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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-evalwazzjoni ta' l-Euratom - 50 sena ta' Politika Nukleari Ewropea
(2006/2230(INI))

Il-Parlament Ewropew,

- wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika 
("it-trattat Euratom), iffirmat f'Ruma fil-25 ta' Marzu 1957,

- wara li kkonsidra l-Preambolu msejjaħ Trattat, waqt li jfakkar l-iskop inizjali tiegħu 
meta twaqqfet "Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika sabiex toħloq kundizzjonijiet 
għall-iżvilupp ta' industrija nukleari b'saħħitħa - sors ta' enerġija vast u disponibbli u 
għall-immodernizzar ta' tekniki kif ukoll diversi applikazzjonijiet oħra li 
jikkontribbwixxu għall-benesseri tal-popli", 

- wara li kkunsidra l-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej u 
speċjalment id-deliberazzjoni tagħha ta' l-14 ta' Novembru 19781, u s-sentenza tagħha 
tat-22 ta' April 19992 u s-sentenza tagħha ta' l-10 ta' Diċembru 20023,

- wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta' l-10 ta' Jannar 2007 "Politika ta' 
l-Enerġija Komuni għall-Ewropa" (COM(2007)0001),

- wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Programm Indikattiv Nukleari 
ippreżentat għall-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali bbażat fuq l-Artikolu 40 tat-
Trattat Euratom",(COM(2006)0844),

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-14 ta' Diċembru 2006 dwar strateġija 
Ewropea għal enerġija sikura, kompetittiva u sostenibbli -4,

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Marzu 2006 dwar is-sigurtà tal-
provvista ta' l-enerġija fl-Unjoni Ewropea5, 

- wara li kkunsidra l-pużizzjoni ta' l-14 ta' Diċembru 2006 dwar il-proposta għal 
regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi strument għas-sikurezza nukleari u l-assistenza fis-
sigurtà6, 

- wara li kkunsidra l-pużizzjoni tiegħu tal-5 ta' Lulju 2006 dwar il-proposta għal Direttiva 
tal-Kunsill dwar is-superviżjoni u l-kontroll ta' konsenji ta' skart radjoattiv u fjuwil 
nukleari użat7, 

  
1 Deliberazzjoni fil-każ 1/78, Kollezzjoni 1978, p. 2151. 
2 Kawża C-161/97, Kernkraftwerke Lippe-Ems Gmbh kontra l-Kummissjoni tal-Komunità Ewropea, Kollezzjoni 
1999, p. I -02057.
3 Kawża C-29/99, Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej kontra l-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea Kollezzjoni 
2002, p. I-11221.
4 Testi Adottati minn din id-data, , P6_TA(2006)0603
5 ĠU C 292E ta' l-1.12.2006, p. 112.
6 Testi Adottati minn din id-data, , P6_TA(2006)0599.
7 Testi Adottati minn din id-data, , P6_TA(2006)0300.



PE 384.503v02-00 4/13 PR\652544MT.doc

MT

- wara li kkunsidra l-pużizzjoni tiegħu tal-15 ta' Ġunju 2006 dwar il-proposta għal 
deċiżjoni tal-Kunsill relatata mas-Seba' Programm ta' Qafas tal-Komunità Ewropea ta' l-
Enerġija Atomika (Euratom) għal attivitajiet ta' riċerka u taħriġ fil-qasam nukleari (2007-
2011)1, 

- wara li kkunsidra l-pużizzjoni tiegħu tat-30 ta' Novembru 2006 dwar proposta għal 
regolament tal-Kunsill (Euratom) li jistabbilixxi r-regoli għal parteċipazzjoni ta' 
intrapriżi, ċentri ta' riċerka u universitajiet għall-implimentazzjoni tas-Seba' Programm 
ta' Qafas tal-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika u għat-tixrid tar-riżultati ta' 
riċerka (2007-2011)2, 

- wara li kkunsidra l-pużizzjoni tiegħu tat-30 ta' Novembru 2006 dwar proposta għal 
deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-programm speċifiku li jimplimenta s-Seba' Programm ta' 
Qafas (2007-2011) tal-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika (Euratom) għall-
attivitajiet ta' riċerka u taħriġ fil-qasam nukleari3, 

- wara li kkunsidra l-pużizzjoni tiegħu tat-30 ta' Novembru 2006 dwar propsta għal 
deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-programm speċifiku li għandu jiġi mwettaq permezz ta' 
azzjonijiet diretti miċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka għall-implimentazzjoni tas-Seba' 
Programm ta' Qafas (2007-2011) tal-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika għal 
attivitajiet ta' riċerka u taħriġ fil-qasam nukleari4, 

- wara li kkunsidra l-pużizzjoni tiegħu tas-16 ta' Novembru 2005 dwar proposta għal 
Regolament tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-protokoll nru 9 anness ma' l-Att 
relatat mal-kundizzjonijiet ta' adeżjoni ma' l-Unjoni Ewropea tar-Repubblika Ċeka, l-
Estonja, Ċipru, l-Latvja, l-Litwanja, l-Ungerija, Malta, l-Polonja, s-Slovenja u s-
Slovakkja dwar iċ-Ċentru nukleari ta' Bohunice fis-Slovakkja5,   

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Novembru 2005 dwar l-użu ta' riżorsi 
finanzjarji allokati għall-għeluq ta' ċentri nukleari b'saħħithom6,

- wara li kkunsidra l-deliberazzjonijiet tas-smigħ pubbliku organizzat mill-Kumitat tiegħu 
għall-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija dwar is-suġġett fl-1 ta' Frar 2007,

wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

- wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, r-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A6-0000/2007),

