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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0346/2011, imressqa minn Jean Mortes, ta’ ċittadinanza Franċiża, 
dwar l-attitudni tal-Kummissjoni lejn impjanti tal-enerġija nukleari 
antikwati fl-Unjoni Ewropea

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar dik li jqis bħala attitudni mhux stretta tal-Kummissjoni lejn l-
impjanti tal-enerġija nukleari antikwati, fid-dawl tad-diżastru ta’ Fukushima. Skont il-
petizzjonant, il-Kummissjoni u l-Istati Membri m’għandhom l-ebda intenzjoni li jieħdu miżuri 
biex jimmodernizzaw l-impjanti tal-enerġija nukleari. Għaldaqstant, il-petizzjonant qed 
jistieden lill-Parlament Ewropew biex iwaqqaf kumitat għall-kriżi biex jieħu miżuri biex 
jipproteġi ċ-ċittadini tal-Ewropa mid-diżastru nukleari li jemmen li se jseħħ jekk ma jsir xejn. 
Barra minn hekk, il-petizzjonant jaħseb li l-Kummissjoni mhija stretta xejn fir-rigward tal-
kontrolli tal-ikel u l-laħam mill-Ġappun. Huwa jixtieq ikun jaf jekk l-istituzzjonijiet Ewropej 
jisgħux jiżguraw lill-pubbliku li d-diżastru f’Fukushima jinsab taħt kontroll u li m’hemmx 
periklu ulterjuri. Huwa jitlob spezzjonijiet u leġiżlazzjoni biex il-pubbliku jiġi protett mit-
tixrid ta’ radjazzjoni perikoluża minn dawn il-prodotti, irrispettivament mill-oriġini tagħhom.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Ġunju 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Settembru 2011

Il-kuntest legali

Skont l-Artikolu 194 (2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), il-
miżuri meħuda mill-UE fil-qasam tal-enerġija “m’għandhomx jolqtu d-dritt ta’ Stat Membru li 
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jiddetermina l-kundizzjonijiet għall-isfruttament tar-riżorsi ta’ enerġija tiegħu, l-għażla 
tiegħu bejn riżorsi differenti ta’ enerġija u l-istruttura ġenerali tal-provvista ta’ enerġija 
tiegħu”. Huwa għalhekk f’idejn l-Istati Membri biex jiddeċiedu dwar jekk għandhomx ikunu 
favur jew kontra l-enerġija nukleari.

Skont it-Trattat Euratom bħala lex specialis, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE rrikonoxxiet fis-
sentenza tagħha fil-Kawża C-29/99 ir-rabta intrinsika bejn il-protezzjoni mir-radjazzjoni u s-
sigurtà nukleari. Abbażi ta’ din il-kompetenza rikonoxxuta fil-qasam tas-sigurtà nukleari (l-
Artikolu 31 tat-Trattat Euratom), il-Kunsill adotta d-Direttiva dwar is-Sikurezza Nukleari1 li 
kellha tiġi trasposta sat-22 ta’ Lulju 2011. Primarjament, l-għan tagħha huwa li tkompli 
ssawwar il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea billi tinkludi fiha l-prinċipji tas-sigurtà nukleari 
rikonoxxuti tal-istrumenti internazzjonali ewlenin disponibbli, jiġifieri l-Konvenzjoni dwar is-
Sigurtà Nukleari u l-prinċipji fundamentali stabbiliti mill-Aġenzija Internazzjonali tal-
Enerġija Atomika (IAEA). Fuq l-istess bażi legali, id-Direttiva dwar l-Iskart Nukleari ġiet 
adottata fid-19 ta’ Lulju 2011.2 Iż-żewġ Direttivi huma parti mis-settijiet speċjali ta’ regoli li 
jirregolaw aktar fid-dettall aspett speċifiku tal-protezzjoni mir-radjazzjoni taħt l-aspett 
ġeneriku tad-Direttiva dwar l-Istandards Bażiċi tas-Sikurezza.3

Ir-Regolament tal-Kunsill (EURATOM) Nru 3954/87 li jistabbilixxi l-livelli massimi 
permessi ta’ kontaminazzjoni radjoattiva tal-oġġetti tal-ikel u tal-għalf wara inċident nukleari 
jew fi kwalunkwe każ ieħor ta’ emerġenza radjoloġika.4 Ir-Regolament jipprojbixxi b’mod 
speċifiku t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti li jaqbżu l-limiti ta’ attività speċifikati. 

