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

Għażiż President,

F’ittra tal-11 ta’ Ġunju 2013, inti tlabt lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, skont ir-Regola 37 
tar-Regoli ta’ Proċedura, biex jagħti l-opinjoni tiegħu dwar l-adegwatezza tat-tibdil tal-bażi 
legali tal-proposta msemmija hawn fuq għal Regolament tal-Kunsill billi l-Artikoli 31 u 32 
tat-Trattat li Jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika (minn hawn ’il 
quddiem “it-Trattat Euratom”) jiġu ssostitwiti bl-Artikolu 91 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea (minn hawn ’il quddiem “TFUE”), jew billi din id-dispożizzjoni tiġi 
miżjuda mal-bażi legali proposta mill-Kummissjoni. 

I - Sfond

Ir-Regolament tal-Kunsill propost jistabbilixxi sistema Komunitarja għar-reġistrazzjoni tat-
trasportaturi ta’ materjali radjuattivi, li tiffaċilita l-ħidma tal-Istati Membri fl-iżgurar li jiġu 
mħarsa l-istandards bażiċi tas-sigurtà stabbiliti fid-Direttiva 96/29 Euratom għall-protezzjoni 
tas-saħħa tal-ħaddiema u l-pubbliku ġenerali kontra l-perikli li jiġu minn radjazzjoni 
jonizzanti.  
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Ir-Regolament propost jissostitwixxi1 is-sistemi ta’ rappurtar u awtorizzazzjoni fl-Istati 
Membri stabbiliti fl-Artikoli 2 u 3 tad-Direttiva 96/29 Euratom b’reġistrazzjoni unika. Barra 
minn hekk, ir-Regolment propost jadotta approċċ gradat billi jeżenta t-trasportaturi li 
jittrasportaw esklussivament “pakketti eżentati” mill-ħtieġa ta’ reġistrazzjoni. Min-naħa l-
oħra, ir-Regolament propost iħalliha f’idejn l-Istati Membri biex iżidu rekwiżiti ta’ 
reġistrazzjoni addizzjonali għat-trasportaturi ta’ materjali fissili u radjuattivi ħafna.

Skont l-Artikoli 31 u 32 tat-Trattat Euratom, il-Parlament jiġi sempliċement kkonsultat, 
filwaqt li skont l-Artikolu 91 TFUE, il-Parlament huwa koleġiżlatur flimkien mal-Kunsill 
f’konformità mal-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

Tressqu 10 emendi bil-għan li jibdlu l-bażi legali tal-Artikolu 91 TFUE, jew biex din tiġi 
miżjuda mal-bażi legali proposta, quddiem il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. 
Barra minn hekk, l-opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-
Ikel tipproponi bidla fil-bażi legali tal-Artikolu 91 TFUE.

L-emendi mressqa mill-Membri, u l-opinjoni tal-kumitat ENVI, dwar bidla fil-bażi legali tal-
proposta ġew iġġustifikati kif ġej:

“Peress li l-proposta tikkonċerna kwistjonijiet marbuta mat-trasport, huwa 
xieraq li tiġi bbażata fuq l-Artikolu 91 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (it-Trasport). Għalhekk, il-Parlament għandu jeżerċita l-
poteri ta’ kodeċiżjoni.”

“Attwalment id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw it-trasport ta’ oġġetti 
radjuattivi huma stabbiliti fid-Direttiva 2008/68/KE dwar it-trasport intern 
ta’ oġġetti perikolużi, ibbażati fuq it-Trattat. Għalhekk, huwa xieraq li 
tintgħażel l-istess bażi legali għal dan ir-Regolament. Mhuwiex xieraq, kif 
tipprevedi l-proposta tal-Kummissjoni, li l-poteri ta’ kodeċiżjoni ma jibqgħux 
f’idejn il-Parlament Ewropew; aktar u aktar billi l-proposta tikkonċerna 
kwistjonijiet ambjentali u tas-saħħa importanti. Ġeneralment, b’mod 
konsistenti mal-adozzjoni tal-Parlament Ewropew tar-Rapport-BELET 
(P7_TA(2011)0055) fil-15/02/2011, u tar-Rapport-RIVASI Sustanzi 
radjuattivi fl-ilma maħsuba għall-konsum mill-bniedem (P_7TA(2013)0068) 
fit-12/03/2013, ir-regoli dwar il-protezzjoni radjuattiva għandhom jiġu 
indirizzat fit-Trattat.”

