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ANNESS

2006/.....

Proposta għal

REGOLAMENT TAL-KUNSILL
li jistabbilixxi Strument għas-Sikurezza Nukleari u l-Assistenza fis-Sigurtà

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea ta’ l-Enerġija Atomika, u b’mod 

partikolari l-Artikolu 203 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,1

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew,2

Billi:

(1) Il-Komunità Ewropea hija fornitriċi maġġura ta' assistenza ekonomika, finanzjarja, teknika, 

umanitarja u makro-ekonomika lil pajjiżi terzi. Sabiex l-għajnuna esterna tal-Komunità

Ewropea ssir aktar effettiva, tfassal qafas ġdid għall-ippjanar u l-forniment ta' assistenza. Ir-

Regolament (KE) Nru ... tal-Kunsill ta' ... ser jistabbilixxi Strument ta' Qabel l-Adeżjoni biex 

ikopri l-assistenza Komunitarja għall-pajjiżi kandidati u pajjiżi kandidati potenzjali3. Ir-

Regolament (KE) Nru ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... ser jintroduċi Strument 

Ewropew għall-Viċinat u s-Sћubija4. Ir-Regolament (KE) Nru ...tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill ta' ...huwa mmirat lejn kooperazzjoni għall-iżvilupp u kooperazzjoni ekonomika ma' 

pajjiżi terzi oħrajn5. Ir-Regolament (KE) Nru ... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... 

ser jistabbilixxi Strument għall-Istabbiltà6. Ir-Regolament attwali huwa strument 

komplimentari mmirat biex jappoġġa l-isforzi biex itejjeb is-sikurezza nukleari u l-

applikazzjoni ta' salvagwardji effiċjenti u effettivi ta' materjali nukleari f'pajjiżi terzi.
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(2) L-inċident ta' Chernobyl fl-1986 enfasizza l-importanza globali tas-sikurezza nukleari. Sabiex 

jintlaħaq l-objettiv tat-Trattat biex jinħolqu l-kondizzjonijiet ta' sikurezza meħtieġa biex ikunu 

eliminati l-perikli għall-ħajja u għas-saħħa tal-pubbliku, il-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija 

Atomika (minn hawn 'l quddiem il-Komunità) għandha tkun tista' tappoġġa s-sikurezza 

nukleari f'pajjiżi terzi. 

(3) Il-Komunità ngħaqdet mal-Konvenzjoni dwar is-Sigurtà Nukleari (Deċiżjoni tal-Kummissjoni 

1999/819/Euratom tas-16 ta' Novembru 19997) li għandha bħala wieħed mill-objettivi tagħha 

li tikseb u żżomm livell għoli ta' sikurezza nukleari madwar id-dinja.

Il-Komunità ngħaqdet ukoll mal-Konvenzjoni Konġunta dwar is-Sikurezza tal-Ġestjoni ta’

Karburant Użat u dwar is-Sikurezza tal-Ġestjoni ta’ Skart Radjuattiv (Deċiżjoni tal-

Kummissjoni 2005/../Euratom ta' ....2005) li għandha bħala wieħed mill-objettivi tagħha li 

tikseb u żżomm livell għoli ta' sikurezza madwar id-dinja fil-ġestjoni ta' karburant użat u ta' 

skart radjuattiv. 

Iż-żewġ Konvenzjonijiet jimmiraw lejn dawn l-objettivi permezz tat-tisħiħ ta' miżuri 

nazzjonali u kooperazzjoni internazzjonali inkluż, fejn xieraq, kooperazzjoni relatata mas-

sikurezza.

(4) Il-Komunità diġà ssegwi kooperazzjoni mill-qrib, skond il-Kapitolu X tat-Trattat, ma' l-A

ġenzija Internazzjonali ta' l-Enerġija Atomika, kemm fir-rigward tas-salvagwardji nukleari 

(skond l-objettivi tal-Kapitolu VII tat-Tieni Parti tat-Trattat), kif ukoll fir-rigward tas-

sikurezza nukleari.

(5) Hemm bżonn partikolari għall-Komunità biex tkompli l-isforzi tagħha b'appoġġ għall-

promozzjoni tas-sikurezza nukleari u l-applikazzjoni ta' salvagwardji effettivi ta' materjali 

nukleari f'pajjiżi terzi, billi tagħmel użu mill-esperjenza ta' konsultazzjoni reċiproka bejn il-

Kummissjoni u l-kuntratturi tagħha u tibni fuq l-esperjenza diġà miksuba taħt il-programmi 

Tacis u Phare inkluż permezz tal-ħidma tal-gruppi esperti rilevanti, b'mod partikolari fil-

qasam tar-responsabbiltà nukleari ċivili, u l-attivitajiet ta' salvagwardji tagħha stess fi ħdan l-

Unjoni Ewropea.
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(6) Hemm ħtieġa ta' ffinanzjar ta' miżuri li jakkumpanjaw b'appoġġ għall-objettivi ta' dan ir-

Regolament, inkluż it-taħriġ, ir-riċerka u l-appoġġ għall-implimentazzjoni ta' Konvenzjonijiet 

u Trattati internazzjonali.

