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Emenda 44
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
–

Proposta għal ċaħda

il-Parlament Ewropew jiċħad il-proposta 
tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sakemm id-Direttiva tiżgura li l-aktar standards teknoloġiċi għoljin li jeżistu fil-qasam tas-
sikurezza nukleari huma introdotti u infurzati b’mod effikaċi fl-Istati Membri tal-UE, m’hemm 
l-ebda valur miżjud, u għalhekk m’hemmx bżonn li tiġi regolata s-sikurezza nukleari permezz 
ta’ Direttiva separata.

Emenda 45
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Preambolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA, IL-PARLAMENT EWROPEW U  L-
KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA ,

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 175(1) tat-TKE għandu jiżdied bħala bażi legali għad-Direttiva preżenti. Il-
proċedura ta’ teħid ta’deċiżjoni skont din tal-aħħar hija  kodeċiżjoni, li tagħti lok għall-
involviment sħiħ tal-Parlament Ewropew bħala koleġiżlatur.
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Emenda 46
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni - 1 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

wara li jikkunsidra n-nuqqas ta’ 
konsultazzjoni tal-grupp ta’ esperti, li l-
opinjoni tagħhom għandha tinkiseb mill-
Kummissjoni qabel ma din tal-aħħar  
tippubblika l-proposta tagħha skont l-
Artikolu 31,

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 31 jirrikjedi li grupp ta’ esperti nazzjonali, l-hekk imsejjaħ Grupp ta’ esperti tal-
Artikolu 31 , jiġi kkonsultat qabel ma l-Kummissjoni Ewropea tippreżenta l-proposta 
leġiżlattiva tagħha. Konsultazzjoni bħal din tikkostitwixxi rekwiżit sostanzjali ta’ proċedura, u 
għalhekk l-abbozz ta’ Direttiva m’għandux jiġi ppreżentat lill-Parlament Ewropew qabel ma
ssir konsultazzjoni bħal din.

Emenda 47
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità tal-Enerġija Atomika Ewopea, u 
b’mod partikolari l-Artikoli 31u 32 tiegħu,

wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità tal-Enerġija Atomika Ewopea, u 
b’mod partikolari l-Artikoli 31, 32 u 203
tiegħu,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva ma titrattax biss l-aspetti tas-saħħa u s-sigurtà, kif definiti fl-Artikolu 30, li huma 
limitati għall-protezzjoni tas-saħħa tal-ħaddiema u l-pubbliku ġenerali, iżda ugwalment 
għall-protezzjoni ambjentali, li għaliha m’hemmx bażi legali espressament fit-Trattat tal-
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Euratom. Fir-rigward ta’ dawn l-aspetti li t-Trattat ‘ma pprovdiex il-poter neċessarju’ 
għalihom, l-Artikolu 203 huwa l-bażi legali xierqa.

Emenda 48
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

wara li kkunsidra t-Trattat li Jistabbilixxi 
l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari 
l-Artikolu 175(1) tiegħu,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sikurezza nukleari, kif definita fid-Direttiva proposta, issegwi għan doppju, jiġifieri, il-
ħarsien tas-saħħa tal-bniedem ("ħaddiema, pubbliku ġenerali") u l-protezzjoni tal-ambjent 
("arja, ilma u ħamrija"). Madankollu, it-Trattat tal-Euratom ma  jipprovdi l-ebda bażi legali 
għall-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni ambjentali. Minflok, l-Artikolu 175(1) TKE  jipprovdi bażi 
bħal din.

Emenda 49
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

wara li kkunsidra l-opinjoni tal-
Parlament Ewropew1,

waqt li jaġixxi skont il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat li 
Jistabilixxi l-Komunità Ewropea,

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 175(1) TKE  għandu jiżdied bħala bażi legali għad-Direttiva attwali. Il-proċedura 
tat-teħid tad-deċiżjoni skont din tal-aħħar hija kodeċiżjoni, li tagħti lok għall-involviment sħiħ 
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tal-Parlament Ewropew bħala koleġiżlatur.

Emenda 50
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) l-Artikolu 203 tat-Trattat tal-
Euratom jistipula li jekk hija meħtieġa 
azzjoni biex jintlaħaq wieħed mill-
għanijiet tal-Komunità u t-Trattat tal-
Euratom ma pprovdiex is-setgħa 
neċessarja, il-Kunsill għandu, jieħu l-
miżuri xierqa, b’mod unanimu u wara li 
jkun ikkonsulta l-Parlament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva ma titrattax biss l-aspetti tas-saħħa u s-sigurtà, kif definiti fl-Artikolu 30, li huma 
limitati għall-protezzjoni tas-saħħa tal-ħaddiema u l-pubbliku ġenerali, iżda bl-istess mod 
għall-protezzjoni ambjentali, li  għaliha ma teżistix bażi legali espressament fit-Trattat tal-
Euratom. Fir-rigward ta’ dawn l-aspetti li t-Trattat ‘ma pprovdiex is-setgħa neċessarja’ 
għalihom, l-Artikolu 203 huwa l-bażi legali xierqa.

Emenda 51
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Premessa3 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) l-Artikolu 174 tat-Trattat KE jistipula 
li  l-politika Komunitarja dwar l-ambjent  
għandha tikkontribwixxi biex tippriserva, 
tipproteġi u ttejjeb il-kwalità tal-ambjent, 
kif ukoll tipproteġi s-saħħa tal-bniedem, u 
għandha timmira għal livell għoli ta’ 
protezzjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva  ssegwi għanijiet ambjentali, kif ukoll dawk tas-saħħa u s-sikurezza. L-Artikolu
175(1) TKE, li jippermetti leġiżlazzjoni tal-KE li għandha tiġi adottata biex ttilħaq l-għanijiet  
tal-politika ambjentali msemmija fl-Artikolu 174 TKE,  għandu  jiżdied bħala bażi legali. Il-
proċedura ta’ teħid ta’ deċiżjoni skont din tal-aħħar hija l-kodeċiżjoni, li tagħti lok għall-
involviment sħiħ tal-Parlament Ewropew bħala koleġiżlatur.

Emenda 52
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) minkejja li s-sistema tal-protezzjoni 
mir-radjazzjoni stabbilita mill-istandards 
bażiċi fis-seħħ, ibbażata fuq l-għarfien 
xjentifiku attwali, tiżgura livell għoli ta’ 
protezzjoni għas-saħħa tal-popolazzjoni, 
din is-sistema għandha tiġi ssupplimentata 
sabiex tiżgura li jinżamm, jiġi żviluppat u 
mtejjeb kontinwament livell għoli ta’ 
sikurezza fl-installazzjonijiet nukleari. Iż-
żamma ta’ livell għoli ta’ sikurezza, mill-
fażi tad-disinn sa dik taż-żarmar, hija 
kundizzjoni sine qua non meħtieġa biex 
jintlaħqu l-għanijiet tal-protezzjoni tas-
saħħa kif stabbilit fl-Artikolu 2(b) tat-
Trattat. Għal dan il-għan, għandhom 
jinżammu difiżi effettivi kontra riskji 
radjoloġiċi flimkien mal-prevenzjoni 
ta’aċċidenti li jistgħu jħallu konsegwenzi 
radjoloġiċi.

(5) minkejja li s-sistema tal-protezzjoni 
mir-radjazzjoni stabbilita mill-istandards 
bażiċi fis-seħħ, ibbażata fuq l-għarfien 
xjentifiku attwali, tiżgura livell għoli ta’ 
protezzjoni għas-saħħa tal-popolazzjoni, 
din is-sistema għandha tiġi ssupplimentata 
minn applikazzjoni stretta ta’standards ta’ 
sikurezza l-aktar avvanzati tal-
installazzjonijiet nukleari disinjati biex 
jantiċipaw u jikkontrollaw ir-riskji tal-
espożizzjoni għall-popolazzjoni. Iż-żamma 
ta’ livell l-aktar avvanzat ta’ sikurezza 
f’kull stadju mill-fażi tad-disinn sa dik taż-
żarmar, hija kundizzjoni sine qua non
meħtieġa biex jintlaħqu l-għanijiet tal-
protezzjoni tas-saħħa kif stabbilit fl-
Artikolu 2(b) tat-Trattat Euratom u l-
protezzjoni ambjentali stabbilita fl-
Artikolu 174 tat-Trattat KE. Għal dan il-
għan, għandhom jinżammu difiżi effettivi 
kontra riskji radjoloġiċi flimkien mal-
prevenzjoni ta’ aċċidenti u inċidenti li 
jistgħu jħallu konsegwenzi radjoloġiċi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-sikurezza nukleari, kif definita fid-Direttiva proposta, issegwi għan doppju, jiġifieri l-
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem ("ħaddiema, pubbliku ġenerali") u l-protezzjoni ambjentali 
("arja, ilma u ħamrija"). Madankollu, it-Trattat tal-Euratom ma jipprovdi l-ebda bażi legali  
għall-addozzjoni tal-leġiżlazzjoni ambjentali. Minflok, l-Artikolu 175(1) TKE  jipprovdi bażi 
bħal din. Il-proċedura ta’ teħid ta’ deċiżjoni skont din tal-aħħar hija kodeċiżjoni, li tagħti lok 
għall-involviment sħiħ tal-Parlament Ewropew bħala koleġiżlatur.

Emenda 53
Lena Ek, Fiona Hall 

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) filwaqt li kull Stat Membru huwa ħieles 
biex jiddeċiedi dwar liema taħlita ta’ 
enerġija juża, wara perjodu ta’ riflessjoni, 
l-interess fil-bini ta’ impjanti ġodda kiber 
u xi Stati Membri ddeċidew li jagħtu 
liċenzji għall-impjanti ġodda. Barra minn 
hekk, aktar rekwiżiti għal estensjonijiet 
tal-ħajja tal-impjanti tal-enerġija nukleari 
huma mistennija li jiġu preżentati mill-
pussessuri ta’ liċenzja fis-snin li ġejjin.

(6) kull Stat Membru huwa ħieles li
jiddeċiedi dwar liema taħlita ta’ enerġija 
juża.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jinżamm il-prinċipju li l-Istati Membri huma ħielsa li jiddeċiedu dwar 
liema taħlita ta’ enerġija jużaw. Barra minn hekk huwa importanti, bl-istess mod, li jiġi 
nnutat li din id-Direttiva m’għandhiex l-għan li toħloq inċentivi għall-Istati Membri biex 
jinkludu enerġija nukleari fit-taħlita ta’ enerġija li jużaw. Għalhekk, l-importanza tal-partijiet 
imħassra  ta’ premessa 6 għandha  timxi għal premessa 7, biex tinħoloq din id-distinzjoni.
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Emenda 54
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva 
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) filwaqt li kull Stat Membru huwa ħieles 
biex jiddeċiedi dwar liema taħlita ta’ 
enerġija juża, wara perjodu ta’ riflessjoni, 
l-interess fil-bini ta’ impjanti ġodda kiber u
xi Stati Membri ddeċidew li jilliċenzjaw 
impjanti ġodda. Barra minn hekk, aktar 
rekwiżiti għal estensjonijiet tal-ħajja tal-
impjanti tal-enerġija nukleari huma 
mistennija li jiġu preżentati mill-pussessuri 
ta’ liċenzja fis-snin li ġejjin.

(6) filwaqt li kull Stat Membru huwa ħieles 
biex jiddeċiedi dwar liema taħlita ta’ 
enerġija juża, u waqt li l-impjanti kollha  
tal-enerġija naqsu fl-UE mill-1989, l-
interess fil-bini ta’ impjanti ġodda kiber 
f’xi Stati Membri u uħud minn dawn l-
Istati Membri ddeċidew li jagħtu liċenzji 
fuq impjanti ġodda jew biex jerġgħu 
jibdew jibnu impjanti li ma kinux lesti. 
Barra minn hekk,  aktar rekwiżiti għal 
estensjonijiet tal-ħajja tal-impjanti tal-
enerġija nukleari huma mistennija li jiġu 
preżentati mill-pussessuri ta’ liċenzja fis-
snin li ġejjin, li se jżidu t-tħassib dwar is-
sikurezza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-1989 total ta’ 177 reattur nukleari kienu qed  jaħdmu  f’dawk li llum huma s-27 Stat 
Membru tal-UE. Dan in-numru naqas għal 146 unità mill-aħħar tal-2007.

Emenda 55
Lena Ek, Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Għal dan il-għan, l-aħjar prattiċi 
għandhom jiġu żviluppati biex il-korpi 
regolatorji jiġu ggwidati fit-teħid ta’ 
deċiżjonijiet tagħhom dwar l-estensjonijiet 
tat-tul tal-ħajja tal-installazzjonijiet 
nukleari.

(7) Is-sikurezza nukleari għandha 
x’taqsam mal-interess tal-Komunità, li 
għandha tittieħed inkunsiderazzjoni meta 
jitieħdu d-deċiżjonijiet dwar il-liċenzjar 
ta’  impjanti ġodda  u/jew l-estensjoni tat-
tul tal-ħajja tal-installazzjonijiet nukleari. 
Għal dan il-għan, l-aħjar prattiċi għandhom 
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jiġu żviluppati biex il-korpi regolatorji u l-
Istati Membri meta jiddeċiedu jekk 
għandhomx jagħtu liċenzji  fuq impjanti 
ġodda kif ukoll fid-deċiżjonijiet tagħhom 
dwar l-estensjonijiet tat-tul tal-ħajja tal-
installazzjonijiet nukleari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sikurezza nukleari għandha x’taqsam mal-interess komuni tal-Komunità u għandha 
għalhekk tikkostitwixxi r-raġuni biex tiġi żviluppata l-aqwa prattika, u mhux minħabba li l-
Istati Membri jridu joħorġu liċenzji fuq impjanti ġodda. Barra minn hekk għandu jissemma li 
din l-aqwa prattika tista’ tkun bħala linja gwida għall-Istati Membri wkoll, u mhux biss għall-
korpi regolatorji.

Emenda 56
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) għal dan il-għan, l-aħjar prattiċi
għandhom jiġu żviluppati biex il-korpi 
regolatorji jiġu ggwidati fit-teħid ta’ 
deċiżjonijiet tagħhom dwar l-estensjonijiet 
tat-tul tal-ħajja tal-installazzjonijiet 
nukleari.

(7) għal dan il-għan l-aqwa standards ta’ 
sikurezza għandhom jiġu żviluppati biex 
biex il-korpi regolatorji jiġu ggwidati fit-
teħid ta’deċiżjonijiet tagħhom dwar l-
estensjonijiet tat-tul tal-ħajja tal-
installazzjonijiet nukleari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Standards tas-sikurezza għal faċilitajiet nukleari ġodda u eżistenti li jista’ jkun hemm 
għandhom ikunu l-ogħla, li jikkorrispondu mal-aħħar avvanzi teknoloġiċi, regolatorji u 
operazzjonali fl-Unjoni. Għalhekk, standards bħal dawn għandhom japplikaw ukoll għal 
deċiżjonijiet tal-awtoritajiet regolatorji dwar l-estensjonijiet tat-tul tal-ħajja tal-
installazzjonijiet nukleari.
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Emenda 57
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) l-Istati Membri diġà implimentaw 
miżuri li jippermettulhom li jiksbu livell 
għoli ta’sikurezza nukleari fil-Komunità.

(8) xi Stati Membri diġà implimentaw 
miżuri li jippermettulhom li jiksbu livell 
għoli ta’ sikurezza nukleari fil-Komunità, 
waqt li oħrajn għandhom standards ta’ 
sikurezza mkejla aktar baxxi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm differenza kbira bejn l-istandards tas-sikurezza ta’ bejn l-Istati Membri. 
Konsegwentement, ma jistax jingħad li l-Istati Membri kollha għandhom livelli għoljin fis-
sikurezza nukleari.

Emenda 58
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) it-titjib kontinwu tas-sikurezza nukleari 
jeħtieġ li s-sistemi ta’ ġestjoni stabbiliti u l-
pussessuri tal-liċenzji jiżguraw livell għoli
ta’ sikurezza għall-pubbliku ġenerali.

(9) it-titjib kontinwu tas-sikurezza nukleari 
jeħtieġ li s-sistemi ta’ġestjoni stabbiliti u l-
pussessuri tal-liċenzji u l-ġesturi tal-iskart 
jiżguraw l-aktar livell għoli possibbli ta’ 
sikurezza għall-pubbliku ġenerali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Standards ta’ sikurezza ta’ faċilitajiet nukleari ġodda u eżistenti possibbli għandhom ikunu l-
ogħla, li jikkorrispondu mal-aqwa avvanzi teknoloġiċi, regolatorji u operazzjonali fl-Unjoni. 
L-istess prinċipju bażiku għandu japplika wkoll waqt  il-ġestjoni ta’ skart nukleari.
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Emenda 59
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Minkejja l-armonizzazzjoni eżistenti, 
il-proċeduri u l-prattiċi tas-sikurezza 
nukleari xorta jvarjaw minn Stat Membru 
għal ieħor. Bħalissa, id-diversità fil-miżuri 
ma tiżgurax li r-rekwiżiti tal-protezzjoni 
tas-saħħa tal-Artikolu 2(b) tat-Trattat qed 
jiġu applikati fil-Komunità bl-iżjed mod 
koerenti. Il-Komunità Ewropea tal-
Enerġija Atomika, billi daħlet fil-
Konvenzjoni dwar is-Sikurezza Nukleari li 
daħlet fis-seħħ fl-24 ta’Ottubru 1996, 
ikkommettiet ruħha li tirrispetta livell għoli 
rikonoxxut internazzjonalment ta’sikurezza 
nukleari. Sabiex il-Komunità tiżgura li l-
prinċipji ta’din il-Konvenzjoni jiddaħħlu 
fis-seħħ fil-livell tal-Komunità u li jiġu 
applikat standards tas-sikurezza uniformi 
kif meħtieġa mill-Artikolu 2(b) tat-Trattat, 
l-istandards bażiċi għall-protezzjoni mir-
radjazzjoni għandhom jiġu supplimentati bi 
prinċipji tas-sikurezza komuni.

(12) Minkejja t-tendenzi eżistenti lejn l-
armonizzazzjoni, il-proċeduri, il-prattiċi, il-
miżuri u l-istandards tas-sikurezza 
nukleari xorta varjaw minn Stat Membru 
għal ieħor u minn faċilità għal oħra. 
Bħalissa, id-diversità fil-miżuri u l-
istandards ma tiżgurax li r-rekwiżiti għall-
protezzjoni tas-saħħa ta’ Artikolu 2(b) tat-
Trattat huma applikati bl-aktar mod 
koerenti u sodisfaċenti fil-Komunità. Il-
Komunità tal-Enerġija Atomika Ewopea 
meta ngħaqdet mal-Konvenzjoni dwar is-
Sikurezza Nukleari, li daħlet fis-seħħ fl-24 
ta’ Ottubru 1996, ikkommettiet ruħha li 
tirrispetta livell għoli rikonoxxut 
internazzjonalment tal-prinċipji tas-
sikurezza nukleari. Sabiex il-Komunità 
tiżgura li l-prinċipji ta’ din il-Konvenzjoni 
jiddaħħlu fis-seħħ fil-livell tal-Komunità u 
li l-aqwa standards uniformi tas-sikurezza 
kif mitluba minn Artikolu 2(b) tat-Trattat 
huma applikati, l-istandards bażiċi għall-
protezzjoni mir-radjazzjoni għandhom jiġu 
supplimentati bi standards ta’ sikurezza 
komuni, biex jiġu eliminati l-perikli għall-
ħajja u s-saħħa tal-pubbliku u fuq l-
ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jintlaħaq l-ogħla livell ta’ sikurezza tal-installazzjonijiet nukleari, din id-Direttiva ta’ 
qafas timmira li tistabbilixxi obbligi bażiċi  u prinċipji ġenerali, li fuqhom ikunu adottati 
standards  ta’ sikurezza komuni wara li tkun ġiet riveduta din id-Direttiva fi żmien sentejn 
mid-dħul tagħha fis-seħħ.
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Emenda 60
Rebecca Harms

Proposta  għal direttiva
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) sabiex jinkisbu l-għanijiet tal-
Komunità tas-sikurezza nukleari 
msemmija f’Artikolu 1(1), huwa 
importanti li  fl-ewwel stadju biex f’din id-
Direttiva ta’ qafas jiġu definiti l-obbligi u 
l-prinċipji ġenerali dwar is-sikurezza tal-
installazzjonijiet nukleari.
Fi stadju aħħari dan għandu jiġi 
kumplimentat  mill-adozzjoni  ta’ 
standards komuni u mekkaniżmi ta’ 
kontroll, li għandhom jiġu żviluppati mill-
WENRA u b’kollabarazzjoni mill-qrib 
mal-Grupp ta’ Livell Għoli Ewropew dwar 
is-Sikurezza Nukleari  u l-Ġestjoni tal-
Iskart b’konsultazzjoni mal-Parlament 
Ewropew, sabiex jiġi garantit l-ogħla 
livell  ta’ sikurezza, li jqis l-aħħar 
żvilupppi teknoloġiċi  u li jistgħu jkunu 
definiti  bħala ‘l-aktar avvanzati’.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħaq l-ogħla livell ta’ sikurezza tal-installazzjonijiet nukleari, din id-Direttiva ta’ 
qafas timmira li tistabbilixxi obbligi bażiċi u prinċipji ġenerali, li fuqhom se jkunu adottati 
standards  ta’ sikurezza komuni  wara li tkun ġiet riveduta din id-Drettiva fi żmien sentejn 
mid-dħul tagħha fis-seħħ.
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Emenda 61
Rebecca Harms

Proposta  għal direttiva
Premessa 12 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) żarmar sikur tal-installazzjonijiet 
nukleari, inkluża l-ġestjoni fuq żmien twil  
ta’ skart radjoattiv u fjuwil nukleari użat, 
jitlob li jkun hemm riżorsi finanzjarji 
sostanzjali. Sabiex jiġi evitat kull periklu 
għas-saħħa tal-bniedem  jew għall-
ambjent, huwa meħtieġ li jiġi garantit fil-
livell Komunitarju li biżżejjed riżorsi 
finanzjarji jkunu disponibbli biex jitlesta’ 
x-xogħol taż-żarmar u l-ġestjoni tal-iskart 
fl-installazzjonijiet nukleari b’konformità 
mal-istandards tas-sikurezza. Għal dan il-
għan għandhom isiru r-regoli speċifiċi
biex jiġi determinati l-fondi taż-żarmar u 
l-ġestjoni tal-iskart li l-operaturi tal-
installazzjonijiet nukleari għandhom 
jikkontribwixxu għalihom b’mod regolari  
matul il-ħajja produttiva ta’ servizz tal-
installazzjonijiet. Biex tiġi garantita d-
disponibilità u  l-adegwatezza tal-fondi 
għaż-żarmar u l-operazzjonijiet ta’ 
ġestjoni tal-iskart  huwa meħtieġ li jiġu 
stabbiliti fondi li għandhom personalità 
legali separata mill-operatur tal-
installazzjoni. Il-Kummissjoni għandha fi 
żmien sitt xhur tipproponi leġiżlazzjoni, 
skont it-Trattat KE, li tiżgura d-
disponibilità tal-fondi għaż-żarmar fil-
futur u li jiġu evitati l-ostakli għall-
kompetizzjoni ġusta fis-suq tal-enerġija. 
L-Istati Membri għandhom jadottaw  
kontabilità separata għall-iffinanzjar taż-
żarmar jew attivitajiet ta’ ġestjoni tal-
iskart futuri. Dawn il-fondi għandhom 
jiġu riveduti u awditjati kull sena minn 
korp indipendenti, bħal regolatur jew 
korpi regolatorji, li jivverifikaw li d-dħul u 
l-interessi ġġenerati għal dawn l-
attivitajiet futuri jintużaw biss għal dawn 
l-iskopijiet, jiġifieri, għaż-żarmar jew l-
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attivitajiet tal-ġestjoni tal-iskart, u ma 
jintużawx b’mod dirett jew indirett biex 
jiffinanzjaw attivitajiet fis-suq.

Or. en

Emenda 62
Edit Herczog

Proposta  għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) l-għoti ta’ informazzjoni lill-pubbliku, 
b’mod preċiż u fil-ħin, dwar kwistjonijiet 
importanti ta’ sikurezza nukleari għandha 
tkun ibbażata fuq livell għoli ta’ 
trasparenza f’materji relatati mas-sikurezza 
ta’ installazzjonijiet nukleari.