A. billi t-Trattat Euratom kien sa mill-1957 qafas sostenibbli u l-istabilità tiegħu kienet 
akkumpanjata mill-iżvilupp ta' regolamentazzjoni mnissla minnhom u evoluttiva, 

  
1 Testi Adottati minn din id-data, , P6_TA(2006)0266.
2 Testi Adottati minn din id-data, , P6_TA(2006)0517.
3 Testi Adottati minn din id-data, , P6_TA(2006)0524.
4 Testi Adottati minn din id-data, , P6_TA(2006)0523.
5 ĠU C 280E tat-18.11.2006, p.108.
6 ĠU C 280E tat-18.11.2006, p.117.
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B. billi l-ħidma tal-Konvenzjoni dwar il-futur ta' l-Unjoni Ewropea u l-iffirmar tat-Trattat li 
jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa żammew id-dispożizzjonijiet tat-Trattat 
Euratom fl-istat preżenti tagħhom f'forma ta' protokoll anness,   

C. billi t-tkabbir riċenti saħħaħ id-diversifikazzjoni tat-territorju ta' l-Unjoni Ewropea fil-
qasam ta' l-enerġija nukleari u l-ħtieġa ta' azzjoni komunitarja fil-qasam nukleari,  

D. billi l-ħamsin anniversarju mit-Trattat Euratom joffri lill-Parlament Ewropew l-
opportunità li jeżamina l-kontenut, jesprimi l-apprezzament tiegħu għal ħamsin sena ta' 
applikazzjonijiet tat-Trattat imsemmi u jevalwa l-rilevanza tiegħu għal futur ta' dak il-
qafas legali,

E. billi dawn ir-riflessjonijiet dwar il-permanenza tat-Trattat Euratom ma jistgħux jiġu 
diżassoċjati mill-għanijiet li l-Kummissjoni qed tipprova tilħaq favur politika Ewropea 
ta' l-enerġija li hija aktar sikura, aktar sostenibbli, aktar kompetittiva u tikkontribwixxi 
fil-ġlieda kontra t-tibdil tal-klima, kif stabbilit riċentiment mill-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni ta' l-10 ta' Jannar 2007,

50 Sena tat-Trattat Euratom

1. Jenfasizza li mill-1957 u mill-iffirmar tat-Trattat Euratom, l-Unjoni Ewropea hija fuq 
quddiem nett fid-dinja fl-industrija nukleari u waħda mill-parteċipanti ewlenin tar-riċerka 
nukleari fl-oqsma tal-fissjoni u tal-fużjoni termonukleari kkontrollati; jinnota li l-
industrija Ewropea hija preżenti fiċ-ċiklu tal-fjuwil nukleari kollu u żviluppat teknoloġiji 
lokali, li uħud minnhom, bħall-arrikament permezz ta' ultraċentrifugazzjoni, huma r-
riżultat ta' sħubijiet fuq livell Ewropew;

2. Ifakkar li grazzi speċjalment għat-Trattat Euratom, l-enerġija nukleari fl-aħħar ta' l-2006 
kienet qed tipproduċi minn 152 reattur fi 15 -il Stat Membru, 32% ta' l-enerġija elettrika 
fl-Ewropa jiġifieri, l-ikbar sehem ta' enerġija elettrika li ma taħdimx biż-żejt fl-Unjoni 
Ewropea u hija wieħed mis-sorsi l-aktar kompetittivi tagħha, b'tali mod li tikkontribwixxi 
għall-għanijiet tal-politika ta' l-enerġija Ewropea, kif stabbilit fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni ta' l-10 ta' Jannar 2007 imsemmija hawn fuq; 

3. Jinnota li l-pajjiżi fundaturi tal-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika stabbilixxew 
serje ta' dispożizzjonijiet f'għaxar kapitoli bil-għan li jżommu l-iżvilupp ta' l-enerġija 
nukleari fil-Komunità, u li dawk id-dispożizzjonijiet għadhom japplikaw u 
kontinwament qed jissaħħu minħabba l-leġiżlazzjoni li qed tiġi adottata fuq il-bażi tat-
Trattat Euratom;

4. Ifakkar li l-attivitajiet inizjali ta' riċerka tal-Komunità kienu ġew l-ewwel żviluppati fil-
qafas tat-Trattat Euratom (Kapitolu 1), u li dan wassal ukoll għall-ħolqien ta' Ċentru 
għar-Riċerka Konġunt, l-ewwel istituzzjoni ta' riċerka tal-Komunità;

5. Iqis li l-leġiżlazzjoni żviluppata f'Kapitolu III tat-Trattat Euratom (dwar il-protezzjoni 
tas-saħħa), hija waħda mill-kisbiet ewlenin tal-leġiżlazzjoni Euratom, minħabba li tħares 
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lill-ħaddiema, lill-bniedem u lill-ambjent u minħabba li tqis b'mod evoluzzjonarju r-
riżultati ta' studji xjentifiċi internazzjonali;

6. Jenfasizza li l-iskop ta' leġiżlazzjoni bħal din mhix limitata għar-reġjuni affettwati mit-
tħaddim ta' impjanti nukleari iżda tinkludi wkoll il-ħarsien ta' Stati Membri viċin u 
pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea grazzi għal kontrolli kostanti fuq ir-rimi ta' skart 
radjoattiv u l-adozzjoni ta' regoli dwar it-trasferiment ta' fjuwils użati u skart radjoattiv, 
il-ħarsien tal-katina ta' l-ikel u dwar l-emerġenzi radjoloġiċi; 

