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EMENDI 001-015 
mill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

Rapport
Peter Kouroumbashev A8-0441/2018
L-istabbiliment ta' programm finanzjarju speċifiku għad-dekummissjonar tal-faċilitajiet 
nukleari u l-ġestjoni tal-iskart radjuattiv

Proposta għal regolament (COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE))

_____________________________________________________________

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Programm finanzjarju ta' nfiq 
apposta jista' jġib valur miżjud tal-Unjoni 
addizzjonali billi jsir parametru 
referenzjarju fl-Unjoni għall-ġestjoni 
sikura tal-kwistjonijiet teknoloġiċi fid-
dekummissjonar nukleari u għad-
disseminazzjoni tal-għarfien. Assistenza 
finanzjarja ta' dan it-tip jenħtieġ li tiġi 
provduta abbażi ta' evalwazzjoni ex ante li 
tidentifika l-ħtiġijiet speċifiċi u li turi l-
valur miżjud tal-Unjoni bl-għan li tappoġġa 
d-dekummissjonar ta' faċilitajiet nukleari u 
l-ġestjoni tal-iskart radjuattiv.

(2) Programm finanzjarju ta' nfiq 
speċifiku jista' jġib valur miżjud tal-Unjoni 
addizzjonali billi jsir parametru 
referenzjarju fl-Unjoni għall-ġestjoni 
sikura tal-kwistjonijiet teknoloġiċi fid-
dekummissjonar nukleari u għad-
disseminazzjoni tal-għarfien. Assistenza 
finanzjarja ta' dan it-tip jenħtieġ li tiġi 
provduta abbażi ta' evalwazzjoni ex ante li 
tidentifika l-ħtiġijiet speċifiċi u li turi l-
valur miżjud tal-Unjoni bl-għan li tappoġġa 
d-dekummissjonar ta' faċilitajiet nukleari u 
l-ġestjoni tal-iskart radjuattiv. Madankollu, 
jenħtieġ li din l-assistenza finanzjarja ma 
tistabbilix preċedent li jiddefinixxi l-
finanzjament tad-dekummissjonar 
nukleari futur fil-livell ta' Unjoni. 
Jenħtieġ li l-inizjattiva li jitwettaq u jiġi 
ffinanzjat id-dekummissjonar ta' 
faċilitajiet nukleari tibqa' primarjament 
ir-responsabbiltà tal-Istati Membri.
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Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-Programm jenħtieġ li jiżgura wkoll 
id-disseminazzjoni tal-għarfien dwar il-
proċess ta' dekummissjonar fl-Unjoni, billi 
dawn il-miżuri jġibu l-akbar valur miżjud 
tal-Unjoni u jikkontribwixxu għas-
sikurezza tal-ħaddiema u tal-pubbliku 
ġenerali.

(15) Il-Programm jenħtieġ li jiżgura wkoll 
id-disseminazzjoni tal-għarfien u l-
kondiviżjoni tal-aħjar prattiki u tal-
esperjenzi miksuba bejn l-Istati Membri 
fir-rigward tal-proċess ta' dekummissjonar 
fl-Unjoni, billi dawn il-miżuri jġibu l-akbar 
valur miżjud tal-Unjoni u jikkontribwixxu 
għas-sikurezza tal-ħaddiema u tal-pubbliku 
ġenerali, kif ukoll għall-protezzjoni tal-
ambjent.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Jenħtieġ li l-JRC imexxi inizjattiva 
speċifika sabiex tagħti struttura lill-ġbir, 
l-iżvilupp u l-kondiviżjoni tal-għarfien fil-
qasam tad-dekummissjonar fil-livell tal-
Unjoni, mingħajr ma tiġi eskluża l-
kooperazzjoni internazzjonali. L-
inizjattiva jenħtieġ li tqis l-isfidi 
multidimensjonali, inkluż fir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-istandardizzazzjoni, ir-
regolamentazzjoni, it-taħriġ flimkien mal-
edukazzjoni, u l-industrija.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Id-dekummissjonar tal-faċilitajiet 
nukleari koperti minn dan ir-Regolament 