(13) l-għoti ta’ informazzjoni lill-
ħaddiema tal-industrija nukleari u 
pubbliku, b’mod preċiż u fil-ħin, dwar 
kwistjonijiet importanti ta’ sikurezza 
nukleari għandha tkun ibbażata fuq livell 
għoli ta’ trasparenza f’materji relatati mas-
sikurezza ta’ installazzjonijiet nukleari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija konsistenti mal-Artikolu 30 tat-Trattat li Jistabbilixxi l-Komunità tal-Enerġija 
Atomika Ewropea  li tipprovdi li standards bażiċi għandhom ikunu stabbiliti fil-Komunità 
għall-protezzjoni tas-saħħa tal-ħaddiema u l-pubbliku ġenerali kontra l-perikli li joħorġu mir-
radjazzjoni  jonizzanti, kif ukoll mad-Direttivi tal-UE dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni 
tal-ħaddiema.

Emenda 63
Vladimír Remek

Proposta  għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) l-għoti ta’ informazzjoni lill-pubbliku, 
b’mod preċiż u fil-ħin, dwar kwistjonijiet 
importanti ta’sikurezza nukleari għandha 
tkun ibbażata fuq livell għoli ta’ 

(13) l-għoti ta’ informazzjoni lill-
ħaddiema  u  lill-pubbliku, b’mod preċiż u 
fil-ħin, dwar kwistjonijiet importanti 
ta’sikurezza nukleari għandha tkun 
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trasparenza f’materji relatati mas-sikurezza 
ta’ installazzjonijiet nukleari.

ibbażata fuq livell għoli ta’ trasparenza 
f’materji relatati mas-sikurezza ta’ 
installazzjonijiet nukleari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija konsistenti mal-Artikolu 30 tat-Trattat li Jistabbilixxi l-Komunità tal-Enerġija 
Atomika Ewopea li tipprovdi li standards bażiċi għandhom ikunu stabbiliti fil-Komunità 
għall-protezzjoni tas-saħħa tal-ħaddiema u l-pubbliku ġenerali kontra l-perikli li joħorġu mir-
radjazzjoni  jonizzanti, kif ukoll mad-Direttivi tal-UE dwar l-informazzjoni u l-konsultazzjoni 
tal-ħaddiema.

Emenda 64
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) sabiex tiġi żgurata  l-implimentazzjoni
effettiva tar-rekwiżiti ta’ sikurezza għal 
installazzjonijiet nukleari, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu korpi regolatorji 
bħala awtoritajiet indipendenti. Il-korpi 
regolatorji għandhom jiġu pprovduti 
b’kompetenzi u riżorsi xierqa sabiex ikunu 
jistgħu jwettqu d-doveri tagħhom.

(15) sabiex jiġi żgurat regolamentazzjoni
effettiva tas-sikurezza  nukleari, l-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu korpi 
regolatorji indipendenti mill-interessi li 
jistgħu jaffettwaw bla bżonn id-
deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet tas-
sikurezza nukleari. Il-korpi regolatorji 
għandhom jiġu pprovduti b’biżżejjed 
kompetenzi  u  riżorsi xierqa finanzjarji u 
umani allokati sabiex ikunu jistgħu 
jwettqu d-doveri tagħhom.

Or. lt
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Emenda 65
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) sabiex tiġi żgurata  l-implimentazzjoni 
effettiva tar-rekwiżiti ta’ sikurezza għal 
installazzjonijiet nukleari, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu korpi regolatorji
bħala awtoritajiet indipendenti. Il-korpi 
regolatorji għandhom jiġu pprovduti
b’kompetenzi u riżorsi xierqa sabiex ikunu 
jistgħu jwettqu d-doveri tagħhom.

(15) sabiex tiġi żgurata  l-implimentazzjoni 
effettiva tar-rekwiżiti ta’ sikurezza għal 
installazzjonijiet nukleari, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu korp uniku, “l-
awtorità nazzjonali  regolatorja u ta’ 
sorveljanza tas-sikurezza nukleari” bħala 
awtorità indipendenti. L-awtorità 
nazzjonali  regolatorja u ta’ sorveljanza 
tas-sikurezza nukleari għandha tiġi 
pprovduta b’kompetenzi u riżorsi xierqa 
sabiex tkun tista’ twettaq id-dover tagħha.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li tiġi definita b’mod ċar awtorità unika biex b’hekk tiġi żgurata l-konsistenza 
u jiġi kkonsolidat l-irwol tagħha.

Emenda 66
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni
effettiva tar-rekwiżiti ta’ sikurezza għal 
installazzjonijiet nukleari, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu korpi regolatorji 
bħala awtoritajiet indipendenti. Il-korpi 
regolatorji għandhom jiġu pprovduti 
b’kompetenzi u riżorsi xierqa sabiex ikunu 
jistgħu jwettqu d-doveri tagħhom.

(15) sabiex tiġi żgurata r-
regolamentazzjoni effettiva tas-sikurezza
għal installazzjonijiet nukleari, l-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu korpi 
regolatorji bħala awtoritajiet indipendenti. 
Il-korpi regolatorji għandhom jiġu 
pprovduti b’kompetenzi u riżorsi xierqa 
sabiex ikunu jistgħu jwettqu d-doveri 
tagħhom.
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Or. en

Emenda 67
Vladimír Remek

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) il-Grupp ta’ Livell Għoli Ewropew 
dwar is-Sikurezza Nukleari u l-Ġestjoni 
tal-Iskart kien ġie stabbilit. Għal dan il-
għan, huwa għandu jappoġġja l-iżvilupp 
tal-istrumenti meħtieġa biex tinżamm u tiġi 
mtejba kontinwament is-sikurezza nukleari 
u li għandhom jiġu applikati għad-disinn, 
il-lokazzjoni, il-kostruzzjoni, il-
manutenzjoni, it-tħaddim u ż-żarmar 
ta’installazzjonijiet nukleari, li għalihom 
tkun meħtieġa l-konformità mar-rekwiżiti 
tas-sikurezza skont il-qafas leġiżlattiv u 
regolatorju tal-Istat Membru kkonċernat. 

(18) il-Grupp ta’ Livell Għoli Ewropew 
dwar is-Sikurezza Nukleari u l-Ġestjoni 
tal-Iskart kien ġie stabbilit. Għal dan il-
għan, huwa għandu jappoġġja l-iżvilupp 
tal-istrumenti meħtieġa biex tinżamm u tiġi 
mtejba kontinwament is-sikurezza nukleari 
u li għandhom jiġu applikati għad-disinn, 
il-lokazzjoni, il-kostruzzjoni, il-
manutenzjoni, it-tħaddim u ż-żarmar 
ta’installazzjonijiet nukleari, li għalihom 
tkun meħtieġa l-konformità mar-rekwiżiti 
tas-sikurezza skont il-qafas leġiżlattiv u 
regolatorju tal-Istat Membru kkonċernat. 
Ir-rappreżentanti tal-ħaddiema 
għandhom ikunu rappreżentati b’mod 
adegwat fil-Grupp ta’ Livell Għoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħaddiema jgħaddu minn riskji diretti fl-istadji kollha tal-operazzjoni tal-installazzjonijiet 
nukleari anke waqt iż-żarmar, l-immaniġġar u l-ħżin tal-iskart. Il-ħaddiema għandhom 
għarfien mill-qrib tas-sikurezza fl-installazzjonijiet nukleari. Ir-rappreżentanti tal-ħaddiema 
għandhom għalhekk  ikunu rappreżentati b’mod adegwat fil-Grupp ta’ Livell Għoli, 
pereżempju permezz ta’ msieħba soċjali Ewropej rikonoxxuti.
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Emenda 68
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) il-korpi regolatorji responsabbli għas-
sikurezza ta’installazzjonijiet nukleari fl-
Istati Membri għandhom jikkooperaw l-
aktar permezz tal-Grupp ta’ Livell Għoli 
Ewropew dwar is-Sikurezza Nukleari u l-
Ġestjoni tal-Iskart li żviluppa għaxar 
prinċipji għar-regolamentazzjoni tas-
sikurezza nukleari. Il-Grupp ta’ Livell 
Għoli Ewropew dwar is-Sikurezza 
Nukleari u l-Ġestjoni tal-Iskart għandu 
jikkontribwixxi biex il-qafas Komunitarju 
tas-sikurezza nukleari jirnexxilu jilħaq l-
għan tiegħu li jtejjeb is-sikurezza nukleari 
b’mod kontinwu.

(19) il-korpi regolatorji responsabbli għar-
regolamentazzjoni tas-sikurezza ta’ 
installazzjonijiet nukleari fl-Istati Membri 
għandhom jikkoperaw l-aktar permezz tal-
Grupp ta’ Livell Għoli Ewropew dwar is-
Sikurezza Nukleari u l-Ġestjoni tal-Iskart li 
żviluppa għaxar prinċipji għar-
regolamentazzjoni tas-sikurezza nukleari. 
Dawn il-prinċipji huma importanti  għal 
applikazzjoni tajba ta’ din id-Direttiva. Il-
Grupp ta’ Livell Għoli Ewropew dwar is-
Sikurezza Nukleari u l-Ġestjoni tal-Iskart 
għandu jikkontribwixxi biex il-qafas 
Komunitarju tas-sikurezza nukleari 
jirnexxilu jilħaq l-għan tiegħu li jtejjeb is-
sikurezza nukleari b’mod kontinwu.

Or. en

Emenda 69
Silvia-Adriana Ţicău

Proposal for a directive
Recital 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) il-korpi regolatorji responsabbli għas-
sikurezza ta’ installazzjonijiet nukleari fl-
Istati Membri għandhom jikkoperaw l-
aktar permezz tal-Grupp ta’ Livell Għoli 
Ewropew dwar is-Sikurezza Nukleari u l-
Ġestjoni tal-Iskart li żviluppa għaxar 
prinċipji għar-regolamentazzjoni tas-
sikurezza nukleari. Il-Grupp ta’ Livell 
Għoli Ewropew dwar is-Sikurezza 
Nukleari u l-Ġestjoni tal-Iskart għandu 
jikkontribwixxi biex il-qafas Komunitarju 

(19) l-awtorità nazzjonali  regolatorja u 
ta’ sorveljanza tas-sikurezza nukleari 
responsabbli għas-sikurezza ta’ 
installazzjonijiet nukleari fl-Istati Membri 
għandhom jikkoperaw l-aktar permezz tal-
Grupp ta’ Livell Għoli Ewropew dwar is-
Sikurezza Nukleari u l-Ġestjoni tal-Iskart li 
żviluppa għaxar prinċipji għar-
regolamentazzjoni tas-sikurezza nukleari. 
Il-Grupp ta’ Livell Għoli Ewropew dwar 
is-Sikurezza Nukleari u l-Ġestjoni tal-
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tas-sikurezza nukleari jirnexxilu jilħaq l-
għan tiegħu li jtejjeb is-sikurezza nukleari 
b’mod kontinwu.

Iskart għandu jikkontribwixxi biex il-qafas 
Komunitarju tas-sikurezza nukleari 
jirnexxilu jilħaq l-għan tiegħu li jtejjeb is-
sikurezza nukleari b’mod kontinwu.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tiġi definita b’mod ċar awtorità waħda biex b’hekk tiġi żgurata l-konsistenza u jiġi 
kkonsolidat l-irwol tagħha.

Emenda 70
Romana Jordan Cizelj

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) il-korpi regolatorji responsabbli għas-
sikurezza ta’ installazzjonijiet nukleari fl-
Istati Membri għandhom jikkoperaw l-
aktar permezz tal-Grupp ta’ Livell Għoli 
Ewropew dwar is-Sikurezza Nukleari u l-
Ġestjoni tal-Iskart li żviluppa għaxar 
prinċipji għar-regolamentazzjoni tas-
sikurezza nukleari. Il-Grupp ta’ Livell 
Għoli Ewropew dwar is-Sikurezza 
Nukleari u l-Ġestjoni tal-Iskart għandu 
jikkontribwixxi biex il-qafas Komunitarju 
tas-sikurezza nukleari jirnexxilu jilħaq l-
għan tiegħu li jtejjeb is-sikurezza nukleari 
b’mod kontinwu.

(19) il-korpi regolatorji responsabbli għas-
sorveljanza regolatorja tas-sikurezza ta’ 
installazzjonijiet nukleari fl-Istati Membri 
għandhom jikkoperaw l-aktar permezz tal-
Grupp ta’ Livell Għoli Ewropew dwar is-
Sikurezza Nukleari u l-Ġestjoni tal-Iskart li 
żviluppa għaxar prinċipji għar-
regolamentazzjoni tas-sikurezza nukleari. 
Il-Grupp ta’ Livell Għoli Ewropew dwar 
is-Sikurezza Nukleari u l-Ġestjoni tal-
Iskart għandu jikkontribwixxi biex il-qafas 
Komunitarju tas-sikurezza nukleari 
jirnexxilu jilħaq l-għan tiegħu li jtejjeb is-
sikurezza nukleari b’mod kontinwu.

Or. sl
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Emenda 71
Herbert Reul

Proposta għal direttiva 
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva għandha l-għan li 
tikseb, iżżomm u ssaħħaħ kontinwament 
is-sikurezza nukleari fil-Komunità u li 
ttejjeb ir-rwol tal-korpijiet regolatorji 
nazzjonali.

1. Din id-Direttiva għandha l-għan li 
toħloq qafas Komunitarju għas-Sikurezza 
Nukleari fl-Unjoni Ewropea. Dan il-qafas 
jiddefinixxi pedamenti li fuqhom 
għandhom jistrieħu l-arranġamenti 
leġiżlattivi u regolatorji li jsiru mill-Istati 
Membri fil-qasam tas-Sikurezza Nukleari 
u għandu l-għan li jikseb, iżomm u 
jsaħħaħ kontinwament is-sikurezza 
nukleari fil-Komunità u li ttejjeb ir-rwol 
tal-korpijiet regolatorji nazzjonali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa definizzjoni aktar ċara tal-għan tad-Direttiva. – L-għan huwa l-ħolqien ta’ 
qafas Komunitarju uniformi. Dan huwa indirizzat direttament fl-emenda. 

Emenda 72
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. din id-Direttiva għandha l-għan li tikseb, 
iżżomm u ssaħħaħ kontinwament is-
sikurezza nukleari fil-Komunità u li ttejjeb 
l-irwol tal-korpi regolatorji nazzjonali.

1. din id-Direttiva għandha l-għan li 
tistabbilixxi qafas regolatorju tas-
sikurezza nukleari fl-Unjoni Ewropea. 
Hija tistabbilixxi prinċipji li fuqhom l-
oqfsa leġiżlattivi u regolatorji tal-Istati 
Membri fil-qasam tas-sikurezza nukleari 
għandhom ikunu bbażati biex jiksbu, 
iżommu  u  b’mod kontinwu jsaħħu  is-
sikurezza nukleari fil-Komunità u biex 
itejbu l-irwol tal-korpi  regolatorji 
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nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

 L-għan ta’ din id-direttiva għandha tkun definita aħjar – l-għan huwa li jkun hemm qafas 
regolatorju standard, li issa qed jissemma direttament.

Emenda 73
Atanas Paparizov

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. din id-Direttiva għandha l-għan li tikseb, 
iżżomm u ssaħħaħ kontinwament is-
sikurezza nukleari fil-Komunità u li ttejjeb 
l-irwol tal-korpi regolatorji nazzjonali.

1. din id-Direttiva għandha l-għan li 
tistabbilixxi qafas regolatorju tas-
sikurezza nukleari fl-Unjoni Ewropea. 
Hija tistabbilixxi prinċipji li fuqhom l-
oqfsa leġiżlattivi u regolatorji tal-Istati 
Membri fil-qasam tas-sikurezza nukleari 
għandhom ikunu bbażati biex jiksbu, 
jżommu  u  b’mod kontinwu jsaħħu s-
sikurezza nukleari fil-Komunità u biex 
itejbu l-irwol tal-korpi  regolatorji 
nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda  tispeċifika aħjar l-għan li jiġi stabbilit qafas regolatorju standard.
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Emenda 74
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. din id-Direttiva għandha l-għan li tikseb, 
iżżomm u ssaħħaħ kontinwament is-
sikurezza nukleari fil-Komunità u li ttejjeb 
l-irwol tal-korpijiet regolatorji nazzjonali.

1. din id-Direttiva għandha l-għan li tikseb 
u tkompli ssaħħaħ is-sikurezza nukleari fil-
Komunità u li ttejjeb l-irwol tal-korpi
regolatorji nazzjonali billi tistabbilixxi l-
obbligi bażiċi u l-prinċipji ġenerali  li 
jiggarantixxu l-livell l-aktar għoli tas-
sikurezza tal-installazzjonijiet nukleari u 
toħloq il-qafas meħtieġ għall-adozzjoni 
tal-istandards komuni tas-sikurezza 
madwar l-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħaq l-ogħla livell ta’ sikurezza tal-installazzjonijiet nukleari, din id-Direttiva ta’ 
qafas timmira li tistabbilixxi obbligi bażiċi u prinċipji ġenerali, li fuqhom se jkunu adottati 
standards  ta’ sikurezza komuni  wara li tkun ġiet riveduta din id-Drettiva fi żmien sentejn 
minn meta tidħol fis-seħħ.

Emenda 75
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. din id-Direttiva għandha l-għan li tikseb, 
iżżomm u ssaħħaħ kontinwament is-
sikurezza nukleari fil-Komunità u li ttejjeb 
l-irwol tal-korpijiet regolatorji nazzjonali.

1. id-Direttiva għandha l-għan li 
tistabbilixxi qafas leġiżlattiv armonizzat 
fil-livell tal-UE biex tottimizza 
kontinwament is-sikurezza nukleari fil-
Komunità u tiżgura konformità mal-
istandards tas-sikurezza nukleari  
rikonoxxuti b’mod internazzjonali li l-
Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika 
impenjat ruħha li tħares.
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Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jiġi stabbilit qafas leġiżlattiv ċar  li jiżgura li r-rekwiżiti tal-protezzjoni tas-
saħħa ta’ Artikolu 2(b) tat-Trattat huma applikati kemm jista’ jkun b’mod konsistenti.

Emenda 76
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. din id-Direttiva għandha l-għan li 
tikseb, iżżomm u ssaħħaħ kontinwament 
is-sikurezza nukleari fil-Komunità u li 
ttejjeb ir-rwol tal-korpijiet regolatorji 
nazzjonali.

1. din id-Direttiva tistabilixxi qafas 
komunitarju għas-sikurezza nukleari  bl-
għan li żżomm u ssaħħaħ kontinwament
is-sikurezza ta’ installazzjoniiet nukleari 
fl-Istati Membri  u li ttejjeb l-irwol tal-
korpi regolatorji nazzjonali.

Or. en

Emenda 77
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva 
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. għandha tapplika għad-disinn, il-
lokazzjoni, il-kostruzzjoni, il-
manutenzjoni, it-tħaddim u ż-żarmar 
ta’installazzjonijiet nukleari, li għalihom 
il-kunsiderazzjoni tas-sikurezza hi 
meħtieġa taħt il-qafas leġiżlattiv u 
regolatorju tal-Istat Membru kkonċernat.

2. għandha tapplika għad-disinn, il-
lokazzjoni, il-kostruzzjoni, il-
manutenzjoni, it-tħaddim, iż-żarmar u l-
ġestjoni tal-iskart tal-installazzjonijiet 
nukleari kollha.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-installazzjonijiet nukleari kollha, kif definiti skont Artikolu 2, u mhux bħal "faċilitajiet 
nukleari", għandhom ikunu koperti fl-ambitu tad-Direttiva. Dan hu mingħajr preġudizzju 
għall-qafas legali nazzjonali relevanti, li għandu jispeċifika l-kunidizzjonijiet għall-
awtorizzazzjoni f’kull fażi tal-kostruzzjoni, l-operazzjoni u l-għeluq tal-installazzjoni nukleari.

Emenda 78
Edit Herczog

Proposta għal direttiva 
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. għandha tapplika għad-disinn, il-
lokazzjoni, il-kostruzzjoni, il-
manutenzjoni, it-tħaddim u ż-żarmar 
ta’installazzjonijiet nukleari, li għalihom il-
kunsiderazzjoni tas-sikurezza hi meħtieġa 
taħt il-qafas leġislattiv u regolatorju tal-
Istat Membru kkonċernat.

2. għandha tapplika għad-disinn, il-
lokazzjoni, il-kostruzzjoni, il-
manutenzjoni, it-tħaddim u ż-żarmar ta’ 
installazzjonijiet nukleari u għax-xogħol 
imwettaq mis-sottokuntratturi mqabbda 
mill-operaturi,  li għalihom il-
kunsiderazzjoni tas-sikurezza hi meħtieġa 
taħt il-qafas leġiżlattiv u regolatorju tal-
Istat Membru kkonċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Grupp ta’ ħaddiema li jistgħu jkunu f’riskju u  potenzjament esposti għar-riskju tas-saħħa u s-
sikurezza fl-installazzjoni nukleari huma dawk involuti f’attivitajiet bħat-tiswijiet, il-
manutenzjoni u t-tindif tal-installazzjonijiet nukleari. Tali attivitajiet ikunu ġeneralment 
sottokuntrattati u terġa’ sottokuntrattati. Dawn il-ħaddiema huma l-inqas imħarrġa u l-inqas 
informati, u mhumiex integrati fil-proċeduri tas-saħħa u s-sikurezza tal-operatur. Id-Direttiva 
għandha tagħmilha ċara li dawk kollha involuti għandhom responsabbiltà kbira għas-
sikurezza  u l-kultura ta’ sikurezza.
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Emenda 79
Vladimír Remek

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. għandha tapplika għad-disinn, il-
lokazzjoni, il-kostruzzjoni, il-
manutenzjoni, it-tħaddim u ż-żarmar ta’ 
installazzjonijiet nukleari, li għalihom il-
kunsiderazzjoni tas-sikurezza hi meħtieġa 
taħt il-qafas leġislattiv u regolatorju tal-
Istat Membru kkonċernat.

2. għandha tapplika għad-disinn, il-
lokazzjoni, il-kostruzzjoni, il-
manutenzjoni, it-tħaddim u ż-żarmar ta’ 
installazzjonijiet nukleari u għax-xogħol 
imwettaq mis-sottokuntratturi 
kkummissjonat mill-operaturi, li għalihom 
il-kunsiderazzjoni tas-sikurezza hi 
meħtieġa taħt il-qafas leġiżlattiv u 
regolatorju tal-Istat Membru kkonċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Grupp ta’ ħaddiema li jistgħu jkunu f’riskju u  potenzjament esposti għar-riskju tas-saħħa u s-
sikurezza fl-installazzjoni nukleari huma dawk involuti f’attivitajiet bħat-tiswijiet, il-
manutenzjoni u t-tindif tal-installazzjonijiet nukleari. Tali attivitajiet ikunu ġeneralment 
sottokuntrattati u terġa’ sottokuntrattati. Dawn il-ħaddiema huma l-inqas imħarrġa u l-inqas 
informati, u mhumiex integrati fil-proċeduri tas-saħħa u s-sikurezza tal-operatur. Id-Direttiva 
għandha tagħmilha ċara li dawk kollha involuti għandhom responsabbiltà kbira għas-
sikurezza  u l-kultura ta’ sikurezza.

Emenda 80
Atanas Paparizov

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. għandha tapplika għad-disinn, il-
lokazzjoni, il-kostruzzjoni, il-
manutenzjoni, it-tħaddim u ż-żarmar ta’ 
installazzjonijiet nukleari, li għalihom il-
kunsiderazzjoni tas-sikurezza hi meħtieġa 
taħt il-qafas leġislattiv u regolatorju tal-
Istat Membru kkonċernat.

2. għandha tapplika għad-disinn, il-
lokazzjoni, il-kostruzzjoni, il-
manutenzjoni, il-kummissjonar, it-tħaddim 
u ż-żarmar ta’ installazzjonijiet nukleari, li 
għalihom il-kunsiderazzjoni tas-sikurezza 
hi meħtieġa taħt il-qafas leġiżlattiv u 
regolatorju tal-Istat Membru kkonċernat.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva għandu jinkludi wkoll il-kummissjonar tal-
installazzjonijiet nukleari, li l-proċess tiegħu għandu jkun irregolat b’dispożizzjonijiet 
leġiżlattivi ċari għall-għoti ta’ liċenzji.

