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Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 8
Titolu

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li 
jistabbilixxi Strument għas-Sikurezza 
Nukleari u l-Assistenza fis-Sigurtà

Proposta għal Regolament tal-Kunsill li 
jistabbilixxi Strument għall-Koperazzjoni 
fil-qasam tas-Sikurezza Nukleari

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għal siġurtà ma tidhirx xierqa peress li dan l-istrument għandu ftit artikoli 
operattivi relatati ma l-aspett ta' siġurtà tal-koperazzjoni ma' pajjiżi terzi. 
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Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 9
Ċitazzjoni 1 a (ġdida)

- wara li kkunsidra it-Trattat li jistabbilixxi 
l-Komunità Ewropea, u partikolarment l-
Artikolu 308 tiegħu, 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament ippropost tal-Kunsill għandu jieħu post Deċiżjonijiet importanti tal-Kunsill li 
jirreferu għat-Trattat KE, bħad-Deċiżjoni tal-Kunsill 1998/381 (KE, Euratom) tal-5 ta' Ġunju 
1998 rigward kontribut tal-Komunità Ewropea lill-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-
Iżvilupp għall-Fond ta' Kenn ta' Chernobyl, u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/824 (KE, 
Euratom) tas-16 ta' Novembru 2001 dwar kontribut ulterjuri tal-Komunità Ewropea lill-Bank 
Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp għall-Fond ta' Kenn ta' Chernobyl.  Bħalhom 
hemm id-deċiżjoni ipproposta tal-Kunsill li qed tiġi diskussa bħalissa sabiex jiġu allokati 
fondi għall-Fond ta' Kenn ta' Chernobyl fl-2007 (2006/0102 CNS)li hija wkoll ibbażata kemm 
fuq it-Trattat KE kif ukoll fuq l-Euratom.

Għalhekk m'hemm ebda raġuni għaliex għandha tiġi limitata l-bażi legali ta' dan l-istrument 
il-ġdid għat-Trattat tal-Euratom għaliex huwa jkopri l-aspett ta' sikurezza ta' impjanti 
nukleari f'pajjiżi terzi, inkluż il-finanzjament għal Chernobyl. Li tiġi limitata s-setgħa tal-
Parlament Ewropew billi tiġi imposta referenza biss għall-Euratom huwa għalhekk 
inaċċettabbli.  L-Artikolu 308 ta' l-ECT huwa kompatibbli ma' l-Artikolu 203 tat-Trattat tal-
Euratom u għandu jiġi applikat għal dan ir-Regolament.

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 10
Premessa 2

(2) L-inċident ta' Chernobyl fl-1986 
enfasizza l-importanza globali tas-sikurezza 
nukleari. Sabiex jintlaħaq l-objettiv tat-
Trattat biex jinħolqu l-kondizzjonijiet ta' 
sikurezza meħtieġa biex ikunu eliminati l-
perikli għall-ħajja u għas-saħħa tal-
pubbliku, il-Komunità Ewropea ta' l-
Enerġija Atomika (minn hawn 'l quddiem il-
Komunità) għandha tkun tista' tappoġġa s-
sikurezza nukleari f'pajjiżi terzi.

(2) L-inċident ta' Chernobyl fl-1986 
enfasizza l-konsegwenzi drammatiċi globali 
għall-ekonomija, għall-ambjent u 
konsegwenzi soċjal u għas-saħħa ta' 
diżastru bħal dan. Sabiex jitnaqqsu r-riskji
għall-ħajja u għas-saħħa tal-pubbliku, Stati 
Membri u l-Komunità Ewropea ta' l-
Enerġija Atomika (minn hawn 'l quddiem il-
Komunità) għandha tkun tista' tappoġġa l-
għeluq b'mod sikur ta' impjanti nukleari
eżistenti li huma ta' periklu u 
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partikularment li jniġġsu f'pajjiżi terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi enfasizzata n-natura traġika tad-diżastru ta' Chernobyl fl-1986 li 
għandu jwassal biex jiġu ffinanzjati miżuri li jaċċelleraw ir-risanament ta' siti li kienu jeżisu 
qabel u l-għeluq ta' impjanti li jniġġsu b'mod partikulari u li huma ta' periklu kbir.

Emenda mressqa minn Romana Jordan Cizelj

Emenda 11
Premessa 2

(2) L-inċident ta' Chernobyl fl-1986 
enfasizza l-importanza globali tas-sikurezza 
nukleari. Sabiex jintlaħaq l-objettiv tat-
Trattat biex jinħolqu l-kondizzjonijiet ta' 
sikurezza meħtieġa biex ikunu eliminati l-
perikli għall-ħajja u għas-saħħa tal-pubbliku, 
il-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika 
(minn hawn 'l quddiem il-Komunità) 
għandha tkun tista' tappoġġa s-sikurezza 
nukleari f'pajjiżi terzi.

(2) L-inċident ta' Chernobyl fl-1986 
enfasizza l-importanza globali tas-sikurezza 
nukleari. Sabiex jintlaħaq l-objettiv tat-
Trattat biex jinħolqu l-kondizzjonijiet ta' 
sikurezza meħtieġa biex ikunu eliminati l-
perikli għall-ħajja u għas-saħħa tal-pubbliku, 
il-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika 
(minn hawn 'l quddiem il-Komunità) 
għandha tkun tista' tappoġġa s-sikurezza 
nukleari f'pajjiżi terzi wkoll.

