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Suġġett: Petizzjoni 0356/2011, imressqa minn Knut Micke, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar l-enerġija nukleari fl-Ewropa

Petizzjoni 0361/2011, imressqa minn Bernd Hofer, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, b’5 kofirmatarji, dwar il-waqfien tal-enerġija nukleari fl-
Ewropa 

1. Sommarju tal-petizzjoni 0356/2011

Il-petizzjonant huwa mħasseb dwar is-sikurezza tal-impjanti tal-enerġija nukleari fl-Ewropa u 
jixtieq li l-Ewropa ma tibqax tiġġenera u tuża l-enerġija nukleari. Fl-istess waqt, huwa 
jirrealizza li tali deċiżjoni tiddependi mill-iżviluppi politiċi. Fid-dawl tad-diżastru nukleari fil-
Ġappun, huwa jitlob li jsir dak kollu possibbli biex l-impjanti tal-enerġija nukleari fl-Unjoni 
Ewropea jinġiebu fl-ogħla livell ta’ sikurezza. Skont il-petizzjonant, l-armonizzazzjoni tal-
istandards fil-livell Ewropew hija kruċjali. Huwa tal-fehma li t-Trattat Euratom mhuwiex 
biżżejjed biex jiżgura dan il-livell għoli ta’ sikurezza. Huwa jitlob lill-Parlament Ewoprew 
biex jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta proposti u regolamenti biex jiġi żgurat l-ogħla 
livell ta’ sikurezza possibbli fl-impjanti kollha tal-enerġija nukleari fl-UE.

Sommarju tal-petizzjoni 0361/2011

Il-petizzjonanti huma mħassba dwar il-konsegwenzi tal-ġenerazzjoni tal-enerġija nukleari fl-
Ewropa u jitolbu li ma tibqax tiġi ġġenerata u użata enerġija nukleari fl-Ewropa. Huma 
jsostnu wkoll li hemm biżżejjed sorsi tal-enerġija alternattivi u sostenibbli u b’hekk m’hemmx 
bżonn enerġija nukleari. Huma jiġbdu l-attenzjoni għall-perikli tar-radjazzjoni atomika u 
għall-problemi mqajma mill-iskart radjuattiv. Huma jitolbu deċiżjoni urġentement fil-livell 
Ewropew. 
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2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Lulju 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202 (6) tar-Regolament).

3. Ir-risposta tal-Kummissjoni għall-petizzjonijet 0356/2011 u 0361/2011, li waslet fit-
30 ta’ Settembru 2011

Il-petizzjonanti jinsabu mħassba dwar il-konsegwenzi tal-ġenerazzjoni tal-enerġija nukleari fl-
Ewropa. Huma jiġbdu l-attenzjoni għall-perikli tar-radjazzjoni atomika u għall-problemi 
mqajma mill-iskart radjuattiv. Huma jsostnu wkoll li hemm biżżejjed sorsi tal-enerġija 
alternattivi u sostenibbli u b’hekk m’hemmx bżonn enerġija nukleari. 

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

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 
jiddetermina l-kondizzjonijiet għall-isfruttament tar-riżorsi ta’ enerġija tiegħu, l-għażla 
tiegħu bejn riżorsi differenti ta’ enerġija u l-istruttura ġenerali tal-provvista ta’ enerġija 
tiegħu, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 192(2)(c)”. Huwa għalhekk f’idejn l-Istati 
Membri biex jiddeċiedu dwar jekk għandhomx ikunu favur jew kontra l-enerġija nukleari. 
Inizjattiva skont l-Artikolu 225, li jitlob lill-Kummissjoni tissottometti proposta f’dan il-
qasam, għandha tirrispetta din il-limitazzjoni.

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 Komunitarja 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   

Wara l-inċident nukleari fil-Ġappun, il-Kunsill Ewropew tal-24 u l-25 ta’ Marzu 2011 
enfasizza l-importanza li l-ogħla standards għas-sigurtà nukleari għandhom jiġu implimentati 
                                               
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 li tistabbilixxi qafas Komunitarju għall-ġestjoni responsabbli u sikura ta’ fjuwil użat u 
skart radjoattiv [għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali].
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).
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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 
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. Dawn għandhom jirriflettu 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-IAEA dwar is-
Sikurezza Nukleari.

Konklużjoni

Is-sigurtà nukleari għandha l-ogħla prijorità għall-Kummissjoni Ewropea.

Madankollu, fir-rigward ta’ dak li ssemma qabel, il-Kummissjoni hija tal-fehma li skont il-liġi 
eżistenti li magħha hija marbuta bħala Gwardjan tat-Trattati, 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 reali ta’ suċċess. L-istess jista’ jingħad għal inizjattiva skont l-Artikolu 225 tat-TFUE 
jew għal kwalunkwe tentattiv biex tittieħed deċiżjoni dwar l-għażla tal-Istati Membri fir-
rigward tas-sorsi tal-enerġija.

Bidla tal-kompetenzi fil-futur tibqa’ taqa’ esklussivament f’idejn l-Istati Membri peress li 
tkun teħtieġ reviżjoni taż-żewġ Trattati minn konferenza intergovernattiva.