Emenda 81
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) “installazzjoni nukleari” tfisser impjant 
ta’ manifattura ta’ fjuwil nukleari, reattur 
tar-riċerka (fosthom muntaġġi subkritiċi u 
kritiċi), impjant tal-enerġija nukleari, 
faċilità għall-ħżin ta’ fjuwil użat, impjant 
ta’ arrikkament jew faċilità ta’ proċessar 
mill-ġdid;

(1) “installazzjoni nukleari” tfisser impjant 
ta’ manifattura ta’ fjuwil nukleari, reattur 
tar-riċerka (fosthom muntaġġi subkritiċi u 
kritiċi), impjant tal-enerġija nukleari, 
faċilità għall-ħżin ta’ fjuwil użat, impjant 
ta’ arrikkament jew faċilità ta’ proċessar 
mill-ġdid, inklużi faċilitajiet għall-
immaniġġar u t-trattament  ta’ sustanzi 
radjuattivi ġġenerati matul it-tħaddim ta’ 
installazzjoni;

Or. en

Emenda 82
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ma japplikax għall-verżjoni bl-Ingliż.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Emenda 83
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) “sikurezza nukleari” tfisser il-ksib, 
permezz ta’ miżuri meħuda bit-tir tal-
prevenzjoni ta’ aċċidenti jew tat-tnaqqis ta’ 
konsegwenzi tal-aċċidenti, ta’ 
kundizzjonijiet ta’ tħaddim xieraq li 
jirriżultaw fi protezzjoni tal-ħaddiema, tal-
pubbliku u tal-arja, l-ilma u l-ħamrija 
minn perikli tar-radjazzjoni eċċessivi li 
joħorġu minn installazzjonijiet nukleari;

(2) “sikurezza nukleari” tfisser il-ksib ta’ 
kundizzjonijiet ta’ tħaddim xieraq, il-
prevenzjoni ta’ aċċidenti jew tat-tnaqqis ta’ 
konsegwenzi tal-aċċidenti, li jirriżultaw fi 
protezzjoni tal-ħaddiema u tal-pubbliku 
minn perikli li ġejjin minn radjazzjonijiet
jonizzanti minn installazzjonijiet nukleari;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aħna nipproponu li tintuża definizzjoni eqreb għal dik suġġerita fil-Glossarju tas-Sikurezza 
(2007) tal-Aġenzija Internazzjonali għall-Enerġija Atomika.

Emenda 84
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) “sikurezza nukleari” tfisser il-ksib ta’ 
kundizzjonijiet xierqa ta’ ħidma, permezz 
ta’ miżuri meħuda bit-tir tal-prevenzjoni 
ta’ aċċidenti jew tat-tnaqqis ta’ 
konsegwenzi tal-aċċidenti, ta’ 
kundizzjonijiet ta’ tħaddim xieraq li 

(2) “sikurezza nukleari” tfisser il-ksib ta’ 
kundizzjonijiet xierqa ta’ ħidma, il-
prevenzjoni ta’ aċċidenti jew tat-tnaqqis ta’ 
konsegwenzi tal-aċċidenti li jirriżultaw fi 
protezzjoni tal-ħaddiema, tal-pubbliku u 
tal-ambjent minn perikli tar-radjazzjoni;
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jirriżultaw fi protezzjoni tal-ħaddiema, tal-
pubbliku u tal-arja, l-ilma u l-ħamrija
minn perikli tar-radjazzjoni li joħorġu 
minn installazzjonijiet nukleari;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-għan ta’ din id-Direttiva, id-definizzjoni tal-KE ta’ “sikurezza nukleari” għandha tiġi 
allinjata għalkollox mat-tifsira korrispondenti tal-IAEA (ara l-Glossarju tas-Sikurezza tal-
IAEA, edizzjoni tal-2007, p. 133). Marbuta wkoll ma’ din il-kwistjoni hemm il-bażi legali, din 
id-definizzjoni tirreferi b’mod ċar għall-ħarsien tal-“ambjent”, bħala element tal-qalba tal-
idea ta’ “sikurezza nukleari”.

Emenda 85
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) “l-aqwa standard ta’ sikurezza” 
tfisser reġimi tekniċi, regolatorji, 
operattivi li jikkonformaw mal-aqwa 
prattiki possibbli li attwalment jintużaw  
fl-Unjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istandards ta’ sikurezza tal-faċilitajiet nukleari eżistenti u faċilitajiet nukleari ġodda 
għandhom ikunu l-ogħla. Għandhom jilħqu livell li jikkorrespondi għall-aqwa reġimi 
teknoloġiċi u regolatorji fl-Unjoni. Rekwiżit simili għandu jsir l-istandard komuni għall-Istati 
Membri u għandu jiġi aġġornat kontinwament.
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Emenda 86
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) ‘materjal radjuattiv’ tfisser kwalunkwe 
materjal li fih radjunuklejdi li l-attività jew 
konċentrazzjoni tagħhom ma tistax tiġi 
injorata mil-lat tal-protezzjoni mir-
radjazzjoni;

(3) ‘materjal radjuattiv’ tfisser kwalunkwe 
materjal li fih radjunuklejdi li l-attività jew 
konċentrazzjoni tagħhom mhumiex koperti 
mill-eżenzjoni stabbilita fid-dokument 
Stanards Bażiċi Internazzjonali għall-
Protezzjoni mir-Radjazzjoni Jonizzanti u 
għas-Sikurezza minn Sorsi ta’ 
Radjazzjoni (IAEA, Vjenna, 1996, Serje 
tas-Sikurezza Nru 115);

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għal dan id-dokument hija iktar preferuta mill-kliem “fejn tidħol il-protezzjoni 
mir-radjazzjoni”, li hija vaga.

Emenda 87
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) ‘materjal radjuattiv’ tfisser kwalunkwe 
materjal li fih radjunuklejdi li l-attività jew 
konċentrazzjoni tagħhom ma tistax tiġi 
injorata mil-lat tal-protezzjoni mir-
radjazzjoni;

(3) “sustanza radjuattiva” tfisser 
kwalunkwe materjal li fih radjunuklejdi li 
l-attività jew konċentrazzjoni tagħhom ma 
tistax tiġi injorata mil-lat tal-protezzjoni 
mir-radjazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

 It-terminu“sustanza radjuattiva” jintuża fid-Direttiva tal-UE 96/29/Euratom li tistabbilixxi 
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standards bażiċi ta’ sikurezza għall-ħarsien tas-saħħa tal-ħaddiema u l-pubbliku ġenerali 
kontra l-perikli li jiġu minn radjazzjoni jonizzanti.

Emenda 88
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) “fond taż-żarmar” ifisser riżorsi 
finanzjarji mmaniġġjati  
indipendentement maħsuba speċifikament 
biex ikopru n-nefqa meħtieġa għaż-
żarmar ta’ installazzjonijiet nukleari, 
inkluża l-ġestjoni fit-tul ta’ skart 
radjuattiv u fjuwil użat, u konformità mal-
istandards tas-sikurezza;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fond taż-żarmar jeħtieġ li jkun definit f’din id-Direttiva.

Emenda 89
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) “skart radjuattiv” tfisser materjal 
radjuattiv f’għamla ta’ gass, likwidu jew 
solidu li l-Istat Membru ma jipprevedi ebda 
użu ieħor għalih, u li jiġi kkontrollat bħala 
skart radjuattiv minn korp regolatorju skont 
il-qafas leġiżlattiv u regolatorju ta’ stat 
Membru;

(5) “skart radjuattiv” tfisser fjuwils użati, 
materjal radjuattiv f’għamla ta’ gass, 
likwidu jew solidu li joriġinaw minn 
proċessar mill-ġdid u minn kwalunkwe
materjal radjuattiv ieħor f’għamla ta’ gass, 
likwidu jew solidu li l-Istat Membru jew 
persuna naturali jew legali li d-deċiżjoni 
tagħha hija aċċettata mill-Istat Membru 
ma jipprevedu ebda użu ieħor għalihom, u 
li jiġu kkontrollati bħala skart radjuattiv 
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minn korp regolatorju skont il-qafas 
leġiżlattiv u regolatorju ta’ Stat Membru;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Matul tħaddim normali ta’ installazzjoni nukleari, kwantitajiet kbar ta’ livelli baxxi u 
intermedji ta’ skart f’għamla likwida u solida jeħtieġu metodu għar-rimi, u l-vireg tal-fjuwils 
użati li huma radjuattivi ħafna, għandhom ikunu iżolati mill-bijosfera għal mijiet ta’ eluf, xi 
drabi miljuni ta’ snin. Dawn għandhom jiġu trattati bħala skart nukleari.

Emenda 90
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) “fjuwil użat” tfisser fjuwil nukleari li 
ġie irradjat u mneħħi b’mod permanenti 
mill-qalba tar-reattur; fjuwil użat jista’ jew 
jiġi kkunsidrat bħala riżorsa li tintuża li 
tista’ tiġi proċessata mill-ġdid jew li hi 
destinata għar-rimi finali mingħajr ebda 
użu ieħor previst u trattat bħala skart 
radjuattiv;

(6) “fjuwil użat” tfisser fjuwil nukleari li 
ġie rradjat u mneħħi b’mod permanenti 
mill-qalba tar-reattur;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi Stati Membri għażlu metodi tal-proċessar mill-ġdid għalkemm il-proċessar mill-ġdid 
jagħmel l-immaniġġjar tal-iskart nukleari iktar kumpless minħabba li joħloq għadd ta' flussi 
differenti tal-iskart , kemm solidu u kemm likwidu, uħud minnhom jintefgħu fl-ambjent. Il-
proċessar mill-ġdid jissepara plutonju użat għall-armi, li joħloq riskju għas-sikurezza iktar 
tard fil-futur. Il-ħażna ta’ fjuwil nukleari użat, teknikament hija possibbli, tagħmel inqas 
ħsara lill-ambjent, u ma żżidx il-kumplessità tal-immaniġġjar tal-iskart nukleari. Il-proċessar 
mill-ġdid għandu wkoll jiġi ttrattat bħall-iskart nukleari.
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Emenda 91
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) “radjazzjoni jonizzanti” tfisser it-
trasferiment tal-enerġija fil-forma ta’ 
partikuli jew raġġi elettromanjetiċi ta’ 
mewġa ta’ 100 nanometru jew inqas jew 
frekwenza ta’ 3 x 1015 Hertz jew iżjed li 
kapaċi tipproduċi jonji b’mod dirett jew 
indirett; 

(7) “radjazzjoni jonizzanti” tfisser it-
trasferiment tal-enerġija fil-forma ta’ 
partikuli nukleari jew raġġi 
elettromanjetiċi ta’ mewġa ta’ 
100 nanometru jew inqas jew frekwenza 
ta’ 3 x 1015 Hertz jew iżjed li kapaċi 
tipproduċi jonji b’mod dirett jew indirett; 

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Jiġi speċifikat it-tip ta’ partikuli kkonċernati.  

Emenda 92
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) “korp regolatorju" tfisser kwalunkwe
korp jew korpi, awtorizzat mill-Istat 
Membru li jagħti f’dak l-Istat Membru 
liċenzji u li jissorvelja l-lokazzjoni, id-
disinn, il-kostruzzjoni, l-kummissjunar, it-
tħaddim jew iż-żarmar ta’ installazzjonijiet 
nukleari;

(8) ‘awtorità nazzjonali għall-kontroll u s-
sorveljanza tas-sikurezza nukleari’ tfisser 
il-korp jew korpi, awtorizzat mill-Istat 
Membru li jagħti f’dak l-Istat Membru 
liċenzji u li jissorvelja l-lokazzjoni, id-
disinn, il-kostruzzjoni, l-kummissjunar, it-
tħaddim jew iż-żarmar ta’ installazzjonijiet 
nukleari u jieħu l-miżuri meħieġa f’każ li 
ma tiġix żgurata għalkollox is-sikurezza 
nukleari, li jirriżulta f’riskju għas-saħħa 
u s-sikurezza tal-pubbliku;

Or. ro
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Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tiġi definita b’mod ċar awtorità unika sabiex tiġi żġurata l-konsistenza u jiġi 
kkonsolidat l-irwol tagħha.

Emenda 93
Atanas Paparizov

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) “korp regolatorju" tfisser kwalunkwe 
korp jew korpi, awtorizzat mill-Istat 
Membru li jagħti f’dak l-Istat Membru 
liċenzji u li jissorvelja l-lokazzjoni, id-
disinn, il-kostruzzjoni, l-kummissjunar, it-
tħaddim jew iż-żarmar ta’ installazzjonijiet 
nukleari;

(8) “korp regolatorju” tfisser kwalunkwe 
korp jew korpi li fi Stat Membru
għandhom il-kapaċità legali li jirregolaw
is-sikurezza permezz ta’ proċess tal-għoti 
ta’ liċenzji li jkopri l-lokazzjoni, id-disinn, 
il-kostruzzjoni, l-kummissjunar, it-tħaddim 
jew iż-żarmar ta’ installazzjonijiet nukleari, 
inkluż it-twettiq ta’ spezzjonijiet u l-
eżerċizzju tas-setgħa ta’ infurzar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tifsira proposta mill-Kummissjoni għal “Korp regolatorju” ma tinkludix is-setgħat kollha li 
l-Korp regolatorju għandu jkollu. F’dak ir-rigward, il-verb “jissorvelja” għandu jinbidel, 
minħabba li ma jindikax is-setgħa li jitwettqu spezzjonijiet. “Jagħti liċenzji” għandha tinbidel 
għal “proċess tal-għoti ta’ liċenzji” sabiex tindika l-miżuri kollha possibbli li jistgħu jittieħdu 
fir-rigward tal-liċenzji (lokazzjoni, id-disinn, il-kostruzzjoni, l-armar, it-tħaddim jew iż-
żarmar ta’ installazzjonijiet nukleari).

Emenda 94
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) “korp regolatorju” tfisser kwalunkwe 
korp jew korpi, awtorizzat mill-Istat 

(8) “korp regolatorju” tfisser kwalunkwe 
korp jew sistema ta’ korpi, li fi Stat 
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Membru li jagħti f’dak l-Istat Membru 
liċenzji u li jissorvelja l-lokazzjoni, id-
disinn, il-kostruzzjoni, l-kummissjunar, it-
tħaddim jew iż-żarmar ta’ installazzjonijiet 
nukleari;

Membru għandhom il-kapaċità li 
jirregolaw is-sikurezza permezz tat-twettiq 
tal-proċess tal-għoti ta’ liċenzji li jkopru l-
lokazzjoni, id-disinn, il-kostruzzjoni, l-
kummissjunar, it-tħaddim jew iż-żarmar ta’ 
installazzjonijiet nukleari, inkluż it-twettiq 
ta’ spezzjonijiet u l-eżerċizzju tas-setgħat 
ta’ infurzar;

Or. en

Emenda 95
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) ”“korp regolatorju" tfisser kwalunkwe 
korp jew korpi, awtorizzat mill-Istat 
Membru li jagħti f’dak l-Istat Membru 
liċenzji u li jissorvelja l-lokazzjoni, id-
disinn, il-kostruzzjoni, l-kummissjunar, it-
tħaddim jew iż-żarmar ta’ installazzjonijiet 
nukleari;

(8) “korp regolatorju” tfisser korp 
regolatorju Ewropew, awtorizzat mill-
Kummissjoni Ewropea, li għandu 
awtorità, kompetenza u riżorsi finanzjarji 
u umani xierqa biex jissodisfa r-
responsabbiltàjiet tiegħu, li jagħti liċenzji 
u li jissorvelja l-lokazzjoni, id-disinn, il-
kostruzzjoni, l-kummissjunar, it-tħaddim 
jew iż-żarmar ta’ installazzjonijiet 
nukleari;

Or. en

Emenda 96
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) ‘liċenzja’ tfisser kull awtorizzazzjoni 
mogħtija mill-korp regolatorju lill-
applikant sabiex jagħti r-responsabbiltà
għal-lokazzjoni, id-disinn, il-kostruzzjoni, 

(9) ‘liċenzja’ tfisser kull awtorizzazzjoni 
mogħtija mill-awtorità nazzjonali għas-
sorveljanza u l-kontroll tas-sikurezza 
nukleari lill-applikant sabiex jagħti r-
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l-attivazzjoni, l-operazzjoni jew iż-żarmar 
ta’ installazzjonijiet nukleari;

responsabbiltà għal-lokazzjoni, id-disinn, 
il-kostruzzjoni, l-attivazzjoni, l-operazzjoni 
jew iż-żarmar ta’ installazzjonijiet nukleari 
f’konformità mal-politiki tal-Istati 
Membri li fit-territorju tagħhom 
għandhom l-impjant nukleari.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġu rispettati l-politiki tal-Istati Membri u tal-UE fir-rigward tat-taħlita 
tal-enerġija u l-lokazzjoni tal-impjant nukleari.

Emenda 97
Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) “liċenzja” tfisser kull awtorizzazzjoni 
mogħtija mill-korp regolatorju lill-
applikant sabiex jagħti r-responsabbiltà
għal-lokazzjoni, id-disinn, il-kostruzzjoni, 
l-attivazzjoni, l-operazzjoni jew iż-żarmar 
ta’ installazzjonijiet nukleari;

(9) “liċenzja” tfisser kull awtorizzazzjoni 
mogħtija minn korp indipendenti lill-
applikant sabiex jagħti r-responsabbiltà
għal-lokazzjoni, id-disinn, il-kostruzzjoni, 
l-attivazzjoni, l-operazzjoni jew iż-żarmar 
ta’ installazzjonijiet nukleari;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur jagħti r-responsabbiltà li jingħataw liċenzji lill-gvern ta’ kull Stat Membru. 
Filwaqt li hija r-responsabbiltà ta’ kull Stat Membru li jiddeċiedi jekk jużax l-enerġija 
nukleari jew le, għandha tkun il-kompetenza ta’ korp indipendenti, li jaħdem b’mod 
trasparenti li jiddeċiedi dwar l-għoti ta’ tali liċenzji sabiex jiġi żgurat li l-interessi politiċi 
kollha u s-sikurezza tal-installazzjoni u l-popolazzjoni, jitpoġġew bħala kriterju ewlieni għal 
din id-deċiżjoni. 
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Emenda 98
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) “reatturi tal-enerġija” tfisser reatturi
tal-enerġija nukleari liċenzjati biex 
joperaw wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva.

(10) “impjanti ġodda tal-enerġija 
nukleari” tfisser impjanti tal-
enerġija nukleari liċenzjati biex
jinbnew wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 99
Atanas Paparizov

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) “reatturi tal-enerġija” tfisser reatturi 
tal-enerġija nukleari liċenzjati biex 
joperaw wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva.

(10) “reatturi ġodda tal-enerġija” tfisser 
reatturi tal-enerġija nukleari liċenzjati biex
jinbnew wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

“reatturi ġodda tal-enerġija” tal-Artikolu 2 (10), huma definiti bħala dawk liċenzjati li 
joperaw wara d-dħul fis-seħħ tad-direttiva. Meta jitqies li rekwiżiti ġodda, speċjalment fuq 
aspetti ta’ tfassil, ma jistgħux jiġu introdotti ladarba l-bini jitlesta, id-definizzjoni ta’ 
“reatturi ġodda tal-enerġija”, għandha tkun dawk li jirċievu liċenzja għall-bini wara d-dħul 
fis-seħħ tad-direttiva.
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Emenda 100
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 10 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) “l-aqwa standards tas-sikurezza” 
tfisser standards fir-reġimi tekniċi, 
regolatorji u operattivi li jikkorrispondu 
għall-aqwa prattiki possibbli li attwalment 
jintużaw jew qegħdin jitfasslu fl-Unjoni. 
Barra minn hekk, l-Istati Memri jeħtieġ li 
jfittxu li kontinwament itejbu l-istandards 
tas-sikurezza tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni ta’ “l-aqwa standards tas-sikurezza” hija meħtieġa għal din id-Direttiva.

Emenda 101
Atanas Paparizov

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. ir-responsabbiltà ewlenija għas-
sikurezza tal-installazzjonijiet nukleari 
għandha tibqa’ mal-pussessur tal-liċenzja 
taħt il-kontroll tal-korp regolatorju. Il-
miżuri u l-kontrolli tas-sikurezza li 
għandhom jiġu implimentati 
f’installazzjoni nukleari għandhom jiġu 
deċiżi biss mill-korp regolatorju u 
applikati mill-pussessur tal-liċenzja.

1. l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
użu tal-enerġija nukleari jikkonforma 
mal-prinċipji ta’ sikurezza aċċettati 
internazzjonalment, u jinkludu li r-
responsabbilità ewlenija għas-sikurezza 
tal-installazzjonijiet nukleari għandha 
tibqa’ tal-pussessur tal-liċenzja u din ir-
responsabbiltà tibqa’ tul il-ħajja kollha tal-
installazzjonijiet nukleari sakemm jinħeles 
mir-responsabbiltà tal-kontroll regolatorju. 
Din ir-responsabbiltà tal-possessur tal-
liċenzja ma tistax tiġi delegata.

Il-pussessur tal-liċenzja għandu jkollu r-
responsabbiltà ewlenija għas-sikurezza tul 
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il-ħajja kollha tal-installazzjonijiet nukleari 
sakemm jinħeles mir-responsabbiltà tal-
kontroll regolatorju. Din ir-responsabbiltà
tal-possessur tal-liċenzja ma tistax tiġi 
delegata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tipprovdi definizzjoni iktar ċara u komprensiva tar-
responsabbiltà u l-qafas tas-sikurezza ta’ installazzjonijiet nukleari u din hija r-raġuni għala 
r-referenza għall-prinċipji aċċettati internazzjonalment għandha tissemma b’mod espliċitu. 
Barra minn hekk, il-formulazzjoni proposta oriġinarjament “taħt il-kontroll ta’ korp 
regolatorju” mhijiex korretta f’dak il-każ minħabba li r-responsabbiltà għas-sikurezza ta’ 
installazzjonijiet nukleari  ma tistax tinqasam.

Emenda 102
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-responsabbiltà ewlenija għas-
sikurezza tal-installazzjonijiet nukleari 
għandha tibqa’ mal-pussessur tal-liċenzja 
taħt il-kontroll tal-korp regolatorju. Il-
miżuri u l-kontrolli tas-sikurezza li 
għandhom jiġu implimentati 
f’installazzjoni nukleari għandhom jiġu 
deċiżi biss mill-korp regolatorju u
applikati mill-pussessur tal-liċenzja.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-użu tal-enerġija nukleari jikkonforma 
mal-prinċipji tas-sikurezza aċċettati 
internazzjonalment, u jinkludu li r-
responsabbiltà ewlenija għas-sikurezza tal-
installazzjonijiet nukleari għandha tibqa’ 
tal-pussessur tal-liċenzja. Il-miżuri u tas-
sikurezza li għandhom jiġu implimentati 
f’installazzjoni nukleari għandhom jiġu 
proposti mill-pussessur tal-liċenzja u 
sottomessi lill-korp regolatorju għal 
approvazzjoni. Dawn il-miżuri għandhom  
sussegwentement jiġu applikati mill-
possessur tal-liċenzja, taħt il-kontroll tal-
korp regolatorju, f’konformità mad-
dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artiklu 4 u 5 
ta’ din id-Direttiva.

Or. en
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Emenda 103
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-responsabbiltà ewlenija għas-
sikurezza tal-installazzjonijiet nukleari 
għandha tibqa’ mal-pussessur tal-liċenzja 
taħt il-kontroll tal-korp regolatorju. Il-
miżuri u l-kontrolli tas-sikurezza li 
għandhom jiġu implimentati 
f’installazzjoni nukleari għandhom jiġu 
deċiżi biss mill-korp regolatorju u 
applikati mill-pussessur tal-liċenzja.

1. Ir-responsabbiltà ewlenija għas-
sikurezza tal-installazzjonijiet nukleari 
għandha tibqa’ mal-pussessur tal-liċenzja 
taħt il-kontroll tal-awtorità nazzjonali 
għall-kontroll u s-sorveljanza tas-
sikurezza nukleari. Il-miżuri u l-kontrolli 
tas-sikurezza li għandhom jiġu 
implimentati f’installazzjoni nukleari 
għandhom jiġu deċiżi biss mill-awtorità 
nazzjonali għall-kontroll u s-sorveljanza 
tas-sikurezza nukleari u applikati mill-
pussessur tal-liċenzja.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tiġi definita b’mod ċar awtorità nazzjonali għall-kontroll u s-sorveljanza tas-
sikurezza nukleari sabiex tiġi żgurata l-konsistenza u jiġi kkonsolidat l-irwol tagħha.

Emenda 104
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
u jżommu qafas leġiżlattiv u regolatorju 
biex jirregolaw is-sikurezza tal-
installazzjonijiet nukleari. Dan għandu 
jinkludi rekwiżiti nazzjonali tas-sikurezza, 
sistema ta’ liċenzjar u kontroll tal-
installazzjonijiet nukleari, il-projbizzjoni 

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
u jżommu qafas leġiżlattiv u regolatorju 
biex jirregolaw is-sikurezza tal-
installazzjonijiet nukleari. Dan għandu 
jinkludi rekwiżiti nazzjonali tas-sikurezza, 
sistema ta’ liċenzjar u kontroll tal-
installazzjonijiet nukleari, il-projbizzjoni 



AM\771348MT.doc 41/102 PE421.201v01-00

MT

tat-tħaddim tagħhom mingħajr liċenzja u 
sistema ta’ sorveljanza regolatorja li 
jkollha l-infurzar meħtieġ.

tat-tħaddim tagħhom mingħajr liċenzja u 
sistema ta’ spezzjoni regolatorja li jkollha 
l-infurzar meħtieġ. Il-korp regolatorju 
għandu jkollu s-setgħa li jimmodifika, 
jissospendi, jirtira, jew jirrevoka l-liċenzja 
ta’ tħaddim ta’ installazzjoni nukleari 
f’każijiet ta’ ksur serju tal-kundizzjonijiet 
tal-liċenzja.