Or. sl

Emenda mressqa minn Paul Rübig

Emenda 12
Premessa 4a (ġdida)

(4a) Ftehim ta' koperazzjoni simili jeżisti 
mad-Dipartiment ta' l-Enerġija ta' l-Istati 
Uniti (National Nuclear Security 
Administration) fil-qasam ta' riċerka u 
żvilupp ta' salvagwardji minn materjal 
nukleari, inkluż il-koordinazzjoni tal-
programmi rispettivi. 

Or. en



AM\630786MT.doc PE 378.670v01-00 4/20 AM\

MT

Ġustifikazzjoni

Kien hemm ftehim antik mad-Dipartiment ta' l-Enerġija ta' l-Istati Uniti fil-qasam ta' riċerka 
dwar salvagwardji nukleari.

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 13
Premessa 5

(5) Hemm bżonn partikolari għall-Komunità 
biex tkompli l-isforzi tagħha b'appoġġ għall-
promozzjoni tas-sikurezza nukleari u l-
applikazzjoni ta' salvagwardji effettivi ta' 
materjali nukleari f'pajjiżi terzi, billi tagħmel 
użu mill-esperjenza ta' konsultazzjoni 
reċiproka bejn il-Kummissjoni u l-
kuntratturi tagħha u tibni fuq l-esperjenza 
diġà miksuba taħt il-programmi Tacis u 
Phare inkluż permezz tal-ħidma tal-gruppi 
esperti rilevanti, b'mod partikolari fil-
qasam tar-responsabbiltà nukleari ċivili, u 
l-attivitajiet ta' salvagwardji tagħha stess fi 
ħdan l-Unjoni Ewropea 

(5) Hemm bżonn partikolari għall-Komunità 
li tkompli l-isforzi tagħha b'appoġġ għall-
implimentazzjoni fl-ogħla livell tas-
sikurezza nukleari u l-applikazzjoni ta' 
salvagwardji effettivi ta' materjali nukleari 
f'pajjiżi terzi, billi tagħmel użu mill-
esperjenza ta' konsultazzjoni reċiproka bejn 
il-Kummissjoni u l-kuntratturi tagħha u 
tikkunsidra verifiki indipendenti, 
partikularment mill-Qorti Ewropea ta' l-
Awdituri, u mill-esperjenza ta' l-imgħoddi
taħt il-programmi Tacis u Phare, u l-
attivitajiet ta' salvagwardji tagħha stess fi 
ħdan l-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flejjes pubbliċi Komunitarji jridu jintefqu b'mod effiċjenti u effettiv.  Il-miżuri li jiġu 
implimentati b'dan l-istrument ġdid irid ikollhom impatt reali fuq is-sikurezza u s-sigurtà 
nukleari.  Għalhekk iridu jkunu bbażati fuq esperjenzi tal-passat u verifiki indipendenti.  
F'dan is-sens, wieħed irid jagħti kas tal-Qorti Ewropea ta' Awdituri ta' l-1998 , u aktar 
reċenti ta' l-2006, li t-tnejn waslu għall-konklużjonijiet ħorox rigward assistenza għas-sigurtà 
nukleari, rispettivament fil-Lvant u fir-Russja.

Emenda mressqa minn Paul Rübig

Emenda 14
Premessa 7

(7) Barra mit-Trattati u l-Konvenzjonijiet 
internazzjonali, xi Stati Membri kkonkludew 
ftehim bilaterali dwar il-forniment ta' 
assistenza teknika.

(7) Barra mit-Trattati u l-Konvenzjonijiet 
internazzjonali, xi Stati Membri kkonkludew 
ftehim bilaterali dwar il-forniment ta' 
assistenza teknika. Il-koordinazzjoni ma' l-
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azzjonijiet Komunitarji għandha tiġi 
msaħħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikomplu bil-proċess ta' koordinazzjoni f'dan il-qasam fuq livell 
Komunitarju.

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 15
Premessa 8

(8) Il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea fir-
Riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Ġunju ta' l-
1992 dwar problemi teknoloġiċi tas-
sikurezza nukleari "jenfasizza l-importanza 
partikolari li jagħti lis-sikurezza nukleari fl-
Ewropa, u għalhekk jitlob lill-Istati Membri 
u lill-Kummissjoni jadottaw bħala l-objettiv 
fundamentali u ta' prijorità tal-kooperazzjoni 
tal-Komunità fil-qasam nukleari, b'mod 
partikolari mal-pajjiżi l-oħrajn Ewropej, 
b'mod speċjali dawk ta' l-Ewropa Ċentrali u 
tal-Lvant u r-Repubbliki ta' dik li qabel 
kienet l-Unjoni Sovjetika li jġibu l-
installazzjonijiet nukleari tagħhom konformi 
mal-livelli ta' sikurezza ekwivalenti ma' 
dawk li jintużaw fil-Komunità u li 
jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tal-kriterji ta' 
sikurezza u l-ħtiġiet diġà rikonoxxuti 
madwar il-Komunità", assistenza finanzjarja 
ser tkun ipprovduta b'kont meħud ta' dawn l-
objettivi, inkluż meta jiġu appoġġati l-
impjanti eżistenti li għadhom ma bdewx 
jitħaddmu.