7. Jinnota li Kapitolu IV tat-Trattat Euratom (dwar l-investiment) għandu l-għan li jikseb 
informazzjoni preċiża, fuq livell Komunitarju, dwar pjanijiet ta' investiment mill-Istati 
Membri;

8. Jinnota madanakollu, li l-Kummissjoni meta tippubblika l-Programmi Indikattivi 
Nukleari tagħha (PINCs) ma tevalwax biżżejjed il-bżonnijiet ta' investimenti nukleari 
b'attenzjoni partikolari għall-problemi ta' sigurtà tal-forniment ta' l-enerġija, tal-ġlieda 
kontra t-tibdil tal-klima u tal-kompetittività ta' l-Unjoni Ewropea;

9. Jilqa' b'sudissfazzjon madanakollu, l-ezistenza fit-Trattat Euratom tar-rekwiżit li 
jipprovdi dettalji ta' kwalunkwe investiment ġdid fl-Ewropa fil-kamp nukleari, u li 
għalhekk jippermettilu li jkollu mappa sħiħa ta' l-attivitajiet nukleari fl-Unjoni Ewropea -
rekwiżit speċifiku għall-industrija nukleari Ewropea;

10. Iqis li l-intraprizi konġunti (Kapitolu V tat-Trattat Euratom) kienu jkunu strumenti 
imprezzabbli għall-implimentazzjoni ta' politiki pubbliċi b'mod partikolari fil-qasam tar-
riċerka, fejn dan l-istrument legali kien użat f'numru ta' okkazzjonijiet, speċjalment bit-
twaqqif tal-Joint European Torus f'Culham u, iktar riċenti, l-introduzzjoni ta' l-European 
Legal Entity sabiex jiġi implimentat il-proġett Reattur Internazzjonali Termonukleari 
Esperimentali (ITER); 

11. Iqis li t-Trattat Euratom, għandu għad-dispożizzjoni tiegħu, bil-ħolqien ta' Aġenzija 
(Kapitolu VI) responsabbli mill-forniment lill-utenti tal-Komunità fuq il-prinċipju ta' 
aċċess ugwali ta' materjali, ta' strument li huwa meħtieġ f'dawn iż-żminijiet ta' tħassib 
dwar is-sigurtà tal-provvista ta' l-enerġija; 

12. Iqis li l-kontrolli ta' sigurtà (Kapitolu VII) huwa suċċessi ewlenin ta' l-applikazzjoni tat-
Trattat Euratom u jipprovdu lill-Kummissjoni mil-mezzi kif hija tken taf preċiżament l-
istokks u l-movimenti ta' materjali nukleari fl-Unjoni Ewropea; 

13. Jinnota li dawn il-kontrolli ta' sigurtà jipprovdu wkoll garanzija konkreta għall-pajjiżi li 
jfornu materjali nukleari rigward l-użu ta' materjali tagħhom, filwaqt li jikkumplimentaw 
il-kontrolli ta' non-proliferazzjoni ta' l-Aġenzija Internazzjonali ta' l-Enerġija Atomika 
(AIEA) 

14. Jinnota li fuq il-bażi ta' Kapitolu X tat-Trattat Euratom (dwar relazzjonijiet esterni), l-
adeżjoni tal-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika ma' numru ta' konvenzjonijiet 
internazzjonali, b'mod partikolari mal-Konvenzjoni dwar is-Sikurezza Nukleari u l-
Konvenzjoni Kongunta dwar is-Sikurezza ta' l-Immaniġġjar tal-Fjuwils Użati u dwar is-
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Sikurezza ta' l-Immaniġġjar ta' Skart Radjoattiv, ippermettiet lill-Kommunità sabiex 
tipparteċipa fl-isforz internazzjonali relatat ma' dawk il-kwistjonijiet u sabiex 
tippromwovi l-avvanzi importanti miksuba fl-Unjoni Ewropea; 

15. Jinnota wkoll li fuq bażi ta' Kapitolu X tat-Trattat Euratom, il-Komunità Ewropea ta' l-
Enerġija Atomika ikkonkludiet numru ta' ftehimiet ta' koperazzjoni fl-oqsma tar-riċerka, 
ipparteċipat fi proġetti internazzjonali bħal Forum Internazzjonali Ġenerazzjoni IV dwar 
reatturi nukleari futuri u mexxiet negozjati internazzjonali dwar ilġproġett ITER;  

Dibattitu Istituzzjonali

16. Jinnota li minkejja t-ton promozzjonali tal-preambolu tiegħu, it-Trattat Euratom ma 
jeħtieġx li kull Stat Membru jiżviluppa proġett nukleari fuq it-territorju tiegħu, għalhekk 
jirrispetta d-dritt tas-sovranità ta' l-Istati Membri li jiżviluppaw it-taħlita ta' l-enerġija 
tagħhom;

17. Jenfasizza li l-eżistenza tat-Trattat Euratom bl-ebda mod ma jwaqqaf l-iżvilupp tas-suq 
intern ta' l-elettriku u bil-wisq inqas huwa ostakolu għall-prinċipju tal-moviment ħieles 
ta' l-oġġetti, bnedmin u kapital  ifakkar li f'dan il-qasam, il-liġi komuni tat-Trattat tal-
Komunitajiet Ewropej tapplika għall-attivitajiet nukleari u jinnota biex wieħed jagħti 
eżempju, li ċ-ċirkulazzjoni ta' materjal nukleari, tagħmir u teknoloġiji ġewwa u barra l-
Unjoni Ewropea, huma kkontrollati minn set ta' regoli għall-kontroll ta' oġġetti li 
għandhom "użu doppju", kif inhuma magħrufin, adottati fuq il-bażi ta' politika 
kummerċjali tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej (It-Trattat KE);