Or. en

Emenda 105
Atanas Paparizov

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
u jżommu qafas leġiżlattiv u regolatorju 
biex jirregolaw is-sikurezza tal-
installazzjonijiet nukleari. Dan għandu 
jinkludi rekwiżiti nazzjonali tas-sikurezza, 
sistema ta’ liċenzjar u kontroll tal-
installazzjonijiet nukleari, il-projbizzjoni 
tat-tħaddim tagħhom mingħajr liċenzja u 
sistema ta’ sorveljanza regolatorja li 
jkollha l-infurzar meħtieġ.

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
u jżommu qafas leġiżlattiv u regolatorju 
biex jirregolaw is-sikurezza tal-
installazzjonijiet nukleari. Dan għandu 
jinkludi rekwiżiti nazzjonali tas-sikurezza, 
sistema ta’ liċenzjar u kontroll tal-
installazzjonijiet nukleari, il-projbizzjoni 
tat-tħaddim tagħhom mingħajr liċenzja u 
sistema ta’ spezzjoni regolatorja li jkollha 
l-infurzar meħtieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni “spezzjoni regolatorja” hija legalment iktar korretta għall-għanijiet tal-
leġiżlazzjoni Ewropea fil-qasam tas-sikurezza nukleari, minħabba li tipprovdi tifsira iktar 
ċara u iktar komprensiva tar-responsabbiltà u l-qafas għas-sikurezza tal-installazzjonijiet 
nukleari, minħabba li l-kelma proposta oriġinarjament “sorveljanza” ma tinkludix is-setgħa 
li jitwettqu spezzjonijiet.
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Amendment 106
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
u jżommu qafas leġiżlattiv u regolatorju 
biex jirregolaw is-sikurezza tal-
installazzjonijiet nukleari. Dan għandu 
jinkludi rekwiżiti nazzjonali tas-sikurezza, 
sistema ta’ liċenzjar u kontroll tal-
installazzjonijiet nukleari, il-projbizzjoni 
tat-tħaddim tagħhom mingħajr liċenzja u 
sistema ta’ sorveljanza regolatorja li 
jkollha l-infurzar meħtieġ.

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
u jżommu qafas leġiżlattiv u regolatorju 
biex jirregolaw is-sikurezza tal-
installazzjonijiet nukleari. Dan għandu 
jinkludi rekwiżiti tas-sikurezza Ewropej u
nazzjonali, sistema ta’ liċenzjar u kontroll 
tal-installazzjonijiet nukleari, il-
projbizzjoni tat-tħaddim tagħhom mingħajr 
liċenzja u sistema ta’ sorveljanza 
regolatorja li jkollha l-infurzar meħtieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-qafas nazzjonali tas-sikurezza nukleari għandu jikkonsidra l-leġiżlazzjoni domestika kif 
ukoll dik Ewropea dwar l-istandards tas-sikurezza nukleari biex tiżdied l-armonizzazzjoni 
madwar l-UE kollha. 

Emenda 107
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Korpi regolatorji Awtorità nazzjonali regolatorja u 
superviżorja tas-sikurezza nukleari

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li tiġi definita awtorità nazzjonali regolatorja u superviżorja unika biex 
tiżgura konsistenza u ssaħħaħ l-irwol tagħha. L-istess kwistjoni superviżorja ta’ din l-awtorità 
għandha tiġi ċċarata mill-bidu.
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Emenda 108
Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korp regolatorju jkun effettivament 
indipendenti minn kull organizzazzjoni li 
xogħlha jkun li tippromwovi, tħaddem 
installazzjonijiet nukleari jew tiġġustifika 
l-benefiċċji tagħhom għas-soċjetà, kif ukoll 
ħieles minn kwalunkwe element li jista’ 
jaffettwa s-sikurezza.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korp regolatorju jkun effettivament 
indipendenti minn kull organizzazzjoni li 
xogħlha jkun li tippromwovi, tħaddem 
installazzjonijiet nukleari jew tiġġustifika 
l-benefiċċji tagħhom għas-soċjetà, kif ukoll 
ħieles minn kwalunkwe element bla bżonn 
li jista’ jaffettwa d-deċiżjonijiet fuq 
problemi tas-sikurezza. Għalhekk l-Istati 
Membri jiżguraw li, meta ssir ħidma 
kkonsultata minn din id-Direttiva, il-korp 
regolatorju huwa legalment distint u 
funzjonalment indipendenti minn 
kwalunkwe entità pubblika jew privata, u 
li l-personal u l-persuni responsabbli 
għall-atti tal-immaniġjar 
indipendentament minn kull interess tas-
suq u m’għandux ifittex jew jieħu 
istruzzjonijiet minn kwalunkwe gvern jew 
entità pubblika oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waqt li japprova l-insistenza tar-rapporteur dwar l-indipendenza tal-korp regolatorju, dan 
għandu jiġi żgurat waqt l-attivitajiet tiegħu kollha u biss meta jsiru ‘x-xogħlijiet regolatorji’.
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Emenda 109
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korp regolatorju jkun effettivament 
indipendenti minn kull organizzazzjoni li 
xogħlha jkun li tippromwovi, tħaddem 
installazzjonijiet nukleari jew tiġġustifika 
l-benefiċċji tagħhom għas-soċjetà, kif ukoll 
ħieles minn kwalunkwe element li jista’ 
jaffettwa s-sikurezza.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korp regolatorju jkun effettivament 
indipendenti minn kull organizzazzjoni li 
xogħolha jkun li tippromwovi, tħaddem 
installazzjonijiet nukleari jew tiġġustifika 
l-benefiċċji tagħhom għas-soċjetà, kif ukoll 
ħieles minn kwalunkwe element li jista’ 
jaffettwa ħażin il-kontroll regolatorju tas-
sikurezza nukleari. Għal din ir-raġuni, l-
Istati Membri jridu jiżguraw li l-korp 
regolatorju hu legalment u funzjonalment 
stakkat u l-maniġment u l-personal jieħdu 
passi independentament meta jsiru d-
doveri u l-ħidmiet fuq ir-regolamenti tas-
sikurezza nukleari.

Or. en

Emenda 110
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korp regolatorju jkun effettivament
indipendenti minn kull organizzazzjoni li 
xogħlha jkun li tippromwovi, tħaddem
installazzjonijiet nukleari jew tiġġustifika 
l-benefiċċji tagħhom għas-soċjetà, kif ukoll 
ħieles minn kwalunkwe element li jista’ 
jaffettwa s-sikurezza.

1. L-Istati Membri għandhom 
jiggarantixxu l-indipendenza effettiva tal-
awtorità regolatorja u għandhom jiżguraw 
li teżerċità b’mod imparzjali u trasparenti. 
Għalhekk, Stat Membru għandu jiżgura 
li, meta jsir xogħol kkonferit minn din id-
Direttiva u l-leġiżlazzjoni relatata, l-
awtorità regolatorja:
(a) tkun legalment distinta u 
funzjonalment independenti minn kull 
entità pubblika jew privata, b’mod 
partikolari minn dawk li xogħolhom hu li 
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jippromwovu, iħaddmu installazzjonijiet 
nukleari jew jiġġustifikaw il-benefiċċji 
tagħhom għas-soċjetà, kif ukoll ħielsa
minn kwalunkwe element li jista’ jaffettwa 
s-sikurezza;
(b) tiżgura li l-personal u n-nies tagħha 
responsabbli għall-immaniġjar:
(i) jaħdmu independentament minn 
kwalunkwe suq u interess; u 
(ii) ma jfittxux jew jieħdu istruzzjonijiet
diretti mill-ebda gvern jew entità pubblika 
jew privata oħra meta jsir xogħol 
regolatorju.
Dan ir-rekwiżit hu bla preġudizzju għal 
kooperazzjoni xierqa fil-viċin, ma’ 
awtoritajiet nazzjonali relevanti oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jridu jiggaratixxu l-indipendenza effettiva tal-awtorità regolatorja b’tali mod 
li  taċċerta li teżerċita s-setgħat tagħhom b’mod imparzjali u trasparenti. Din l-emenda hija 
f’konsistenza mal-irwol tax-xogħol mogħti lill-awtoritajiet nazzjonali taħt l-istrumenti 
provduti fil-pakkett tas-suq intern tal-enerġija.

Emenda 111
Romana Jordan Cizelj

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korp regolatorju jkun effettivament 
indipendenti minn kull organizzazzjoni li 
xogħlha jkun li tippromwovi, tħaddem 
installazzjonijiet nukleari jew tiġġustifika
l-benefiċċji tagħhom għas-soċjetà, kif 
ukoll ħieles minn kwalunkwe element li 
jista’ jaffettwa s-sikurezza.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korp regolatorju jkun effettivament 
indipendenti minn kull organizzazzjoni li 
xogħolha jkun li tippromwovi, 
tiskoraġġixxi jew  tħaddem 
installazzjonijiet nukleari. Il-korp 
regolatorju għandu jkun ħieles minn 
kwalunkwe pressjoni li tista’ taffettwa l-
attivitajiet regolatorji tiegħu.
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Or. en

Emenda 112
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korp regolatorju jkun effettivament 
indipendenti minn kull organizzazzjoni li 
xogħlha jkun li tippromwovi, tħaddem 
installazzjonijiet nukleari jew tiġġustifika 
l-benefiċċji tagħhom għas-soċjetà, kif ukoll 
ħieles minn kwalunkwe element li jista’ 
jaffettwa s-sikurezza.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtorità  nazzjonali regolatorja u 
superviżorja tas-sikurezza nukleari tkun 
effettivament indipendenti minn kull 
organizzazzjoni li xogħlha jkun li 
tippromwovi, tħaddem installazzjonijiet 
nukleari jew tiġġustifika l-benefiċċji 
tagħhom għas-soċjetà, kif ukoll ħieles 
minn kwalunkwe element li jista’ jaffettwa 
s-sikurezza.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li tiġi definita awtorità nazzjonali regolatorja u superviżorja unika biex 
tiżgura konsistenza u ssaħħaħ l-irwol tagħha.

Emenda 113
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-korp regolatorju għandu jiġi provdut 
bl-awtorità adekwata, il-kompetenza u r-
riżorsi finanzjarji u umani xierqa biex 
iwettaq ir-responsabbiltajiet u d-doveri 
tiegħu. Għandu jissorvelja u jirregola s-
sikurezza tal-installazzjonijiet nukleari u 
jiżgura l-implimentazzjoni tar-rekwiżiti, 
kundizzjonijiet u regolamenti tas-
sikurezza.

2. Biex tiġi protetta l-indipendenza tal-
awtorità regolatorja, l-Istati Membri 
għandhom jiggarantixxu li l-awtorità 
regolatorja għandha persunalità legali, 
awtonomija finanzjarja u riżorsi finanzjarji 
u umanitarji biex jissodisfaw ir-
responsabbiltà u l-kwittanza tax-
xogħolhom. L-awtorità regolatorja
għandha tħares s-sikurezza tal-



AM\771348MT.doc 47/102 PE421.201v01-00

MT

istallazzjonijiet nukleari u tiżgura l-
implementazzjoni tar-rekwiżiti tar-regoli 
tas-sikurezza, inkluża s-sospenzjoni tal-
operat ta’ xi nstallazzjoni nukleari 
f’każijiet fejn is-sikurezza ma tkunx
garantita u jkun hemm it-tneħħija tal-
liċenzji tal-operat f’każijiet ta’ ksur serju 
u persistenti tal-kundizzjonijiet tal-
liċenzja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jridu jiżguraw l-indipendenza effettiva tal-awtorità regolatorja b’tali mod li   
taċċerta li teżerċità s-setgħat tagħhom b’mod imparzjali u trasparenti. Din l-emenda hija 
f’konsistenza mal-irwol tax-xogħol mogħti lill-awtoritajiet nazzjonali taħt l-istrumenti 
provduti fil-pakkett tas-suq intern tal-enerġija.

Emenda 114
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-korp regolatorju għandu jingħata l-
awtorità, il-kompetenza u r-riżorsi 
finanzjarji u umani xierqa biex iwettaq ir-
responsabbiltajiet u d-doveri tiegħu. 
Għandu jissorvelja u jirregola s-sikurezza 
tal-installazzjonijiet nukleari u jiżgura l-
implimentazzjoni tar-rekwiżiti, 
kundizzjonijiet u regolamenti tas-
sikurezza.

2. Il-korp regolatorju għandu jingħata l-
awtorità, il-kompetenza u r-riżorsi 
finanzjarji u umani xierqa biex iwettaq ir-
responsabbiltajiet u d-doveri tiegħu. Il-
korp regolatorju jissorvelja u jirregola s-
sikurezza tal-installazzjonijiet nukleari u 
jiżgura l-implimentazzjoni tar-rekwiżiti, 
kundizzjonijiet u regolamenti tas-sikurezza 
u li r-rekweżiti tas-sikurezza applikati jiġu 
minn xi ħadd liċenzjat.

Or. en
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Emenda 115
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.  Il-korp regolatorju għandu jingħata l-
awtorità, il-kompetenza u r-riżorsi 
finanzjarji u umani xierqa biex iwettaq ir-
responsabbiltajiet u d-doveri tiegħu. 
Għandu jissorvelja u jirregola s-sikurezza 
tal-installazzjonijiet nukleari u jiżgura l-
implimentazzjoni tar-rekwiżiti, 
kundizzjonijiet u regolamenti tas-
sikurezza.

2. Ir-regolatur tas-sikurezza nukleari 
nazzjonali u l-awtorità superviżorja  
għandu jingħata l-awtorità, il-kompetenza 
u r-riżorsi finanzjarji u umani xierqa biex 
iwettaq ir-responsabbiltajiet u d-doveri 
tiegħu. Għandu jissorvelja u jirregola s-
sikurezza tal-installazzjonijiet nukleari u 
jiżgura l-implimentazzjoni tar-rekwiżiti, 
kundizzjonijiet u regolamenti tas-sikurezza 
.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li tiġi definita awtorità nazzjonali regolatorja u superviżorja unika  biex 
tiżgura konsistenza u ssaħħaħ l-irwol tagħha.

Emenda 116
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-korp regolatorju għandu jingħata l-
awtorità, il-kompetenza u r-riżorsi 
finanzjarji u umani xierqa biex iwettaq ir-
responsabbiltajiet u d-doveri tiegħu. 
Għandu jissorvelja u jirregola s-sikurezza 
tal-installazzjonijiet nukleari u jiżgura l-
implimentazzjoni tar-rekwiżiti, 
kundizzjonijiet u regolamenti tas-
sikurezza.

2. Il-korp regolatorju għandu jingħata l-
awtorità, il-kompetenza u r-riżorsi 
finanzjarji u umani xierqa biex iwettaq ir-
responsabbiltajiet u d-doveri tiegħu. 
Għandu jissorvelja u jirregola s-sikurezza 
tal-installazzjonijiet nukleari, jikkontrolla 
l-moviment tal-materjal radjo-attiv u 
jiżgura l-implimentazzjoni tar-rekwiżiti, 
kundizzjonijiet u regolamenti tas-
sikurezza.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

“L-Awtorità indipendenti Franċiża tas-Sigurtà Nukleari”(Autorité de sûreté nucléaire) 
indikat, fl-aħħar rapport annwali tagħha, li sabiex tassumi r-responsabliltà kollha tagħha fil-
kontroll tas-sikurezza tal-installazzjonijiet nukleari, turi d-dmir li tissorvelja l-fluss tal-
materjal radjo-attiv ”.

Emenda 117
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-korp regolatorju għandu jagħti liċenżji
u jimmonitorja l-applikazzjoni tagħhom
dwar il-lokazzjoni, id-disinn, il-
kostruzzjoni, il-kummissjunar, it-tħaddim 
jew iż-żarmar tal-installazzjonijiet 
nukleari.

3. Il-korp regolatorju għandu jmexxi l-
evalwazzjoni neċessarja għat-tisħiħ tar-
rekwiżiti tas-sikurezza biex jiggarantixxi 
liċenzja, kif mifthiem fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali f’konformità mal-Artikolu 6 u 
jimmonitorja l-applikazzjoni tal-liċenzji 
garanti dwar il-lokazzjoni, id-disinn, il-
kostruzzjoni, il-kummissjunar, it-tħaddim 
jew iż-żarmar tal-installazzjonijiet 
nukleari.

Or. en

Emenda 118
Edit Herczog

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-korp regolatorju jagħti liċenżji u 
jimmonitorja l-applikazzjoni tagħhom dwar 
il-lokazzjoni, id-disinn, il-kostruzzjoni, il-
kummissjunar, it-tħaddim jew iż-żarmar 
tal-installazzjonijiet nukleari.

3. Il-korp regolatorju jagħti liċenżji u 
jimmonitorja l-applikazzjoni tagħhom dwar 
il-lokazzjoni, id-disinn, il-kostruzzjoni, il-
kummissjunar, it-tħaddim jew iż-żarmar 
tal-installazzjonijiet nukleari. Il-korp 
regolatorju għandu wkoll jissuperviżjona 
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sottokontratturi mqabbda mill-operaturi 
biex jiżguraw li jintlaħqu l-istandards tas-
sikurezza u kompetenza mitluba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

An important risk factor as well as a group of workers that is potentially exposed to health 
and safety risk in nuclear installation are workers involved in activities like repairs, 
maintenance and cleaning of nuclear installations. Such activity is very often contracted out, 
and sub-sub contracted. These workers are least trained and informed, and not fully 
integrated in the health and safety procedures of the operator. To ensure that also they profit 
from and contribute to the culture of safety the regulator shall monitor them as well to ensure 
every part of the nuclear chain is monitored and supervised. 

Emenda 119
Vladimír Remek

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-korp regolatorju jagħti liċenżji u 
jimmonitorja l-applikazzjoni tagħhom dwar 
il-lokazzjoni, id-disinn, il-kostruzzjoni, il-
kummissjunar, it-tħaddim jew iż-żarmar 
tal-installazzjonijiet nukleari.

3. Il-korp regolatorju jagħti liċenżji u 
jimmonitorja l-applikazzjoni tagħhom dwar 
il-lokazzjoni, id-disinn, il-kostruzzjoni, il-
kummissjunar, it-tħaddim jew iż-żarmar 
tal-installazzjonijiet nukleari. Il-korp 
regolatorju għandu wkoll jissuperviżjona 
sottokontratturi mqabbda mill-operaturi 
biex jiżguraw li jintlaħqu l-istandards tas-
sikurezza u kompetenza mitluba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Grupp ta’ ħaddiema li jistgħu jkunu f’riskju u  potenzjament esposti għar-riskju tas-saħħa u s-
sikurezza fl-installazzjoni nukleari huma dawk involuti f’attivitajiet bħat-tiswijiet, il-
manutenzjoni u t-tindif tal-installazzjonijiet nukleari. Tali attivitajiet ikunu ġeneralment 
sottokuntrattati u terġa’ sottokuntrattati. Dawn il-ħaddiema huma l-inqas imħarrġa u l-inqas 
informati, u mhumiex integrati fil-proċeduri tas-saħħa u s-sikurezza tal-operatur.
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Emenda 120
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-korp regolatorju jagħti liċenżji u 
jimmonitorja l-applikazzjoni tagħhom 
dwar il-lokazzjoni, id-disinn, il-
kostruzzjoni, il-kummissjunar, it-tħaddim 
jew iż-żarmar tal-installazzjonijiet 
nukleari.

3. L-awotorità nazzjonali regolatorja  u 
superviżorja tas-sikurezza nukleari tagħti
liċenżji u timmonitorja l-applikazzjoni 
tagħhom dwar il-lokazzjoni, id-disinn, il-
kostruzzjoni, il-kummissjunar, it-tħaddim 
jew iż-żarmar tal-installazzjonijiet nukleari 
kif ukoll tiżgura t-trasparenza ta’ l-
informazzjoni dwar is-sikurezza tagħhom.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju għall-awtorità nazzjonali regolatorja u superviżiva tas-sikurezza nukleari li 
tkun tista’ tipprovdi informazzjoni eżatta u immedjata dwar il-punti prinċipali tas-sikurezza 
nukleari.

Emenda 121
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-korpi regolatorji għandhom jiżguraw 
li l-pussessuri tal-liċenzja jkollhom 
biżżejjed persunal bi kwalifiki xierqa.

imħassar

Or. en
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Emenda 122
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-korpi regolatorji għandhom jiżguraw
li l-pussessuri tal-liċenzja jkollhom 
biżżejjed persunal bi kwalifiki xierqa.

4. L-awotorità nazzjonali regolatorja u 
superviżorja tas-sikurezza nukleari 
għandha tiżgura li l-pussessuri tal-liċenzja 
jkollhom biżżejjed persunal bi kwalifiki 
xierqa.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li tiġi definita awtorità nazzjonali regolatorja u superviżorja unika biex 
tiżgura konsistenza u ssaħħaħ l-irwol tagħha.

Emenda 123
Romana Jordan Cizelj

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-korpi regolatorji għandhom jiżguraw
li l-pussessuri tal-liċenzja jkollhom 
biżżejjed persunal bi kwalifiki xierqa.

4. Il-korpi regolatorji għandhom 
jivverifikaw li l-pussessuri tal-liċenzja 
jkollhom biżżejjed persunal bi kwalifiki 
xierqa.

Or. sl
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Emenda 124
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Is-suffiċjenza u l-kwalifiki tal-
personal fil-pussess tal-liċenzja li jwettqu 
l-attivitajiet kollha ta’ importanza għas-
sikurezza nukleari għandhom jiġu 
evalwati regolarment mill-korp 
regolatorju bħala prerekwiżit għall-
garanzija tas-sikurezza nukleari.

Or. en

Emenda 125
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mill-anqas ta’ kull għaxar snin, il-korp 
regolatorju għandu jissottometti ruħu u s-
sistema regolatorja nazzjonali għal 
reviżjoni minn esperti ugwali fil-qasam bl-
għan li l-infrastruttura regolatorja tiġi 
mtejba kontinwament.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda valur miżjud ta’ tali  dispożizzjoni ladarba, fuq bażi annwali taħt il-
Konvenzjoni dwar is-Sikurezza Nukleari, l-Istati Membri u l-Euratom iridu jippreżentaw 
rapport fuq is-settur nukleari, li jinkludi qafas leġiżlattiv u regolatorju.
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Emenda 126
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mill-anqas ta’ kull għaxar snin, il-korp 
regolatorju għandu jissottometti ruħu u s-
sistema regolatorja nazzjonali għal
reviżjoni minn esperti ugwali fil-qasam bl-
għan li l-infrastruttura regolatorja tiġi 
mtejba kontinwament.

5. Biex l-infrastruttura regolatorja titjieb 
kontinwament, reviżjoni minn esperti 
ugwali fil-qasam mill-anqas ta’ kull għaxar 
snin għandha ssir dwar sistema ta’ 
kontroll tar-regolatur nukleari f’kull Stat 
Membru. L-aspetti u l-iskop tar-reviżjoni 
għandhom jiġu deċiżi mill-korp riċevitur 
u mal-esperti, każ b’każ, skont ir-regoli 
speċjalment żviluppati taħt din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 127
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mill-anqas ta’ kull għaxar snin, il-korp
regolatorju għandu jissottometti ruħu u s-
sistema regolatorja nazzjonali għal 
reviżjoni minn esperti ugwali fil-qasam bl-
għan li l-infrastruttura regolatorja tiġi 
mtejba kontinwament.

5. Kull għaxar snin l-Awtorità nazzjonali 
regolatorja u superviżorja tas-sikurezza 
nukleari għandha tissottometti ruħha u s-
sistema regolatorja nazzjonali għal 
reviżjoni minn esperti ugwali fil-qasam bl-
għan li l-infrastruttura regolatorja tiġi 
mtejba kontinwament.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

It-terminu “mill-anqas kull għaxar snin” huwa wisq vag fil-viżjoni tal-iżvilupp mgħaġġel fis-
settur tal-enerġija. Huwa neċessarju li tiġi definita awtorità nazzjonali regolatorja u 
superviżorja unika  biex tiżgura konsistenza u ssaħħaħ l-irwol tagħha.
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Emenda 128
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Vladimír Remek

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Korpi regolatorji tal-Istati Membri 
għandhom jagħmlu skambju tal-aqwa 
prattiki regolatorji u jiżviluppaw fehmiet 
dwar rekwiżiti internazzjonali tas-
sikurezza nukleari .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jirriżulta fl-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti tas-sikurezza u tal-qafas għall-proċess 
regolatorju fl-Unjoni Ewropea.