(8) Il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea fir-
Riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Ġunju ta' l-
1992 dwar problemi teknoloġiċi tas-
sikurezza nukleari "jenfasizza l-importanza 
partikolari li jagħti lis-sikurezza nukleari fl-
Ewropa, u għalhekk jitlob lill-Istati Membri 
u lill-Kummissjoni jadottaw bħala l-objettiv 
fundamentali u ta' prijorità tal-kooperazzjoni 
tal-Komunità fil-qasam nukleari, b'mod 
partikolari mal-pajjiżi l-oħrajn Ewropej, 
b'mod speċjali dawk ta' l-Ewropa Ċentrali u 
tal-Lvant u r-Repubbliki ta' dik li qabel 
kienet l-Unjoni Sovjetika li jġibu l-
installazzjonijiet nukleari tagħhom konformi 
mal-livelli ta' sikurezza ekwivalenti ma' 
dawk li jintużaw fil-Komunità u li 
jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tal-kriterji ta' 
sikurezza u l-ħtiġiet diġà rikonoxxuti 
madwar il-Komunità", assistenza finanzjarja 
ser tkun ipprovduta b'kont meħud ta' dawn l-
objettivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'għandiex tingħata għajnuna finanzjarja lill-faċilitajiet nukleari li għadhom ma bdewx 
jaħdmu. 
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Emenda mressqa minn Paul Rübig

Emenda 16
Premessa 8

(8) Il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea fir-
Riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Ġunju ta' l-
1992 dwar problemi teknoloġiċi tas-
sikurezza nukleari "jenfasizza l-importanza 
partikolari li jagħti lis-sikurezza nukleari fl-
Ewropa, u għalhekk jitlob lill-Istati Membri 
u lill-Kummissjoni jadottaw bħala l-objettiv 
fundamentali u ta' prijorità tal-kooperazzjoni 
tal-Komunità fil-qasam nukleari, b'mod 
partikolari mal-pajjiżi l-oħrajn Ewropej, 
b'mod speċjali dawk ta' l-Ewropa Ċentrali u 
tal-Lvant u r-Repubbliki ta' dik li qabel 
kienet l-Unjoni Sovjetika li jġibu l-
installazzjonijiet nukleari tagħhom konformi 
mal-livelli ta' sikurezza ekwivalenti ma' 
dawk li jintużaw fil-Komunità u li 
jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tal-kriterji ta' 
sikurezza u l-ħtiġiet diġà rikonoxxuti 
madwar il-Komunità", assistenza finanzjarja 
ser tkun ipprovduta b'kont meħud ta' dawn l-
objettivi, inkluż meta jiġu appoġġati l-
impjanti eżistenti li għadhom ma bdewx 
jitħaddmu.

(8) Il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea fir-
Riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Ġunju ta' l-
1992 dwar problemi teknoloġiċi tas-
sikurezza nukleari "jenfasizza l-importanza 
partikolari li jagħti lis-sikurezza nukleari fl-
Ewropa, u għalhekk jitlob lill-Istati Membri 
u lill-Kummissjoni jadottaw bħala l-objettiv 
fundamentali u ta' prijorità tal-kooperazzjoni 
tal-Komunità fil-qasam nukleari, b'mod 
partikolari mal-pajjiżi l-oħrajn Ewropej, 
b'mod speċjali dawk ta' l-Ewropa Ċentrali u 
tal-Lvant u r-Repubbliki ta' dik li qabel 
kienet l-Unjoni Sovjetika li jġibu l-
installazzjonijiet nukleari tagħhom konformi 
mal-livelli ta' sikurezza ekwivalenti ma' 
dawk li jintużaw fil-Komunità u li 
jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tal-kriterji ta' 
sikurezza u l-ħtiġiet diġà rikonoxxuti 
madwar il-Komunità", assistenza finanzjarja 
ser tkun ipprovduta b'kont meħud ta' dawn l-
objettivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għajnuna finanzjarja għandha tingħata biss lill-impjanti li diġa qed jaħdmu.

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 17
Premessa 8a (ġdida)

(8a) Il-Kunsill fakkar ukoll fl-24 ta' 
Settembru 1998 li "l-evalwazzjoni tiegħu 
dwar l-opinjonijiet tal-Kunsill dwar l-
applikazzjonijiet ta' sħubija ta' l-istati  
ċentrali u tal-lvant ta' l-Ewropa turi li 
sforzi konsiderevoli ser ikunu meħtieġa 
minn dawn l-istati sabiex ikunu jistgħu 



AM\630786MT.doc PE 378.670v01-00 7/20 AM\

MT

jilħqu l-'aquis' dwar l-ambjent u 
jimplementawh b'mod effettiv, anke 
permezz ta' l-istabbiliment tal-kapaċità 
amministrattiva neċessarja.  Ifakkar ukoll 
il-bżonn li tittejjeb is-sikurezza nukleari fl-
Istati kandidati sabiex jintlaħaq il-livell  li 
jikkorrespondi għall-aqwa kwalità 
teknoloġika, regolatorja, u operazzjonali fl-
Unjoni. Il-Kunsill ifakkar ukoll fil-bżonn li 
l-istati kandidati jirrispettaw l-impenji
kollha eżistenti f'dan il qasam".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pajjiżi terzi għandhom jilħqu l-istess livell ta' sikurezza nukleari kif mitlub minn pajjiżi 
kandidati għall-Unjoni Ewropea ta' qabel u t'issa. 

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 18
Premessa 8 b (ġdida)

(8b) B'kunsiderazzjoni li r-riskju 'zero' ma 
jeżistix fil-qasam nukleari, l-assistenza 
Komunitarja ser tkun illimitata għall-
faċilitajiet li qegħdin - jew kienu - jaħdmu 
fid-data meta dan ir-Regolament daħal fis-
seħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'għandhiex tingħata għajnuna finanzjarja lill-faċilitajiet nukleari li ma bdewx jaħdmu. 

