012)0561 – C7-0320/2013 – 2011/0225(NLE))

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2012)0561),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 31 u 32 tat-Trattat Euratom, skont liema artikoli ġie 
kkonsultat mill-Kunsill (C7-0320/2012),

– 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-
opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 
(A70000/2013),

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

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

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

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

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

Emenda 1
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sistema Elettronika għar-Reġistrazzjoni 
tat-Trasportaturi (ESCReg) għandha tiġi 
stabbilita mill-Kummissjoni, li tkun 
responsabbli wkoll għall-manutenzjoni 
tagħha, għas-superviżjoni u l-kontroll tat-
trasport ta’ materjal radjuattiv. Il-
Kummissjoni għandha tiddefinixxi l-
informazzjoni li għandha tiġi inkluża fis-

1. Sistema Elettronika għar-Reġistrazzjoni 
tat-Trasportaturi (ESCReg) għandha tiġi 
stabbilita mill-Kummissjoni, li tkun 
responsabbli wkoll għall-manutenzjoni 
tagħha, għas-superviżjoni u l-kontroll tat-
trasport ta’ materjal radjuattiv. Il-
Kummissjoni għandha tiddefinixxi l-
informazzjoni li għandha tiġi inkluża fis-
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sistema, l-ispeċifikazzjonijiet u r-rekwiżiti
tekniċi għall-ESCReg.

sistema, l-ispeċifikazzjonijiet u r-rekwiżiti 
tekniċi għall-ESCReg. Sabiex tiġi evitata 
interpretazzjoni ħażina dawk l-
ispeċifikazzjonijiet għandhom ikunu 
kompluti u mhux ambigwi.

Or. en

Emenda 2
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-ESCReg għandha tkun garantita,
soda u kompletament operazzjonali qabel 
id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
Barra minn hekk mekkaniżmu għall-
iskambju tal-informazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti u l-ESCReg 
għandu jitfassal sabiex, tal-anqas, jiġi 
ffaċilitat it-trasport transkonfinali.

Or. en

Emenda 3
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 It-trasportatur applikant għandu 
jissottometti l-formola tal-applikazzjoni 
elettronika mimlija stabbilita fl-Anness I.

It-trasportatur applikant għandu 
jissottometti l-formola tal-applikazzjoni 
elettronika mimlija stabbilita fl-Anness I.
Linji gwida onlajn li fihom informazzjoni 
ta' kuntatt u informazzjoni dwar kif jista' 
jiġi kkuntattjat il-punt ta' kuntatt jew l-
awtorità kompetenti għandhom ikunu 
disponibbli fi kwalunkwe ħin sabiex 
jgħinu lill-applikant.

Or. en



PR\935515MT.doc 7/12 PE510.688v01-00

MT

Emenda 4
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mal-mili u s-sottomssjoni tal-formola 
tal-applikazzjoni, l-applikant għandu 
jirċievi konferma awtomatika li l-
applikazzjoni tkun waslet, flimkien man-
numru tal-applikazzjoni.

2. Mal-mili u s-sottomissjoni tal-formola 
tal-applikazzjoni, l-applikant għandu 
jirċievi konferma awtomatika li l-
applikazzjoni tkun waslet, flimkien man-
numru tal-applikazzjoni. Fil-każ ta' rifjut 
messaġġ ta' skorrettezza għandu 
jintbagħat lura lill-applikant u jagħti r-
raġunijiet għaliex l-applikazzjoni ġiet 
irrifjutata.

Or. en

Emenda 5
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9a. L-awtorità kompetenti għandha 
żżomm id-data storika kollha għall-
applikanti kollha sabiex tiżgura it-
traċċabbiltà tagħhom, biex jiġi ffaċilitat 
monitoraġġ aħjar u għall-prevenzjoni ta' 
kwalunkwe falsifikazzjoni;

Or. en

Emenda 6
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-trasportatur għandu jkun responsabbli 
biex jiżgura l-eżattezza kontinwa tad-dejta 
pprovduta fil-formola tal-applikazzjoni 
għar-reġistrazzjoni Komunitarja tat-
trasportatur sottomessa lill-ESCReg.

1. It-trasportatur għandu jkun responsabbli 
biex jiżgura l-eżattezza kontinwa tad-dejta 
pprovduta fil-formola tal-applikazzjoni 
għar-reġistrazzjoni Komunitarja tat-
trasportatur sottomessa lill-ESCReg. 
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Għalhekk, applikant għandu jingħata l-
awtorizzazzjoni biex jaġġorna faċilment 
id-data proprja b'piż amministrattiv 
limitat.

Or. en

Emenda 7
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sabiex ikun hemm trattament ugwali 
fost l-applikanti kollha, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jiżguraw li l-
kriterji għall-għoti taċ-ċertifikat ta' 
reġistrazzjoni jkunu identiċi u konsistenti 
mad-definizzjonijiet tal-IAEA u li l-
proċess ta' reġistrazzjoni jkun armonizzat.