(7) Barra mit-Trattati u l-Konvenzjonijiet internazzjonali, xi Stati Membri kkonkludew ftehim 

bilaterali dwar il-forniment ta' assistenza teknika.

(8) Il-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea fir-Riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Ġunju ta' l-1992 dwar 

problemi teknoloġiċi tas-sikurezza nukleari "jenfasizza l-importanza partikolari li jagħti lis-

sikurezza nukleari fl-Ewropa, u għalhekk jitlob lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jadottaw 

bħala l-objettiv fundamentali u ta' prijorità tal-kooperazzjoni tal-Komunità fil-qasam nukleari, 

b'mod partikolari mal-pajjiżi l-oħrajn Ewropej, b'mod speċjali dawk ta' l-Ewropa Ċentrali u tal-

Lvant u r-Repubbliki ta' dik li qabel kienet l-Unjoni Sovjetika li jġibu l-installazzjonijiet 

nukleari tagħhom konformi mal-livelli ta' sikurezza ekwivalenti ma' dawk li jintużaw fil-

Komunità u li jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tal-kriterji ta' sikurezza u l-ħtiġiet diġà

rikonoxxuti madwar il-Komunità", assistenza finanzjarja ser tkun ipprovduta b'kont meħud ta' 

dawn l-objettivi, inkluż meta jiġu appoġġati l-impjanti eżistenti li għadhom ma bdewx jit

ħaddmu.

(9) Hu mifhum li, meta tingħata assistenza lill-installazzjoni nukleari konċernata, issir bil-mira li 

jista' jinkiseb l-impatt massimu mill-assistenza, mingħajr, madankollu, ma tiddevja mill-prin

ċipju li r-responsabbiltà għas-sikurezza ta' l-installazzjoni għandha tkun f'idejn l-operatur u l-

Istat li jkollu ġurisdizzjoni fuq l-installazzjoni.

(10) Il-Linji Gwida ta' l-2001 għat-tisħiħ tal-koordinazzjoni operattiva fil-qasam ta' l-assistenza 

esterna8 jenfasizzaw il-ħtieġa għal koordinazzjoni msaħħa ta' l-assistenza esterna ta' l-UE.

(11) Għall-adozzjoni ta' miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-

Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat.
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(12) Dan ir-Regolament jissostitwixxi r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 99/2000 tad-29 ta' 

Diċembru 1999 (TACIS) dwar l-għoti ta' assistenza lill-Istati sieħba fl-Ewropa tal-Lvant u ta' 

l-Asja Ċentrali,9 id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1998/381 (KE, Euratom) tal-5 ta' Ġunju ta' l-1998 

dwar kontribut tal-Komunità Ewropea lill-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp g

ħall-Fond ta' Kenn ta' Chernobyl10, u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/824 (KE, Euratom) tas-16 

ta' Novembru 2001 dwar kontribut ulterjuri tal-Komunità Ewropea lill-Bank Ewropew għar-

Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp għall-Fond ta' Kenn ta' Chernobyl11, dawn l-istrumenti għandhom 

għalhekk jiġu mħassra.

(13) Dan ir-Regolament, li jipprevedi għal assistenza finanzjarja b'appoġġ ta' l-objettivi tat-Trattat, 

hu mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi rispettivi tal-Komunità u l-Istati Membri fl-oqsma 

kkonċernati, b'mod partikolari f'salvagwardji nukleari.

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

Artikolu 203,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Titolu I - Objettivi
Artikolu I

Objettivi ġenerali u kamp ta' applikazzjoni

Il-Komunità għandha tiffinanzja miżuri biex tappoġġa l-promozzjoni ta' livell għoli ta' sikurezza 

nukleari, ta' protezzjoni minn radjazzjoni u l-applikazzjoni ta' salvagwardji effiċjenti u effettivi ta' 

materjal nukleari f'pajjiżi terzi skond id-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.
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Artikolu 2 

Skop

L-assistenza finanzjarja, ekonomika u teknika prevista taħt dan ir-Regolament għandha tkun 

kumplimentari għal kwalunkwe assistenza li hi prevista mill-Komunità Ewropea taħt l-istrument ta' G

ħajnuna Umanitarja, l-istrument ta' Qabel l-adeżjoni, l-istrument Ewropew għall-Viċinat u s-Sћubija, l-

istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni Ekonomika, u l-istrument għall-

Istabbiltà. Sabiex jintlaħqu dawn l-objettivi għandhom jiġu appoġġati l-miżuri li ġejjin:

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

permezz ta':

- appoġġ kontinwu għal korpi regolatorji, organizzazzjonijiet ta' appoġġ tekniku, u t-tisħiħ

tal-qafas regolatorju,

- programmi ta' assistenza fil-post u esterni,

- titjib ta' l-aspetti ta' sikurezza tad-disinn, l-operazzjoni u l-manteniment ta' impjanti 

nukleari eżistenti jew installazzjonijiet nukleari eżistenti oħrajn sabiex jintlaħqu livelli ta' 

sikurezza għolja,

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

- u l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' strateġiji għall-iżmantellar ta' installazzjonijiet e