18. Jinnota li t-Trattat Euratom għandu joffri lill-pajjiżi li għażlu li jagħmlu proġett nukleari, 
strumenti għall-iżvilupp tiegħu (proġetti konġunti, appoġġ għar-riċerka u żvilupp u self 
Euratom), iżda jakkumpanja d-dispożizzjonijiet ta' dawn l-istrumenti b'qafas legali 
b'saħħtu (dwar il-ħarsien tas-saħħa, kontroll u provvista nukleari) sabiex l-Istati Membri 
li ma għażlux li jagħmlu proġett nukleari, jkunu assigurati għal darb'oħra;

19. Jinnota li l-qafas ġuridiku Euratom japplika ukoll għal ġid tal-Komunità, għal Stati 
Membri li mhumiex nukleari iżda li għandhom reatturi għar-riċerka fit-territorju 
tagħhom u joffri lil Stati Membri bħal dawn strumenti (bħal riċerka Euratom u 
programmi ta' qafas għall-iżvilupp) li jippermettulhom li jirċievu fondi per eżempju fil-
qasam tar-riċerka medika;

Nuqqasijiet li għad jridu jimtlew

20. Jiddispjaċih li l-iżvilupp tal-poteri tal-Parlament Ewrope u speċjalment l-estensjoni 
tagħhom sabiex jinkludu kodeċiżjoni dwar il-maġġoranza tal-leġiżlazzjoni Ewropea, ma 
ġiex ikkunsidrat mit-Trattat Euratom; Iqis li, minkejja n-natura teknika tat-Trattat, il-
Parlament Ewropew għandu dritt li jkun involut formalment fit-testi li għandhom bħala 
bażi legali t-Trattat Euratom;

21. Jiddispjaċih li humm nuqqas ta' corpus leġiżlattiv dwar standards armonizzati għas-
sikurezza nukleari u l-immaniġġjar ta' skart radjoattiv u l-għeluq ta' impjanti nukleari; 
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22. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu mill-esperjenza miksuba mill-implimentazzjonijiet ta' 
konvenzjonijiet immexxija mill-IAEA (Konvenzjoni dwar is-Sikurezza Nukleari u l-
Konvenzjoni dwar is-Sikurezza ta' l-Immaniġġjar tal-Fjuwils Użati u dwar is-Sikurezza 
ta' l-Immaniġġjar ta' Skart Radjoattiv) u sabiex jikkunsidra l-evalwazzjonijiet, immexxija 
mill-Aġenzija għall-Enerġija Nukleari (NEA) ta' l-OECD, dwar l-aktar prattiki 
nazzjonali avvanzati fil-qasam ta' l-immaniġġjar ta' skart radjoattiv; Jinnota li inizjattivi 
koordinati, bħal dawk meħuda mill-Western Europe Nuclear Regulators Association 
(WENRA), li għandhom l-għan li jiżviluppaw approċċ komuni dwar is-sikurezza 
nukleari huma suxxettibbli li jikkontribwixxu għall-iżvilupp tal-bażi legali;

23. Jinnota li kif ikkonfermat fis-sentenza msemmija tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-10 ta' 
Diċembru 2002, il-Kummissjoni għandha poteri fil-qasam tas-sikurezza nukleari skond 
it-Trattat Euratom u hija awtorizzatat li tressaq proposti f'dan il-qasam;

Linji gwida għall-futur

24. Iqis li t-Trattat Euratom, minkejja l-imperfezzjonijiet tiegħu, jibqa' qafas bażiku legali 
indispensabbli, kemm għall-Istati Membri li jridu jiżviluppaw is-settur nukleari tagħhom, 
kemm għall-Istati Membri li jixtiequ jibbenefikaw minn armament protettiv legali 
għalihom infushom, għall-popolazzjoni tagħhom u għall-ambjent tagħhom;

25. Jindika l-fatt li d-dispożizzjonijiet tat-Trattat Euratom huma fiċ-ċentru ta' l-aħbarijiet 
attwali għaliex jittrattaw kwistjonijiet industrijali, marbutin ma' l-istrateġija ta' Liżbona 
(u b'mod partikolari ma' kwistjonijiet dwar l-enerġija mill-aspett tal-forniment), fi żmien 
meta l-Unjoni Ewropea qed tipprova tiddefinixxi taħlita ta' għażliet għall-enerġija 
Ewropeja, b'użu  inqas ta' karbonju, u li tkun kompetittiva u kemm jista' jkun 
"domestika";

26. Iqis li n-nuqqas ta' qafas bħal dan jista' jwassal għar-rinazzjonalizzazzjoni tal-pulitika 
nukleari fl-Ewropa, li tkun daqqa ta' ħarta għall-acquis komunitarju, bil-konsegwenza li 
jista' jinħoloq livell ta' inċertezza legali perikoluża għal kull wieħed mis-27 Stat 
Membru;

27. Madankollu jikkunsidra li jridu jsiru aġġustamenti għat-Trattat Euratom matul is-snin li 
ġejjin;

28. Jitlob li jkun hemm tiġdid aktar żagħżugħ tal-proċeduri għat-teħid ta' deċiżjonijiet fit-
Trattat Euratom, li jkun jista' jgħin lill-Parlament biex jinvolvi ruħu mill-qrib fix-xogħol 
leġiżlattiv fil-qasam nukleari;