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 19
Premessa 9

(9)  Hu mifhum li, meta tingħata assistenza 
lill-installazzjoni nukleari konċernata, issir 
bil-mira li  jista’ jinkiseb l-impatt massimu 

(9) Hu mifhum li, meta tingħata assistenza 
lill-installazzjoni nukleari konċernata, issir 
bil-mira li  jista’ jinkiseb l-impatt massimu 
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mill-assistenza, mingħajr, madankollu, ma 
tiddevja mill-prinċipju li r-responsabbiltà 
għas-sikurezza ta’ l-installazzjoni għandha 
tkun f’idejn l-operatur u l-Istat li jkollu 
ġurisdizzjoni fuq l-installazzjoni.

mill-assistenza, mingħajr, madankollu, ma 
tiddevja mill-prinċipju 'min inniġġes 
iħallas' u li r-responsabbiltà għas-sikurezza 
ta’ l-installazzjoni, iż-żarmar tagħha u l-
iskart li tkun iġġenerat għandu jkun f’idejn 
l-operatur u l-Istat li jkollu ġurisdizzjoni fuq 
l-installazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għajnuna Komunitarja lil pajjiżi terzi ma tfissirx li dawn u l-operaturi tagħhom ma jkollhomx 
responsabilità għas-sikurezza u għall-ambjent waqt il-perjodu kollu u anke wara li l-faċilità 
tkun qed topera, i.e. għeluq, żarmar u remedjar tas-sit. 

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 20
Premessa 14

(14)  It-Trattat ma jipprevedix, għall-
adozzjoni ta’ dan ir-Regolament, poteri 
għajr dawk taħt l-Artikolu 203, 

(14) Dan ir-Regolament ibbażat fuq l-
Artikolu 308 tat-Trattat KE u fuq l-Artikolu 
2003 tat-Trattat Euratom, 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess ġustifikazjoni għall-Emenda 2 ta' l-MEL Harms.

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 21
Artikolu 1

Il-Komunità għandha tiffinanzja miżuri biex 
tappoġġa l-promozzjoni ta' livell għoli ta' 
sikurezza nukleari, ta' protezzjoni minn 
radjazzjoni u l-applikazzjoni ta' salvagwardji 
effiċjenti u effettivi ta' materjal nukleari 
f'pajjiżi terzi skond id-disposizzjonijiet ta' 
dan ir-Regolament.

Il-Komunità tista' tiffinanzja miżuri biex 
tappoġġa implimentazzjoni effiċjenti 
f'każijiet li jirriżultaw fl'livell ta' sikurezza 
li jikkorrespondi għall-aqwa kwalità 
teknoloġika, regolatorja, u operazzjonali fl-
Unjoni, b'kunsiderazzjoni ta' l-aħħar 
żviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi, ta' 
protezzjoni minn radjazzjoni u l-
applikazzjoni ta' salvagwardji effiċjenti u 
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effettivi ta' materjal nukleari f'pajjiżi terzi 
skond id-disposizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament, mingħajr preġudizzju għall-
prinċipju 'min iniġġes iħallas'.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għajnuna Komunitarja għandha twassal għall-ogħla livell ta' sikurezza. Aktar minn hekk, 
din l-għajnuna ma tneħħix ir-responsabilità li pajjiżi u operaturi terzi għandhom għall-
ambjent. 

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 22
Artikolu 1, paragrafu 1 a (ġdid)

Dan ir-Regolament ikopri biss faċilitajiet 
nukleari li qegħdin jew kienu jaħdmu 
f'pajjiżi terzi fid-data ta' meta daħal fis-
seħħ dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' riżorsi Komunitarji għandu jsir biss fil-ħidma jew fl-għeluq tal-faċilitajiet nukleari. 
M'għandhomx jintużaw biex iżidu l-ħajja ta' faċilitajiet nukleari jew jinbnew oħrajn. 

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 23
Artikolu 2, punt (a) 

a) il-promozzjoni ta' kultura ta' sikurezza 
nukleari effettiva fil-livelli kollha, b'mod 
partikolari permezz ta':

a) l-istabbiliment ta' miżuri ta' sikurezza 
nukleari effettivi fil-livelli kollha, b'mod 
partikolari permezz ta':

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riżorsi tal-Komunità għandhom jintefqu fuq l-implimentazzjoni ta' miżuri ta' sikurezza 
reali.
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Emenda mressqa minn Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Dominique Vlasto

Emenda 24
Artikoli 2, punt (a), inċiż 2

- programmi ta’ assistenza fil-post u esterni, - programmi ta’ assistenza fil-post u esterni, 
għat-titjib fis-sikurezza tal-ħidma u tal-
manutenzjoni,

Or. en

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 25
Artikoli 2, punt (a), inċiż 3

- titjib ta’ l-aspetti ta’ sikurezza tad-disinn, 
l-operazzjoni u l-manteniment ta’ impjanti 
nukleari eżistenti jew installazzjonijiet 
nukleari eżistenti oħrajn sabiex jintlaħqu 
livelli ta sikurezza għolja,

- titjib ta’ l-aspetti ta’ sikurezza waqt l-
għeluq ta’ impjanti nukleari eżistenti jew 
installazzjonijiet nukleari eżistenti oħrajn,

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' riżorsi Komunitarji  biex iżidu l-ħajja ta' faċilitajiet nukleari jew jinbnew oħrajn 
ġodda għandu jkun ipprojbit.