żistenti u r-risanament ta' dawk li qabel kienu siti nukleari;

b) il-promozzjoni ta' oqfsa, proċeduri u sistemi regolatorji effettivi li jiżguraw protezzjoni 

adegwata kontra radjazzjoni jonizzanti minn materjali radjuattivi, b'mod partikolari minn 

sorsi radjuattivi ta' attività għolja, u r-rimi sikur tagħhom;

ċ) l-istabbiliment tal-qafas u l-metodoloġiji regolatorji meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' 

salvagwardji nukleari, inkluż il-kontabbilità u l-kontroll proprju ta' materjali fissili fil-livell ta' 

l-Istat u ta' l-operaturi;
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d) l-istabbiliment ta' arranġamenti effettivi għal, miżuri ta' ppjanar ta' emerġenza, tlestija u 

rispons, protezzjoni ċivili u miżuri ta' rijabilitazzjoni;

e) miżuri li jippromwovu kooperazzjoni internazzjonali (inkluż fil-qafas ta' organizzazzjonijiet 

internazzjonali rilevanti, b'mod partikolari l-IAEA) fl-oqsma msemmija hawn fuq, inkluż l-

implimentazzjoni u l-monitoraġġ ta' Konvenzjonijiet u Trattati internazzjonali, l-iskambju ta' 

informazzjoni u t-taħriġ u r-riċerka;

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-miżuri adottati huma konsistenti mal-qafas ta' politika strateġika 

ġenerali tal-Komunità Ewropea għall-pajjiż imsieħeb, u b'mod partikolari ma' l-objettivi tal-politika u 

l-programmi ta' kooperazzjoni għal żvilupp u ekonomija tagħha adottati skond l-Artikoli 179 u 181a 

tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.

Titolu II – Implimentazzjoni: programmazzjoni u allokazzjoni ta' fondi

Artikolu 3
Dokumenti ta' strateġija u programmi indikattivi

Assistenza Komunitarja taħt dan ir-Regolament għandha tkun implimentata abbażi ta' 1.

dokumenti ta' strateġija pluriennali u programmi indikattivi.

Tali dokumenti ta' strateġija pluriennali, li jkopru wieħed jew aktar pajjiżi, għandhom 2.

jikkostitwixxu l-bażi ġenerali għall-implimentazzjoni ta' assistenza taħt l-Artikolu 2, u g

ħandhom ikunu stabbiliti għal perijodu ta' mhux iktar minn seba' snin. Huma għandhom 

jistabbilixxu l-istrateġija tal-Komunità għall-ogħti ta' assistenza taħt dan ir-Regolament, skond il-

ħtiġijiet tal-pajjiżi kkonċernati, il-prijoritajiet tal-Komunità, is-sitwazzjoni internazzjonali u l-

attivitajiet ta' l-imsieħba prinċipali.

Fit-tfassil ta' dawn id-dokumenti ta' strateġija, il-Kummissjoni għandha tiżgura li huma 3.

konsistenti ma' l-istrateġiji u l-miżuri adottati taħt strumenti tal-Komunità Ewropea oħrajn għal 

assistenza esterna.
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4. Id-dokumenti ta' strateġija għandu jkun fihom programmi indikattivi pluriennali, li jistabbilixxu 

ż-żoni ta' prijorità magħżulin għal iffinanzjar Komunitarju, l-objettivi speċifiċi u r-riżultati 

mistennija, u l-allokazzjonijiet finanzjarji indikattivi, ġenerali u għal kull qasam ta' prijorità. L-

allokazzjonijiet finanzjarji jistgħu jingħataw fil-forma ta' firxa fejn xieraq. Dawn il-programmi 

indikattivi għandhom jiġi stabbiliti b'konsultazzjoni mal-pajjiż imsieħeb jew mal-pajjiżi kkon

ċernati.

Artikolu 4
Adozzjoni tad-dokumenti ta' programmazzjoni

Id-dokumenti ta' strateġija u l-programmi indikattivi msemmija fl-Artikolu 3 għandhom jiġu 1.

adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 20(2). Huma għandhom ikopru perijodu ta' 

mhux itwal mill-perijodu ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

2. Dokumenti ta' strateġija għandhom jiġu riveduti f'nofs il-perijodu jew kull meta jkun meħtieġ, u 

jistgħu jiġu riveduti skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 20(2).

3. Programmi indikattivi għandhom jiġu riveduti kif meħtieġ b'kont meħud ta' kwalunkwe revi

żjoni tad-dokumenti ta' strateġija rilevanti. F'każijiet eċċezzjonali, aġġustament ta' 

allokazzjonijiet pluriennali jistgħu jiġu applikati fid-dawl ta' ċirkostanzi speċjali, bħal żviluppi 

maġġuri li ma kinux previsti jew prestazzjoni eċċezzjonali. Kwalunkwe reviżjoni ta' programmi 

indikattivi għandha ssir skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 20(2)

Titolu III – Implimentazzjoni: Disposizzjonijiet oħrajn

Artikolu 5

Programmi ta' Azzjoni

Il-Kummissjoni għandha tadotta programmi ta' azzjoni mfassla abbażi tad-dokumenti ta' strate1.