(16) Id-dekummissjonar tal-faċilitajiet 
nukleari koperti minn dan ir-Regolament 
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jenħtieġ li jitwettaq b'rikors għall-aqwa 
għarfien espert tekniku disponibbli, u 
b'kunsiderazzjoni xierqa għan-natura u l-
ispeċifikazzjonijiet teknoloġiċi tal-
installazzjonijiet li għandhom jiġu 
dekummissjonati, sabiex tiġi żgurata s-
sikurezza u l-ogħla effiċjenza possibbli, u 
b'hekk jitqiesu l-aħjar prattiki 
internazzjonali.

jenħtieġ li jitwettaq b'rikors għall-aqwa 
għarfien espert tekniku disponibbli, inkluż 
minn pajjiżi terzi, u b'kunsiderazzjoni 
xierqa għan-natura u l-ispeċifikazzjonijiet 
teknoloġiċi tal-installazzjonijiet li 
għandhom jiġu dekummissjonati, sabiex 
tiġi żgurata s-sikurezza u l-ogħla effiċjenza 
possibbli, u b'hekk jitqiesu l-aħjar prattiki 
internazzjonali.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-azzjonijiet taħt il-programmi 
Kozloduy u Bohunice jenħtieġ li 
jitmexxew bi sforz finanzjarju konġunt tal-
Unjoni u l-Bulgarija u s-Slovakkja 
rispettivament. Jenħtieġ li jiġi stabbilit 
livell limitu ta' kofinanzjament tal-Unjoni 
b'konformità mal-prattika ta' 
kofinanzjament stabbilita taħt il-programmi 
predeċessuri.

(20) L-azzjonijiet taħt il-programmi 
Kozloduy u Bohunice jenħtieġ li 
jitmexxew bi sforz finanzjarju konġunt tal-
Unjoni u l-Bulgarija u s-Slovakkja. 
Jenħtieġ li jiġi stabbilit livell minimu ta' 
kofinanzjament tal-Unjoni b'konformità 
mal-prattika ta' kofinanzjament stabbilita 
taħt il-programmi predeċessuri.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Programm Finanzjarju Speċifiku għad-
"Dekummissjonar tal-Faċilitajiet Nukleari 
u l-Ġestjoni tal-Iskart Radjuattiv" (il-
"Programm"), bl-enfasi fuq il-ħtiġijiet 
identifikati fuq bażi attwali. Għall-perjodu 
tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-
2027, se jappoġġa lill-Bulgarija u lis-
Slovakkja biex jiddekummissjonaw b'mod 
sikur ir-reatturi nukleari tal-ewwel 
ġenerazzjoni tagħhom u biex 
jimplimentaw il-proċess ta' 
dekummissjonar u l-ġestjoni tal-iskart 

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
Programm Finanzjarju Speċifiku għad-
"Dekummissjonar tal-Faċilitajiet Nukleari 
u l-Ġestjoni tal-Iskart Radjuattiv" (il-
"Programm"), bl-enfasi fuq il-ħtiġijiet 
identifikati fuq bażi attwali. Għall-perjodu 
tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-
2027, se jappoġġa lill-Bulgarija u lis-
Slovakkja biex jiddekummissjonaw b'mod 
sikur ir-reatturi nukleari li ngħalqu b'mod 
prematur u biex jimplimentaw il-proċess 
ta' dekummissjonar u l-ġestjoni tal-iskart 
radjuattiv tal-installazzjonijiet nukleari tal-
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radjuattiv tal-installazzjonijiet nukleari tal-
Kummissjoni stess fis-siti taċ-Ċentru 
Konġunt tar-Riċerka (JRC).

Kummissjoni stess fis-siti taċ-Ċentru 
Konġunt tar-Riċerka (JRC), filwaqt li 
jiżguraw il-protezzjoni tal-ħaddiema, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-impatti 
fuq is-saħħa, il-pubbliku ġenerali u l-
ambjent.