Emenda 129
Atanas Paparizov

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 5 a (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

# 5a. Korpi regolatorji tal-Istati Membri 
għandhom jagħmlu skambju tal-aqwa 
prattiki regolatorji u jiżviluppaw fehmiet 
dwar rekwiżiti internazzjonali tas-
sikurezza nukleari .

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskambju frekwenti tal-aqwa prattiċi bejn il-korpi regolatorji għandhom jgħinu għall-
armonizazzjoni tar-rekwiżiti tas-sikurezza u tal-qafas għall-proċess regolatorju fl-Unjoni 
Ewropea.
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Emenda 130
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-
pubbliku dwar il-proċeduri u r-riżultati tal-
attivitajiet ta’ sorveljanza relatati mas-
sikurezza nukleari. Għandhom jiżguraw 
ukoll li l-korpi regolatorji jinfurmaw lill-
pubbliku b’mod effettiv dwar l-oqsma tal-
kompetenza tagħhom. Għandu jiġi żgurat 
l-aċċess għall-informazzjoni, skont l-
obbligi nazzjonali u internazzjonali 
rilevanti.

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-
pubbliku  u l-awtoritajiet ikkonċernati 
dwar il-proċeduri u r-riżultati tal-attivitajiet 
ta’ sorveljanza relatati mas-sikurezza 
nukleari. Għandhom jiżguraw ukoll li l-
awtorità nazzjonali regolatorja u 
supervizorja tas-sikurezza nukleari  
tinforma lill-pubbliku b’mod effettiv dwar 
l-oqsma tal-kompetenza tagħha. Għandu 
jiġi żgurat l-aċċess għall-informazzjoni, 
skont l-obbligi nazzjonali u internazzjonali 
rilevanti.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

 Huwa neċessarju li tiġi definita awtorità nazzjonali regolatorja u superviżorja unika biex 
tiżgura konsistenza u ssaħħaħ l-irwol tagħha. L-awtoritajiet lokali involuti għandhom jibqgħu 
jiġu nfurmati biex jagħtu kontribut għall-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u jemmnu fil-
miżuri adottati mill-awtorità regolatorja u superviżorja.

Emenda 131
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva 
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-
pubbliku dwar il-proċeduri u r-riżultati tal-
attivitajiet ta’ sorveljanza relatati mas-
sikurezza nukleari. Għandhom jiżguraw 
ukoll li l-korpi regolatorji jinfurmaw lill-
pubbliku b’mod effettiv dwar l-oqsma tal-
kompetenza tagħhom. Għandu jiġi żgurat l-
aċċess għall-informazzjoni, skont l-obbligi 

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-
pubbliku u lill-Kummissjoni dwar il-
proċeduri u r-riżultati tal-attivitajiet ta’ 
sorveljanza relatati mas-sikurezza nukleari 
u fil-każijiet kollha ta’ inċident jinfurmaw 
lill-pubbliku mill-aktar fis. Għandhom 
jiżguraw ukoll li l-korpi regolatorji 
jinfurmaw lill-pubbliku b’mod effettiv 
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nazzjonali u internazzjonali rilevanti. dwar l-oqsma tal-kompetenza tagħhom. 
Għandu jiġi żgurat l-aċċess għall-
informazzjoni, skont l-obbligi nazzjonali u 
internazzjonali rilevanti.

Or. de

Emenda 132
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. l-Istati Membri għandhom iħarsu l-
prinċipji findamentaqli tas-sikurezza tal-
IAEA (Prinċipji Fundamentali tas-
Sikurezza tal-IAEA: Prinċipji fundamentali 
tas-sikurezza, Standard tas-Sikurezza 
IAEA Nru SF-1 (2006). Għandhom 
josservaw l-obbligi u r-rekwiżiti 
inkorporati fil-Konvenzjoni dwar is-
Sikurezza Nukleari (IAEA INFCIRC 449 
tal-5 ta’ Lulju 1994).

1. l-Istati Membri għandhom japplikaw l-
prinċipji findamentali tas-sikurezza 
speċifikati fl-Anness ta’ din id-Direttiva li 
tikkonforma mal-prinċipji findamentaqli 
tal-IAEA (Prinċipji Fundamentali tas-
Sikurezza tal-IAEA: Prinċipji fundamentali 
tas-sikurezza, Standard tas-Sikurezza 
IAEA Nru SF-1 (2006)) f’termini ta’ 
lokazzjoni, id-disinn, il-kostruzzjoni, il-
kummissjunar, it-tħaddim jew iż-żarmar 
tal-installazzjonijiet nukleari. Għandhom 
josservaw l-obbligi u r-rekwiżiti 
inkorporati fil-Konvenzjoni dwar is-
Sikurezza Nukleari.

B’mod partikolari għandom jiżguraw li l-
prinċipji applikabbli stipulati fil-prinċipji 
fundamentali tas-sikurezza tal-IAEA jiġu 
implimentati sabiex jassiguraw livell għoli 
ta’ sikurezza fl-installazzjonijiet nukleari, 
li jinkludu inter alia arranġamenti 
effettivi kontra l-perikli radjoloġiċi 
possibbli, il-prevenzjoni u r-reazzjoni 
għal-aċċidenti, il-ġestjoni tal-qdim tal-
impjant, il-ġestjoni fuq perjodu taż-żmien 
twil tal-materjali kollha radjuattivi 
prodotti u informazzjoni dwar il-
popolazzjoni u l-awtoritajiet tal-Istati tal-
madwar.
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Or. en

Emenda 133
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. l-Istati Membri għandhom iħarsu l-
prinċipji findamentaqli tas-sikurezza tal-
IAEA (Prinċipji Fundamentali tas-
Sikurezza tal-IAEA: Prinċipji fundamentali 
tas-sikurezza, Standard tas-Sikurezza 
IAEA Nru SF-1 (2006). Għandhom 
josservaw l-obbligi u r-rekwiżiti 
inkorporati fil-Konvenzjoni dwar is-
Sikurezza Nukleari (IAEA INFCIRC 449 
tal-5 ta’ Lulju 1994).

1. l-Istati Membri għandhom iħarsu l-
prinċipji findamentaqli tas-sikurezza tal-
IAEA (Prinċipji Fundamentali tas-
Sikurezza tal-IAEA: Prinċipji fundamentali 
tas-sikurezza, Standard tas-Sikurezza 
IAEA Nru SF-1 (2006). Għandhom 
josservaw l-obbligi u r-rekwiżiti 
inkorporati fil-Konvenzjoni dwar is-
Sikurezza Nukleari (IAEA INFCIRC 449 
tal-5 ta’ Lulju 1994).

B’mod partikolari għandom jiżguraw li l-
prinċipji applikabbli stipulati fil-prinċipji 
fundamentali tas-sikurezza tal-IAEA jiġu 
implimentati sabiex jassiguraw livell għoli
ta’ sikurezza fl-installazzjonijiet nukleari, li 
jinkludu inter alia arranġamenti effettivi 
kontra l-perikli radjoloġiċi possibbli, il-
prevenzjoni u r-reazzjoni għal-aċċidenti, il-
ġestjoni tal-qdim tal-impjant, il-ġestjoni 
fuq perjodu taż-żmien twil tal-materjali 
kollha radjuattivi prodotti u informazzjoni 
dwar il-popolazzjoni u l-awtoritajiet tal-
Istati tal-madwar.

B’mod partikolari għandom jiżguraw li l-
prinċipji applikabbli stipulati fil-prinċipji 
fundamentali tas-sikurezza tal-IAEA jiġu 
implimentati u jittieħdu l-miżuri 
neċessarji sabiex jassiguraw l-ogħla livell 
ta’ sikurezza fl-installazzjonijiet nukleari, li 
jinkludu inter alia operazzjoni ta’ 
faċilitajiet nukleari għal standard li 
tirrifletti  fit-teknika avvanzata tal-prattiċi 
tekniċi tal-UE,f’konsiderazzjonijiet 
regolatorji u operazzjonali, arranġamenti 
effettivi kontra l-perikli radjoloġiċi 
possibbli, il-prevenzjoni ta’ inċidenti u 
aċċidenti  u r-reazzjoni għal-aċċidenti, il-
ġestjoni tal-qdim tal-impjant, il-ġestjoni 
fuq perjodu taż-żmien twil tal-materjali 
kollha radjuattivi prodotti u informazzjoni 
dwar il-popolazzjoni u l-awtoritajiet tal-
Istati tal-madwar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li anqas inċidenti minuri, ikklassifikati bħala aċċidenti, jiġu wkoll evitati, 
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speċjalment jekk ikun hemm konsegwenzi radjoloġiċi.

Emenda 134
Vladimír Remek

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. l-Istati Membri għandhom iħarsu l-
prinċipji findamentaqli tas-sikurezza tal-
IAEA (Prinċipji Fundamentali tas-
Sikurezza tal-IAEA: Prinċipji 
fundamentali tas-sikurezza, Standard tas-
Sikurezza IAEA Nru SF-1 (2006). 
Għandhom josservaw l-obbligi u r-
rekwiżiti inkorporati fil-Konvenzjoni dwar 
is-Sikurezza Nukleari 
(IAEA INFCIRC 449 tal-5 ta’ Lulju 
1994).

1. l-Istati Membri għandhom jadottaw 
proviżjonijiet fuq is-sikurezza nukleari 
bid-dover li jikkunsidraw il-prattiċi 
relevanti internazzjonali, bħal 
fundamenti, standards u gwidi tal-IAEA.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fundament legali għad-direttiva, Artikoli  31-32 fit-trattat EURATOM , ma jemmnux fis-
sħiħ fl-IAEA Prinċipji Fundamentali tas-Sikurezza jew prinċipji fundamentali individwali
minn dan id-dokument. Sabiex jidħlu fid-direttiva, iridu jiġu modifikati. Problemi ta’ 
interpretazzjoni jistgħu joħorġu wara meta l-prinċipji fundamentali jiġu implimentati mill-
Istati Membri u jistgħu wkoll joħolqu riskju ta’ appelli mhux neċessarji lill-QEĠ. Referenza 
għall-Konvenzjoni dwar is-Sikurezza Nukleari (KSN) tirriżulta bażikament fl-istess problema 
ladarba Euratom għadha ma rratifikatx l-artikoli kollha fil-Konvenzjoni.

Emenda 135
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. l-Istati Membri għandhom iħarsu l- 1. l-Istati Membri għandhom iħarsu l-
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prinċipji findamentaqli tas-sikurezza tal-
IAEA (Prinċipji Fundamentali tas-
Sikurezza tal-IAEA: Prinċipji fundamentali 
tas-sikurezza, Standard tas-Sikurezza 
IAEA Nru SF-1 (2006). Għandhom 
josservaw l-obbligi u r-rekwiżiti 
inkorporati fil-Konvenzjoni dwar is-
Sikurezza Nukleari (IAEA INFCIRC 449 
tal-5 ta’ Lulju 1994).

prinċipji findamentaqli tas-sikurezza tal-
IAEA (Prinċipji Fundamentali tas-
Sikurezza tal-IAEA: Prinċipji fundamentali 
tas-sikurezza, Standard tas-Sikurezza 
IAEA Nru SF-1 (2006). Għandhom 
josservaw l-obbligi u r-rekwiżiti 
inkorporati fil-Konvenzjoni dwar is-
Sikurezza Nukleari (IAEA INFCIRC 449 
tal-5 ta’ Lulju 1994) u l-Konvenzjoni 
Konġunta dwar is-Sikurezza Nukleari tal-
Ġestjoni Sigura tal-Fjuwil Nukleari Użat 
u Skart Radjuattiv(IAEA INFCIRC 546 
tal- 24 ta’ Diċembru 1997).

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-Konvenzjoni Konġunta dwar is-Sikurezza Nukleari tal-Ġestjoni Sigura tal-Fjuwil Nukleari 
Użat u Skart Radjuattiv(IAEA INFCIRC 546 tal- 24 ta’ Diċembru 1997) skond din ir-regola 
hija wieħed mid-dokumenti ewlenin f’dan il-qasam.

Emenda 136
Atanas Paparizov

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. l-Istati Membri għandhom iħarsu l-
prinċipji findamentaqli tas-sikurezza tal-
IAEA (Prinċipji Fundamentali tas-
Sikurezza tal-IAEA: Prinċipji fundamentali 
tas-sikurezza, Standard tas-Sikurezza 
IAEA Nru SF-1 (2006)). Għandhom 
josservaw l-obbligi u r-rekwiżiti 
inkorporati fil-Konvenzjoni dwar is-
Sikurezza Nukleari (IAEA INFCIRC 449 
tal-5 ta’ Lulju 1994).

1. Għal-lokazzjoni, id-disinn, il-
kostruzzjoni, il-kummissjunar, it-tħaddim 
jew iż-żarmar tal-installazzjonijiet 
nukleari, l-Istati Membri għandhom 
japplikaw il-prinċipji findamentaqli tas-
sikurezza tal-IAEA (Prinċipji 
Fundamentali tas-Sikurezza tal-IAEA: 
Prinċipji fundamentali tas-sikurezza, 
Standard tas-Sikurezza IAEA Nru SF-
1 (2006)) bħalma hu speċifikat fl-Anness. 
Għandhom japplikaw l-obbligi u r-
rekwiżiti inkorporati fil-Konvenzjoni dwar 
is-Sikurezza Nukleari 
(IAEA INFCIRC 449 tal-5 ta’ Lulju 1994).
________________________________________________________________
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1OJ L 318, 11.12.1999, p. 20 and OJ L 172, 
6.5.2004, p. 7.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għal Emenda 28 fuq l-Artikolu 6 - paragrafu 1 - subparagrafu 1 Abbozz 
tar-rapport. Aktar minhekk, il-miżuri kollha dwar il-liċenzji għandhom ikunu espliċitament 
imsemmija (lokazzjoni, id-disinn, il-kostruzzjoni, il-kummissjunar, it-tħaddim jew iż-żarmar 
tal-installazzjonijiet nukleari).

Emenda 137
Herbert Reul

Proposta għal direttiva 
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. l-Istati Membri għandhom iħarsu l-
prinċipji findamentaqli tas-sikurezza tal-
IAEA (Prinċipji Fundamentali tas-
Sikurezza tal-IAEA: Prinċipji fundamentali 
tas-sikurezza, Standard tas-Sikurezza 
IAEA Nru SF-1 (2006). Għandhom
josservaw l-obbligi u r-rekwiżiti 
inkorporati fil-Konvenzjoni dwar is-
Sikurezza Nukleari (IAEA INFCIRC 449 
tal-5 ta’ Lulju 1994).

1. l-Istati Membri għandhom iħarsu l-
partijiet relevanti għall-ħolqien ta’ qafas 
Komunitarju għas-sikurezza nukleari tal-
prinċipji fundamentali tas-sikurezza tal-
IAEA (Prinċipji Fundamentali tas-
Sikurezza tal-IAEA: Prinċipji fundamentali 
tas-sikurezza, Standard tas-Sikurezza 
IAEA Nru SF-1 (2006)), imniżżlin fil-lista 
eżawrjenti tal-Anness, u josservaw l-
obbligi u r-rekwiżiti relevanti inkorporati 
fil-Konvenzjoni dwar is-Sikurezza 
Nukleari (IAEA INFCIRC 449 tal-5 ta’ 
Lulju 1994).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Prinċipji Fundamentali tas-Sikurezza tal-IAEA u l-Konvenzjoni dwar is-Sikurezza Nukleari 
jkopru wkoll diversi taqsimiet ta’ attivitajiet u stallazzjonijiet li mhumiex inklużi fil-proposta 
għal direttiva. Il-partijiet tal-Prinċipji Fundamentali tas-Sikurezza tal-IAEA u tal-
Konvenzjoni dwar is-Sikurezza Nukleari li huma relevanti għal din id-direttiva u li għandhom 
jiġu inkorporati f’qafas Komunitarju tal-UE jiġu speċifikati fl-Anness.
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Emenda 138
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. l-Istati Membri għandhom iħarsu l-
prinċipji findamentaqli tas-sikurezza tal-
IAEA (Prinċipji Fundamentali tas-
Sikurezza tal-IAEA: Prinċipji fundamentali 
tas-sikurezza, Standard tas-Sikurezza 
IAEA Nru SF-1 (2006). Għandhom
josservaw l-obbligi u r-rekwiżiti 
inkorporati fil-Konvenzjoni dwar is-
Sikurezza Nukleari (IAEA INFCIRC 449 
tal-5 ta’ Lulju 1994).

1. l-Istati Membri għandhom iħarsu: 

-il-partijiet tal-prinċipji fundamentali tas-
sikurezza tal-IAEA (Prinċipji 
Fundamentali tas-Sikurezza tal-IAEA: 
Prinċipji fundamentali tas-sikurezza, 
Standard tas-Sikurezza IAEA Nru SF-
1 (2006)) relevanti għall-installazzjoni kif
mniżżel bis-sħiħ fl-Anness; u
- għandhom josservaw l-obbligi u r-
rekwiżiti applikabbli inkorporati fil-
Konvenzjoni dwar is-Sikurezza Nukleari 
(IAEA INFCIRC 449 tal-5 ta’ Lulju 1994):

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Prinċipji Fundamentali tas-Sikurezza tal-IAEA u is-CNS ukoll tkopri ammont differenti ta’ 
attivitajiet/ installazzjonijiet aktar milli proposti mid-Direttiva. Il-partijiet tal-IAEA  SF u l-
Konvenzjoni tas-Sikurezza Nukleari, relevanti ma’ din id-Direttiva u addattati mal-kuntest 
tal-UE, huma speċifikati fid-dettall fl-Anness.

Emenda 139
Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’mod partikolari għandom jiżguraw li l-
prinċipji applikabbli stipulati fil-prinċipji 
fundamentali tas-sikurezza tal-IAEA jiġu 

B’mod partikolari għandom jiżguraw li l-
prinċipji applikabbli, kif imsemmi fl-
Anness u stipulati fil-prinċipji 
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implimentati sabiex jassiguraw livell għoli
ta’ sikurezza fl-installazzjonijiet nukleari, li 
jinkludu inter alia arranġamenti effettivi 
kontra l-perikli radjoloġiċi possibbli, il-
prevenzjoni u r-reazzjoni għal-aċċidenti, il-
ġestjoni tal-qdim tal-impjant, il-ġestjoni 
fuq perjodu taż-żmien twil tal-materjali 
kollha radjuattivi prodotti u informazzjoni 
dwar il-popolazzjoni u l-awtoritajiet tal-
Istati tal-madwar.

fundamentali tas-sikurezza tal-IAEA jiġu 
implimentati sabiex jassiguraw l-ogħla 
livell ta’ sikurezza fl-installazzjonijiet 
nukleari, li jinkludu inter alia arranġamenti 
effettivi kontra l-perikli radjoloġiċi 
possibbli, il-prevenzjoni u r-reazzjoni għal-
aċċidenti, il-ġestjoni tal-qdim tal-impjant, 
il-ġestjoni fuq perjodu taż-żmien twil tal-
materjali kollha radjuattivi prodotti u 
informazzjoni dwar il-popolazzjoni u l-
awtoritajiet tal-Istati tal-madwar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li l-prinċipji speċifikati huma parti mid-Direttiva fl-Anness ma jfissirx li jissemmew 
hawn bla użu. Partikolarment, bħalma jistgħu jiġu segwiti anke għall-operazzjoni ta’ 
installazzjonijiet akbar, fejn il-problema tas-sikurezza hija aktar gravi.

Emenda 140
Herbert Reul

Proposta għal direttiva 
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tas-sikurezza ta’ reatturi 
tal-enerġija nukleari ġodda, l-Istati 
Membri għandhom jippruvaw jiżviluppaw 
rekwiżiti addizzjonali tas-sikurezza, 
f'konformità mat-titjib kontinwu tas-
sikurezza abbażi tal-livelli ta’ sikurezza 
żviluppati mill-Assoċjazzjoni tar-
Regolaturi Nukleari tal-Ewropa tal-
Punent (WENRA) u b’kollaborazzjoni 
mill-qrib mal-Grupp ta’ Livell Għoli 
Ewropew dwar is-Sikurezza Nukleari u l-
Ġestjoni tal-Iskart.

imħassar

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Direttiva ma tistax timponi lill-Istati Membri obbligi marbuta ma’ riżultati futuri li s’issa ma 
ġewx iddefiniti la fir-rigward tal-kontenut u lanqas fir-rigward taż-żmien. Barra minn hekk is-
sikurezza ta’ reatturi tal-enerġija nukleari ġodda hija koperta mill-Artikolu 6, paragrafu 1, 
fejn huma stabbiliti regoli globali anki għas-sikurezza ta’ reatturi tal-enerġija nukleari 
ġodda.

Emenda 141
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tas-sikurezza ta’ reatturi tal-
enerġija nukleari ġodda, l-Istati Membri 
għandhom jippruvaw jiżviluppaw rekwiżiti 
addizzjonali tas-sikurezza, f'konformità
mat-titjib kontinwu tas-sikurezza abbażi 
tal-livelli ta’ sikurezza żviluppati mill-
Assoċjazzjoni tar-Regolaturi Nukleari tal-
Ewropa tal-Punent (WENRA) u 
b’kollaborazzjoni mill-qrib mal-Grupp ta’ 
Livell Għoli Ewropew dwar is-Sikurezza 
Nukleari u l-Ġestjoni tal-Iskart.

2. Fir-rigward tas-sikurezza ta’ impjanti
tal-enerġija nukleari ġodda, l-Istati Membri 
għandhom jippruvaw jiżviluppaw rekwiżiti 
addizzjonali tas-sikurezza, u jħallu t-titjib 
kontinwu tas-sikurezza abbażi tal-livelli ta’ 
sikurezza żviluppati mill-Assoċjazzjoni tar-
Regolaturi Nukleari tal-Ewropa tal-Punent 
(WENRA) u b’kollaborazzjoni mill-qrib 
mal-Grupp ta’ Livell Għoli Ewropew dwar 
is-Sikurezza Nukleari u l-Ġestjoni tal-
Iskart. Il-bażi għal dawk ir-rekwiżiti ta’ 
titjib tas-sikurezza għandha tittieħed mill-
Industrija u mir-regoli għal impjanti 
ġodda tar-Regolaturi Nukleari, l-
esperjenza operazzjonali, prattiki tajba u 
l-evalwazzjonijiet ta’ sikurezza tal-
impjanti tal-enerġija nukleari, tekniki u 
metodi moderni għall-analiżi ta’ reattur 
tas-sikurezza, l-avvanzi  fir-riċerka  
nukleari  teknoloġika u ta’ sikurezza.

Or. en
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Emenda 142
Vladimír Remek

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tas-sikurezza ta’ reatturi tal-
enerġija nukleari ġodda, l-Istati Membri 
għandhom jippruvaw jiżviluppaw rekwiżiti 
addizzjonali tas-sikurezza, f'konformità 
mat-titjib kontinwu tas-sikurezza abbażi 
tal-livelli ta’ sikurezza żviluppati mill-
Assoċjazzjoni tar-Regolaturi Nukleari tal-
Ewropa tal-Punent (WENRA) u 
b’kollaborazzjoni mill-qrib mal-Grupp ta’ 
Livell Għoli Ewropew dwar is-Sikurezza 
Nukleari u l-Ġestjoni tal-Iskart.

2. Fir-rigward tas-sikurezza ta’ reatturi tal-
enerġija nukleari ġodda, l-Istati Membri 
għandhom jippruvaw jiżviluppaw rekwiżiti 
addizzjonali tas-sikurezza, f'konformità 
mat-titjib kontinwu tas-sikurezza abbażi 
tal-livelli ta’ sikurezza żviluppati mill-
Assoċjazzjoni tar-Regolaturi Nukleari tal-
Ewropa tal-Punent (WENRA) u
b’kollaborazzjoni mill-qrib mal-Grupp ta’ 
Livell Għoli Ewropew dwar is-Sikurezza 
Nukleari u l-Ġestjoni tal-Iskart. 
Rappreżentanti tal-ħaddiema għandhom 
jiġu ppreżentati b’mod adekwat mal-korpi 
Ewropej bħall-Grupp ta’ Livell Għoli 
Ewropew dwar is-Sikurezza Nukleari u l-
Ġestjoni tal-Iskart.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħaddiema jkunu f’riskji diretti ta’ radjazzjoni fl-istadji kollha tat- tħaddim u anke waqt iż-
żarmar tal-installazzjoni nukleari meta jimmaniġġaw u jaħżnu l-iskart. Għandhom tagħrif 
mill-qrib tas-suġġetti tar-riskji u l-kulturi tas-sikurezza. Rappreżentanti tal-ħaddiema 
għandhom għalhekk jiġu ppreżentati b’mod adekwat fil-Grupp ta’ Livell Għoli. Ir-
rappreżentanza tista’ tkun permezz ta’ msieħba soċjali Ewropej rikonoxxuti. Din l-emenda 
tkun valida wkoll jekk l-emenda 30 tar-rapporteur tiġi adottata.