Emenda mressqa minn Paul Rübig

Emenda 26
Artikoli 2, punt (a), inċiż 3

- titjib ta’ l-aspetti ta’ sikurezza tad-disinn, 
l-operazzjoni u l-manteniment ta’ impjanti 
nukleari eżistenti jew installazzjonijiet 
nukleari eżistenti oħrajn sabiex jintlaħqu 
livelli ta sikurezza għolja,

- titjib ta’ l-aspetti ta’ sikurezza ta' l-
operazzjoni u l-manutenzjoni ta’ impjanti 
nukleari eżistenti li għadhom joperaw jew 
installazzjonijiet nukleari eżistenti oħrajn 
sabiex jintlaħqu livelli ta' sikurezza għolja,

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-riżorsi finanzjarji tal-Komunità m'għandhomx jintużaw biex jinbnew imjanti nukleari 
ġodda jew tiġi estiża l-kapaċità ta', jew tkomplija, ta' impjanti li għadhom qed jinbnew. 
Minħabba r-relazzjonijiet dejjem aktar liberalizzati bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiżi terzi, 
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miżuri relatati ma' sikurezza nukleari għandhom ikunu kkunsidrati marbuta mill-qrib ma' 
kwistjonijiet ta' kompetizzjoni u kummerċ. Intervenzjonijiet fi swieq liberalizzati huma 
ġġustifikati biss f'ċirkustanzi speċjali ħafna. Dawn l-intervenzjonijiet iridu jkunu definiti 
b'mod ċar u llimitati bl-eżatt.  Għalhekk mhux aċċettat li jsir użu ta' fondi Komunitarji għall-
fażi tad-disinn. 

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze, Edit Herczog, Alejo Vidal-Quadras 

Emenda 27
Artikoli 2, punt (a), inċiż 3

- titjib ta’ l-aspetti ta’ sikurezza tad-disinn, l-
operazzjoni u l-manteniment ta’ impjanti 
nukleari eżistenti jew installazzjonijiet 
nukleari eżistenti oħrajn sabiex jintlaħqu 
livelli ta sikurezza għolja,

- titjib ta’ l-aspetti ta’ sikurezza tad-disinn, l-
operazzjoni u l-manutenzjoni ta’ impjanti 
nukleari eżistenti jew installazzjonijiet 
nukleari eżistenti oħrajn, b'kunsiderazzjoni 
ta' l-esperjenza ta' l-operaturi tagħhom, 
sabiex jintlaħqu livelli ta' sikurezza għolja,

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-involviment ta' operaturi fl-assistenza nukleari, speċjalment fir-rigward ta' sikurezza 
nukleari, kien komponent importanti tal-programm Tacis. Din hi l-prekundizzjoni għat-
trasferiment ta' kapaċitajiet u 'know-how' lill-operaturi ta' installazzjonijiet nukleari fil-pajjiżi 
eliġibbli, u għall-kultura ta' sikurezza żviluppata fl-UE biex tiġi mferrxa operazzjonalment, 
fil-qasam.  Hu għalhekk importanti li operaturi jkunu assoċjati mill-qrib ma' l-attivitajiet ta' l-
istrument tal-futur għal għajnuna nukleari.  

Emenda mressqa minn Romana Jordan Cizelj

Emenda 28
Artikoli 2, punt (a), inċiż 3

- titjib ta’ l-aspetti ta’ sikurezza tad-disinn, l-
operazzjoni u l-manteniment ta’ impjanti 
nukleari eżistenti jew installazzjonijiet 
nukleari eżistenti oħrajn sabiex jintlaħqu 
livelli ta sikurezza għolja,

- titjib ta’ l-aspetti ta’ sikurezza tad-disinn, l-
operazzjoni, l-immodernizzar u l-
manutenzjoni ta’ impjanti nukleari eżistenti 
jew installazzjonijiet nukleari eżistenti 
oħrajn sabiex jintlaħqu livelli ta' sikurezza 
għolja,

Or. sl
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Emenda mressqa minn Paul Rübig

Emenda 29
Artikoli 2, punt (a), inċiż 3

- titjib ta’ l-aspetti ta’ sikurezza tad-disinn, l-
operazzjoni u l-manteniment ta’ impjanti 
nukleari eżistenti jew installazzjonijiet 
nukleari eżistenti oħrajn sabiex jintlaħqu 
livelli ta sikurezza għolja,

- titjib ta’ l-aspetti ta’ sikurezza tad-disinn, l-
operazzjoni u l-manutenzjoni ta’ impjanti 
nukleari eżistenti jew installazzjonijiet 
nukleari eżistenti oħrajn sabiex jintlaħqu l-
ogħla livelli ta' sikurezza possibbli,

Or. en

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 30
Artikoli 2, punt (a), inċiż 4

- appoġġ għat-trasport sikur, it-trattament u 
r-rimi ta' karburant nukleari u skart 
radjuattiv,

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ssaħħaħ il-prinċipju ta' 'min iniġġes iħallas' li r-Regolament m'għandux 
jidderoga.