29. Iqis li dawn il-bidliet jistgħu jsiru permezz ta' l-Artikolu 203 tat-Trattat Euratom, 
mingħajr ma jkun hemm tfixkil fl-ekonomija ġenerali ta' l-imsemmi Trattat; jistieden lill-
Kunsill jagħti konsiderazzjoni lil din l-opportunità;

30. Jindika l-fatt li fil-kuntest tal-ħtieġa li tiġi aġġustata l-pulitika Ewropea għall-enerġija u  
sabiex tittawwal il-ħajja ta' l-użu tal-power stations, jeħtieġ li tiġi mfassla fil-livell 
Komunitarju leġiżlazzjoni soda fl-oqsma tas-sigurtà nukleari, ta'  l-immaniġġjar ta' skart 
radjuattiv u ta' l-iżmantellament ta' impjanti nukleari;
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31. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jeżaminaw din il-kwistjoni kemm jista' jkun 
malajr u biex jaħdmu fuqha b'koperazzjoni mill-qrib mal-Parlament Ewropew;

32. Jitlob li jkun hemm programmi ta' tagħlim u ta' taħriġ f'livell Ewropew fil-qasam 
nukleari u biex jiġi żgurat il-finanzjament ta' programmi ambizzjużi ta' riċerka, sabiex 
jiġu ffaċċjati l-isfidi fl-oqsma tal-protezzjoni kontra r-radjazzjoni u ta' l-immaniġġjar ta' 
l-iskart nukleari, u sabiex jinżammu l-kompetenżi u r-riżorsi umani xierqa;

33. Iħeġġeġ bil-qawwa lill-Kummissjoni biex tfassal regolarmenti, kif jipprevedi t-Trattat 
Ewratom, PINCs li tabilħaqq jantiċipaw investimenti nukleari li għandhom iqisu wkoll l-
għanijiet għat-tnaqqis ta' emissjonijiet ta' gass mill-effetti serra;

34. Jieħu gost bl-inizjattiva tal-Kunsill biex jitwaqqaf Grupp Ewropew f'Livell Għoli għas-
sigurtà u s-sikurezza nukleari, kif irrikmandat mill-proġett PINC attwali fil-verżjoni 
proviżorja li l-Kummissjoni ppreżentat fl-10 ta' Jannar, 2007; b'mod aktar ġenerali, 
jixtieq jara li r-rakkomandazzjonijiet li joħorġu minn dan l-abbozz ta' programm jiġu 
segwiti minn azzjoni konkreta, b'mod partikulari biex tiġi mwettqa l-intenzjoni 
ddikjarata tal-Kummissjoni li tiġi mtejba d-disponibilità ta' self mill-Euratam għall-Istati 
Membri li jkun jixtiequ jinvestu f'istallazzjonijiet nukleari;

35. Jappella biex jiġi riattivat l-irwol ta' l-Agenzija Fornitrici Euratom biex il-kompetenzi
mgħotija lilha mit-Trattat Euratom jiġu applikati bis-sħiħ; iqis li dan l-irwol m'għandux 
jiġi kkunsidrat mil-lat tan-nuqqas ta' uranju, imma pjuttost mil-lat tal-kompetettività u 
tas-sigurtà tal-provvista; iqis li d-dispożizzjonijiet tat-Trattat Euratom jagħtuha l-mezzi 
biex tkun osservatriċi tabilħaqq ta' l-enerġija fil-qasam nukleari, u għal dan l-iskop 
jinkuraġġixxi l-ħsieb attwali dwar titjib  fl-istejtus ta' l-Agenzija Fornitrici Euratom;  

36. Jitlob li titkompla l-koperazzjoni internazzjonali intensa, li għaliha għamlet xogħol ta' 
tħejjija l-Euratom, u jitlob li jkun hemm tisħiħ tar-rabtiet stabbiliti ma' l-IAEA sabiex jiġi 
evitat xogħol doppju u żejjed rispettiv minn din ta' l-aħħar u mill-Komunità Ewropea 
għall-Enerġija Atomika, u sabiex jiġi żgurat l-ogħla livell ta' protezzjoni fl-oqsma tal-
protezzjoni kontra r-radjazzjoni, tas-sigurtà u tan-nuqqas ta' proliferazzjoni nukleari;

° °
°

37. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Wara ħamsin sena ta' applikazzjoni tat-Trattat li waqqaf il-Komunità Ewropea għall-Enerġija 
Atomika (minn hawn 'l quddiem imsejjaħ "it-Trattat"), u issa li wieħed qed jirrifletti dwar id-
definizzjoni ta' politika Ewropea għall-enerġija, ir-rapporteur tiegħek qiegħed ikun mistieden 
biex iqis jekk it-Trattat illum huwiex adattat għas-sitwazzjoni preżenti ta' l-enerġija nukleari 
fl-Unjoni Ewropea u jekk jipprovdix l-għodda neċessarja biex jiġu ffaċċjati l-isfidi tal-futur 
dwar l-enerġija.

Għall-ewwel, il-qafas tal-Euratom jidher skadut fil-forma tiegħu, għaliex l-organizzazzjoni 
istituzzjonali tiegħu ma segwietx l-evoluzzjoni ta' l-Unjoni Ewropea. Maħsub fil-bidu bħala 
strument ta' "integrazzjoni operattiva", jista', sa ċertu punt, jidher bl-istess mod bażikament li 
għadda żmienu, għaliex xi wħud mid-dispożizzjonijiet tiegħu ma baqgħux jintużaw jew ma 
baqgħux jiġu applikati b'konformità ma' l-intenzjonijiet inizjali tat-Trattat.