Ġustifikazzjoni

L-għeluq minn qabel u d-dekummissjonar sussegwenti tar-reatturi kien impenn politiku 
meħud mill-Bulgarija bħala kundizzjoni għall-adeżjoni tagħha fl-UE filwaqt li, diġà bejn l-
1991 u l-2002, twettqu programmi mifruxa ta' modernizzazzjoni u b'livell baġitarju għoli 
b'mod partikolari fuq l-Unitajiet 3-4 sabiex jitjieb id-disinn tar-reatturi f'konformità maż-
żieda fil-livelli tas-sikurezza u mal-iżviluppi teknoloġiċi.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistabbilixxi l-għanijiet tal-Programm, il-
baġit għall-perjodu 2021 – 2027, il-forom 
ta' finanzjament tal-Komunità Ewropea tal-
Enerġija Atomika (il-Komunità) u r-regoli 
għall-għoti ta' dan it-tip ta' finanzjament.

Jistabbilixxi l-għanijiet tal-Programm, il-
baġit ġenerali għall-perjodu 2021 – 2027, 
inkluża d-distribuzzjoni preċiża tal-
ammont fost it-tliet programmi, il-forom 
ta' finanzjament tal-Komunità Ewropea tal-
Enerġija Atomika (il-Komunità) u r-regoli 
għall-għoti ta' dan it-tip ta' finanzjament.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) "pjan ta' dekummissjonar" tfisser id-
dokument li fih informazzjoni dettaljata 
dwar id-dekummissjonar propost u li jkopri 
dan li ġej; l-istrateġija magħżula tad-
dekummissjonar; l-iskeda, it-tip u s-
sekwenza tal-attivitajiet tad-
dekummissjonar; l-istrateġija tal-ġestjoni 
tal-iskart applikata, inkluż ir-rilaxx; l-istat 
aħħari propost; il-ħżin u r-rimi tal-iskart 
mid-dekummissjonar; il-perjodu ta' żmien 
speċifikat għad-dekummissjonar; l-istimi 

(2) "pjan ta' dekummissjonar" tfisser id-
dokument li fih informazzjoni dettaljata 
dwar id-dekummissjonar propost u li jkopri 
dan li ġej: l-istrateġija magħżula tad-
dekummissjonar; l-iskeda, it-tip u s-
sekwenza tal-attivitajiet tad-
dekummissjonar; l-istrateġija tal-ġestjoni 
tal-iskart applikata, inkluż ir-rilaxx, u l-
programm għall-protezzjoni tal-
ħaddiema; l-istat aħħari propost; il-ħżin u 
r-rimi tal-iskart mid-dekummissjonar; il-
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tal-kostijiet għat-tlestija tad-
dekummissjonar; l-għanijiet, ir-riżultati 
mistennija, l-istadji importanti, id-dati ta' 
mira, kif ukoll l-indikaturi tal-prestazzjoni 
ewlenin korrispondenti, inklużi l-indikaturi 
bbażati fuq il-valur gwadanjat. Dan il-pjan 
jitħejja mid-detentur tal-liċenzja tal-faċilità 
nukleari u huwa rifless fil-programmi ta' 
ħidma pluriennali tal-Programm;

perjodu ta' żmien speċifikat għad-
dekummissjonar; l-istimi tal-kostijiet għat-
tlestija tad-dekummissjonar; l-għanijiet, ir-
riżultati mistennija, l-istadji importanti, id-
dati ta' mira, kif ukoll l-indikaturi tal-
prestazzjoni ewlenin korrispondenti, 
inklużi l-indikaturi bbażati fuq il-valur 
gwadanjat. Dan il-pjan jitħejja mid-
detentur tal-liċenzja tal-faċilità nukleari u 
huwa rifless fil-programmi ta' ħidma 
pluriennali tal-Programm;

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) "pajjiż terz" tfisser pajjiż li 
mhuwiex Stat Membru tal-Unjoni.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Abbażi tal-ħitġijiet attwali tal-
perjodu 2021-2027, il-Programm għandu l-
għan partikolari li jassisti lill-Bulgarija u 
lis-Slovakkja fl-implimentazzjoni tal-
programm għad-dekummissjonar ta' 
Kozloduy u tal-programm għad-
dekummissjonar ta' Bohunice 
rispettivament, bl-enfasi speċifika fuq il-
ġestjoni tal-isfidi ta' sikurezza radjoloġika 
tagħhom u li jappoġġa l-programm għad-
dekummissjonar u għall-ġestjoni tal-iskart 
tal-JRC, filwaqt li jiżgura d-
disseminazzjoni wiesgħa tal-għarfien 
b'hekk iġġenerat fuq id-dekummissjonar 
nukleari lill-Istati Membri kollha tal-UE.