Emenda mressqa minn Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Dominique Vlasto

Emenda 31
Artikoli 2, punt (a), inċiż 4

- appoġġ għat-trasport sikur, it-trattament u 
r-rimi ta' karburant nukleari u skart 
radjuattiv,

- appoġġ għat-trasport sikur, it-trattament u 
r-rimi ta' karburant nukleari maħruq u skart 
radjuattiv,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jintqal għal raġunijiet ta' ċarezza. 
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Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 32
Artikoli 2, punt (a), inċiż 5

- u l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' 
strateġiji għall-iżmantellar ta' 
installazzjonijiet eżistenti u r-risanament ta' 
dawk li qabel kienu siti nukleari;

- u l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' 
strateġiji għar-risanament ta' dawk li qabel 
kienu siti nukleari;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-modifika kienet bżonjuża biex jibqa' jkun hemm konsistenza ma' l-emenda ta' l-MEP 
Harms għall-istess Artikolu, inċiż tlieta.

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 33
Artikolu 2, punt (b)

(b) il-promozzjoni ta' oqfsa, proċeduri u 
sistemi regolatorji effettivi li jiżguraw 
protezzjoni adegwata kontra radjazzjoni 
jonizzanti minn materjali radjuattivi, b'mod 
partikolari minn sorsi radjuattivi ta' attività 
għolja, u r-rimi sikur tagħhom;

(b) l-istabbiliment ta' miżuri effettivi li 
jiżguraw l-aqwa protezzjoni kontra 
radjazzjoni jonizzanti minn materjali
radjuattivi, b'mod partikolari minn sorsi 
radjuattivi ta' attività għolja;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riżorsi tal-Komunità għandhom jintefqu fuq l-implimentazzjoni ta' miżuri ta' sikurezza 
reali.

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 34
Artikolu 2, punt (d)

d) l-istabbiliment ta' arranġamenti effettivi 
għal, miżuri ta' ppjanar ta' emerġenza, 
tlestija u rispons, protezzjoni ċivili u miżuri 
ta' rijabilitazzjoni

d) l-istabbiliment ta' arranġamenti effettivi 
għal prevenzjoni ta' inċident, miżuri ta' 
ppjanar ta' emerġenza, tlestija u rispons, 
protezzjoni ċivili, mitigazzjoni tal-
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konsegwenzi u miżuri ta' rijabilitazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-politika ta' sikurezza nukleari ta' l-UE trid tkun konformi sewwa mal-Konvenzjoni 
Internazzjonali ta' 1994 dwar Sikurezza Nukleari, li l-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija 
Atomika aderixxiet magħha. Wieħed mill-objettivi prinċipali ta' dan l-istrument hu li 
jipprevjeni inċidenti b'konsegwenzi radjoloġiċi u biex inaqqas l-effett ta' dawn il-konsegwenzi 
jekk ikollhom jiġru. Skond l-Prinċipji Fundamentali tas-Sikurezza Nukleari ta' l-IAEA, il-
prevenzjoni ta' inċidenti hi l-ewwel prijorità ta' sikurezza, it-tieni hi l-mitigazzjoni tal-
konsegwenzi ta' inċident. Dawn iż-żewġ miżuri għandhom ikunu miktuba b'mod ċar u 
inekwivokabbli fir-Regolament.

Emenda mressqa minn Romana Jordan Cizelj

Emenda 35
Artikolu 2, punt (e)

e) miżuri li jippromwovu kooperazzjoni 
internazzjonali (inkluż fil-qafas ta' 
organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti, 
b'mod partikolari l-IAEA) fl-oqsma 
msemmija hawn fuq, inkluż l-
implimentazzjoni u l-monitoraġġ ta' 
Konvenzjonijiet u Trattati internazzjonali, l-
iskambju ta' informazzjoni u t-taħriġ u r-
riċerka;

e) miżuri li jippromwovu kooperazzjoni 
internazzjonali (inkluż fil-qafas ta' 
organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti, 
b'mod partikolari l-IAEA) fl-oqsma 
msemmija hawn fuq, inkluż l-
implimentazzjoni u l-monitoraġġ ta' 
Konvenzjonijiet u Trattati internazzjonali, l-
iskambju ta' informazzjoni u t-taħriġ, 
edukazzjoni u r-riċerka;

Or. sl

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 36
Artikolu 5, paragrafu 2

2. Dawn il-programmi ta' azzjoni għandhom 
jispeċifikaw l-objettivi segwiti, l-oqsma ta' 
intervent, il-miżuri maħsuba, ir-riżultati 
mistennija, il-proċeduri ta' ġestjoni u l-
ammont totali ta' ffinanzjar ippjanat. Huma 
għandhom ikollhom deskrizzjoni fil-qosor ta' 
l-operazzjonijiet li għandhom jiġu 
ffinanzjati, indikazzjoni ta' l-ammonti 

2. Dawn il-programmi ta' azzjoni għandhom 
jispeċifikaw l-objettivi segwiti, l-oqsma ta' 
intervent, il-miżuri maħsuba, ir-riżultati 
mistennija, il-proċeduri ta' ġestjoni u l-
ammont totali ta' ffinanzjar ippjanat. Huma 
għandhom ikollhom deskrizzjoni fil-qosor ta' 
l-operazzjonijiet li għandhom jiġu 
ffinanzjati, indikazzjoni ta' l-ammonti 
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allokati għal kull operazzjoni u skeda ta' 
żmien ta' implimentazzjoni indikattiva. Fejn 
rilevanti, huma jistgħu jinkludu r-riżultati ta' 
kwalunkwe esperjenzi miksuba minn 
assistenza ta' qabel. 

allokati għal kull operazzjoni u skeda ta' 
żmien ta' implimentazzjoni indikattiva. Fejn 
applikabbli, huma għandhom jinkludu r-
riżultati ta' kwalunkwe esperjenzi miksuba 
minn assistenza ta' qabel, fl-istess faċilità 
u/jew żona.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-programm inġenerali, kull programm ta' azzjoni, fejn 
applikabbli, għandu jagħmel referenza b'mod espliċitu għal kwalunkwe esperjenzi miksuba 
minn assistenza ta' qabel fl-istess faċilità u/jew żona.