ġija u l-programmi indikattivi msemmija fl-Artikolu 3. Dawn il-programmi ta' azzjoni, li 

normalment jiġu mfassla fuq bażi annwali, għandhom jistabbilixxu d-dettalji speċifiċi li jikkon

ċernaw l-implimentazzjoni ta' assistenza taħt dan ir-Regolament.
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B’mod eċċezzjonali, per eżempju f'każijiet fejn programm ta' azzjoni għadu ma ġiex adottat, il-

Kummissjoni, tista', abbażi tad-dokumenti ta' strateġija u l-programmi indikattivi msemmija fl-

Artikolu 3, tadotta miżuri mhux previsti fi programm ta' azzjoni taħt l-istess proċeduri li 

japplikaw għall-programmi ta' azzjoni.

Dawn il-programmi ta' azzjoni għandhom jispeċifikaw l-objettivi segwiti, l-oqsma ta' intervent, 2.

il-miżuri maħsuba, ir-riżultati mistennija, il-proċeduri ta' ġestjoni u l-ammont totali ta' ffinanzjar 

ippjanat. Huma għandhom ikollhom deskrizzjoni fil-qosor ta' l-operazzjonijiet li għandhom jiġu 

ffinanzjati, indikazzjoni ta' l-ammonti allokati għal kull operazzjoni u skeda ta' żmien ta' 

implimentazzjoni indikattiva. Fejn rilevanti, huma jistgħu jinkludu r-riżultati ta' kwalunkwe 

esperjenzi miksuba minn assistenza ta' qabel.

Programmi ta' azzjoni, u kwalunkwe reviżjonijiet jew estensjonijiet tagħhom, għandhom jiġu 3.

adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 20(2), wara, fejn xieraq, konsultazzjoni mal-

pajjiż imsieħeb, jew pajjiżi msieħba fir-reġjun, ikkonċernati.

Artikolu 6

Miżuri Speċjali

Minkejja l-Artikoli 3 sa 5 ta' hawn fuq, il-Kummissjoni tista', fil-każ ta' ħtiġijiet jew ċirkostanzi 1.

mhux previsti u urġenti, tadotta miżuri speċjali li mhumiex previsti fid-dokumenti ta' strateġija u 

fil-programmi indikattivi msemmija fl-Artikolu 3 ta' hawn fuq jew fil-programmi ta' azzjoni 

msemmija fl-Artikolu 5 ta' hawn fuq.

Miżuri speċjali għandhom jispeċifikaw l-objettivi segwiti, l-oqsma ta' attività, ir-riżultati 2.

mistennija, il-proċeduri ta' ġestjoni użati u l-ammont totali ta' ffinanzjar ippjanat. Huma g

ħandhom ikollhom deskrizzjoni fil-qosor ta' l-operazzjonijiet li għandhom jiġu ffinanzjati, 

indikazzjoni ta' l-ammonti allokati għal kull operazzjoni u skeda ta' żmien ta' implimentazzjoni 

indikattiva.

Fejn l-ispiża ta' tali miżuri teċċedi EUR 10 miljun, il-Kummissjoni għandha tadottahom skond il-3.

proċedura msemmija fl-Artikolu 20(3), wara, fejn xieraq, konsultazzjoni mal-pajjiż imsieħeb, 

jew pajjiżi msieħba fir-reġjun, ikkonċernati.
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Fejn l-ispiża ta' tali miżuri tkun EUR 10 miljun jew inqas, il-Kummissjoni għandha tinforma 4.

bil-miktub lill-Kunsill u lill-Kumitat stabbilit skond l-Artikolu 20 fi żmien xahar minn meta 

tadotta tali miżuri.

Artikolu 7

Eliġibbiltà

Dawn li ġejjin għandhom ikunu eliġibbli għal iffinanzjar taħt dan ir-Regolament bil-għan li jiġu 1.

implimentati l-programmi ta' azzjoni msemmija fl-Artikolu 5 u l-miżuri speċjali msemmija fl-

Artikolu 6:

il-pajjiżi u r-reġjuni msieħba u l-istituzzjonijiet tagħhom;−

il-korpi deċentralizzati fil-pajjiżi msieħba, bħal reġjuni, dipartimenti, provinċji u muni−

ċipalitajiet;

il-korpi konġunti stabbiliti mill-pajjiżi u r-reġjuni msieħba u l-Komunità;−

l-organizzazzjonijiet internazzjonali, inkluż l-organizzazzjonijiet reġjonali, il-korpi tan-−