Or. en

Emenda 8
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jiddeżinjaw 
awtorità kompetenti u punt tal-kuntatt 
nazzjonali għat-trasport ta’ materjali 
radjuattivi.

L-Istati Membri għandhom jiddeżinjaw 
awtorità kompetenti u punt tal-kuntatt 
nazzjonali għat-trasport ta’ materjali 
radjuattivi. Dik l-informazzjoni għandha 
tkun disponibbli fuq il-paġna ta' 
reġistrazzjoni tal-applikant.

Or. en

Emenda 9
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni għandha tkun faċilment 
aċċessibbli mill-bogħod u b'mezzi 
elettroniċi u għandha tinżamm aġġornata.

L-informazzjoni għandha tkun faċilment 
aċċessibbli mill-bogħod u b'mezzi 
elettroniċi u għandha tinżamm aġġornata. 
Bħala segwitu għall-prinċipju ta 
'"garbage in", "garbage out", il-kwalità 
u l-preċiżjoni tal-informazzjoni hija 
essenzjali biex tiġi stabbilità l-kredibbiltà 
tal-ESCReg.

Or. en

Emenda 10
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-punti ta’ kuntatt u l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jirrispondu mill-
aktar fis possibbli għal kwalunkwe talba 
ghall-informazzjoni u f'każijiet fejn it-talba 
tkun difettuża jew mhux ġustifikata, 
għandhom jinfurmaw lill-applikant kif 
xieraq mingħajr dewmien.

Il-punti ta’ kuntatt u l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jirrispondu mill-
aktar fis possibbli għal kwalunkwe talba 
ghall-informazzjoni u f'każijiet fejn it-talba 
tkun difettuża jew mhux ġustifikata, 
għandhom jinfurmaw lill-applikant kif 
xieraq fi żmien ġimgħatejn.

Or. en

Emenda 11
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-
impatt ta' dan ir-Regolament sentejn wara 
d-dħul fis-seħħ tiegħu sabiex tidentifika 
kwalunkwe ostaklu li fadal għal negozju 
tat-trasport kompetittiv fl-Unjoni u biex 
tipproponi soluzzjonijiet għat-tneħħija ta' 
dawn l-ostakli.
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Or. en

Emenda 12
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament 
għandha tqis id-disponibilità ta' sistema 
ta' reġistrazzjoni valida u operazzjonali.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Fit-3 ta' Frar 2012, il-Kunsill iddeċieda li jikkonsulta mal-Parlament Ewropew skont l-
Artikolu 7 tat-Trattat Euratom, dwar il-Proposta għal Proposta ta' REGOLAMENT TAL-
KUNSILL li jistabbilixxi sistema Komunitarja għar-reġistrazzjoni tat-trasportaturi ta' 
materjali radjuattivi COM (2012) 561 - 2011 / 0225 (NLE)

Il-bażi ġuridika

Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament jirrelataw mal-istandards bażiċi tas-sikurezza għall-
protezzjoni tas-saħħa tal-ħaddiema u tal-pubbliku ġenerali. Konsegwentement, il-bażi legali 
hija l-Kapitolu 3 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 31 u l-Artikolu 32 tiegħu.

Sommarju

Din il-Proposta għal Regolament timmira li tissostitwixxi proċeduri ta' rappurtar u 
awtorizzazzjoni nazzjonali relatati mat-trasportaturi ta' materjali radjuattivi, b'sistema ta' 
reġistrazzjoni unika. L-implimentazzjoni tar-Regolament għandha tippermetti s-
simplifikazzjoni tal-proċeduri u t-tnaqqis tal-piż amministrattiv, filwaqt li jinżamm livell għoli 
ta' protezzjoni mir-radjazzjoni.
Ġustifikazzjoni

Fil-livell Ewropew, it-trasportaturi ta’ materjali radjuattivi huma koperti mil-leġiżlazzjoni tat-
trasport taħt it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u l-leġiżlazzjoni tal-
aspetti speċifiċi għar-radjazzjoni inkluża l-protezzjoni tas-saħħa tal-ħaddiema u l-pubbliku 
ġenerali taħt it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (Euratom). Il-
leġiżlazzjoni ġiet issemplifikata bid-Direttiva 2008/68/KE dwar it-trasport intern ta' oġġetti 
perikolużi bl-ikkombinar tal-modi kollha tat-trasport intern. L-Istati Membri, skont l-
Artikolu 33, għandhom jistabbilixxu dispożizzjonijiet xierqa sabiex jiżguraw il-konformità 
mal-istandards bażiċi. Barra minn hekk, l-Istati Membri implimentaw dawn il-proċeduri 
f’sistemi differenti, biex b’hekk żiedu l-kumplessità ta’ operazzjonijiet tat-trasport bħal dawn. 
Is-sostituzzjoni ta’ dawn il-proċeduri ta’ rappurtar u awtorizzazzjoni nazzjonali b’sistema ta’ 
reġistrazzjoni unika għall-prattika tat-trasport se tikkontribwixxi għaldaqstant għas-
simplifikazzjoni tal-proċedura, għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv, għat-tneħħija ta’ ostakli 
għad-dħul, filwaqt li l-livelli għoljin ta’ protezzjoni mir-radjazzjoni se jinżammu.