Emenda 143
Vladimír Remek

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tas-sikurezza ta’ reatturi tal-
enerġija nukleari ġodda, l-Istati Membri 

2. Fir-rigward tas-sikurezza ta’ reatturi tal-
enerġija nukleari ġodda, l-Istati Membri 
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għandhom jippruvaw jiżviluppaw rekwiżiti 
addizzjonali tas-sikurezza, f'konformità 
mat-titjib kontinwu tas-sikurezza abbażi 
tal-livelli ta’ sikurezza żviluppati mill-
Assoċjazzjoni tar-Regolaturi Nukleari tal-
Ewropa tal-Punent (WENRA) u 
b’kollaborazzjoni mill-qrib mal-Grupp ta’ 
Livell Għoli Ewropew dwar is-Sikurezza 
Nukleari u l-Ġestjoni tal-Iskart.

għandhom jippruvaw jiżviluppaw rekwiżiti 
addizzjonali tas-sikurezza, f'konformità 
mat-titjib kontinwu tas-sikurezza abbażi 
tal-livelli ta’ sikurezza żviluppati mill-
Assoċjazzjoni tar-Regolaturi Nukleari tal-
Ewropa tal-Punent (WENRA) u 
b’kollaborazzjoni mill-qrib mal-Grupp ta’ 
Livell Għoli Ewropew dwar is-Sikurezza 
Nukleari u l-Ġestjoni tal-Iskart. 
Rappreżentanti tal-ħaddiema u interessi 
soċjoekonomiċi oħra għandhom jiġu 
ppreżentati b’mod adekwat f’korpi 
Ewropej imwaqqfa mill-Kummissjoni 
Ewropea biex tikkunsidra kwistjonijiet 
dwar is-sikurezza u l-iskart nukleari. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħaddiema jkunu f’riskji diretti ta’ radjazzjoni fl-istadji kollha tat- tħaddim u anke waqt iż-
żarmar tal-installazzjoni nukleari meta jimmaniġġaw u jaħżnu l-iskart. Għandhom tagħrif 
mill-qrib tas-suġġetti tar-riskji u l-kulturi tas-sikurezza. Rappreżentanti tal-ħaddiema 
għandhom għalhekk jiġu ppreżentati b’mod adekwat fil-Grupp ta’ Livell Għoli. Ir-
rappreżentanza tista’ tkun permezz ta’ msieħba soċjali Ewropej rikonoxxuti.

Emenda 144
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tas-sikurezza ta’ reatturi tal-
enerġija nukleari ġodda, l-Istati Membri 
għandhom jippruvaw jiżviluppaw rekwiżiti 
addizzjonali tas-sikurezza, f'konformità 
mat-titjib kontinwu tas-sikurezza abbażi 
tal-livelli ta’ sikurezza żviluppati mill-
Assoċjazzjoni tar-Regolaturi Nukleari tal-
Ewropa tal-Punent (WENRA) u 
b’kollaborazzjoni mill-qrib mal-Grupp ta’ 
Livell Għoli Ewropew dwar is-Sikurezza 
Nukleari u l-Ġestjoni tal-Iskart.

2. Fir-rigward tas-sikurezza ta’ reatturi tal-
enerġija nukleari ġodda, u sal-adozzjoni 
ta’ standards ta’ sikurezza nukleari mal-
KE kollha, l-Istati Membri għandhom 
jippruvaw jiżviluppaw rekwiżiti 
addizzjonali tas-sikurezza, f'konformità 
mat-titjib kontinwu tas-sikurezza abbażi 
tal-livelli ta’ sikurezza żviluppati mill-
Assoċjazzjoni tar-Regolaturi Nukleari tal-
Ewropa tal-Punent (WENRA) u 
b’kollaborazzjoni mill-qrib mal-Grupp ta’ 
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Livell Għoli Ewropew dwar is-Sikurezza 
Nukleari u l-Ġestjoni tal-Iskart.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta’ standards ta’ sikurezza nukleari mal-UE kollha tirrekkjedi żieda fir-
rekwiżiti tas-sikurezza eżistenti kif ukoll l-introduzzjoni ta’ regoli tas-sikurezza vinkolanti. Il-
proċess għall-introduzzjoni tat-tnejn li huma jista’ jsir simultanjament.

Emenda 145
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tas-sikurezza ta’ reatturi tal-
enerġija nukleari ġodda, l-Istati Membri 
għandhom jippruvaw jiżviluppaw rekwiżiti 
addizzjonali tas-sikurezza, f'konformità 
mat-titjib kontinwu tas-sikurezza abbażi 
tal-livelli ta’ sikurezza żviluppati mill-
Assoċjazzjoni tar-Regolaturi Nukleari tal-
Ewropa tal-Punent (WENRA) u 
b’kollaborazzjoni mill-qrib mal-Grupp ta’ 
Livell Għoli Ewropew dwar is-Sikurezza 
Nukleari u l-Ġestjoni tal-Iskart.

2. Fir-rigward tas-sikurezza ta’ reatturi tal-
enerġija nukleari ġodda, l-Istati Membri 
għandhom jiżviluppaw u jżommu s-
sistema ta’ rekwiżiti addizzjonali tas-
sikurezza, f'konformità mat-titjib kontinwu 
tas-sikurezza abbażi tal-livelli ta’ sikurezza 
żviluppati mill-Assoċjazzjoni tar-
Regolaturi Nukleari tal-Ewropa tal-Punent 
(WENRA) u b’kollaborazzjoni mill-qrib 
mal-Grupp ta’ Livell Għoli Ewropew dwar 
is-Sikurezza Nukleari u l-Ġestjoni tal-
Iskart.

Or. en

Emenda 146
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tas-sikurezza ta’ reatturi tal-
enerġija nukleari ġodda, l-Istati Membri 

(2) Fir-rigward tas-sikurezza ta’ reatturi 
tal-enerġija nukleari ġodda, l-Istati Membri 
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għandhom jippruvaw jiżviluppaw rekwiżiti 
addizzjonali tas-sikurezza, f'konformità 
mat-titjib kontinwu tas-sikurezza abbażi 
tal-livelli ta’ sikurezza żviluppati mill-
Assoċjazzjoni tar-Regolaturi Nukleari tal-
Ewropa tal-Punent (WENRA) u 
b’kollaborazzjoni mill-qrib mal-Grupp ta’ 
Livell Għoli Ewropew dwar is-Sikurezza 
Nukleari u l-Ġestjoni tal-Iskart.

għandhom jippruvaw jiżviluppaw rekwiżiti 
addizzjonali tas-sikurezza, f'konformità 
mat-titjib kontinwu tas-sikurezza abbażi 
tal-livelli ta’ sikurezza żviluppati mill-
Assoċjazzjoni tar-Regolaturi Nukleari tal-
Ewropa tal-Punent (WENRA) u 
b’kollaborazzjoni mill-qrib mal-Korp 
Regolatorju Ewropew.

Or. en

Emenda 147
Anni Podimata

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
pajjiżi terzi kollha li jixtiequ jew jinsabu 
waqt proċess ta’ negozjar għad-dħul fl-
UE jikkonformaw mill-anqas mal-
istandards maħruġa f’din id-Direttiva u l-
prinċipji fl-Anness kif stabbiliti mill-
IAEA.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa fundamentali li jiġi żgurat li l-pajjiżi ġirien tal-UE jsegwu għall-anqas l-istess 
standards tas-sikurezza nukleari, billi r-riżultati tal-inċidenti nukleari huma dejjem 
transkonfinali .
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Emenda 148
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li, sabiex il-konsegwenzi ta’ inċidenti 
gravi fl-installazzjonijiet nukleari jiġu 
limitati, il-kriterji li ġejjin għandhom jiġu 
segwiti dejjem:
- l-ebda azzjoni ta’ protezzjoni ta’ 
emerġenza lil hinn minn 800m mill-
installazzjoni nukleari. 
- l-ebda azzjoni tardatarja fl-ebda ħin lil 
hinn minn 3000m mill-installazzjoni 
nukleari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitazzjoni tal-konsegwenzi ta’ inċidenti gravi huwa fattur importanti tas-sikurezza għaċ-
ċittadini Ewropej. Il-massimu ta’ emmissjonijiet mill-installazzjonijiet nukleari għandhom 
jiġu limitati.  Dan jista’ jintlaħaq billi jiġu limitati l-interventi ta’ emerġenza. Kieku l-
istandards tekniċi tas-sikurezza jiġu applikati, l-interventi jiġu limitati anke f’każ ta’ inċident 
gravi, biex jiġi evitat piż żejjed. Dan il-kriterju għandu jiġi applikat għat-tnejn, reatturi 
eżistenti kif ukoll ġodda.

Emenda 149
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Prijorità għas-sikurezza

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji biex jiżguraw li waqt il-
proċess tal-prattiki kollha direttament 
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relatati mal-installazjonijiet nukleari 
tingħata prijorità lis-sikurezza nukleari .
2 L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri neċessarji għall-protezzjoni tal-
operazzjonali tal-popolazzjoni konformi 
mal-Artikolu 44 tad-Direttiva 
96/29/Euratom u jikkunsidraw l-aspetti 
tas-sikurezza nukleari fl-istadji kollha fiċ-
ċiklu tal-fjuwil nukleari, partikolarment: 
(a) li l-eżami u l-approvazzjoni tal-
pjanijiet tal-installazzjonijiet nukleari u 
tas-siti proposti ta’ tali installazzjonijiet 
jikkunsidraw ukoll l-aspetti tas-sikurezza 
nukleari; u 
(b) li l-aċċettazzjoni fis-servizz ta’ tali 
installazzjonijiet ġodda jikkunsidraw ukoll 
l-aspetti tas-sikurezza nukleari;
(c) li l-liċenzja tal-operazzjoni tal-
installazzjonijiet nukleari tikkunsidra 
wkoll l-aspetti tas-sikurezza nukleari.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
espożizzjoni sofferta mill-pubbliku 
ġenerali u mill-ħaddiema għal radjazzjoni 
jonizzanti waqt il-kostruzzjoni, it-tħaddim 
u ż-żarmar tkun limitata għal-lanqas livell 
possibbli teknikament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu msemmi Prijorità għas-sikurezza, għalhekk bħala tali huwa neċessarju li 
jintbagħat l-aktar messaġġ qawwi lill-pubbliku, lir-regolaturi u lill-operaturi tal-faċilitajiet 
nukleari li s-sikurezza nukleari hija l-ogħla prijorità.
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Emenda 150
Paul Rübig

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 a (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Għal skopijiet ta’ konsulenza u assistenza 
lill-Istati Membri fil-lokalitajiet 
imsemmija fl-Artikolu 6, qed jiġi mwaqqaf 
Korp Rogolatorju Ewropew. Huwa 
għandu jeżamina partikolarment l-
implementazzjoni tajba mill-Istati Membri 
tal-obbligi u r-rekweżiti tas-sikurezza 
msemmija fl-Artikolu 6(1).
Il-Korp Regolatorju Ewropew huwa 
kompost minn Kapijiet tal-korpi 
regolatorji tal-Istati Membri u 
rappreżentanti tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 151
Atanas Paparizov

Proposta għal direttiva 
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 Artikolu 4a
L-istati membri għandhom jiżguraw li:

1. Il-pussessuri tal-liċenzja għandhom 
jiddisinjaw, jibnu, jħaddmu u jżarmaw l-
installazzjonijiet nukleari tagħhom 
f’konformità mad-dispożizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 6(1) u (2).

1. Il-pussessuri tal-liċenzja jkunu
responsabbli għas-sikurezza tal-
installazzjonijiet nukleari tagħhom 
f’konformità mad-dispożizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 6(1) u (2). 

2. Il-pussessuri tal-liċenzja għandhom
jistabbilixxu u jimplimentaw sistemi tal-
ġestjoni li għandhom jiġu vverifikati 
b’mod regolari mill-korp regolatorju.

2. Il-pussessuri tal-liċenzja jistabbilixxu u 
jimplimentaw sistemi tal-ġestjoni li 
għandhom jiġu vverifikati b’mod regolari 
mill-korp regolatorju f’konformità mal-
Artikolu 4.
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3. Il-pussessuri tal-liċenzja għandhom 
jallokaw riżorsi finanzjarji u umani xierqa 
sabiex iwettqu l-obbligi tagħhom.

3. Il-pussessuri tal-liċenzja għandhom 
jallokaw riżorsi finanzjarji u umani xierqa 
sabiex iwettqu l-obbligi tagħhom.

4a. Il-pussessuri tal-liċenzja għandhom 
jikkonformaw ma’ obbligi oħrajn stipulati 
fil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

Or. en

(Jidħol wara l-Artikolu 4 bħala Artikolu 4a)

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva għandha tkun indirizzata lill-Istati Membri u mhux lill-pussessuri tal-liċenzja. It-
tliet dispożizzjonijiet ta’ taħt l-Artikolu 7, li jsiru l-Artikolu 4a (ġdid), mhumiex eżawrjenti, u 
bil-għan li ssir leġiżlazzjoni aktar ċara u komprensiva fil-qasam tas-sikurezza nukleari, 
jeħtieġ li jiżdiedu “obbligi oħrajn stipulati fil-leġiżlazzjoni nazzjonali” f'paragrafu 4 ġdid.

Emenda 152
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pussessuri tal-liċenzja għandhom
jiddisinjaw, jibnu, jħaddmu u jżarmaw l-
installazzjonijiet nukleari tagħhom 
f’konformità mad-dispożizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 6(1) u (2).

1. L-istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-pussessuri tal-liċenzja jiddisinjaw, jibnu, 
iħaddmu u jżarmaw l-installazzjonijiet 
nukleari tagħhom f’konformità mad-
dispożizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 6(1) u 
(2).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva għandha tkun indirizzata lill-Istati Membri u mhux lill-pussessuri tal-liċenzja. 
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Emenda 153
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Esko Seppänen

 Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pussessuri tal-liċenzja għandhom
jiddisinjaw, jibnu, jħaddmu u jżarmaw l-
installazzjonijiet nukleari tagħhom 
f’konformità mad-dispożizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 6(1) u (2).

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-pussessuri tal-liċenzja jinżammu 
responsabbli biex jiddisinjaw, jibnu, 
iħaddmu u jżarmaw l-installazzjonijiet 
nukleari tagħhom f’konformità mad-
dispożizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 6.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva għandha tkun indirizzata lill-Istati Membri u mhux lill-pussessuri tal-liċenzja.

Emenda 154
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pussessuri tal-liċenzja għandhom 
jistabbilixxu u jimplimentaw sistemi tal-
ġestjoni li għandhom jiġu vverifikati 
b’mod regolari mill-korp regolatorju.

2. Il-pussessuri tal-liċenzja għandhom 
jistabbilixxu u jimplimentaw sistemi tal-
ġestjoni li għandhom jiġu vverifikati 
b’mod regolari mill-awtorità nazzjonali 
regolatorja u superviżorja dwar is-
sikurezza nukleari.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa definizzjoni ċara ta’ awtorità unika bil-għan li tiġi żgurata l-konsistenza u li 
jiġi kkonsolidat l-irwol ta’ din l-awtorità. 
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Emenda 155
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pussessuri tal-liċenzja għandhom 
jallokaw riżorsi finanzjarji u umani 
xierqa sabiex iwettqu l-obbligi tagħhom.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aspetti marbuta mal-persunal huma koperti bis-suġġerimenti tal-Anness propost. Barra 
minn hekk, skont l-Artikoli 31 u 32 tal-Kuntratt EURATOM l-UE m’għandhiex id-dritt li 
tirregola fatturi finanzjarji. Għal din ir-raġuni l-UE dderogat mill-Artikolu 11 tal-
Konvenzjoni dwar is-Sikurezza Nukleari, li jinkludi aspetti ta’ dan it-tip. L-istess argument 
japplika għall-użu tar-riżorsi umani. B’żieda ma’ dan, wara r-rakkomandazzjoni ddettaljata 
ta’ Ottubru tal-2006 m’hemmx ħtieġa ta’ rregolar aktar fid-dettall ta’ kwistjonijiet finanzjarji. 

Emenda 156
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pussessuri tal-liċenzja għandhom 
jallokaw riżorsi finanzjarji u umani 
xierqa sabiex iwettqu l-obbligi tagħhom.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-aspetti marbuta mal-persunal huma koperti mis-suġġerimenti tal-Anness propost. B’rabta 
mal-Artikoli 31 u 32 tal-Kuntratt EURATOM l-UE m’għandhiex id-dritt li tirregola fatturi 
finanzjarji. Għal din ir-raġuni l-UE dderogat mill-Artikolu 11 tal-Konvenzjoni dwar is-
Sikurezza Nukleari, li jinkludi aspetti ta’ dan it-tip. L-istess argument japplika għall-użu tar-
riżorsi umani. 
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Emenda 157
Edit Herczog

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pussessuri tal-liċenzja għandhom 
jallokaw riżorsi finanzjarji u umani xierqa 
sabiex iwettqu l-obbligi tagħhom.

3. Il-pussessuri tal-liċenzja għandhom 
jallokaw riżorsi finanzjarji u umani xierqa 
sabiex iwettqu l-obbligi tagħhom. Il-
pussessuri tal-liċenzja għandhom
jippreżentaw, fuq bażi regolari,
evalwazzjoni lill-awtorità regolatorja 
relevanti dwar kwistjonijiet marbuta mal-
impjieg bħas-saħħa u s-sikurezza u l-
kultura ta’ sikurezza, il-kwalifiki u t-
taħriġ, l-għadd tal-impjegati u l-użu ta’
sottokuntratturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa ġeneralment rikonoxxut li l-fattur uman huwa riskju importanti fl-operazzjonijiet 
nukleari. Waqt li r-responsabbiltà tal-possessur tal-liċenzja hija waħda ċara, ir-rapportar fir-
rigward tal-kultura ta’ sikurezza marbuta mal-fattur uman għad jista’ jittejjeb. Rapport 
regolari jippermetti t-titjib. L-emenda hija konsistenti u tikkumplementa l-emenda 35 tar-
rapporteur.

Emenda 158
Vladimír Remek

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pussessuri tal-liċenzja għandhom 
jallokaw riżorsi finanzjarji u umani xierqa 
sabiex iwettqu l-obbligi tagħhom.

3. Il-pussessuri tal-liċenzja għandhom 
jallokaw riżorsi finanzjarji u umani xierqa 
sabiex iwettqu l-obbligi tagħhom. Il-
pussessuri tal-liċenzja għandhom
jippreżentaw, fuq bażi regolari, 
evalwazzjoni lill-awtorità regolatorja 
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relevanti dwar kwistjonijiet marbuta mal-
impjieg bħas-saħħa u s-sikurezza u l-
kultura ta’ sikurezza, il-kwalifiki u t-
taħriġ, l-għadd tal-impjegati u l-użu ta’ 
sottokuntratturi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa ġeneralment rikonoxxut li l-fattur uman huwa riskju importanti fl-operazzjonijiet 
nukleari. Waqt li r-responsabbiltà tal-possessur tal-liċenzja hija waħda ċara, ir-rappurtar 
dwar il-kultura ta’ sikurezza marbuta mal-fattur uman għad jista’ jittejjeb. Rapport regolari 
jippermetti t-titjib. 

Emenda 159
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pussessuri tal-liċenzja għandhom 
jallokaw riżorsi finanzjarji u umani xierqa 
sabiex iwettqu l-obbligi tagħhom.

3. Il-pussessuri tal-liċenzja għandhom 
jallokaw riżorsi finanzjarji u umani xierqa 
sabiex iwettqu l-obbligi tagħhom u
għandhom jiżguraw li l-persunal maħtur 
ikollu l-kwalifiki kollha meħtieġa.

Or. en

Emenda 160
Edit Herczog

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Kull tliet snin l-awtoritajiet regolatorji 
relevanti għandhom jippreżentaw rapport 
dwar is-sikurezza nukleari u l-kultura ta’ 
sikurezza lill-Kummissjoni Ewropea u lill-
imsieħba soċjali Ewropej. 
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B’konsultazzjoni mal-imsieħba soċjali 
Ewropej il-Kummissjoni Ewropea tista’ 
tipproponi modi ta’ titjib bil-għan li tiġi 
żgurata s-sikurezza nukleari, inkluż il-
ħarsien għas-saħħa fl-ogħla livell 
possibbli fl-UE. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji fundamentali tas-sikurezza li għalihom tirreferi l-KE, u jekk jiġu adottati permezz 
tal-emenda 43 tar-rapporteur, ma jistabbilixxux mod ta’ kif tista’ titjieb l-esperjenza fir-
rigward tas-sikurezza nukleari, b’mod partikolari b’rabta mas-saħħa u s-sigurtà. Kemm l-
Istati Membri u kemm ir-regulaturi, il-KE, l-operaturi u r-rappreżentanti tal-ħaddiema 
jibbenefikaw mill-iskambju regolari ta’ informazzjoni u esperjenza li jippermetti t-titjib u l-
bini ta’ kultura ta’ sikurezza li tkun tal-livell tal-UE. L-imsieħba soċjali kkonċernati huma 
dawk involuti fid-djalogu soċjali intersettorjali u settorjali għas-settur tal-elettriku. 

Emenda 161
Vladimír Remek

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Kull tliet snin l-awtoritajiet regolatorji 
relevanti għandhom jippreżentaw rapport 
dwar is-sikurezza nukleari u l-kultura ta’ 
sikurezza lill-Kummissjoni Ewropea u lill-
imsieħba soċjali Ewropej. 
B’konsultazzjoni mal-imsieħba soċjali 
Ewropej il-Kummissjoni Ewropea tista’ 
tipproponi modi ta’ titjib bil-għan li tiġi 
żgurata s-sikurezza nukleari, inkluż 
ħarsien għas-saħħa fl-ogħla livell 
possibbli fl-UE. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji fundamentali tas-sikurezza li għalihom tirreferi l-KE, u jekk jiġu adottati permezz 
tal-emenda 43 tar-rapporteur, ma jistabbilixxux mod ta’ kif tista’ titjieb l-esperjenza fir-



PE421.201v01-00 78/102 AM\771348MT.doc

MT

rigward tas-sikurezza nukleari, b’mod partikolari b’rabta mas-saħħa u s-sigurtà. Kemm l-
Istati Membri u kemm ir-regulaturi, il-KE, l-operaturi u r-rappreżentanti tal-ħaddiema 
jibbenefikaw mill-iskambju regolari ta’ informazzjoni u esperjenza li jippermetti t-titjib u l-
bini ta’ kultura ta’ sikurezza li tkun tal-livell tal-UE. L-imsieħba soċjali kkonċernati huma 
dawk involuti fid-djalogu soċjali intersettorjali u settorjali għas-settur tal-elettriku. 

Emenda 162
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-pussessuri tal-liċenzja għandhom 
jikkonformaw mal-obbligi l-oħra kollha 
stipulati fil-leġiżlazzjoni nazzjonali. 

Or. en

Emenda 163
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-valutazzjonijiet, l-investigazzjonijiet, 
il-kontrolli u, fejn neċessarju l-azzjonijiet 
ta’ infurzar tas-sikurezza nukleari 
għandhom isiru mill-korp regolatorju fl-
installazzjonijiet nukleari tul il-ħajja kollha 
tal-installazzjonijiet, anke waqt iż-żarmar.

1. Il-valutazzjonijiet, l-investigazzjonijiet, 
il-kontrolli u, fejn neċessarju l-azzjonijiet 
ta’ infurzar tas-sikurezza nukleari 
għandhom isiru mill-awtorità nazzjonali 
regolatorja u superviżorja dwar is-
sikurezza nukleari fl-installazzjonijiet 
nukleari tul il-ħajja kollha tal-
installazzjonijiet, anke waqt iż-żarmar.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa definizzjoni ċara ta’ awtorità unika bil-għan li tiġi żgurata l-konsistenza u li 
jiġi kkonsolidat l-irwol ta’ din l-awtorità. 
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Emenda 164
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-valutazzjonijiet, l-investigazzjonijiet, 
il-kontrolli u, fejn neċessarju l-azzjonijiet 
ta’ infurzar tas-sikurezza nukleari 
għandhom isiru mill-korp regolatorju fl-
installazzjonijiet nukleari tul il-ħajja kollha 
tal-installazzjonijiet, anke waqt iż-żarmar.