Madankollu, ir-rapporteur tiegħek iqis li l-limitazzjonijiet tat-Trattat mhumiex sejrin inessu li 
xi whud mid-dispożizzjonijiet tiegħu attwalment għandhom valur aktar minn qatt qabel u li 
kienu l-oriġni ta' l-adozzjoni ta' ħafna regolamenti mnissla minnhom. Minflok ma jagħmlu 
trattat "promozjonali", dawn ir-regolamenti jistabbilixxu l-limiti operattivi ta' l-industrija 
nukleari. Għalhekk dan ir-rapport jeżamina sa fejn it-Trattat jibqa' jkun il-qafas ġuridiku 
adattat biex jissaħħu r-regolamenti fl-oqma s'issa traskurati - adozzjoni ta' regoli komuni dwar 
is-sikurezza u l-immaniġġjar ta' l-iskart radjuattiv - u jekk ikun possibbli jikkontribwixxi 
għall-kompetittività ta' l-Ewropa, għall-indipendenza tagħha rigward l-enerġija u għas-siġurtà 
tal-provvisti tagħha.

I - It-Trattat huwa qafas ittestjat u bbilanċjat għall-iżvilupp ta' industrija nukleari 
kompetittiva:

• 50 sena ta' inizjattivi u ta' twettiq ambizzjuż huma prova tal-bilanċ u l-effettività ta' 
dan it-Trattat.

- It-Trattat għamilha possibbli li l-enerġija nukleari ssir komponent importanti tal-basket ta' l-
enerġiji fl-Ewropa, barra minn hekk huwa magħruf illum bħala mezz li skansa l-emissjoni ta' 
xi 312 -il miljun tunellata ta' CO2 fis-sena (7% tat-total ta' emissjonijiet ta' gass b'effett serra 
ta' l-UE).
Bi produzzjoni ta' enerġija li għandha oriġni nukleari ta' aktar minn 920TWh fl-2005, l-UE 
tirrappreżenta t-1/3 tal-kapaċitajiet elettronukleari tad-dinja, li huma stmati 2470 TWh. Il-
medja Komunitàrja tagħmel it-32% ta' elettriku ta' oriġni nukleari u tkopri diversi 
sitwazzjonijiet differenti ħafna: 15-il Stat Membru għandhom impjanti nukleari li, għal uħud 
minnhom, huma l-għajn ewlenija ta' l-elettriku. L-industrija Ewropea tkopri ċ-ciklu kollu tal-
fjuwil, bl-iżvilupp ta' teknoloġiji awtoktoniċi (lokali) (l-arrikkiment tal-fjuwil, disinn tar-
reatturi, ipproċessar-riċiklaġġ tal-fjuwil użat). Ir-rapporteur huwa tal-feħma li dan huwa 
element partikolari tal-pajsaġġ nukleari Ewropew, qabel kollox fil-kuntest tad-diskussjonijiet 
internazzjonali li għaddejjin dwar l-"approċċi multilaterali taċ-ċiklu".  

- Dwar is-settur tar-riċerka, l-effett ta' tħeġġiġ tas-sitt JPRD tal-Euratom għamel li r-riċerka 
Ewropea tibqa' minn ta' quddiem fid-dinja b'mod partikolari fil-qasam tal-fużjoni kkontrollata.  
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.  

• Ħafna dispożizzjonijiet tat-Trattat huma evidenza tal-vitalità u ta' l-adattabilità 
tiegħu.

- Tħassib dwar il-ħarsien tas-saħħa sar prijorità :

It-Trattat jipprevedi li l-EAEC għandha "tistabbilixxi regoli ta' sikurezza uniformi għall-
ħarsien tas-saħħa tal-popolazzjoni u tal-ħaddiema u tiżgura l-applikazzjoni tagħhom". Dan il-
kapitolu kien il-kawża tat-tnissil ta' ħafna leġiżlazzjonijiet li jikkostitwixxu l-qafas tar-
regolamenti nazzjonali ta' l-Istati Membri fil-qasam tal-protezzjoni radjoloġika : l-adozzjoni 
ta' "standards bażiċi" komuni, l-istipulazzjoni ta' livelli massimi ammissibbli ta' 
kontaminazzjoni radjuattiva għall-prodotti ta' l-ikel, modalitajiet ta' skambju ta' informazzjoni 
u sitwazzjonijiet radjoloġiċi urġenti, monitoraġġ tar-radjuattività fl-ambjent u ta' l-iskart 
radjuattiv mill-impjanti nukleari, protezzjoni ta' l-ekwipaġġi ta' l-avjazzjoni ċivili.

- Il-monotoraġġ tas-sikurezza tal-materjali nukleari komplementari għall-azzjoni 
mwettqa mill-Aġenzija Internazzjonali għall-Enerġija Atomika (IAEA):  

Il-Kapitolu VII jistabbilixxi sistema kompleta għall-aħħar ta' kontrolli li għandhom l-għan li 
jiżguraw li l-minerali u l-materjali fissili speċjali ma jintużawx ħażin iżda jintużaw biss għal 
dawk l-użi skond kif ikunu ddikjaraw dawk li jużawhom.

