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Ġermaniża, dwar il-bini ta’ impjant tal-enerġija nukleari fil-baħar

1. Sommarju tal-petizzjoni

Skont il-petizzjonant, il-fatt li pajjiż fl-UE jħaffer għall-gass u ż-żejt jista’ jseħħ biss jekk il-
kumpaniji kkonċernati jkunu jistgħu jħejju pjan adegwat ta’ reazzjoni f’każ ta’ emerġenza u 
jekk huma jkollhom biżżejjed riżorsi biex ipattu għall-konsegwenzi ta’ xi diżastru ambjentali. 
Il-petizzjonant qara li Franza għandha l-intenzjoni li tibni u topera impjant tal-enerġija 
nukleari fil-baħar. Huwa jitlob lill-Parlament Ewropew biex joġġezzjona għal dan il-pjan 
minħabba li l-konsegwenzi f’każ ta’ inċident ikunu kbar wisq.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta' Jannar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012

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”. 
Huwa għalhekk f’idejn l-Istati Membri biex jiddeċiedu dwar jekk għandhomx ikunu favur jew 
kontra l-enerġija nukleari. Kwalunkwe inizjattiva mill-Parlament Ewropew skont l-Artikolu 
225 TFUE, li titlob lill-Kummissjoni tissottometti proposta f’dan il-qasam għandha tirrispetta 
din il-limitazzjoni. Bl-istess mod, inizjattiva ta’ ċittadin skont l-Artikolu 11 (4) tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) ssib il-limiti tagħha fil-"qafas tas-setgħat tagħha".
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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-
sikurezza nukleari. Abbażi ta’ din il-kompetenza rikonoxxuta fil-qasam tas-sikurezza 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-sikurezza nukleari 
rikonoxxuti tal-istrumenti internazzjonali ewlenin disponibbli, jiġifieri l-Konvenzjoni dwar is-
Sikurezza Nukleari u l-Prinċipji Fundamentali tas-sigurtà żviluppati 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

Għal darb’oħra, dan ma jbiddilx id-distribuzzjoni bażika tal-kompetenzi bejn l-Istati Membri 
u l-Unjoni Ewropea/Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, li skonthom il-Kummissjoni 
Ewropea mhijiex f’pożizzjoni li tippermetti impjanti tal-enerġija nukleari fl-Istati Membri jew 
li tiddeċiedi dwar it-tul tat-tħaddim tagħhom. Huma l-Istati Membri li għandhom jistabbilixxu 
u jżommu qafas nazzjonali leġiżlattiv, regolatorju u organizzattiv għas-sikurezza nukleari (ara 
l-Artikolu 4 tad-Direttiva dwar is-Sikurezza Nukleari). F'dan il-qafas, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu u jżommu awtorità regolatorja indipendenti dwar is-sikurezza 
nukleari, bis-setgħat u r-riżorsi biex twettaq azzjonijiet ta’ infurzar regolatorju, inkluża s-
sospensjoni tal-operazzjoni ta’ installazzjonijiet nukleari (Artikolu 5 (3) (d)).

Jekk il-pjanijiet biex jinbnew impjanti tal-enerġija nukleari f'qiegħ il-baħar (fl-ibħra 
territorjali ta' Stat Membru, jiġifieri 12-il mil nawtiku kif definit mill-Artikoli 2 et seq. tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar4 – li l-Istati Membri tal-UE kollha u 
l-Unjoni Ewropea huma partijiet kontraenti tagħha) isiru realtà, l-operatur u r-regolatur tal-
Istat Membru jkollhom jiżguraw is-sikurezza nukleari b'konformità ma’ dawn il-kompetenzi, 
bħalma jagħmlu fir-rigward ta’ impjanti tal-enerġija nukleari konvenzjonali u bbażati fuq l-
art. Barra minn hekk, Franza u l-Istati Membri kollha li huma partijiet kontraenti fil-
Konvenzjoni għall-Protezzjoni tal-Ambjent Marittimu tal-Grigal tal-Atlantiku (Konvenzjoni 
OSPAR5) kif ukoll il-Konvenzjoni għall-Prevenzjoni tat-Tniġġis Marittimu b’Rimi minn 
Bastimenti u Inġenji tal-Ajru 6 jkollhom jirrispettaw l-obbligi internazzjonali biex jipproteġu 
l-ambjent marittimu taħt dawn il-Konvenzjonijiet.
L-attivitajiet fl-industrija taż-żejt u l-gass lil hinn mill-kosta, li l-petizzjonant jirreferi 
għalihom ukoll, huma parzjalment regolati minn leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE, pereżempju d-