Sommarju tal-elementi tat-titjib proposti

Ir-rapporteur jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea li tiffaċilita t-trasport fl-UE u li 
tiżgura monitoraġġ aħjar ta' dawn it-trasporti. Huwa jipproponi diversi elementi ta' titjib fit-
test:

Sabiex ikun hemm trattament ugwali tat-trasportaturi kollha, l-Istati Membri, permezz tal-
awtorità nazzjonali kompetenti tagħhom għandhom jiżguraw li l-kriterji u l-mudelli tad-data 
għall-ħruġ taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni jkunu l-istess u li l-proċess ta' reġistrazzjoni jiġi 
armonizzat. Linji gwida għandhom ikunu disponibbli biex jiġi evitat rifjut mhux ġustifikat. 
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Għajnuna dinamika li tispjega l-oqsma kollha mitluba għandha tiġi implimentata flimkien ma' 
firma elettronika.

Is-sistema ta' reġistrazzjoni għandha tkun garantita, soda u kompletament operazzjonali qabel 
id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-regolament. Barra minn hekk mekkaniżmu għall-iskambju tal-
informazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri u l-ESCReg għandu 
jitfassal sabiex, tal-anqas, jiġi ffaċilitat it-trasport transkonfinali.

L-ontoloġija għandha tkun l-istess u konsistenti mad-direttivi eżistenti, mad-definizzjonijiet 
Euratom u ma' standards speċjalment dawk proposti mill-IAEA. Meta materjali radjuattivi 
jkunu qegħdin jiġu trasportati jkunu meħtieġa xi attivitajiet addizzjonali (tagħbija, ħżin, ħatt), 
għalhekk jeħtieġ li jiġi ddefinit b'mod ċar liema attivitajiet jaqgħu taħt il-kamp ta' 
applikazzjoni ta' dan ir-regolament.

Jeħtieġ li s-sistema ta' reġistrazzjoni tkun konformi mad-Direttiva 96/29/Euratom dwar 
standards bażiċi ta' sikurezza ssupplimentata minn ħames Direttivi speċifiċi oħra li jittrattaw 
esponimenti mediċi, informazzjoni pubblika, ħaddiema 'l barra mill-Unjoni, kunsinni bil-
vapur ta' skart radjuattiv u fjuwil użat u l-kontroll ta' sorsi ssiġillati ta' attività radjuattiva 
għolja u sorsi orfni. Dawn id-Direttivi għandhom l-għan li jipprevjenu l-espożizzjoni għar-
radjazzjoni jonizzanti li tirriżulta minn operazzjonijiet inadegwati u biex jarmonizzaw il-
kontrolli fl-Istati Membri tal-UE. 

Meta trasportatur ikun qed japplika għal reġistrazzjoni, id-data storika tiegħu għandha ssir 
disponibbli għall-awtorità nazzjonali li se toħorġ iċ-ċertifikat biex jiġi żgurat monitoraġġ aħjar 
u tiġi evitata kwalunkwe falsifikazzjoni.

Wieħed isaqsi għaliex din id-direttiva għandha kamp ta' applikazzjoni limitat anke minħabba 
l-fatt li t-trasport ta' materjali radjuattivi bl-ajru jew minn fuq il-baħar mhuwiex kopert. Diġà 
jeżistu sistemi fir-rigward ta' trasportaturi bl-ajru u minn fuq il-baħar. Għalhekk ma hemmx 
bżonn li tiġi żviluppata sistema ta' reġistrazzjoni ġdida. Minflok, il-Kummissjoni għandha 
tesplora l-possibilitajiet għall-espansjoni tal-aktar sistema eżistenti xierqa. Ir-rapporteur hu 
tal-opinjoni li din hi s-soluzzjoni l-aktar kosteffikaċi, li tista' tiġi implimentata b'mod l-aktar 
rapidu. Għalkemm għad irid jiġi kkonfermat, huwa probabbli li t-trasportaturi bl-ajru 
għandhom l-aktar sistema elaborata u soda.

Għalkemm din is-sistema ġdida għandha l-objettiv li tissemplifika l-proċedura ta' 
reġistrazzjoni, li tintroduċi t-trasparenza u li telimina l-ostakli għal negozju tat-trasport 
kompetittiv, l-ogħla livell ta' sikurezza għandha tibqa' dejjem il-prijorità assoluta.

Rapport ta' valutazzjoni dwar l-impatt ta' dan ir-regolament għandu jitħejja mill-Kummissjoni 
sentejn wara l-implimentazzjoni tiegħu.

U fl-aħħarnett, ir-Rapporteur iqis li trasportatur għandu jingħata l-awtorizzazzjoni li jaġġorna 
faċilment id-data proprja b'piż amministrattiv limitat. 