NU, id-dipartimenti u l-missjonijiet, l-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali u l-banek ta' 

l-iżvilupp, safejn jikkontribwixxu għall-objettivi ta' dan ir-Regolament;

l-aġenziji ta' l-Unjoni Ewropea;−

l-entitajiet u l-korpi ta' l-Istati Membri, il-pajjiżi u r-reġjuni msieħba u kwalunkwe pajjiż−

terz ieħor li ġejjin safejn jikkontribwixxu għall-objettivi ta' dan ir-Regolament:

il-korpi pubbliċi u parastatali, l-awtoritajiet jew l-amministazzjonijiet lokali u l-−

konsorzji tagħhom;

il-kumpanniji, id-ditti u l-organizzazzjonijiet u n-negozji privati oħrajn;−

l-istituzzjonijiet finanzjarji li jagħtu, jippromwovu u jiffinanzjaw investiment privat −

f'pajjiżi u reġjuni msieħba;

atturi mhux statali kif definit fil-paragrafu 2;−

persuni fiżiċi.−
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Atturi mhux statali eliġibbli għal appoġġ finanzjarju taħt dan ir-Regolament għandhom jinkludu: l-2.

organizzazzjonijiet mhux governattivi, l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw popli indiġeni, il-

gruppi ta' ċittadini lokali u l-assoċjazzjonijiet ta' kummerċjanti, il-kooperattivi, it-trade unions, l-

organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-interessi ekonomiċi u soċjali, l-organizzazzjonijiet lokali 

(inkluż networks) involuti fil-kooperazzjoni u integrazzjoni reġjonali deċentralizzata, l-

organizzazzjonijiet tal-konsumatur, l-organizzazzjonijiet tan-nisa u ż-żgħażagħ, l-

organizzazzjonijiet tat-tagħlim, tal-kultura, tar-riċerka u tax-xjenza, l-universitajiet, il-knejjes u 

assoċjazzjonijiet u komunitajiet reliġjużi, il-medja u kwalunkwe assoċjazzjonijiet mhux 

governattivi u fondazzjonijiet indipendenti li x'aktarx jikkontribwixxu għall-iżvilupp jew għad-

dimensjoni esterna tal-linji politiċi interni.

Artikolu 8

Tipi ta' miżuri

1. Il-finanzjament Komunitarju jista' jieħu l-forom li ġejjin:

- proġetti u programmi;

- appoġġ għal budget settorjali jew ġenerali, fejn l-arranġamenti tal-pajjiż imsieħeb għall-

ġestjoni ta' fond pubbliku huma trasparenti biżżejjed, affidabbli, u effettivi, u fejn linji politiċi 

proprji settorjali jew makro-ekonomiċi jkunu ddaħħlu fis-seħħ minn pajjiż imsieħeb u 

approvat mid-donaturi prinċipali tiegħu, inklużi l-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali fejn 

applikabbli;

- appoġġ settorjali;

- f'każijiet eċċezzjonali programmi ta' appoġġ għall-importazzjoni settorjali jew ġenerali, li jistg

ħu jieħdu l-forma ta' (a) programmi settorjali għal importazzjonijiet b'oġġetti, (b) programmi 

settorjali ta' importazzjoni li jipprovdu munita barranija biex jiffinanzjaw importazzjonijiet g

ħas-settur in kwistjoni jew (ċ) programmi ta' importazzjoni ġenerali li jipprovdu munita 

barranija biex jiffinanzjaw importazzjonijiet ġenerali, li jkopru firxa wiesgħa ta' prodotti;
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12 ĠU L 163, 2.7.1996, p. 6

- fondi li huma disponibbli għall-Bank ta' Investiment Ewropew jew intermedjarji finanzjarji o

ħrajn abbażi tal-programmi tal-Kummissjoni, bil-ħsieb li jipprovdu self (biex jappoġġaw 

investiment u żvilupp tas-settur privat, per eżempju), kapital ta' riskju (fil-forma ta' self 

subordinati jew kondizzjonali) jew azjendi minuri temporanji oħrajn fil-kapital ta' negozju, u 

kontributi li jiggarantixxu fondi skond l-Artikolu 17;

- programmi għat-tħaffif tad-dejn;

- għotjiet li jiffinanzjaw miżuri;

- għotjiet li jkopru spejjeż operattivi;

- finanzjament ta' programmi ta' ġemellaġġ bejn istituzzjonijiet pubbliċi, korpi pubbliċi 

nazzjonali jew entitajiet ta' liġi privati b'missjoni ta' servizz pubbliku ta' Stat Membru u dawk 

ta' pajjiż jew reġjun imsieħeb;

- kontributi għal fondi internazzjonali, b'mod partikolari dawk ġestiti minn organizzazzjonijiet 

internazzjonali jew reġjonali;

- kontributi għal fondi nazzjonali stabbiliti minn pajjiżi u reġjuni msieħba biex jattiraw 

finanzjament konġunt minn numru ta' donaturi, jew kontributi għal fondi stabbiliti minn wie

ħed jew aktar donaturi bil-għan ta' l-implimentazzjoni konġunta ta' l-operazzjonijiet;

- riżorsi umani u materjali meħtieġa għall-amministrazzjoni u s-superviżjoni effettiva ta' pro

ġetti u programmi minn pajjiżi u reġjuni msieħba.