1. Il-valutazzjonijiet, l-investigazzjonijiet, 
l-ispezzjonijiet regolari u, fejn neċessarju 
l-azzjonijiet ta’ infurzar tas-sikurezza 
nukleari għandhom isiru mill-korp 
regolatorju fl-installazzjonijiet nukleari tul 
il-ħajja kollha tal-installazzjonijiet, anke 
waqt iż-żarmar.

Or. en

Emenda 165
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’każ ta’ ksur serju jew ripetut tar-regoli 
tas-sikurezza fl-installazzjoni nukleari, il-
korp regolatorju għandu jkollu s-setgħa li 
jirtira l-liċenzja operattiva.

2. F’każ ta’ ksur serju jew ripetut tar-regoli 
tas-sikurezza fl-installazzjoni nukleari, il-
korp regolatorju għandu jagħmel 
pressjoni qawwija fuq il-possessur tal-
liċenzja sabiex jiżgura li l-installazzjoni 
nukleari tittella’ għall-istandard meħtieġ.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex possibbli l-irtirar tal-liċenzja operattiva ta’ faċilità għall-ħżin ta’ fjuwil użat, 
impjant ta’ manifattura ta’ fjuwil nukleari, impjant ta’ arrikkament, faċilità ta’ proċessar 
mill-ġdid, jew anki ta’ reattur (li mhuwiex impjant tal-enerġija nukleari), lanqas wara l-
għeluq tagħhom (jiġifieri mhux suspensjoni biss tal-operat). Il-faċilitajiet għall-ħżin ta’ fjuwil 
użat, l-impjanti ta’ manifattura ta’ fjuwil nukleari, l-impjanti ta’ arrikkament, il-faċilitajiet ta’ 
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proċessar mill-ġdid u r-reatturi rrelatati huma instalazzjonijiet nukleari li jeħtieġu 
sorveljanza u li s-sikurezza tagħhom għandha tkun assolutament iggarantita.

Emenda 166
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’każ ta’ ksur serju jew ripetut tar-regoli 
tas-sikurezza fl-installazzjoni nukleari, il-
korp regolatorju għandu jkollu s-setgħa li 
jirtira l-liċenzja operattiva.

2. F’każ ta’ ksur serju jew ripetut tar-regoli 
tas-sikurezza fl-installazzjoni nukleari, l-
awtorità nazzjonali regolatorja u 
superviżorja dwar is-sikurezza nukleari
għandu jkollha s-setgħa li tirtira l-liċenzja 
operattiva.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa definizzjoni ċara ta’ awtorità unika bil-għan li tiġi żgurata l-konsistenza u li 
jiġi kkonsolidat l-irwol ta’ din l-awtorità.

Emenda 167
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-korp regolatorju għandu jkollu s-
setgħa li jordna li jitwaqqaf l-operat ta’ 
kwalunkwe impjant nukleari fil-każ li 
jitqies li s-sikurezza ma tkunx garantita 
b’mod sħiħ.

3. Il-korp regolatorju għandu jkollu s-
setgħa li jordna li jingħalaq kull reattur 
nukleari jew muntaġġ kritiku jew 
subkritiku fil-każ li jitqies li s-sikurezza 
ma tkunx garantita b’mod sħiħ.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

L-għan tar-regulament ikopri l-installazzjonijiet nukleari kollha, inkluż ir-reatturi tal-
enerġija nukleari, ir-reatturi tar-riċerka u l-muntaġġi kritiċi. F’każijiet ta’ ksur tar-regoli 
dwar is-sikurezza nukleari l-installazzjonijiet ikkonċernati dwan għandhom jingħalqu. Dan se 
jnaqqas biss ir-riskji, u madankollu jkollhom jibqgħu jiġu mmonitorjati.  

Emenda 168
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-korp regolatorju għandu jkollu s-
setgħa li jordna li jitwaqqaf l-operat ta’ 
kwalunkwe impjant nukleari fil-każ li 
jitqies li s-sikurezza ma tkunx garantita 
b’mod sħiħ.

3. L-awtorità nazzjonali regolatorja u 
superviżorja dwar is-sikurezza nukleari
għandu jkollha s-setgħa li tordna li 
jitwaqqaf l-operat ta’ kwalunkwe impjant 
nukleari fil-każ li jitqies li s-sikurezza ma 
tkunx garantita b’mod sħiħ.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa definizzjoni ċara ta’ awtorità unika bil-għan li tiġi żgurata l-konsistenza u li 
jiġi kkonsolidat l-irwol tagħha.

Emenda 169
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Riżorsi finanzjarji

1. Kull Stat Membru għandu jieħu l-
miżuri adattati biex jiżgura li riżorsi 
finanzjarji adegwati jkunu disponibbli 
għall-appoġġ tas-sikurezza ta’ kull 
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installazzjoni nukleari matul u wara t-
tmiem tal-ħajja operattiva tagħha.
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
riżorsi finanzjarji suffiċjenti biex ikopru l-
infiq tal-ġestjoni tal-iskart u taż-żarmar 
ta’ kull installazzjoni nukleari, 
b’kunsiderazzjoni tal-perjodu meħtieġ ta’ 
żmien, ikunu disponibbli bħala fondi fil-
ħin maħsub. Dawn il-fondi għandhom 
jissodisfaw il-kriterji minimi mniżżla fl-
Anness kif ukoll dawk ta’ kull 
leġiżlazzjoni Komunitarja relevanti. Barra 
minn hekk fi żmien sitt xhur il-
Kummissjoni għandha tipproponi 
leġiżlazzjoni taħt it-Trattat KE bil-għan li 
tiġi żgurata d-disponibilità ta’ fondi għaż-
żarmar fil-futur u li jiġu evitati ostakli 
għall-kompetizzjoni ġusta fis-suq tal-
enerġija. L-Istati Membri għandhom 
jadottaw kontabilità separata għall-
finanzjament ta’ attivitajiet futuri ta’ 
żarmar jew ta’ ġestjoni tal-iskart. Ta’ kull 
sena dawn il-fondi għandhom jiġu 
rriveduti u awditjati minn korp 
indipendenti, bħalma huma r-regolaturi 
jew il-korpi regolatorji, bil-għan li jiġi 
vverifikat li d-dħul ta’ finanzi u l-imgħax 
irrelatat, maħsuba għall dawn l-attivitajiet 
futuri, jintużaw għal dawn l-iskopijiet 
biss, jiġifieri għal attivitajiet ta’ żarmar 
jew ġestjoni tal-iskart, u mhux jintefqu
fuq il-finanzjament dirett jew indirett ta’
attivitajiet fis-suq. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’Marzu tal-2002 il-Parlament osserva fl-ewwel qari tiegħu tad-Direttiva tas-Suq tal-
Elettriku li l-ġestjoni tal-fondi maħsuba għaż-żarmar u l-ġestjoni tal-iskart tħalli impatt fuq l-
operazzjoni tas-suq tal-elettriku minħabba vantaġġi finanzjarji potenzjali favur dawk il-
faċilitajiet li għandhom aċċess għall-fondi tagħhom għaż-żarmar u l-ġestjoni tal-iskart u 
jistgħu jużawhom biex jiksbu swieq ġodda. Għal din ir-raġuni jeħtieġ li taħt it-Trattat KE 
jitfasslu linji-gwida u mekkaniżmi tal-konformità aktar ċari sabiex jitneħħa dan it-tgħawwiġ li 
hemm fis-suq.
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Emenda 170
Edit Herczog

Proposta għal direttiva
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-edukazzjoni xierqa u l-opportunitajiet ta’ 
taħriġ għal taħriġ teoretiku u prattiku 
kontinwu fis-sikurezza nukleari 
għandhom jiġu magħmula disponibbli mill-
Istati Membri separatament u permezz ta’ 
kooperazzjoni trans-nazzjonali.

Bil-għan li jinbnew riżorsi umani 
nazzjonali adegwati biex titqies is-
sikurezza tal-installazzjonijiet nukleari, l-
edukazzjoni xierqa u l-opportunitajiet 
għandhom jiġu magħmula disponibbli mill-
Istati Membri separatament u permezz ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-KE tidher li tkopri biss l-edukazzjoni u t-taħriġ tal-ħaddiema preżenti u ma 
tikkunsidrax il-bżonn ta’ ġenerazzjonijiet futuri ta’ esperti biex imexxu ’l quddiem is-sikurezza 
nukleari fl-Istati Membri. 

Emenda 171
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-edukazzjoni xierqa u l-opportunitajiet ta’ 
taħriġ għal taħriġ teoretiku u prattiku 
kontinwu fis-sikurezza nukleari għandhom 
jiġu magħmula disponibbli mill-Istati 
Membri separatament u permezz ta’ 
kooperazzjoni trans-nazzjonali.

L-edukazzjoni xierqa u l-opportunitajiet ta’ 
taħriġ għal taħriġ teoretiku u prattiku 
kontinwu fis-sikurezza nukleari, inklużi
programmi ta’ skambju, għandhom jiġu 
magħmula disponibbli mill-Istati Membri 
separatament u permezz ta’ kooperazzjoni 
transnazzjonali obbligatorja.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-koperazzjoni transnazzjonali hija essenzjali sabiex jiġu żgurati livelli konsistenti ta’ 
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għarfien espert, b’mod partikulari fil-qasam tas-sikurezza nukleari. L-introduzzjoni 
sistematika ta’ programmi ta’ skambju huwa mod tajjeb ta’ kif jistgħu jiġu żgurati l-għarfien 
espert prattiku u l-qsim ta’ prattiki tajbin. 

Emenda 172
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-edukazzjoni xierqa u l-opportunitajiet ta’ 
taħriġ għal taħriġ teoretiku u prattiku 
kontinwu fis-sikurezza nukleari għandhom 
jiġu magħmula disponibbli mill-Istati 
Membri separatament u permezz ta’ 
kooperazzjoni trans-nazzjonali.

L-edukazzjoni xierqa u l-opportunitajiet ta’ 
taħriġ għal taħriġ teoretiku u prattiku 
kontinwu fis-sikurezza nukleari u l-
preservazzjoni tat-tagħrif nukleari 
għandhom jiġu magħmula disponibbli mill-
Istati Membri separatament u permezz ta’ 
kooperazzjoni transnazzjonali.

Or. en

Emenda 173
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippreżentaw 
rapport lill-Kummissjoni dwar l-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva sa 
mhux iżjed tard minn [tliet snin wara d-
dħul fis-seħħ], u kull tliet snin wara. 
Abbażi tal-ewwel rapport, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-Kunsill 
dwar il-progress li jkun sar fl-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, 
akkompanjat, jekk xieraq, bi proposti 
leġiżlattivi.

L-Istati Membri għandhom jippreżentaw 
rapport lill-Kummissjoni dwar il-miżuri li 
jkunu ħadu sabiex jaqdu l-obbligi 
tagħhom taħt din id-Direttiva kif ukoll 
dwar il-qagħda tas-sikurezza fl-
installazzjonijiet nukleari li jinsabu fit-
territorju tagħhom sa mhux iżjed tard 
minn sena wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva u kull sena wara.

Kull sentejn il-Kummissjoni għandha 
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tippreżenta rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva kif ukoll 
dwar il-qagħda tas-sikurezza nukleari fil-
Komunità fuq il-bażi tar-rapporti 
ppreżentati mill-Istati Membri. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħaq l-ogħla livell ta’ sikurezza fl-installazzjonijiet nukleari, din id-Direttiva 
timmira li tistabbilixxi obbligi bażiċi u prinċipji ġenerali li abbażi tagħom jiġu adottati 
standards tas-sikurezza komuni wara r-reviżjoni ta’ din id-Direttiva fi żmien sentejn wara d-
dħul tagħha fis-seħħ. 

Emenda 174
Vladimir Urutchev

Proposta għal direttiva
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippreżentaw 
rapport lill-Kummissjoni dwar l-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva sa 
mhux iżjed tard minn [tliet snin wara d-
dħul fis-seħħ], u kull tliet snin wara. 
Abbażi tal-ewwel rapport, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-Kunsill 
dwar il-progress li jkun sar fl-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, 
akkompanjat, jekk xieraq, bi proposti 
leġiżlattivi.

L-Istati Membri għandhom jippreżentaw 
rapport lill-Kummissjoni dwar l-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva 
flimkien mas-sottomissjoni tar-rapporti 
nazzjonali taħt il-Konvenzjoni dwar is-
Sikurezza Nukleari. Abbażi ta’ dawn ir-
rapporti, il-Kummissjoni għandha 
tirrapporta regolarment lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar il-progress li 
jkun sar fl-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva, akkompanjat, jekk xieraq, bi 
proposti leġiżlattivi.

Or. en
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Emenda 175
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippreżentaw 
rapport lill-Kummissjoni dwar l-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva sa 
mhux iżjed tard minn [tliet snin wara d-
dħul fis-seħħ], u kull tliet snin wara. 
Abbażi tal-ewwel rapport, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-Kunsill 
dwar il-progress li jkun sar fl-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, 
akkompanjat, jekk xieraq, bi proposti 
leġiżlattivi.

L-Istati Membri għandhom jippreżentaw 
rapport lill-Kummissjoni dwar l-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva sa 
mhux iżjed tard minn [tliet snin wara d-
dħul fis-seħħ], u kull sena wara. Abbażi 
tal-ewwel rapport, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-Kunsill 
dwar il-progress li jkun sar fl-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, 
akkompanjat, jekk xieraq, bi proposti 
leġiżlattivi.

Or. de

Emenda 176
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
Reviżjoni

Fuq il-bażi tal-ewwel rapport ippreżentat 
mill-Istati Membri f’konformità mal-
Artikolu 11, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill proposta għall-adozzjoni ta’ 
standards vinkolanti tas-sikurezza fi 
żmien sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ din 
id-Direttiva.
Dawk l-istandards vinkolanti tas-
sikurezza għandhom ikunu msejsa fuq il-
livelli tas-sigurtà żviluppati mid-WENRA 
f’koperazzjoni mill-qrib mal-Grupp 
Ewropew ta’ Livell Għoli dwar is-
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Sikurezza Nukleari u and l-Ġestjoni tal-
Iskart u kkumplimentati bit-twaqqif ta’ 
mekkaniżmi ta’ kontroll applikati mal-UE 
kollha. Rekwiżiti u mekkaniżmi bħal 
dawn għandhom jiggarantixxu livell għoli 
ta’ sikurezza f’konformità mal-aktar 
żviluppi teknoloġiċi reċenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minflok tintroduċi mekkaniżmu ta’ infurzar ta’ valur dubjuż għal konvenzjoni internazzjonali 
eżistenti, id-Direttiva għandha tadotta mekkaniżmu li jistabbilixxi u jsaħħaħ b’mod effettiv l-
istandards ta’ sikurezza komuni li jeħtieġu l-aħħar jew l-aħjar teknoloġija, prattiki, tħaddim u 
reġimi regolatorji disponibbli li japplikaw għall-faċilitajiet nukleari kollha li qed joperaw fl-
UE, kif mitlub ukoll f'Novembru 1998 mill-Kunsill tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni u fir-
Rakkomandazzjoni PARCOM 91/4 dwar skart radjuattiv skont il-Konvenzjoni OSPAR.

Emenda 177
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva
Anness (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness
MIRA TA’ SIKUREZZA

Il-mira ta’ sikurezza fundamentali hija l-
protezzjoni tal-ħaddiema u l-pubbliku 
ġenerali mill-effetti ta’ ħsara tar-
radjazzjoni jonizzanti li jistgħu jiġu 
kkawżati mill-installazzjonijiet nukleari.
1. Sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-
ħaddiema u l-pubbliku ġenerali, l-
installazzjonijiet nukleari għandhom 
jitmexxew b’mod li jwassal għall-ogħla 
standards ta’ sikurezza li jistgħu jintlaħqu
b’mod raġonevoli u b’kunsiderazzjoni ta’ 
fatturi ekonomiċi u soċjali.
B’żieda mal-miżuri marbuta mal-ħarsien 
tas-saħħa stipulati fl-istandards bażiċi tal-
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Euratom (Direttiva 96/29/Euratom), 
għandhom jittieħdu l-miżuri li ġejjin: 
- tnaqqis tal-probabbiltà ta’ avvenimenti li 
jistgħu jwasslu għal telf tal-kontroll fuq 
il-qalba ta’ reattur nukleari, il-katina ta’ 
reazzjonijiet nukleari jew għajn 
radjuattiva u
- mitigazzjoni tal-konsegwenzi ta’ 
avvenimenti bħal dawn fil-każ li jseħħu.
2. Il-mira ta’ sikurezza fundamentali 
għandha titqies għall-installazzjonijiet 
nukleari kollha u għall-istadji kollha tal-
ħajja tal-installazzjoni nukleari
PRINĊIPJI TAS-SIKUREZZA
Prinċipju 1: Responsabbiltà għas-
sikurezza
Kull Stat Membru għandu jiżgura li r-
responsabbiltà primarja għas-sikurezza 
ta’ installazzjoni nukleari tkun fuq il-
pussessur tal-liċenzja u għandu jieħu l-
passi adegwati biex jiżgura li dawn il-
pussessuri tal-liċenzja kollha jwettqu r-
responsabbiltà tagħhom.
1.1 Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
pussessur tal-liċenzja jkun adotta miżuri 
biex:
- jistabbilixxi u jżomm għaddejjin il-
kompetenzi meħtieġa;
- jipprovdi taħriġ u tagħrif adegwati;
- jistabbilixxi proċeduri u arranġamenti 
biex iżomm is-sikurezza kif għandha tkun 
taħt il-kundizzjonijiet kollha;
- jivverifika d-disinn xieraq u l-kwalità 
adegwata tal-installazzjonijiet nukleari;
- jiżgura l-kontroll sikur tal-materjal 
radjuattiv kollu li jintuża jew jkun prodott
jew merfugħ;
- jiżgura l-kontroll sikur tal-iskart 
radjuattiv kollu li jiġi ġġenerat
bil-għan li titwettaq ir-responsabbiltà
għas-sikurezza ta’ installazzjoni nukleari.
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Dawn ir-responsabbiltàjiet għandhom 
ikunu mwettqa skont l-objettivi u r-
rekwiżiti applikabbli tas-sikurezza kif 
stabbilit jew approvati mill-korp 
regolatorju, u t-twettiq tagħhom għandu 
jkun żgurat permezz tal-implimentazzjoni 
tas-sistema ta’ ġestjoni.
Prinċipju 2: Tmexxija u ġestjoni għas-
sikurezza
It-tmexxija u l-ġestjoni effettivi għas-
sikurezza għandhom ikunu stabbiliti u 
sostnuti fl-organizzazzjonijiet kollha li 
għandhom x’jaqsmu mas-sikurezza 
nukleari.
2.1 It-tmexxija fi kwistjonijiet ta’ 
sikurezza trid tintwera fil-livelli l-aktar 
għolja f’organizzazzjoni. Sistema ta’ 
ġestjoni effettiva għandha tiġi 
implimentata u tinżamm kif għandha tkun 
u trid tintegra l-elementi kollha tal-
ġestjoni sabiex ir-rekwiżiti għas-sikurezza 
jkunu stabbiliti u applikati b’mod koerenti 
ma’ rekwiżiti oħra, inklużi dawk li 
għandhom x’jaqsmu mal-prestazzjoni tal-
bniedem, mal-kwalità u mas-sikurezza, u 
sabiex is-sikurezza ma tiġix kompromessa 
minn rekwiżiti jew domandi oħra. 
Is-sistema ta’ ġestjoni trid tiżgura wkoll il-
promozzjoni ta’ kultura ta’ sikurezza, il-
valutazzjoni regolari tal-prestazzjoni tas-
sikurezza u l-applikazzjoni tal-lezzjonijiet 
li wieħed ikun tgħallem mill-esperjenza. 
2.2 Kultura ta’ sikurezza li tkun tirregola 
l-attitudnijiet u l-imġiba fir-rigward tas-
sikurezza tal-organizzazzjonijiet u tal-
individwi kollha kkonċernati trid tkun 
integrata fis-sistema ta' ġestjoni. Kultura 
ta’ sikurezza tinkludi:
- l-impenn individwali u kollettiv lejn is-
sikurezza min-naħa tat-tmexxija, tal-
ġestjoni u tal-persunal fil-livelli kollha;
- il-kontabilità tal-organizzazzjonijiet u 
tal-individwi fil-livelli kollha għas-
sikurezza;
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- il-miżuri li għandhom il-għan li 
jinkoraġġixxu attitudni fejn wieħed 
jistaqsi u jitgħallem u li jiskoraġġixxu l-
kompjaċenza fir-rigward tas-sikurezza.
2.3 Is-sistema ta’ ġestjoni għandha 
tagħraf il-firxa kollha kemm hi tal-
interazzjonijiet tal-individwi fil-livelli 
kollha mat-teknoloġija u mal-
organizzazzjonijiet. Sabiex ikunu evitati l-
fallimenti tas-sigurtà, dawk sinifikanti 
mil-lat uman u dawk mil-lat ta’ 
organizzazzjoni, għandhom jitqiesu l-
fatturi umani u jridu jkunu appoġġjati 
kemm il-prestazzjoni tajba u kemm il-
prattiki tajba.
Prinċipju 3: Valutazzjoni tas-sikurezza
Għandhom jitwettqu valutazzjonijiet 
komprensivi u sistematiċi tas-sikurezza 
qabel il-kostruzzjoni u l-ikkummissjunar 
ta’ installazzjoni nukleari u tul il-ħajja 
kollha tagħha. Għandu jintuża approċċ 
iggradat b’kunsiderazzjoni tal-kobor tar-
riskji potenzjali kkawżati mill-
installazzjoni nukleari. 
3.1 Il-korp regolatorju għandu jirrikjedi 
valutazzjoni dwar is-sikurezza nukleari 
għall-installazzjonijiet nukleari kollha, 
f’konsistenza ma’ approċċ iggradat. Din 
il-valutazzjoni tas-sikurezza għandha 
tinvolvi l-analiżi sistematika tal-
operazzjoni normali u l-effetti tagħha, tal-
modi kif jistgħu jseħħu fallimenti u tal-
konsegwenzi ta’ fallimenti bħal dawn. Il-
valutazzjonijiet tas-sikurezza jkopru l-
miżuri tas-sikurezza meħtieġa għall-
kontroll tar-riskju, u l-karatteristiċi tas-
sikurezza li jkunu ddisinjati u maħduma 
bl-inġinerija huma vvalutati biex jintwera 
li huma jissodisfaw il-funzjonijiet ta’ 
sikurezza rekwiżiti minnhom. Fejn ikunu 
mitluba miżuri ta’ kontroll jew azzjonijiet 
tal-operatur biex tinżamm kif għandha 
tkun is-sikurezza, għandha ssir 
valutazzjoni inizjali tas-sikurezza biex 
jintwera li l-arranġamenti li jkunu saru 
jkunu robusti u li huma ta' min jafda 
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fuqhom. Permess għal installazzjoni 
nukleari għandu jingħata biss minn Stat 
Membru, ladarba jkun intwera għas-
sodisfazzjon tal-korp regolatorju li l-
miżuri tas-sigurtà proposti jkunu 
adegwati.
3.2 Il-valutazzjoni tas-sikurezza għandha 
tkun irripetuta jew kollha kemm hi jew 
parti minnha skont ma jkun meħtieġ 
aktar tard fit-tmexxija tal-operazzjonijiet 
sabiex jitqiesu ċ-ċirkustanzi li jkunu 
nbidlu (bħal m’huma l-applikazzjoni ta’ 
standards ġodda jew żviluppi xjentifiċi u 
teknoloġiċi), ir-rappurtar lura tal-
esperjenza tat-tħaddim, modifiki u l-effetti 
li jiġu mill-qdumija. Għal operazzjonijiet 
li jkomplu fuq perjodi twal ta’ żmien, il-
valutazzjonijiet huma eżaminati mill-ġdid 
u rripetuti skont ma jkun meħtieġ. Il-
kontinwazzjoni ta’ operazzjonijiet bħal 
dawn hija suġġetta għal dawn il-
valutazzjonijiet mill-ġdid li juru li l-miżuri 
tas-sikurezza jkunu għadhom adegwati.
3.3 Fi ħdan il-valutazzjoni tas-sikurezza 
meħtieġa għandhom jiġu identifikati u 
analizzati l-prekursuri ta’ inċidenti 
(avvenimenti inizjattivi li setgħu jwasslu 
għal kundizzjonijiet ta’ inċident) u 
għandhom jittieħdu miżuri sabiex jiġu 
evitati l-okkorrenzi ta’ inċidenti. 
3.4 Sabiex tissaħħaħ aktar is-sikurezza, 
għandhom jitwettqu proċessi adegwati 
għar-rappurtar lura u l-analiżi tal-
esperjenza tat-tħaddim fl-istess faċilitajiet 
u oħrajn, inkluż l-avvenimenti inizjattivi, 
il-prekursuri ta’ inċidenti, il-kważi-
inċidenti, l-inċidenti u l-atti mhux 
awtorizzati, bil-għan li jservu ta’ tagħlim 
li jista’ jitqassam u jinħadem.
Prinċipju 4: Ottimizzazzjoni tal-ħarsien
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
ħarsien ikun ottimizzat biex jipprovdi l-
ogħla livell ta’ sikurezza li jista’ jintlaħaq 
raġonevolment mingħajr ma jillimitaw bla 
bżonn l-użu tagħhom.
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4.1 L-ottimizzazzjoni tal-ħarsien teħtieġ li 
jsiru ġudizzji rigward is-sinifikat relattiv 
ta’ diversi fatturi, inklużi:
- il-probabbiltà li jseħħu avvenimenti 
prevedibbli u l-konsegwenzi rrelatati;
- il-kobor u d-distribuzzjoni tad-dożi ta’ 
radjazzjoni li wieħed ikun irċieva;
- fatturi ekonomiċi, soċjali u ambjentali li 
huma konsegwenza tar-riskji ta’ 
radjazzjoni.
- l-ottimizzazzjoni tal-ħarsien tfisser ukoll 
l-użu tal-prattiki tajba u tas-sens komun 
skont kemm jista’ jkun prattikament 
possibbli fl-attivitajiet ta’ kuljum.
Prinċipju 5: Prevenzjoni u mitigazzjoni
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
jsiru l-isforzi prattikabbli kollha biex 
ikunu evitati u mitigati l-inċidenti 
nukleari jew tar-radjazzjoni.
5.1 Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
pussessuri tal-liċenzja jagħmlu l-isforzi 
prattikabbli kollha
- biex ikun evitat li jseħħu kundizzjonijiet 
anormali jew inċidenti li jistgħu jwasslu 
għal telf ta’ kontroll;
- biex tkun evitata l-eskalazzjoni ta’ kull 
kundizzjoni anormali jew inċidenti bħal 
dawn li fil-fatt iseħħu; u
- biex tiġi mmitigata kull konsegwenza ta’ 
inċident li twassal għal effetti ta' ħsara;
- bl-implimentazzjoni tad-‘difiża fil-fond’.
5.2 L-applikazzjoni tal-kunċett tad-difiża 
fil-fond għandu jiżgura li l-ebda falliment 
tekniku, mill-bniedem jew 
organizzazzjonali waħdu ma jista’ jwassal 
għal effetti ta’ ħsara, u li l-kumbinazzjoni 
ta’ fallimenti li jistgħu jwasslu għal effetti 
ta' ħsara sinifikanti jkollha probabilità 
baxxa ħafna li sseħħ.
5.3 Id-difiża fil-fond għandha tiġi 
implimentata permezz tal-kumbinazzjoni 
flimkien ta’ livelli konsekuttivi u 
indipendenti ta’ ħarsien li jkollhom ifallu 
kollha kemm huma qabel ma jistgħu jiġu 
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kkawżati effetti ta’ ħsara fuq il-ħaddiema 
jew il-pubbliku ġenerali. Il-livelli tad-
difiża fil-fond għandhom jinkludu:
- l-għażla adegwata tas-siti
- id-disinn adegwat tal-installazzjoni 
nukleari, li jikkonstisti f’dawn li ġejjin:
- il-kwal i tà  għolja tad-disinn u l-
konstruzzjoni 
- l-affidabilità għolja tal-komponenti u t-
tagħmir
- sistemi ta’ kontroll, ta’ limitazzjoni u ta’ 
ħarsien u karatteristiċi ta’ sorveljanza;
- organizzazzjoni adegwata li għandha: 
sistema effettiva ta’ ġestjoni b’impenn 
qawwi lejn il-kultura ta’ sikurezza
proċeduri u prattiki operazzjonali 
komprensivi 
proċeduri komprensivi għall-ġestjoni tal-
inċidenti
arranġamenti ta’ tħejjija għall-emerġenzi 
Prinċipju 6: tħejjija u rispons għall-
emerġenzi
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jsiru arranġamenti favur it-tħejjija u r-
rispons għall-emerġenzi fir-rigward tal-
inċidenti tal-installazzjonijiet nukleari 
f’konformità mad-Direttiva 
96/29/Euratom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Prinċipji Fundamentali tas-Sikurezza tal-IAEA u l-Konvenzjoni dwar is-Sikurezza Nukleari 
jkopru wkoll firxa ta’ attivitajiet/installazzjonijiet differenti minn dawk inklużi fil-proposta 
għal direttiva. Dan l-Anness jinkludi dawk il-prinċipji relevanti tal-IAEA u tal-Konvenzjoni 
dwar is-Sikurezza Nukleari li huma koperti mill-proposta preżenti, addattati għall-kuntest tal-
UE. Biex tinżamm mal-adattament tal-Prinċipji Fundamentali tas-Sikurezza tal-IAEA u tal-
Konvenzjoni dwar is-Sikurezza Nukleari, il-kjarifika tal-Artikolu 6.1 kif proposta f'emenda 
oħra jeħtieġ li tintrabat mal-Anness.
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Emenda 178
Herbert Reul