II – Artikoli tat-Trattat Rilevanti

L-Artikoli li ġejjin tat-Trattat Euratom kienu ppreżentati bħala l-bażi legali fil-proposta tal-
Kummissjoni:

Artikolu 31

L-istandards bażiċi għandhom jitfasslu mill-Kummissjoni wara li din tkun 
kisbet l-opinjoni ta’ grupp ta’ persuni maħtura mill-Kumitat Xjentifiku u 

                                               
1 COM(2012)0561, Memorandum ta’ spjegazzjoni, p. 2.
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Tekniku minn fost esperti xjentifiċi, u b’mod partikolari l-esperti tas-saħħa 
pubblika, fl-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha tikseb l-opinjoni tal-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali dwar dawn l-istandards bażiċi. 

Wara li jikkonsulta l-Parlament Ewropew, fuq proposta mill-Kummissjoni, li 
għandha tibgħatlu l-opinjonijiet miksuba minn dawn il-Kumitati, il-Kunsill 
għandu jistabbilixxi l-istandards bażiċi; dan għandu jaġixxi b’maġġoranza 
kwalifikata.

Artikolu 32

Fuq talba mill-Kummissjoni jew minn Stat Membru, l-istandards bażiċi 
jistgħu jiġu riveduti jew issupplimentati skont il-proċedura stabbilita fl-
Artikolu 31. 

Il-Kummissjoni għandha teżamina kwalunkwe talba li jagħmel Stat Membru.

L-istandards bażiċi msemmija fl-Artikolu 31 huma ddefiniti fl-Artikolu 30 tat-Trattat 
Euratom, li jaqra kif ġej:

Artikolu 30

Għandhom jiġu stabbiliti standards bażiċi fi ħdan il-Komunità għall-
protezzjoni tas-saħħa tal-ħaddiema u tal-pubbliku ġenerali kontra l-perikli li 
jiġu minn radjazzjoni jonizzanti.

L-espressjoni ‘standards bażiċi’ tfisser: 
(a) id-dożi massimi permissibbli kompatibbli ma’ sigurtà adegwata; 
(b) il-livelli massimi permissibbli ta’ esponiment u kontaminazzjoni; 
(c) il-prinċipji fundamentali li jirregolaw is-sorveljanza tas-saħħa tal-
ħaddiema.

L-Artikolu 91 TFUE, li ġie ssuġġerit biex jissupplimenta jew jissostitwixxi l-bażi legali 
proposta, għandu l-formulazzjoni li ġejja:

Artikolu 91

1. Għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-Artikolu 90, u filwaqt li jitqiesu l-
karatteristiċi distintivi tat-trasport, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, filwaqt 
li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja u wara li jikkonsultaw il-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali u l-Kumitat tar-Reġjuni, għandhom 
jistabbilixxu:

(a) regoli komuni applikabbli għat-trasport internazzjonali lejn it-territorju 
ta’ Stat Membru jew minnu jew li jgħaddi minn territorju ta’ Stat Membru 
wieħed jew aktar;
(b) il-kundizzjonijiet taħt liema t-trasportaturi mhux residenti jistgħu joperaw 
is-servizzi ta’ trasport fi ħdan Stat Membru;
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(c) miżuri biex tittejjeb is-sigurtà fit-trasport;
(d) kwalunkwe dispożizzjoni xierqa oħra.

2. Meta jiġu adottati l-miżuri msemmija fil-paragrafu 1, għandhom jitqiesu l-
każijiet fejn l-applikazzjoni tista’ taffettwa serjament l-istandard tal-għajxien
u l-livell tal-impjieg f’ċerti reġjuni, u t-tħaddim tal-faċilitajiet tat-trasport.