Attivitajiet koperti mir-Regolament tal-Kunsill (KE) 1257/96 ta' l-20 ta' Ġunju ta' l-1996 dwar 2.

għajnuna umanitarja12 u eliġibbli għal finanzjament taħtu ma jistgħux jiġu ffinanzjati taħt dan ir-

Regolament;
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Artikolu 9

Miżuri ta' appoġġ

Finanzjament Komunitarju jista' jkopri nfiq assoċjat ma' l-attivitajiet ta' preparazzjoni, segwitu, 1.

monitoraġġ, awditjar u evalwazzjoni meħtieġa direttament għall-implimentazzjoni ta' dan ir-

Regolament u l-kisba ta' l-objettivi tiegħu, eż. attivitajiet ta' studji, laqgħat, informazzjoni, tkabbir 

ta' għarfien, taħriġ u pubblikazzjoni, infiq assoċjat ma' networks tal-kompjuter għall-iskambju ta' 

informazzjoni u kwalunkwe nfiq dwar assistenza amministrattiva jew teknika oħra li l-

Kummissjoni tista' jkollha għall-ġestjoni tal-programm. Hu għandu jkopri wkoll l-infiq fuq 

persunal għall-appoġġ amministrattiv impjegat fid-Delegazzjonijiet tal-Kummissjoni biex jiġ

ġestixxu proġetti ffinanzjati taħt dan ir-Regolament.

L-ebda mill-miżuri ta' appoġġ m'huma neċessarjament koperti mill-programmazzjoni pluriennali u 2.

għalhekk jistgħu jiġu ffinanzjati barra l-kamp ta' applikazzjoni tad-dokumenti ta' strateġija u l-

programmi indikattivi pluriennali. Madankollu, huma jistgħu jiġu ffinanzjati wkoll taħt programmi 

indikattivi pluriennali. Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri ta' appoġġ li mhux koperti minn 

programmi indikattivi pluriennali skond l-Artikolu 6.

Artikolu 10

Kofinanzjament

1. Miżuri ffinanzjati taħt dan ir-Regolament huma eliġibbli għal kofinanzjament minn dawn li ġejjin, 

inter alia:

- L-Istati Membri, u b'mod partikolari l-aġenziji pubbliċi u parastatali tagħhom;

- il-pajjiżi donaturi oħrajn u b'mod partikolari l-aġenziji pubbliċi u parastatali tagħhom;

- l-organizzazzjonijiet internazzjonali u reġjonali, u b'mod partikolari fl-istituzzjonijiet 

finanzjarji internazzjonali u reġjonali;

- il-kumpanniji, id-ditti, u l-organizzazzjonijiet u n-negozji privati oħrajn, u atturi mhux 

statali oħrajn imsemmija fl-Artikolu 7(2);

- il-pajjiżi u r-reġjuni msieħba li jirċievu finanzjament.
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2. Fil-każ ta' kofinanzjament parallel, il-proġett jew il-programm huwa maqsum f'numru ta' sub-pro

ġetti li huma identifikabbli b'mod ċar, li kull wieħed huwa ffinanzjat minn imsieħba differenti li 

jipprovdu kofinanzjament b'tali mod li l-użu aħħari tal-finanzjament jista' dejjem jiġi identifikat.

Fil-każ ta' kofinanzjament konġunt, l-ispiża totali tal-proġett jew programm hi maqsuma bejn l-

imsieħba li jipprovdu l-kofinanzjament u r-riżorsi huma maqsuma b'tali mod li mhux possibbli jiġi 

identifikat is-sors tal-finanzjament għal kwalunkwe attività li titwettaq bħali parti mill-proġett jew 

programm.

Fil-każ ta' konfinanzjament konġunt, il-Kummissjoni tista' tirċievi jew tiġġestixxi fondi f'isem il-3.

korpi msemmija fl-ewwel tliet inċiżi tal-paragrafu 1 bl-għan ta' implimentazzjoni ta' miżuri kon

ġunti. F'dan il-każ, il-Kummissjoni għandha timplimenta l-miżuri ċentralment, kemm direttament 

jew indirettament, billi tiddelega l-inkarigu lill-aġenziji jew korpi Komunitarji stabbiliti mill-

Komunità. Tali fondi għandhom jiġu trattati bi dħul assenjat skond l-Artikolu 18 tar-Regolament 

tal-Kunsill Nru 1605/2002.

Artikolu 11
Proċeduri ta' ġestjoni

Il-miżuri ffinanzjati taħt dan ir-Regolament għandhom jiġu implimentati skond ir-Regolament 1.

Finanzjarju li japplika għall-budget ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej.

Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li tafda l-inkarigi ta' awtorità pubblika, u b'mod partikolari l-2.

inkarigi ta' implimentazzjoni ta' budget, lill-korpi msemmija fl-Artikolu 54(2)(ċ) tar-Regolament 

1605/2002 jekk huma ta' reputazzjoni rikonoxxuta internazzjonalment, huma konformi ma' 

sistemi ta' ġestjoni u kontroll rikonoxxuti internazzjonalment, u huma sorveljati minn awtorità

pubblika.