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 37
Artikolu 6, paragrafu 3

3. Fejn l-ispiża ta' tali miżuri teċċedi EUR 
10 miljun, il-Kummissjoni għandha 
tadottahom skond il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 20(3), wara, fejn xieraq, 
konsultazzjoni mal-pajjiż imsieħeb, jew 
pajjiżi msieħba fir-reġjun, ikkonċernati.

3. Fejn l-ispiża ta' tali miżuri teċċedi EUR 1 
miljun, il-Kummissjoni għandha tadottahom 
skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 
20(3), wara, fejn xieraq, konsultazzjoni mal-
pajjiż imsieħeb, jew pajjiżi msieħba fir-
reġjun, ikkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu għall-adozzjoni ta' proċedura konsultativa fil-każ ta' Miżuri Speċjali għandu jkun ta' 
miljun Euro. Ma' dan għandu jkun hemm limitazzjoni għan-numru ta' Miżuri Speċjali 
potenzjali għal kull perjodu partikolari. Il-Parlament għandu jitħalla jagħmel is-suġġerimenti 
tiegħu għal Miżuri Speċjali u r-rifjut ta' proposti bħal dawn għandhom jkun ġustifikat mill-
Kummissjoni u/jew mill-Kumitat.

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 38
Artikolu 6, paragrafu 4

4. Fejn l-ispiża ta' tali miżuri tkun EUR 10 
miljun jew inqas, il-Kummissjoni għandha 
tinforma bil-miktub lill-Kunsill u lill-

4. Meta l-ispiża ta' tali miżuri tkun EUR 1
miljun jew inqas, il-Kummissjoni għandha 
tinforma bil-miktub lill-Kunsill, lill-
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Kumitat stabbilit skond l-Artikolu 20 fi
żmien xahar minn meta tadotta tali miżuri.

Parlament Ewropew u lill-Kumitat stabbilit 
skond l-Artikolu 20 fi żmien xahar minn 
meta tadotta tali miżuri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess ġustifikazjoni għall-Emenda 18 ta' l-MEL Harms.

Emenda mressqa minn Paul Rübig

Emenda 39
Artikolu 7, paragrafu 1, inċiż 5

- l-aġenziji ta' l-Unjoni Ewropea; - iċ-Ċentru ta’ Riċerka Konġunta 
Komunitarju u l-aġenziji ta' l-Unjoni 
Ewropea;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Ċentru ta' Riċerka Konġunta ilu ħafna jimplimenta assistenza tas-sikurezza skond il-
programm TACIS u għandu jkun eliġibbli għal fondi taħt dan ir-Regolament ukoll.

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 40
Artikolu 8, paragrafu 1, inċiż 6

- programmi għat-tħaffif tad-dejn; imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond dan ir-Regolament, riżorsi Komunitarji m'għandhomx ikunu allokati għal programmi 
għat-tħaffif tad-dejn. B'mod ġenerali, l-għażla u d-definizzjoni tal-miżuri għandhom ikunu 
ibbażati fuq evalwazzjonijiet bl-inqas infiq (eż. kif inhu pprattikat mil-EBRD).
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Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 41
Artikolu 8, paragrafu 1, inċiż 7

- għotjiet li jiffinanzjaw miżuri; imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond dan ir-Regolament, riżorsi Komunitarji m'għandhomx jiġu allokati għal għotjiet.  
B'mod ġenerali, l-għażla u d-definizzjoni tal-miżuri għandhom ikunu bbażati fuq 
evalwazzjonijiet bl-inqas infiq (eż. kif inhu pprattikat mil-EBRD)

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 42
Artikolu 8, paragrafu 1, inċiż 8

- għotjiet li jkopru spejjeż operattivi; imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond dan ir-Regolament, riżorsi Komunitarji m'għandhomx jiġu allokati għal għotjiet.  
B'mod ġenerali, l-għażla u d-definizzjoni tal-miżuri għandhom ikunu bbażati fuq 
evalwazzjonijiet bl-inqas infiq (eż. kif inhu pprattikat mil-EBRD)

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 43
Artikolu 9, paragrafu 2

2. L-ebda mill-miżuri ta' appoġġ m'huma
neċessarjament koperti mill-
programmazzjoni pluriennali u għalhekk 
jistgħu jiġu ffinanzjati barra l-kamp ta' 
applikazzjoni tad-dokumenti ta' strateġija u 
l-programmi indikattivi pluriennali. 
Madankollu, huma jistgħu jiġu ffinanzjati 
wkoll taħt programmi indikattivi 
pluriennali. Il-Kummissjoni għandha 
tadotta miżuri ta' appoġġ li mhux koperti 

2. Kull miżura ta' appoġġ għandha
neċessarjament tkun koperta mill-
programmazzjoni pluriennali jew mill-
programmi indikattivi pluriennali, skond l-
Artikolu 6.
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minn programmi indikattivi pluriennali 
skond l-Artikolu 6.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riżorsi tal-Komunità jridu jiġu allokati biss għal miżuri ta' sikurezza koperti mill-
programmazzjoni u mill-programmi indikattivi pluriennali, b'kunsiderazzjoni ta' xi 
eċċezzjonijiet stipulati fl-Artikolu 6.