                                               
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 [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 http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm.
5 http://www.ospar.org/.
6http://sedac.ciesin.org/entri/texts/marine.pollution.dumping.ships.aircraft.1972.html.
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Direttiva 94/22/KE1, id-Direttiva 85/337/KEE (“Id-Direttiva EIA”)2 u d-Direttiva 
92/91/KE3.Fi sforz biex issaħħaħ aktar id-dispożizzjonijiet ta’ sigurtà u ambjentali fl-Istati 
Membri kollha, il-Kummissjoni Ewropea ressqet proposta għal Regolament tal-UE speċifiku 
għas-settur f’Ottubru 20114. Billi jibni fuq l-aħjar prattiċi internazzjonali għas-sikurezza lil 
hinn mill-kosta, ir-Regolament jintroduċi politiki mmirati dwar il-prevenzjoni ta’ inċidenti 
serji, ir-reazzjoni u r-responsabbiltà ambjentali li huma mfassla biex jopponu riskji speċifiċi 
għall-każ minflok jiddependu fuq konformità mekkanika ma’ proċeduri standard dettaljati. 
Jekk jiġi adottat mill-Kunsill u mill-Parlament Ewropew, ir-regolament ikun jobbliga 
kumpaniji taż-żejt u tal-gass lil hinn mill-kosta biex iħejju minn qabel Rapport dwar Perikli 
Kbar li jkun fih valutazzjoni tar-riskju tas-sikurezza u ambjentali u pjan ta’ emerġenza 
speċifiku għall-installazzjoni. Jintensifika wkoll ir-reazzjoni għall-emerġenza transkonfinali, 
il-parteċipazzjoni tal-pubbliku u jestendi r-responsabbiltà tal-operaturi dwar il-ħsara 
ambjentali għall-kwalità tal-ilma mill-baħar territorjali għall-ilmijiet marittimi kollha fiż-Żoni 
Ekonomiċi Esklussivi tal-Istati Membri tal-UE.

Konklużjoni

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

Il-Kummissjoni tqis li taħt il-qafas legali eżistenti li hija marbuta miegħu bħala Gwardjan tat-
Trattati, it-trasferiment totali tad-deċiżjonijiet dwar il-politika tal-enerġija (regolata mit-
TFUE) jew ta' deċiżjonijiet dwar il-politika tal-enerġija nukleari (regolata mit-Trattat 
Euratom) mill-Istati Membri għal-livell tal-Unjoni Ewropea għandu, f'dan l-istadju, ftit ċans 
ta' suċċess.  Il-qafas legali eżistenti dwar is-sikurezza nukleari jqiegħed ir-responsabbiltà fuq 
l-Istati Membri u r-regolaturi nazzjonali li għandhom jiżguraw ir-rispett tal-obbligi Ewropej 
(u anke internazzjonali). Madankollu, il-konklużjonijiet dwar ir-reviżjoni possibbli tal-qafas 
tas-sikurezza nukleari Ewropew jinħarġu ladarba r-riżultati finali tas-simulazzjonijiet ta’ kriżi, 
speċjalment ir-reviżjonijiet minn pari, ikunu magħrufa.

Ir-responsabbiltà tal-prevenzjoni u r-reazzjoni għall-inċidenti fil-qasam taż-żejt u l-gass lil 
hinn mill-kosta qiegħda fuq l-industrija taż-żejt u l-gass lil hinn mill-kosta, bis-sorveljanza 
pprovduta mill-Istati Membri. Il-Kummissjoni għamlet proposta biex tgħolli l-istandards tas-
sikurezza relatati ma’ inċidenti serji fl-Unjoni kollha, madankollu, mingħajr ma tbiddel ir-
responsabbiltajiet tal-industrija, tal-awtoritajiet nazzjonali jew tal-UE.

                                               
1 Direttiva 94/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 1994 dwar il-kondizzjonijiet għall-
għoti u l-użu ta' awtorizzazzjonijiet għat-tiftix, l-esplorazzjoni u l-produzzjoni ta' idrokarburi.
2 Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u 
privati fuq l-ambjent.
3 Direttiva tal-Kunsill 92/91/KEE tat-3 ta' Novembru 1992 li tikkonċerna l-ħtiġiet minimi għat-titjib tal-ħarsien 
tas-sigurtà u tas-saħħa tal-ħaddiema fl-industriji tal-estrazzjoni tal-minerali permezz tat-tħaffir.
4 COM/2011/0688 finali, Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-
attivitajiet tal-ipprospettar, l-esplorazzjoni u l-produzzjoni taż-żejt u tal-gass offshore.