Fil-każ ta' ġestjoni deċentralizzata, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li tuża l-proċeduri ta' akkwist 3.

jew għotja tal-pajjiż jew reġjun benefiċjarju.

Artikolu 12

Impenji tal-budget

1. L-impenji tal-budget għandhom isiru abbażi tad-deċiżjonijiet meħuda mill-Kummissjoni skond l-

Artikoli 4, 6 u 9.
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2. Il-forom legali għall-iffinanzjar Komunitarju għandhom jinkludu:

- ftehim ta' finanzjament;

- ftehim ta' għotja;

- kuntratti ta' akkwist;

- kuntratti ta' impjieg.

Artikolu 13

Ħarsien ta’ l-interessi finanzjarji tal-Komunità

Kwalunkwe ftehim li jirriżulta minn dan ir-Regolament għandu jkun fih disposizzjonijiet li ji1.

żguraw il-ħarsien ta’ l-interessi finanzjarji tal-Komunità, b’mod partikolari fir-rigward ta' frodi, 

korruzzjoni u kwalunkwe irregolaritajiet oħrajn, skond ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE, Euratom) 

Nru 2988/1995, (KE, Euratom) Nru 2185/1996 u (KE, Euratom) Nru 1073/1999.

Ftehim għandhom espressament jintitolaw lill-Kummissjoni u l-Qorti ta’ l-Awdituri li jkollhom is-2.

setgħa ta’ verifika, abbażi ta’ dokumenti u fil-post, fuq il-kuntratturi u s-subkuntratturi kollha li r

ċevew fondi Komunitarji. Huma għandhom ukoll jawtorizzaw b’mod espliċitu lill-Kummissjoni li 

twettaq kontrolli u spezzjonijiet fil-post, kif previst fir-Regolament (KE, Euratom) Nru 

2185/1996.

Il-kuntratti kollha li jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta’ assistenza għandhom jiżguraw id-dritt tal-3.

Kummissjoni u tal-Qorti ta’ l-Awdituri, kif previsti fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu waqt u wara 

l-implimentazzjoni ta’ kuntratti.

Artikolu 14

Regoli ta' parteċipazzjoni u oriġini

Il-parteċipazzjoni fl-għoti ta' kuntratti ta' akkwisti jew għotja ffinanzjati taħt dan ir-Regolament g1.

ħandha tkun miftuħa għall-persuni fiżiċi jew ġuridiċi kollha mill-Istati Membri tal-Komunità

Ewropea li jiġu fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tat-Trattati.

Il-parteċipazzjoni fl-għoti ta' kuntratti ta' akkwisti jew għotja ffinanzjati taħt dan ir-Regolament g2.

ħandha tkun miftuħa wkoll għall-persuni fiżiċi u ġuridiċi minn:

kwalunkwe pajjiż li hu benefiċjarju ta' l-Istrument għal qabel l-adeżjoni jew l-Istrument g−

ħall-Viċinat u s-Sħubija,
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kwalunkwe Stat li mhux membru fl-UE taż-Żona Ekonomika Ewropea, u−

kwalunkwe pajjiż jew territorju terz ieħor f'każijiet fejn kien stabbilit aċċess reċiproku għal −

assistenza esterna.

3. Fil-każ ta' miżuri li ttieħdu minn kwalunkwe pajjiż terz ikkonsidrat Pajjiż l-Inqas Żviluppat 

skond il-kriterji stabbiliti mill-OECD, il-parteċipazzjoni fl-għoti ta' kuntratti ta' akkwist jew g

ħotja għandha tkun miftuħa fuq bażi globali.

4. Il-parteċipazzjoni fl-għoti ta' kuntratti ta' akkwist jew għotja, u r-regoli ta' oriġini, għandha 

tkun miftuħa, fil-każ ta' miżuri adottati taħt strateġija tat-tip definiti fl-Artikolu 4, li kwalunkwe 

persuna fiżika jew ġuridika ta' pajjiż li qed jiżviluppa jew pajjiż fi transizzjoni, kif definit mill-

OECD, u ta' kwalunkwe pajjiż ieħor eliġibbli taħt l-istrateġija.

5. Il-parteċipazzjoni fl-għoti ta’ kuntratti ta’ akkwist jew għotja ffinanzjata taħt dan ir-

Regolament għandha tkun miftuħa lill-organizzazzjonijiet internazzjonali.

6. Jekk miżuri ffinanzjati taħt dan ir-Regolament huma implimentati fuq bażi ċentralizzata u 

indirettament minn korpi ta' Stati Membri jew entitajiet ta' Stati Membri amministrati minn liġi 

privata u fdati b'inkarigi ta' servizz pubbliku, jew fuq bażi deċentralizzata taħt ir-responsabbiltà

ta' pajjiżi jew reġjuni msieħba li jirċievu fondi jew b'delegazzjoni lil organizzazzjonijiet 

internazzjonali jew reġjonali, b'mod partikolari istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali, il-parte

ċipazzjoni fil-proċeduri ta' għoti ta' akkwist jew għotja pubblika ta' l-entità ta' ġestjoni għandha 

tkun miftuħa għal persuni fiżiċi u ġuridiċi tal-pajjiżi li għandhom aċċess għal kuntratti u għotjiet 

Komunitarji skond il-prinċipji stabbiliti fil-paragrafi 1 sa 5, u ta' kwalunkwe pajjiż eliġibbli ieħor 

taħt ir-regoli u l-proċeduri ta' l-entità ta' ġestjoni.