Proposta għal direttiva
Anness (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness
MIRA TA’ SIKUREZZA

Il-mira ta’ sikurezza fundamentali hija l-
protezzjoni tal-ħaddiema u l-pubbliku 
ġenerali mill-effetti ta’ ħsara tar-
radjazzjoni jonizzanti li jistgħu jiġu 
kkawżati mill-installazzjonijiet nukleari.
1. Sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-
ħaddiema u l-pubbliku ġenerali, l-
installazzjonijiet nukleari għandhom 
jitmexxu b’mod li jwassal għall-ogħla 
standards ta’ sikurezza li jistgħu jintlaħqu 
b’mod raġonevoli u b’kunsiderazzjoni ta’ 
fatturi ekonomiċi u soċjali.
B’żieda mal-protezzjoni tal-persuni 
stipulata fl-istandards bażiċi tal-Euratom 
(Direttiva 96/29/Euratom), għandhom 
jittieħdu l-miżuri li ġejjin:
- tnaqqis tal-probabilità ta’ avvenimenti li 
jistgħu jwasslu għal telf tal-kontroll fuq 
il-qalba ta’ reattur nukleari, il-katina ta’ 
reazzjonijiet nukleari jew għajn 
radjuattiva u
- mitigazzjoni tal-konsegwenzi ta’ 
avvenimenti bħal dawn fil-każ li jseħħu.
2. Il-mira ta’ sikurezza fundamentali 
għandha titqies għall-installazzjonijiet 
nukleari kollha u għall-istadji kollha tal-
ħajja tal-installazzjoni nukleari li tkun.
PRINĊIPJI TAS-SIKUREZZA
Prinċipju 1: Responsabilità għas-
sikurezza
Kull Stat Membru għandu jiżgura li r-
responsabbiltà primarja għas-sikurezza 
ta’ installazzjoni nukleari tkun fuq il-
pussessur tal-liċenzja għandu jieħu l-
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passi adegwati biex jiżgura li dawn il-
pussessuri tal-liċenzja kollha jwettqu r-
responsabbiltà tagħhom.
1.1 Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
pussessur tal-liċenzja jkun adotta miżuri 
biex:
- jistabbilixxi u jżomm għaddejjin il-
kompetenzi meħtieġa;
- jipprovdi taħriġ u tagħrif adegwati;
- jistabbilixxi proċeduri u arranġamenti 
biex iżomm is-sikurezza kif għandha tkun 
taħt il-kundizzjonijiet kollha;
- jivverifika d-disinn xieraq u l-kwalità 
adegwata tal-installazzjonijiet nukleari;
- jiżgura l-kontroll sikur tal-materjal 
radjuattiv kollu li jintuża jew jkun prodott 
jew merfugħ;
- jiżgura l-kontroll sikur tal-iskart 
radjuattiv kollu li jiġi ġġenerat.
bil-għan li titwettaq ir-responsabbiltà
għas-sikurezza ta’ installazzjoni nukleari.
Dawn ir-responsabbiltàjiet għandhom 
ikunu mwettqa skont l-objettivi u r-
rekwiżiti applikabbli tas-sikurezza kif 
stabbilit jew approvati mill-korp 
regolatorju, u t-twettiq tagħhom għandu 
jkun żgurat permezz tal-implimentazzjoni 
tas-sistema ta’ ġestjoni.
Prinċipju 2: Tmexxija u ġestjoni għas-
sikurezza
It-tmexxija u l-ġestjoni effettivi għas-
sikurezza għandhom ikunu stabbiliti u 
sostnuti fl-organizzazzjonijiet kollha li 
għandhom x’jaqsmu mas-sikurezza 
nukleari.
2.1 It-tmexxija fi kwistjonijiet ta’ 
sikurezza trid tintwera fil-livelli l-aktar 
għolja f’organizzazzjoni. Sistema ta’ 
ġestjoni effettiva għandha tiġi 
implimentata u tinżamm kif għandha tkun 
u trid tintegra l-elementi kollha tal-
ġestjoni sabiex ir-rekwiżiti għas-sikurezza 
jkunu stabbiliti u applikati b’mod koerenti 



PE421.201v01-00 96/102 AM\771348MT.doc

MT

ma’ rekwiżiti oħra, inklużi dawk li 
għandhom x’jaqsmu mal-prestazzjoni tal-
bniedem, mal-kwalità u mas-sikurezza, u 
sabiex is-sikurezza ma tiġix kompromessa 
minn rekwiżiti jew domandi oħra.
Is-sistema ta’ ġestjoni trid tiżgura wkoll il-
promozzjoni ta’ kultura ta’ sikurezza, il-
valutazzjoni regolari tal-prestazzjoni tas-
sikurezza u l-applikazzjoni tal-lezzjonijiet 
li wieħed ikun tgħallem mill-esperjenza.
2.2 Kultura ta’ sikurezza li tkun tirregola 
l-attitudnijiet u l-imġiba fir-rigward tas-
sikurezza tal-organizzazzjonijiet u tal-
individwi kollha kkonċernati trid tkun 
integrata fis-sistema ta' ġestjoni. Kultura 
ta’ sikurezza tinkludi:
- l-impenn individwali u kollettiv lejn is-
sikurezza min-naħa tat-tmexxija, tal-
ġestjoni u tal-persunal fil-livelli kollha;
- il-kontabilità tal-organizzazzjonijiet u 
tal-individwi fil-livelli kollha għas-
sikurezza;
- il-miżuri li għandhom il-għan li 
jinkuraġġixxu attitudni fejn wieħed 
jistaqsi u jitgħallem u li jiskuraġġixxu l-
kompjaċenza fir-rigward tas-sikurezza.
2.3 Is-sistema ta’ ġestjoni għandha 
tagħraf il-firxa kollha kemm hi tal-
interazzjonijiet tal-individwi fil-livelli 
kollha mat-teknoloġija u mal-
organizzazzjonijiet. Sabiex ikunu evitati l-
fallimenti tas-sigurtà, dawk sinifikanti 
mil-lat uman u dawk mil-lat ta’ 
organizzazzjoni, għandhom jitqiesu l-
fatturi umani u jridu jkunu appoġġjati 
kemm il-prestazzjoni tajba u kemm il-
prattiki tajba.
Prinċipju 3: Valutazzjoni tas-sikurezza
Għandhom jitwettqu valutazzjonijiet 
komprensivi u sistematiċi tas-sikurezza 
qabel il-kostruzzjoni u l-ikkummissjunar 
ta’ installazzjoni nukleari u tul il-ħajja 
kollha tagħha. Għandu jintuża approċċ 
iggradat b’kunsiderazzjoni tal-kobor tar-
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riskji potenzjali kkawżati mill-
installazzjoni nukleari.
3.1 Il-korp regolatorju għandu jirrikjedi 
valutazzjoni dwar is-sikurezza nukleari 
għall-installazzjonijiet nukleari kollha, 
f’konsistenza ma’ approċċ iggradat. Din 
il-valutazzjoni tas-sikurezza għandha 
tinvolvi l-analiżi sistematika tal-
operazzjoni normali u l-effetti tagħha, tal-
modi kif jistgħu jseħħu fallimenti u tal-
konsegwenzi ta’ fallimenti bħal dawn. Il-
valutazzjonijiet tas-sikurezza jkopru l-
miżuri tas-sikurezza meħtieġa għall-
kontroll tar-riskju, u l-karatteristiċi tas-
sikurezza li jkunu ddisinjati u maħduma 
bl-inġinerija huma vvalutati biex jintwera 
li huma jissodisfaw il-funzjonijiet ta’ 
sikurezza rekwiżiti minnhom. Fejn ikunu 
mitluba miżuri ta’ kontroll jew azzjonijiet 
tal-operatur biex tinżamm kif għandha 
tkun is-sikurezza, għandha ssir 
valutazzjoni inizjali tas-sikurezza biex 
jintwera li l-arranġamenti li jkunu saru 
jkunu robusti u li huma ta' min jafda 
fuqhom. Permess għal installazzjoni 
nukleari għandu jingħata biss minn Stat 
Membru, ladarba jkun intwera għas-
sodisfazzjon tal-korp regolatorju li l-
miżuri tas-sigurtà proposti jkunu 
adegwati.
3.2 Il-valutazzjoni tas-sikurezza għandha 
tkun irripetuta jew kollha kemm hi jew 
parti minnha skont ma jkun meħtieġ 
aktar tard fit-tmexxija tal-operazzjonijiet 
sabiex jitqiesu ċ-ċirkustanzi li jkunu 
nbidlu (bħalma huma l-applikazzjoni ta’ 
standards ġodda jew żviluppi xjentifiċi u 
teknoloġiċi), ir-rappurtar lura tal-
esperjenza tat-tħaddim, modifiki u l-effetti 
li jiġu mill-qdumija. Għal operazzjonijiet 
li jkomplu fuq perjodi twal ta’ żmien, il-
valutazzjonijiet huma eżaminati mill-ġdid 
u rripetuti skont ma jkun meħtieġ. Il-
kontinwazzjoni ta’ operazzjonijiet bħal 
dawn hija suġġetta għal dawn il-
valutazzjonijiet mill-ġdid li juru li l-miżuri 
tas-sikurezza jkunu għadhom adegwati.
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3.3 Fi ħdan il-valutazzjoni tas-sikurezza 
meħtieġa għandhom jiġu identifikati u 
analizzati l-prekursuri ta’ inċidenti 
(avvenimenti inizjattivi li setgħu jwasslu 
għal kundizzjonijiet ta’ inċident) u 
għandhom jittieħdu miżuri sabiex jiġu 
evitati l-okkorrenzi ta’ inċidenti. 
3.4 Sabiex tissaħħaħ aktar is-sikurezza, 
għandhom jitwettqu proċessi adegwati 
għar-rappurtar lura u l-analiżi tal-
esperjenza tat-tħaddim fl-istess faċilitajiet 
u oħrajn, inkluż l-avvenimenti inizjattivi, 
il-prekursuri ta’ inċidenti, il-kważi-
inċidenti, l-inċidenti u l-atti mhux 
awtorizzati, bil-għan li jservu ta’ tagħlim 
li jista’ jitqassam u jinħadem.
Prinċipju 4: Ottimizzazzjoni tal-ħarsien
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
ħarsien ikun ottimizzat biex jipprovdi l-
ogħla livell ta’ sikurezza li jista’ jintlaħaq 
raġonevolment mingħajr ma jillimitaw bla 
bżonn l-użu tagħhom.
4.1 L-ottimizzazzjoni tal-ħarsien teħtieġ li 
jsiru ġudizzji rigward is-sinifikat relattiv 
ta’ diversi fatturi, inklużi:
- il-probabilità li jseħħu avvenimenti 
prevedibbli u l-konsegwenzi rrelatati;
- il-kobor u d-distribuzzjoni tad-dożi ta’ 
radjazzjoni li wieħed ikun irċieva;
- fatturi ekonomiċi, soċjali u ambjentali li 
huma konsegwenza tar-riskji ta’ 
radjazzjoni.
- L-ottimizzazzjoni tal-ħarsien tfisser ukoll 
l-użu tal-prattiki tajba u tas-sens komun 
skont kemm jista’ jkun prattikament 
possibbli fl-attivitajiet ta’ kuljum.
Prinċipju 5: Prevenzjoni u mitigazzjoni
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jsiru l-isforzi prattikabbli kollha biex 
ikunu evitati u mitigati l-inċidenti 
nukleari jew tar-radjazzjoni.
5.1 Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
pussessuri tal-liċenzja jagħmlu l-isforzi 
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prattikabbli kollha
- biex ikun evitat li jseħħu kundizzjonijiet 
anormali jew inċidenti li jistgħu jwasslu 
għal telf ta’ kontroll;
- biex tkun evitata l-eskalazzjoni ta’ kull 
kundizzjoni anormali jew inċidenti bħal 
dawn li fil-fatt iseħħu; u
- biex tiġi mmitigata kull konsegwenza ta’ 
inċident li twassal għal effetti ta' ħsara;.
- bl-implimentazzjoni tad-‘difiża fil-fond’.
5.2 L-applikazzjoni tal-kunċett tad-difiża 
fil-fond għandu jiżgura li l-ebda falliment 
tekniku, mill-bniedem jew 
organizzazzjonali waħdu ma jista’ jwassal 
għal effetti ta’ ħsara, u li l-kumbinazzjoni 
ta’ fallimenti li jistgħu jwasslu għal effetti 
ta' ħsara sinifikanti jkollha probabilità 
baxxa ħafna li sseħħ.
5.3 Id-difiża fil-fond għandha tiġi 
implimentata permezz tal-kumbinazzjoni 
flimkien ta’ livelli konsekuttivi u 
indipendenti ta’ ħarsien li jkollhom ifallu 
kollha kemm huma qabel ma jistgħu jiġu 
kkawżati effetti ta’ ħsara fuq il-ħaddiema 
jew il-pubbliku ġenerali. Il-livelli tad-
difiża fil-fond għandhom jinkludu:
- l-għażla adegwata tas-siti
- id-disinn adegwat tal-installazzjoni 
nukleari, li jikkonstisti f’dawn li ġejjin:
il-kwalità għolja tad-disinn u l-
konstruzzjoni
l-affidabilità għolja tal-komponenti u t-
tagħmir
sistemi ta’ kontroll, ta’ limitazzjoni u ta’ 
ħarsien u karatteristiċi ta’ sorveljanza;
- organizzazzjoni adegwata li għandha
sistema effettiva ta’ ġestjoni b’impenn 
qawwi lejn il-kultura ta’ sikurezza
proċeduri u prattiki operazzjonali 
komprensivi
proċeduri komprensivi għall-ġestjoni tal-
inċidenti
arranġamenti ta’ tħejjija għall-emerġenzi
Prinċipju 6: tħejjija u rispons għall-
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emerġenzi
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jsiru arranġamenti favur it-tħejjija u r-
rispons għall-emerġenzi fir-rigward tal-
inċidenti tal-installazzjonijiet nukleari 
f’konformità mad-Direttiva 
96/29/Euratom.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Il-Prinċipji Fundamentali tas-Sikurezza tal-IAEA u l-Konvenzjoni dwar is-Sikurezza Nukleari 
jkopru wkoll diversi taqsimiet ta’ attivitajiet u installazzjonijiet li mhumiex inklużi fil-
proposta għal direttiva. Dan l-Anness jinkludi dawk il-prinċipji tal-IAEA u tal-Konvenzjoni 
dwar is-Sikurezza Nukleari li huma relevanti għal din id-direttiva u li għandhom jiġu 
inkorporati f’qafas Komunitarju tal-UE. Sabiex tinżamm mal-prinċipji tal-applikazzjoni tal-
Prinċipji Fundamentali tas-Sikurezza tal-IAEA u tal-Konvenzjoni dwar is-Sikurezza Nukleari, 
jeħtieġ li l-kjarifika tal-Artikolu 6.1 tintrabat mal-Anness, kif diġà ssemma f’emenda oħra.

Emenda 179
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Anness (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness
FONDI GĦAŻ-ŻARMAR

Dawn il-kriterji minimi li ġejjin japplikaw 
għall-fondi għaż-żarmar imsemmija fl-
Artikolu 8a ta’ din id-Direttiva:
1. Il-fondi għandhom jinħolqu minn 
kontribuzzjonijiet ta’ operaturi ta’ 
installazzjonijiet nukleari matul l-operat 
tagħhom, bil-għan li fi żmien l-għeluq 
finali ikun intlaħaq ammont ta’ riżorsi 
suffiċjenti biex ikopru l-ispejjeż kollha 
marbuta maż-żarmar u l-ġestjoni tal-
iskart kif iddefiniti fil-punt 2.
2. Għandhom isiru kontribuzzjonijiet 
għall-fond, skont iż-żmien stmat tal-ħajja 
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operattiva tal-installazzjoni u l-istrateġiji 
ta’ żarmar u ta’ ġestjoni tal-iskart 
radjuattiv magħżula, b’tali mod li jkopru 
partikolarment iż-żarmar tal-
installazzjoni; is-sikurezza fit-tul fil-
ġestjoni tal-iskart konvenzjonali u 
radjuattiv miż-żarmar tal-installazzjoni; 
kif ukoll is-sikurezza fit-tul fil-ġestjoni tal-
fjuwil użat mill-impjanti tal-enerġija 
nukleari u l-iskart tal-operazzjonijiet ta’ 
proċessar mill-ġdid mhux koperta bis-sħiħ 
mill-ispejjeż operattivi.
3. Il-ġestjoni tal-assi tal-fondi għandha 
ssir b’mod li jiżgura likwidità kompatibbli 
mal-pjan taż-żarmar u l-obbligi marbuta 
mal-ġestjoni tal-iskart kif ukoll l-ispejjeż 
stipulati fil-punt 2.
4. L-assi tal-fondi għandhom jintużaw 
biss biex ikopru l-ispejjeż stipulati fil-punt
2 b’konformità mal-istrateġija ta’ żarmar 
u ma jistgħux jintnefqu fuq għanijiet 
differenti. Għal dan l-iskop il-fondi għaż-
żarmar għandhom ikunu stabbiliti b’mod 
adegwat biex ikollhom persunalità legali 
għalihom infushom u mifruda mill-
operatur tal-installazzjoni. 
5. F’każijiet ta’ instalazzjoni nukleari li l-
operat tagħhom se jieqaf qabel id-dħul 
fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, 
regolatorji u amministrattivi stipulati fl-
Artikolu 14 ta’ din id-Direttiva; jew fi 
żmien … [perjodu li għandu jiġi ddefinit] 
mid-dħul fis-seħħ ta’ dawn id-
dispożizzjonijiet, jistgħu jiġu applikati 
approċċi differenti mill-ħolqien ta’ fondi 
għaż-żarmar kif mitlub minn din id-
Direttiva. F’każijiet ta’ instalazzjoni 
nukleari li l-operat tagħhom se jieqaf 
qabel id-dħul fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet 
leġiżlattivi, regolatorji u amministrattivi 
stipulati fl-Artikolu 14 ta’ din id-Direttiva; 
jew fi żmien … [perjodu li għandu jiġi 
ddefinit] mid-dħul fis-seħħ ta’ dawn id-
dispożizzjonijiet, jistgħu jiġu applikati 
approċċi differenti mill-ħolqien ta’ fondi 
għaż-żarmar u l-ġestjoni tal-iskart kif 
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mitlub minn din id-Direttiva.
6. L-Istati Membri għandhom 
jiddefinixxu l-metodu adattat għat-
trasferimenti tar-riżorsi neċessarji għaż-
żarmar u l-ġestjoni ta-iskart li l-operatur 
ikun diġà ġema’ qabel id-dħul fis-seħħ 
tal-miżuri meħuda għall-implimentazzjoni 
ta’ din id-Direttiva. Dawn it-trasferimenti 
għandhom iseħħu fi żmien mill-inqas 3 
snin mid-data stipulata fl-Artikolu 12.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’Marzu tal-2002 il-Parlament osserva fl-ewwel qari tiegħu tad-Direttiva tas-Suq tal-
Elettriku li l-ġestjoni tal-fondi maħsuba għaż-żarmar u l-ġestjoni tal-iskart tħalli impatt fuq l-
operazzjoni tas-suq tal-elettriku minħabba vantaġġi finanzjarji potenzjali favur dawk il-
faċilitajiet li għandhom aċċess għall-fondi tagħhom għaż-żarmar u l-ġestjoni tal-iskart u 
jistgħu jużawhom biex jiksbu swieq ġodda. Għal din ir-raġuni jeħtieġ li taħt it-Trattat KE 
jitfasslu linji-gwida u mekkaniżmi tal-konformità aktar ċari sabiex jitneħħa dan it-tgħawwiġ li 
hemm fis-suq.
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