Ir-reazzjonijiet wara Fukushima

a) Ġenerali

Wara l-inċident nukleari fil-Ġappun, il-Kunsill Ewropew tal-24 u l-25 ta’ Marzu 2011 
enfasizza l-importanza tal-ogħla standards għas-sigurtà nukleari li għandhom jiġu 
implimentati u mtejba b’mod kontinwu fl-UE, u promossi internazzjonalment. Huwa 
kkonkluda li s-sigurtà tal-impjanti nukleari kollha tal-UE għandha tiġi riveduta, abbażi ta’ 
valutazzjoni komprensiva u trasparenti tar-riskju u s-sigurtà (“simulazzjonijiet ta’ kriżi”). Il-
Kummissjoni Ewropea u l-Grupp ta’ Regolaturi Ewropew dwar is-Sikurezza Nukleari 
(ENSREG) laħqu ftehim fl-24 ta’ Mejju 2011 dwar l-ambitu u l-modalitajiet ta’ dawn it-
testijiet f’qafas koordinat.

Il-proċess tnieda fl-1 ta’ Ġunju 2011. Is-simulazzjonijiet ta’ kriżi qed jitwettqu mid-detenturi 
tal-liċenzji, mir-regolaturi nazzjonali u permezz ta’ reviżjoni mill-pari. Il-Kummissjoni 
                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 2009/71/Euratom tal-25 ta’ Ġunju 2009 li tistabbilixxi qafas Komunitarju għas-sigurtà tal-
installazzjonijiet nukleari [ĠU L 172, 02/07/2009, p. 18–22].
2 Direttiva tal-Kunsill 2011/70/Euratom tad-19 ta’ Lulju 2011 li tistabbilixxi qafas Komunitarju għall-ġestjoni 
responsabbli u sikura ta’ fjuwil użat u skart radjoattiv [ĠU L 199, 02.08.11, p 48 - 56].
3 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 jonizzanti (ĠU 
L 159, 29.6.1996, p. 1-114).
4 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 3954/87 tat-22 ta’ Diċembru 1987 li jistabbilixxi l-livelli massimi 
permessi ta’ kontaminazzjoni radjoattiva tal-oġġetti tal-ikel u tal-għalf wara inċident nukleari jew f’każ ieħor ta’ 
emerġenza mir-radjazzjoni [ĠU L 371 tat-30/12/1987, p. 11 – 13];
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Ewropea ssegwi mill-qrib l-iżvilupp tal-proċess biex jiġu żgurati l-koerenza u l-konsistenza 
tiegħu madwar l-UE. Il-Kunsill Ewropew ser jivvaluta s-sejbiet sa tmiem l-2011, abbażi ta’ 
rapport ta’ progress mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, il-Kunsill Ewropew ta s-setgħa lill-
Kummissjoni Ewropea biex tirrevedi l-qafas legali u regolatorju eżistenti dwar is-sigurtà tal-
istallazzjonijiet nukleari u biex tipproponi sa tmiem l-2011 kwalunkwe titjib li jista’ jkun 
meħtieġ. Għaldaqstant, m’hemm l-ebda silenzju (“inaudibilité”) min-naħa tal-Kummissjoni 
Ewropea kif allegat mill-petizzjonant.

Ir-reviżjoni tal-qafas leġiżlattiv u regolatorju dwar is-sigurtà nukleari għandha tirrifletti r-
riżultati tal-proċess tas-simulazzjonijiet ta’ kriżi tal-UE, kif ukoll it-tendenza internazzjonali 
attwali li tappoġġja t-tisħiħ tar-reġim leġiżlattiv internazzjonali tas-sigurtà nukleari, b’mod 
partikolari l-Konvenzjoni tal-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika (IAEA) dwar is-
Sigurtà Nukleari.

b) Importazzjonijiet

Wara r-rilaxxi minn Fukushima, il-kundizzjonijiet definiti fir-Regolament (EURATOM) Nru 
3954/87 li jiġġustifikaw l-adozzjoni ta’ Regolament tal-Kummissjoni u li jrendu l-livelli 
massimi permessi applikabbli, ma ġewx issodisfati, peress li la wasal messaġġ ta’ twissija 
mill-Iskambju ta’ Informazzjoni Radjoloġika Urġenti tal-Komunità Ewropea (ECURIE) u 
lanqas Notifika ta’ Allarm skont il-Konvenzjoni tan-Notifika Bikrija tal-IAEA. Il-miżuri 
previsti fir-Regolament 3954/87 kienu jkunu sproporzjonati fir-rigward tal-espożizzjoni tal-
popolazzjoni tal-UE li tirriżulta mill-konsum ta’ ammont żgħir ħafna ta’ ikel u għalf importati 
mill-Ġappun.