Dan il-kontroll ta' sigurtà, li huwa bbażat fuq sistema ta' dikjarazzjoni ta' kontijiet tal-materjali 
fil-pussess ta' l-operaturi, jitħaddem flimkien mas-skema ta' "ġaranziji" ("Safeguards") li 
tapplika l-IAEA fil-kuntest ta' ftehimiet tripartitari konklużi ma' l-Istati Membri u l-Komunità 
Euratom. Fil-kuntest tat-tisħiħ ta' l-iskema ta' non-proliferazzjoni bil-konklużjoni fl-1998 tal-
Protokolli Addizzjonali għal dawn il-ftehimiet ta' garanzija, il-Euratom tgħaddi regolarment 
lill-IAEA rendikonti tal-kontijiet dwar il-materjali nukleari fil-pussess ta' l-Istati Membri.  Ir-
rapporteur tiegħek iqis li dawn iż-żewġ sistemi taw prova tal-komplimentarjetà tagħhom u 
jekk wieħed għandu jfittex titjib, dan għandu jkun fil-kuntest tal-mod prattiku tal-metodi 
komuni dwar l-investigazzjoni u l-proċedura ta' ispezzjonijiet, biex jiġi evitat kull sforz 
doppju.

- Politika esterna intensa li, b'mod prammatiku, għamlet tajjeb għan-nuqqasijiet 
tat-Trattat Euratom :

Euratom, fil-qafas tar-responsabbiltajiet tiegħu, żviluppa netwerk intens ta' ftehimiet 
internazzjonali :

- ma' organizzazzjonijiet internazzjonali : Euratom iffirma l-parti l-kbira tal-konvenzjonijiet 
adottati taħt l-aegis ta' l-IAEA. Din il-komplementarjetà hija riżultat tal-fatt li r-
rakkomandazzjonijiet, trattati u ftehimiet imfassla mill-IAEA jaqblu mal-fehmiet tal-politiki 
korrispondenti tal-Euratom, li l-istatut tiegħu ta' osservatur fl-IAEA ippermettielu jistabbilixxi 
relazzjonijiet informati permezz ta' sħubija attiva.  

- fuq bażi bilaterali : storikament, ir-relazzjonijiet tal-Euratom ikkonċentraw fuq il-ftehimiet 
mat-tliet fornituri l-kbar tiegħu ta' materjali u teknoliġiji nukleari : Il-Kanada, l-Awstralja, l-
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Istati Uniti, ftehimiet estiżi wara għall-oqsma tas-sikurezza u tar-riċerka nukleari. Dawn il-
ftehimiet huma llum aktar ftehimiet ta' koperazzjoni reċiproka (mal-Ġappun, l-Arġentina, il-
Każakhstan, l-Ukraina) fl-oqsma tas-sikurezza, tal-kontroll tal-materjali nukleari, tal-ġlieda 
kontra t-traffikar tagħhom, u tar-riċerka rigward il-fużjoni nukleari kkontrollata (qasam legali 
ta' l-ITER). Bl-istess mod huwa bis-saħħa tal-kapitolu dwar ir-relazzjonijiet esterni li l-
Euratom seta' jieħu rwol attiv ħafna fl-istadji suċċessivi ta' tkabbir (il-programm PHARE).

Ir-rapporteur tiegħek iqis li dan huwa wieħed mill-aspetti ewlenin tas-sistema Euratom, li 
wkoll bil-vitalità tagħha tixhed kemm għadu attwali t-Trattat.  

II – Iżda adattament legali mhux xieraq u xi nuqqasijiet huma kawża ta' xi punti dgħajfa 
apparenti tal-Euratom.

- Id-defiċit demokratiku :
L-iżbilanċ istituzzjonali jrid jiġi rimedjat favur il-Parlament Ewropew u lil dan ta' l-aħħar 
għanda tiġi rikonoxxuta s-setgħa ta' kodeċiżjoni fil-kwistjonijiet li jikkonċernaw it-Trattat. Ir-
rapporteur jenfasizza l-importanza mhux negliġibbli tal-kontribut tal-Parlament Ewropew.
Ukoll jekk ġie biss ikkonsultat, l-intervent tiegħu fid-dibattiti deher diversi drabi deċiżiv, 
kemm jekk kien il-każ ta' sitwazzjonijiet ibblukkati (stalemate) fid-dibattiti dwar l-adozzjoni 
tas-7 Programm Qafas dwar ir-Riċerka u l-Iżvilupp tal-Euratom, jew matul in-negożjati dwar 
id-Direttiva "Trasferimenti" jew permezz ta' l-emendi tiegħu għall-Istrument dwar il-
Koperazzjoni Nukleari.

- L-adozzjoni ta' l-istandards tas-sigurtà fi ħdan l-UE, l-immaniġġjar ta' l-iskart 
radjuattiv, u s-sikurezza tal-finanzjament ta' spejjeż fuq żmien twil :

Proposta għal regolament tressqet fl-2003 biex jiġu ddefiniti prinċipji ta' organizzazzjoni 
għall-immaniġġjar xieraq tas-sikurezza u biex jiġu mmobilizzati r-riżorsi finanzjarji 
suffiċjenti għat-tħaddim u l-għeluq ta' l-impjanti. Fin-nuqqas ta' kunsens, il-Kunsill adotta fl-
2004 proċess ta' konverġenza għal Pjan ta' Azzjoni sa l-2006, ibbażat fuq Grupp ta' Ħidma ad 
hoc dwar iż-Sikurezza Nukleari (WPNS).  

Ir-rapporteur tiegħek jinnota li r-rakkomandazzjonijiet ta' dan il-Grupp jaqblu ma' dawk tal-
Proġett PINC imħabbra l-10 ta' Jannar 2007 u jqis li għallanqas għandha tiġi appoġġjata l-idea 
li jitwaqqaf Ġrupp ta' Livell Għoli dwar is-Sigurtà Nukleari. Biex issir leġiżlazzjoni dwar 
dawn l-oqsma ma hemmx bżonn li t-Trattat jiġi rivedut drastikament, għaliex l-Artikolu 203 
tiegħu joffri l-bażi legali li tinħtieġ biex jiġu adottati miżuri ġodda.  