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 44
Artikolu 18

Il-Kummissjoni għandha regolarment 
tevalwa r-riżultati ta' linji politiċi u 
programmi u l-effikaċja ta' programmazzjoni 
biex tiżgura jekk l-objettivi ntlaħqux u 
tippermettilha tifformola 
rakkomandazzjonijiet bil-ħsieb li ttejjeb 
operazzjonijiet futuri. Il-Kummissjoni 
għandha tibgħat rapporti ta' evalwazzjoni 
sinifikanti lill-Kumitat stabbilit skond l-
Artikolu 20.

Il-Kummissjoni, bl-għajnuna ta' esperti 
indipendenti, għandha regolarment tevalwa, 
fuq bażi ta' proġett individwali, ir-riżultati 
ta' linji politiċi u programmi u l-effikaċja ta' 
programmazzjoni biex tiżgura jekk l-
objettivi ntlaħqux u tippermettilha tifformola 
rakkomandazzjonijiet bil-ħsieb li ttejjeb 
operazzjonijiet futuri. Il-Kummissjoni 
għandha tibgħat rapporti ta' evalwazzjoni 
sinifikanti lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill u lill-Kumitat stabbilit skond l-
Artikolu 20.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta wieħed jikkunsidra n-nuqqas ovvju ta' evalwazzjoni ta' programmi ta' assistenza 
nukleari fil-passat, l-evalwazzjoni għandha ssir bl-għajnuna ta' esperti indipendenti. 
Immoniterjar u evalwazzjoni għandhom ikunu proċess għaddej il-ħin kollu u għandu jsir fuq 
bażi ta' proġett individwali (u mhux mifrux ma' settur jew ma' pajjiż biss kif tagħmel ħafna 
drabi l-Kummissjoni). Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jirċievu r-rapporti ta' l-
evalwazzjoni.

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 45
Artikolu 19
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Il-Kummissjoni għandha teżamina l-
progress miksub bl-implimentazzjoni ta' 
miżuri li ttieħdu skond dan ir-Regolament u 
għandha tissottometti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport annwali dwar 
l-implimentazzjoni ta' l-assistenza. Ir-rapport 
għandu jiġi indirizzat ukoll lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-
Reġjuni. Ir-rapport għandu jkun fih 
informazzjoni relatata mas-sena ta' qabel 
dwar il-miżuri ffinanzjati, informazzjoni 
dwar ir-riżultati ta' eżerċizzji ta' monitoraġġ 
u evalwazzjoni u l-implimentazzjoni ta' 
impenji u pagamenti tal-budget, imqassma 
skond il-pajjiż, ir-reġjun u s-settur ta' 
kooperazzjoni.

Il-Kummissjoni għandha teżamina l-
progress miksub bl-implimentazzjoni ta' 
miżuri li ttieħdu skond dan ir-Regolament u 
għandha tissottometti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill rapport annwali dwar 
l-implimentazzjoni ta' l-assistenza. Ir-rapport 
għandu jiġi indirizzat ukoll lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-
Reġjuni. Ir-rapport għandu jkun fih ir-
rapporti ta' l-evalwazzjoni kif imsemmija fl-
Artikolu 18 u informazzjoni relatata mas-
sena ta' qabel dwar il-miżuri ffinanzjati, 
informazzjoni dwar ir-riżultati ta' eżerċizzji 
ta' monitoraġġ u evalwazzjoni u l-
implimentazzjoni ta' impenji u pagamenti 
tal-budget, imqassma skond il-pajjiż, ir-
reġjun u s-settur ta' kooperazzjoni u 
speċifiku għal proġett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporti għall-evalwazzjoni għandhom jintbagħtu wkoll lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill. Aktar minn hekk, ir-rapporti għandhom jagħtu informazzjoni dwar kull proġett 
individwali, li hu appoġġjat mill-Komunità taħt dan ir-Regolament.

Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 46
Artikolu 20 paragraph 1

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejuna 
minn Kumitat magħmul minn rappreżentanti 
ta’ l-Istati Membri u ppreseduta mir-
rappreżentant tal-Kummissjoni.

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejuna 
minn Kumitat magħmul minn rappreżentanti 
ta’ l-Istati Membri u mill-Parlament 
Ewropew u ppreseduta mir-rappreżentant 
tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parlament Ewropew għandu jkun irrappreżentat fil-Kumitat.
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Emenda mressqa minn Rebecca Harms

Emenda 47
Artikolu 21

Mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2010, 
il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport li 
jevalwa l-implimentazzjoni tar-regolament 
fl-ewwel tliet snin flimkien, jekk xieraq, bi 
proposta leġislattiva li tintroduċi l-modifiki 
meħtieġa għall-istrument.

Sa mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju 2009, il-
Kummissjoni għandha tissottometti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport li 
jevalwa l-implimentazzjoni tar-regolament 
fl-ewwel tliet snin u imbagħad kull sentejn 
flimkien, jekk xieraq, bi proposta leġislattiva 
li tintroduċi l-modifiki meħtieġa għall-
istrument.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta wieħed jikkunsidra l-ammonti kbar ta' flus involuti u l-passat medjokri tal-programmi 
ta' għajnuna nukleari fil-Lvant, rappurtar aktar spiss hu indispensabbli.  Rapporti ta' 
reviżjoni komprensiva li jkopru l-perjodi kumulattivi mill-1 ta' Jannar 2007 'il quddiem 
għandhom jitressqu darbtejn fis-sena mill-1 ta' Lulju 2009. 
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