Madankollu, fil-bidu l-Kummissjoni rrakkomandat lill-Istati Membri biex iwettqu kontrolli 
fuq l-ikel u l-għalf importati mill-Ġappun, abbażi tal-livelli ta’ attività definiti fir-Regolament 
(EURATOM) Nru 3954/87. Il-Kummissjoni wara biddlet il-livelli ta’ referenza għaċ-ċesju u 
l-jodju fl-ikel u fl-għalf fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni Nru 297/2011 
li jimponi kundizzjonijiet speċjali dwar l-importazzjoni ta’ għalf u ikel li joriġina jew ġej mill-
Ġappun wara l-aċċident fl-impjant nukleari ta’ Fukushima1, kif emendat, u ħadet, inter alia, 
bħala livelli ta’ referenza l-livelli ta’ azzjoni applikati fil-Ġappun. 

Il-kundizzjonijiet speċjali fir-rigward tal-importazzjoni tal-għalf u tal-ikel mill-Ġappun se 
jibqgħu fis-seħħ sat-30 ta’ Settembru 2011 u x’aktarx jiġu estiżi, b’possibilità ta’ laxkar 
gradwali fil-miżuri skont l-evoluzzjoni favorevoli tas-sitwazzjoni ta’ kontaminazzjoni 
radjoattiva tal-għalf u l-ikel fil-Ġappun. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għamlet ukoll 
rakkomandazzjoni biex tikkontrolla l-importazzjonijiet ta’ prodotti tal-baħar minn ċerti żoni 
tas-sajd fil-Paċifiku.

Fir-rigward tal-bastimenti u l-kontejners, fil-15 ta’ April 2011 il-Kummissjoni ħarġet, 
permezz tal-għodod tagħha għall-iskambju ta’ informazzjoni urġenti (ECURIE), messaġġ ta’ 
informazzjoni lill-Istati Membri biex tintalab informazzjoni dwar il-kontrolli tal-livelli ta’ 
radjazzjoni fuq bastimenti u tagħbija li jkunu ġejjin mill-Ġappun, filwaqt li proponiet limiti 
minimi armonizzati għal azzjoni ulterjuri (dekontaminazzjoni) u rappurtar: (0.2 µSv/h iktar 
mir-radjazzjoni tal-isfond, f’distanza ta’ metru (bħala default), dekontaminazzjoni kull meta 
                                               
1 ĠU L 80, 26.3.2011, p. 5.
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jkun possibbli (ħasil) ta’ kwalunkwe superfiċje kontaminata. Din ir-rakkomandazzjoni 
tneħħiet fid-19 ta’ Lulju, b’konformità mal-opinjoni tal-esperti tas-saħħa u s-sigurtà tal-Istati 
Membri (l-Artikolu 31 tat-Trattat Euratom) u l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali 
(IMO).

Konklużjoni

Is-sigurtà nukleari għandha l-ogħla prijorità għall-Kummissjoni Ewropea. Fid-dawl tal-
kunsiderazzjonijiet preċedenti, il-Kummissjoni hija tal-fehma li skont il-qafas legali eżistenti 
li miegħu hija marbuta bħala Gwardjan tat-Trattati, il-ħolqien ta’ Kumitat Parlamentari ad hoc 
biex jindirizza l-kwistjonijiet nukleari wara l-inċident f’Fukushima mhux meħtieġ peress li l-
kwistjonijiet li jinħolqu jiġu trattati mill-istituzzjonijiet kompetenti tal-Komunità Ewropea tal-
Enerġija Atomika (Euratom).

Barra minn hekk, f’dan l-istadju, la t-trasferiment tal-politika tal-enerġija kollha (regolata mit-
TFUE) u lanqas it-trasferiment tal-politika tal-enerġija nukleari (regolata mit-Trattat Euratom) 
għal-livell tal-Unjoni Ewropea m’għandu ċans realistiku ta’ suċċess. Bidla tal-kompetenzi fil-
futur tibqa’ taqa’ esklussivament f’idejn l-Istati Membri peress li tkun teħtieġ reviżjoni tat-
Trattati msemmija hawn fuq.

Fir-rigward tal-kontroll radjoloġiku tal-importazzjonijiet tal-ikel u tal-għalf, kif ukoll il-
kontroll radjoloġiku tal-bastimenti mill-Ġappun, il-Kummissjoni ħadet miżuri adegwati wara 
l-inċident f’Fukushima. Dawn il-miżuri jgħaddu minn adattament kontinwu għas-sitwazzjoni 
attwali.