III - It-Trattat EURATOM għandu jippermetti li jiġu ffaċċjati l-isfidi tal-futur dwar l-
enerġija

Jekk l-istrumenti li suppost jiżguraw l-iżvilupp ta' l-enerġija nukleari ma ħadmux tajjeb kif 
kienu jittamaw il-fondaturi tat-Trattat, ir-rapporteur iqis li din mhix kwistjoni jekk it-Trattat 
hux validu u għalhekk jeħtieġ issa li jiġu effettwati d-dispożizzjonijiet eżistenti tiegħu :

- Il-programmi indikattivi nikleari komuni (PINCs):
Diversi PINCs ġew ippubblikati mill-Kummissjoni Ewropea fl-1966, l-1972, l-1984, l-1990 u 
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fl-1997. Ir-rapporteur tiegħek jiddeplora li l-karattru volontarju programmatiku tal-PINCs 
sparixxa u li l-programm ma għamilx l-irwol tiegħu mistenni.

Ir-rapporteur tiegħek jinnota li l-aħħar proġett tal-PINC ma deherx li jagħti aktar viżjoni 
prospettiva ta' l-adattament tal-kapaċitajiet industrijali nukleari għall-miri tal-politika 
Komunitarja dwar l-enerġija, lanqas l-investimenti meħtieġa għall-istrutturi ta' l-R&D fl-
oqsma tas-sikurezza nukleari u l-immaniġġjar ta' l-iskart radjuattiv. Jekk ikun hemm bżonn, 
ir-rapporteur jirrakkomanda li din l-evalwazzjoni prospettiva għandha tipprevedi l-għodod 
meħtieġa biex titwettaq (b'mod partikolari permezz ta' self tal-Euratom).

Is-setgħat ta' l-Aġenzija għall-Provvisti jridu jiġu attivati mill-ġdid fil-kuntest tal-
liberalizzazzjoni tas-suq: Il-Euratom għandu bħala l-għan li jiżgura l-provvista regolari u 
xierqa ta' minerali u fjuwils nukleari għall-utenti kollha tal-Komunità. (Il-Euratom għandu d-
dritt esklussiv li jikkonkludi kuntratti għall-provvista ta' materjali nukleari, dritt għall-opzjoni 
fuq il-minerali u materjali fissili prodotti fit-territorju ta' l-Istati Membri u l-organizzazzjoni 
fuq bażi kummerċjali ta' l-Aġenzija għall-provvisti). Fil-fatt, is-setgħat ta' l-Aġenzija ġew 
ridotti fil-każ tad-dritt esklussiv tagħha li jikkonkludi ftehimiet, u xi Stati Membri ffissaw 
proċeduri simplifikati ma' l-Aġenzija b'mod li din ta' l-aħħar tinsab illum limitata għall-irwol
ta' reġistrazzjoni. L-irwol ta' l-Aġenzija irid jiġi attivat mill-ġdid, fil-perspettiva biex jiġu 
żgurati l-provvisti ta' l-enerġija.

Bħal diversi kapitoli oħra tat-Trattat, l-evoluzzjoni tiegħu tista' ssir b'metodu speċifiku, 
għaliex dan għandu fih il-mekkaniżmu tiegħu stess għar-reviżjoni. Ir-rapporteur tiegħek 
jaraha din bħala l-opportunità li jbiddlu f'Osservatorju veru u proprju li jissorvelja l-enerġija 
nukleari, fil-forma ta' dak li tirrakkomanda l-Kummissjoni għall-politika Ewropea għall-
enerġija.  

Konklużjonijiet dwar id-dibattitu istituzzjonali u l-futur tat-Trattat :

Għal dawn ir-raġunijiet kollha, ir-Rapporteur iqis li :
Ø it-Trattat irid jiġi kkonsolidat, qabel kollox għaliex ta prova ta' l-effettività tiegħu u 
għaliex hemm bżonn li jiġi kkunsidrat fix-xenarji differenti Ewropej dwar l-enerġija l-
kontribut ta' l-enerġija nukleari għas-sigurtà tal-provvisti u għall-ġlieda kontra t-tibdil tal-
klima;
Ø l-apparat istituzzjonali tal-Euratom għandu jpoġġi lill-Parlament Ewropew mill-ġdid 
fil-qalba tan-negozjati;
Ø l-implimentazzjoni tat-Trattat għandha tkopri b'urġenza oqsma ġodda ta' attività u l-
bażijiet għal dawn l-aġġustamenti jeżistu diġà fit-Trattat;
Ø it-Trattat irid jiżgura l-kundizzjonijiet neċessarji għall-finanzjament ta' l-R&D fl-
oqsma tas-sikurezza, ta' l-immaniġġjar ta' l-iskart radjuattiv u tal-ġenerazzjonijiet futuri ta' 
reatturi, u jiżviluppa programmi ta' tagħlim u ta' taħriġ, li jiggarantixxu l-post ta' l-enerġija 
nukleari fit-taħlita ta' l-enerġija;
Ø it-Trattat għandu jikkontribwixxi għad-definizzjoni ta' politika koordinata u li tħeġġeġ 
l-investimenti : jiddisponi fil-fatt għodda xierqa biex jiżgura li s-suq jiġi evalwat u biex 
jagħmel rakkomandazzjonijiet għaż-żamma tal-kundizzjonijiet neċessarji għat-twettiq tal-
politika ta' l-UE dwar l-enerġija.