L-Artikolu 90 tat-TFUE jaqra kif ġej:

Artikolu 90

L-għanijiet tat-Trattat, f’kwistjonijiet irregolati minn dan it-Titolu, għandhom 
jiġu segwiti fil-qafas ta’ politika komuni għat-trasport.

III – Każistika fuq bażi legali

Fir-rigward tal-għażla tal-bażi legali jirriżultaw ċerti prinċipji mill-każistika tal-Qorti. L-
ewwel, fid-dawl tal-konsegwenzi tal-bażi legali f’termini ta’ kompetenza u proċedura 
sostantiva, l-għażla tal-bażi legali korretta hija ta’ importanza kostituzzjonali1. It-tieni, skont 
l-Artikolu 13(2) TFUE, kull istituzzjoni għandha taġixxi fil-limiti tal-poteri mogħtija lilha 
mit-Trattat2. It-tielet, skont il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja, l-“għażla” tal-bażi legali għal 
miżura Komunitarja għandha tkun ibbażata fuq fatturi oġġettivi suġġetti għal stħarriġ 
ġudizzjarju, inkluż b’mod partikolari l-għan u l-kontenut tal-miżura”3. Ir-raba’, għandu jiġi 
stabbiliti jekk il-proposta għandhiex żewġ għanijiet jew jekk għandhiex żewġ komponenti, u 
wieħed minn dawn huwiex identifikabbli bħala l-għan jew il-komponent ewlieni jew 
predominanti, filwaqt li l-ieħor huwiex biss inċidentali jew għandux numru ta’ għanijiet 
simultanji jew għandux diversi komponenti li huma marbuta b’mod inseparabbli, mingħajr ma 
wieħed ikun sekondarju u indirett b’rabta mal-ieħor. Fl-ewwel każ, l-att għandu jkun ibbażat 
fuq bażi legali unika, jiġifieri dik meħtieġa mill-għan jew il-komponent ewlieni jew 
predominanti, u fit-tieni każ l-att għandu jkun ibbażat fuq id-diversi bażijiet legali 
korrispondenti.4 L-għażla ta’ bażi legali mhux korretta tista’ għalhekk tiġġustifika l-
annulament tal-att inkwistjoni.

IV. Għan u kontenut tar-regolament propost

Il-Kummissjoni tispjega l-għażla tal-bażi legali tagħha kif ġej:

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament għandhom x’jaqsmu mal-istandards 
bażiċi tas-sigurtà għall-protezzjoni tas-saħħa tal-ħaddiema u l-pubbliku 
ġenerali. Għalhekk, il-bażi legali huwa l-Kapitolu 3 tat-Trattat li jistabbilixxi 
l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u, b’mod partikolari, l-Artikoli 31 

                                               
1 Opinjoni 2/00 Protokoll ta’ Carthagna [2001] E.C.R. I-9713, para. 5; Każ-370/07 Kummissjoni v Kunsill 
[2009] E.C.R. I-8917, paragrafi 46-49; Opinjoni 1/08, Ftehim Ġenerali dwar in-Negozju fis-Servizzi [2009] 
E.C.R. I-11129, para. 110.
2 Każ C-403/05 Parlament v Kummissjoni [2007] E.C.R. I-9045, para. 49, u l-każistika ċitata hemmhekk.
3 Każ C-411/05 Parlament v Kummissjoni [2009] E.C.R. I-7585, para. 45, u l-każistika ċitata hemmhekk. 
4 Ara l-Każ C-411/06, ċitat hawn fuq, paragrafi 46-47.
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u 32 tiegħu1.

Fir-rigward tal-għan segwit, l-Artikolu 1(1) tar-Regolament propost jindika li huwa maħsub li 
tiġi stabbilita sistema Komunitarja għar-reġistrazzjoni tat-trasportaturi ta’ materjali radjuattivi, 
li tiffaċilita “l-kompitu tal-Istati Membri fl-iżgurar li jiġu mħarsa l-istandards bażiċi għall-
protezzjoni tas-saħħa tal-ħaddiema u l-pubbliku ġenerali kontra l-perikli li jiġu minn 
radjazzjoni jonizzanti stabbiliti fid-Direttiva 96/29/Euratom”. Għalhekk, ir-Regolament 
propost għandu japplika “għal kwalunkwe trasportatur li jittrasporta materjali radjuattivi fi 
ħdan il-komunità, minn pajjiżi terzi lejn il-Komunità u mill-Komunità lejn pajjiżi terzi. Ma 
għandux japplika għal trasportaturi li jittrasportaw materjali radjuattivi bl-ajru u bil-baħar.” L-
(Artikolu 1(2) tar-Regolament propost). 

