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Suġġett: Petizzjoni 0471/2011, imressqa minn Kristiina Allekörs, ta’ ċittadinanza 
Estonjana, dwar il-perikli tal-impjanti tal-enerġija nukleari tul il-fruntieri tal-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tindika l-perikli tal-impjanti tal-enerġija nukleari tul il-fruntieri tal-Unjoni 
Ewropea. Hija ssemmi, fost oħrajn, l-impjant ta’ St Petersburg li hu antik u ferm perikoluż. Hi 
tgħid li tul is-snin kien hemm diversi inċidenti żgħar u kbar f’dawn l-impjanti tal-enerġija. 
Skont il-petizzjonanta, hemm kwantitajiet kbar ta’ sustanzi radjuattivi ħafna f’dawn l-impjanti
tal-enerġija. Il-petizzjonanta titlob li jsiru konsultazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja biex 
jingħalqu rapidament ir-reatturi f’St Petersburg, Smolensk u Kola, li huma ta’ theddida għall-
Estonja, il-Latvja, il-Litwanja u l-Finlandja.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-9 ta’ Settembru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2011.

F’konformità mal-Artikolu 194(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE), kull Stat Membru għandu d-dritt li jiddeċiedi dwar l-għażla tiegħu bejn sorsi 
differenti tal-enerġija u l-istruttura ġenerali tal-provvista tal-enerġija tiegħu. Għalhekk, 
għandu jiġi speċifikat li l-Kummissjoni Ewropea m’għandhiex is-setgħa li tordna li jingħalqu 
l-istallazzjonijiet nukleari fl-Istati Membri tagħha, aktar u aktar f’pajjiżi terzi.

Madankollu, il-Kummissjoni Ewropea tieħu t-tħassib tal-Istati Membri tal-UE u taċ-ċittadini 
tagħhom bis-serjetà, u tieħu azzjonijiet adegwati – fil-limiti tal-kompetenzi tagħha – biex 
twieġeb għal dak it-tħassib u tħares l-interessi taċ-ċittadini kollha tal-UE. Skont il-
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valutazzjoni tas-sikurezza, kellu jkun hemm impenn biex jingħalqu r-reatturi tal-ewwel 
ġenerazzjoni fil-Litwanja, is-Slovakkja u l-Bulgarija bħala kundizzjoni għall-adeżjoni ta’ 
dawn il-pajjiżi. Il-Kummissjoni Ewropea kienet qed tindirizza wkoll is-sikurezza tar-reatturi 
tal-ewwel ġenerazzjoni fid-djalogu tagħha mal-Federazzjoni Russa. Madankollu, hija ma 
tistax tinfluwenza d-deċiżjonijiet ta’ pajjiżi terzi sovrani u tiżgura s-sikurezza nukleari 
minħabba li fl-aħħar mill-aħħar din tibqa’ r-responsabilità tal-Federazzjoni Russa.

F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni tenfasizza kontinwament il-ħtieġa li l-pajjiżi ġirien 
josservaw l-obbligi internazzjonali tagħhom. Il-Federazzjoni Russa (u anke l-Bjelorussja) 
huma marbuta bil-‘Konvenzjoni dwar is-Sigurtà Nukleari’.

L-Artikolu 17 tal-Konvenzjoni dwar is-Sigurtà Nukleari tal-1994 jistipula li
“Kull Parti Appalti għandha tieħu l-passi xierqa biex tassigura li l-proċeduri xierqa huma 
stabbiliti u implimentati (...) biex jevalwaw il-fatturi kollha rilevanti li għandhom x’jaqsmu 
mal-post li x’aktarx għandhom jolqtu s-sigurtà tal-istallazzjoni nukleari għall-ħajja tagħha 
proġettata (...) [u] biex jikkonsultaw il-Partijiet Kontraenti fil-viċinanza ta’ istallazzjoni 
nukleari proposta...”
Fuq talba tal-Kunsill Ewropew, il-Kummissjoni u l-Grupp tar-Regolaturi Ewropej tas-
Sikurezza Nukleari (ENSREG) stabilixxew kriterji għal valutazzjonijiet komprensivi tar-
riskju u s-sikurezza, li abbażi tagħhom attwalment qed jiġu riveduti l-impjanti kollha tal-
enerġija nukleari tal-UE.  Il-Kummissjoni stiednet lill-Federazzjoni Russa (u anke lill-
Bjelorussja) sabiex jingħaqdu f’din l-inizjattiva, u hija rċeviet rispons pożittiv min-naħa 
Russa. Ġew ippjanati diversi laqgħat ta’ livell għoli mal-Federazzjoni Russa u ma’ pajjiżi 
ġirien oħra sabiex jiġi stabbilit approċċ Ewropew lejn is-sikurezza nukleari.

Fil-laqgħa tat-23 ta’ Ġunju 2011 dwar il-valutazzjonijiet tar-riskju u s-sikurezza ta’ 
istallazzjonijiet nukleari, li saret bejn il-Kummissarju għall-Enerġija Oettinger u 
rappreżentanti ta’ livell għoli ta’ pajjiżi ġirien tal-UE, il-Federazzjoni Russa (u l-Bjelorussja) 
qablu flimkien ma’ pajjiżi ġirien oħra li jagħmlu valutazzjonijiet tar-riskju u s-sikurezza tal-
impjanti nukleari (“testijiet ta’ stress”) għall-istallazzjonijiet eżistenti u dawk ippjanati filwaqt 
li jieħdu inkonsiderazzjoni l-metodoloġija tal-UE. Matul il-laqgħa ta’ esperti tat-22 ta’ Lulju 
2011, ir-Russja kkonfermat l-impenn tagħha li tagħmel it-testijiet ta’ stress għall-impjanti tal-
enerġija nukleari tagħha.

Għalhekk, il-Kummissjoni tittama li din l-inizjattiva, li tikkumplimenta l-proċess ta’ 
konsultazzjoni li għaddej, se tippermetti li jiġi żgurat li l-impjanti tal-enerġija nukleari fil-
pajjiżi ġirien bħar-Russja jikkonformaw mal-istess kriterji tas-sikurezza nukleari kif 
applikabbli fl-UE.

Il-Kummissjoni Ewropea se tkompli l-konsultazzjonijiet tagħha mal-Federazzjoni Russa, 
f’koperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali oħra bħall-Aġenzija Internazzjonali tal-
Enerġija Atomika (IAEA), sabiex jitħarsu l-interessi taċ-ċittadini Ewropej kollha fir-rigward 
tal-effetti tal-ġenerazzjoni tal-enerġija nukleari fil-konfini tagħha u lil hinn minnhom.