Abbażi tal-ħitġijiet attwali tal-
perjodu 2021-2027, il-Programm għandu l-
għan partikolari li jassisti lill-Bulgarija u 
lis-Slovakkja fl-implimentazzjoni tal-
programm għad-dekummissjonar ta' 
Kozloduy u tal-programm għad-
dekummissjonar ta' Bohunice 
rispettivament, bl-enfasi speċifika fuq il-
ġestjoni tal-isfidi ta' sikurezza radjoloġika 
tagħhom u li jappoġġa l-programm għad-
dekummissjonar u għall-ġestjoni tal-iskart 
tal-JRC, filwaqt li jiżgura d-
disseminazzjoni wiesgħa u l-kondiviżjoni 
tal-għarfien u l-aħjar prattiki b'hekk 
iġġenerati fuq id-dekummissjonar nukleari 
u l-ġestjoni tal-iskar nukleari fost l-Istati 
Membri kollha.
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jiżviluppa rabtiet u skambji fost il-
partijiet ikkonċernati tal-Unjoni dwar id-
dekummissjonar nukleari, bl-għan li jiġu 
żviluppati sinerġiji potenzjali tal-Unjoni.

(c) li jiżviluppa rabtiet u skambji fost il-
partijiet ikkonċernati tal-Unjoni, b'mod 
partikolari l-industrija, dwar id-
dekummissjonar nukleari u l-ġestjoni u r-
rimi tal-iskart rajduattiv, bl-għan li jiġu 
żgurati d-disseminazzjoni tal-għarfien u l-
iskambji tal-esperjenzi fl-oqsma kollha 
rilevanti bħar-riċerka u l-innovazzjoni, ir-
regolamentazzjoni, it-taħriġ u li jiġu 
żviluppati sinerġiji potenzjali tal-Unjoni.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-distribuzzjoni indikattiva tal-
ammont imsemmi fil-paragrafu 1 għandha 
tkun:

2. Id-distribuzzjoni tal-ammont 
imsemmi fil-paragrafu 1 għandha tkun:

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Programm jista' jiffinanzja kostijiet 
eliġibbli ta' attività sa rata massima kif 
stabbilita fl-Annessi I u II. Ir-rata massima 
ta' kofinanzjament tal-Unjoni applikabbli 
taħt il-programm Kozloduy jew il-
programm Bohunice ma għandhiex tkun 
aktar minn 50 %. Il-kofinanzjament li 
jifdal għandu jiġi pprovdut mill-Bulgarija u 
mis-Slovakkja rispettivament.

Il-Programm jista' jiffinanzja kostijiet 
eliġibbli ta' attività kif stabbilit fl-Annessi I 
u II. Ir-rata minima ta' kofinanzjament tal-
Unjoni applikabbli taħt il-programm 
Kozloduy jew il-programm Bohunice ma 
għandhiex tkun inqas minn 50 %. Il-
kofinanzjament li jifdal għandu jiġi 
pprovdut mill-Bulgarija u mis-Slovakkja 
rispettivament.
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Anness I – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-proġetti u l-attivitajiet finanzjati 
fil-perjodu 2021-2027 huma soġġetti għal 
rata massima ta' kofinanzjament tal-UE ta' 
50%.

2. Il-proġetti u l-attivitajiet finanzjati 
fil-perjodu 2021-2027 huma soġġetti għal 
rata minima ta' kofinanzjament tal-Unjoni 
ta' 50 %.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Anness II – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-proġetti u l-attivitajiet finanzjati 
fil-perjodu 2021-2027 huma soġġetti għal 
rata massima ta' kofinanzjament tal-UE ta' 
50%.

2. Il-proġetti u l-attivitajiet finanzjati 
fil-perjodu 2021-2027 huma soġġetti għal 
rata minima ta' kofinanzjament tal-Unjoni 
ta' 50 %.