Fir-rigward tal-kontenut tiegħu, ir-regolament propost jitlob lit-trasportaturi ta’ materjali 
radjuattivi biex ikollhom reġistrazzjoni valida li tkun inkisbet mir-reġistrazzjoni fis-Sistema 
Elettronika għat-Trasportaturi (ESCReg), li se tiġi stabbilita għas-superviżjoni u l-kontroll tat-
trasport tal-materjal radjuattiv. Ir-reġistrazzjoni msemmija għandha mbagħad tħalli lit-
trasportatur iwettaq it-trasport fi ħdan l-Unjoni kollha (l-Artikolu 4 tar-Regolament propost).

Għandu jiġi nnutat li l-Artikolu 3(3) tar-Regolament propost jindika li detentur ta’ liċenzja 
jew reġistrazzjoni valida maħruġa skont id-Direttiva 96/29/Euratom, sakemm ikun inkluż it-
trasport, jista’ jwettaq it-trasport ta’ materjal radjuattiv mingħajr reġistrazzjoni skont l-
ESCRreg stabbilit mill-proposta li qed tiġi analizzata. 

Għalhekk billi tiġi introdotta distinzjoni bejn il-kampijiet ta’ applikazzjoni taż-żewġ miżuri, 
ir-Regolament propost jindika li bħala l-għan ewlieni tiegħu għandu l-implimentazzjoni ta’ 
sistema ta’ reġistrazzjoni maħsuba biex tkopri speċifikament it-trasport ta’ materjali 
radjuattivi b’natura transkonfinali (l-Artikolu 1(2) tar-Regolament propost). Għalhekk, iċ-
ċertifikat ta’ reġistrazzjoni, il-liċenzja jew ir-reġistrazzjoni għall-operazzjonijiet individwali 
ta’ trasport, se jibqa’ jinkiseb skont il-proċeduri nazzjonali introdotta bid-
Direttiva 96/29/Euratom (l-Artikolu 3(2) tar-Regolament propost).

Mill-formulazzjoni tar-regolament propost jidher li fid-dawl tan-natura tal-materjali 
radjuattivi, it-trasport tiegħu, minn naħa waħda huwa soġġett għar-regoli li jirregolaw it-
trasport ta’ oġġetti perikolużi2 skont il-liġi tat-TFUE (li issa għandu l-Artikolu 91 TFUE bħala 
l-bażi legali tiegħu), u min-naħa l-oħra għall-miżuri ta’ protezzjoni mir-radjazzjoni3 skont il-

                                               
1 COM(2012)0561, Memorandum ta’ spjegazzjoni, p. 3.
2 Id-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsil tal-24 ta’ Settembru 2008 dwar it-trasport intern 
ta’ oġġetti perikolużi għat-trasport bit-triq, il-ferrovija u fuq passaġġi tal-ilma interni, ĠU L 260, 30.9.2008, 
p. 13; u d-Direttiva 2008/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 li temenda d-
Direttiva tal-Kunsill 95/50/KE dwar proċeduri uniformi għall-verifiki tat-trasport ta’oġġetti perikolużi bit-triq, 
fir-rigward tal-poteri ta’ implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni, ĠU L 162, 21.06.2008, p. 11.
3 Id-Direttiva tal-Kunsill 96/29/Euratom, ĠU L 159, 29.6.1996, p.1; u d-Direttiva tal-Kunsill 1493/93 tat-
8 ta’ Ġunju 1993 dwar il-vjeġġi ta’ sustanzi radjoattivi bejn l-Istati Membri, ĠU L 148, 1993/10/06, p.1; id-
Direttiva tal-Kunsill 2006/117/Euratom tal-20 ta’ Novembru 2006 dwar is-superviżjoni u l-kontroll ta’ vjeġġi ta’ 
skart radjuattiv u ta’ kombustibbli nukleari eżawrit, ĠU L 337, 5.12.2006, p. 21; id-Direttiva tal-
Kunsill 89/618/Euratom tas-27 ta’ Novembru 1989 dwar l-għoti ta’ informazzjoni lill-pubbliku ġenerali dwar 
miżuri għall-protezzjoni tas-saħħa li għandhom jiġu applikati u l-passi li għandhom jittieħdu f’każ ta’ emerġenza 
radjoloġika, ĠU L 357, 7.12.1989, p. 31; id-DIRETTIVA TAL-KUNSILL 2003/122/EURATOM tat-
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liġi Euratom.

V – Determinazzjoni tal-bażi legali xierqa

L-Artikolu 91 tat-TFUE jipprovdi bażi legali għall-azzjoni sabiex jintlaħqu l-għanijiet 
imsemmija fl-Artikolu 90 tat-TFUE, fost l-oħrajn regoli applikabbli għat-trasport 
internazzjonali lejn it-territorju ta’ Stat Membru jew minnu jew li jgħaddi minn Stat Membru 
wieħed jew aktar, il-kundizzjonijiet taħt liema t-trasportaturi mhux residenti jistgħu joperaw 
servizzi ta’ trasport fi ħdan Stat Membru, u miżuri biex tittejjeb is-sigurtà fit-trasport. 

Filwaqt li l-proposta għandha żewġ għanijiet jew għandha żewġ komponenti, is-sigurtà fit-
trasport u r-radjuattività, mill-analiżi tal-mira u l-kontenut tal-proposta jirriżulta li s-sistema 
ta’ reġistrazzjoni għat-trasport għandha titqies bħala l-għan ewlieni jew predominanti, filwaqt 
li l-oġġetti ttrasportati huma sempliċement inċidentali għal dak il-għan. Skont il-każistika tal-
Qorti msemmija hawn fuq, l-att inkwistjoni għandu għalhekk ikollu bażi legali unika, jiġifieri 
dik meħtieġa mill-iskop jew il-komponent ewlieni jew predominanti, li f’dan il-każ huwa l-
Artikolu 91 TFUE.

Barra minn hekk, għandu jiġi nnutat li r-rikors għal din il-bażi legali tkun tfisser il-qlib mill-
proċedura ta’ konsultazzjoni għall-proċedura leġiżlattiva ordinarja, bil-parteċipazzjoni sħiħa 
tal-Parlament.

VI – Konklużjoni u rakkomandazzjoni

Fid-dawl tal-analiżi li ssemmiet qabel, l-Artikolu 91 TFUE waħdu jikkostitwixxi l-bażi legali 
xierqa għall-proposta.

Għaldaqstant, fil-laqgħa tiegħu tad-9 ta’ Lulju 2013, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, b’mod 
unanimu1, iddeċieda li jirrakkomanda dan li ġej: L-Artikolu 91 TFUE huwa l-bażi legali 
xierqa għall-adozzjoni ta’ att leġiżlattiv bil-għan u l-kontenut tal-proposta għal Regolament 
tal-Kunsill li jistabbilixxi sistema Komunitarja għar-reġistrazzjoni tat-trasportaturi ta’ 
materjali radjuattivi. Għalhekk, għandu jiġu adottat att leġiżlattiv bħal dan skont il-proposta 
leġiżlattiva ordinarja.

Dejjem tiegħek,

Klaus-Heiner Lehne
                                                                                                                                                  
22 ta’ Diċembru 2003 dwar il-kontroll ta’ sorsi radjoattivi siġillati ta’attività għolja, ĠU L 346, 
31.12.2003, p. 57.
1 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-vot finali: Raffaele Baldassarre (Vici President), Luigi Berlinguer, 
Sebastian Valentin Bodu (Vici President), Piotr Borys, Françoise Castex (Vici President), Christian Engström, 
Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (President), Jörg 
Leichtfried, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, 
Alexandra Thein, Axel Voss (Rapporteur), Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Anna Záborská