7. L-esperti proposti fil-kuntest ta' proċeduri għall-għoti ta' kuntratti m'għandhomx għalfejn ikunu 

konformi mar-regoli ta' nazzjonalità stabbiliti hawn fuq.

8. Il-fornimenti u l-materjali kollha mixtrija taħt kuntratti ffinanzjati taħt dan ir-Regolament g

ħandhom joriġinaw mill-Komunità jew minn pajjiż eliġibbli taħt il-paragrafi 2 sa 6 ta' hawn fuq.
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9. Il-parteċipazzjoni minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi minn pajjiżi jew territorji terzi b'rabtiet 

ekonomiċi, kummerċjali jew ġeografiċi tradizzjonali mal-pajjiż imsieħeb tista' tiġi awtorizzata 

fuq bażi ta' każ b'każ. Il-Kummissjoni tista’, barra minn hekk, f’każijiet debitament sostanzjati 

tawtorizza l-parteċipazzjoni ta’ persuni fiżiċi u ġuridiċi minn pajjiżi oħrajn, jew l-użu ta’

fornimenti u materjali ta’ oriġini differenti.

Artikolu 15

Finanzjament minn qabel

L-imgħax iġġenerat minn pagamenti ta' ffinanzjar minn qabel lil benefiċjarji għandu jiġi mnaqqas mill-

pagament finali.

Artikolu 16

Għotjiet

Skond l-Artikolu 114 tar-Regolament (KE, Euratom) 1605/2002 persuni fiżiċi jistgħu jirċievu g

ħotjiet.

Artikolu 17

Fondi magħmula disponibbli lill-Bank ta' Investiment Ewropew jew intermedjarji finanzjarji oħrajn

Il-fondi msemmija fil-ħames inċiż ta' l-Artikolu 8(1) għandhom jiġu ġestiti minn intermedjarji 

finanzjarji, mill-Bank ta' Investiment Ewropew jew kwalunkwe bank ieħor jew organizzazzjoni kapa

ċi li tiġġestihom. Il-Kummissjoni għandha tadotta disposizzjonijiet implimentattivi għal dan l-

Artikolu, fuq bażi ta' każ b'każ biex ikopru l-qsim tar-riskju, ir-rimunerazzjoni ta' l-intermedjarju fdat 

bl-inkarigu ta' l-implimentazzjoni, l-użu u l-irkupru ta' mgħax fuq il-fond u l-għeluq ta' l-operazzjoni.

Artikolu 18

Evalwazzjoni

Il-Kummissjoni għandha regolarment tevalwa r-riżultati ta' linji politiċi u programmi u l-effikaċja ta' 

programmazzjoni biex tiżgura jekk l-objettivi ntlaħqux u tippermettilha tifformola 

rakkomandazzjonijiet bil-ħsieb li ttejjeb operazzjonijiet futuri. Il-Kummissjoni għandha tibgħat 

rapporti ta' evalwazzjoni sinifikanti lill-Kumitat stabbilit skond l-Artikolu 20.
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Titolu IV – Disposizzjonijiet finali

Artikolu 19

Rapport

Il-Kummissjoni għandha teżamina l-progress miksub bl-implimentazzjoni ta' miżuri li ttieħdu skond 

dan ir-Regolament u għandha tissottometti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport annwali 

dwar l-implimentazzjoni ta' l-assistenza. Ir-rapport għandu jiġi indirizzat ukoll lill-Kumitat 

Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni. Ir-rapport għandu jkun fih informazzjoni relatata 

mas-sena ta' qabel dwar il-miżuri ffinanzjati, informazzjoni dwar ir-riżultati ta' eżerċizzji ta' monitora

ġġ u evalwazzjoni u l-implimentazzjoni ta' impenji u pagamenti tal-budget, imqassma skond il-pajjiż, 

ir-reġjun u s-settur ta' kooperazzjoni.

Artikolu 20

Kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejuna minn Kumitat magħmul minn rappreżentanti ta’ l-Istati 

Membri u ppreseduta mir-rappreżentant tal-Kummissjoni.

2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandha tapplika l-proċedura li ġejja:

- ir-rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jippreżenta lill-Kumitat abbozz tal-miżuri li g

ħandhom jittieħdu. Il-kumitat għandu jagħti l-opinjoni tiegħu dwar l-abbozz f’terminu ta’

żmien li jista’ jistabbilixxi l-President skond l-urġenza tal-kwistjoni. L-opinjoni għandha ting

ħata bil-maġġoranza stabbilita fl-Artikolu 118(2) tat-Trattat, fil-każ ta’ deċiżjonijiet li l-

Kunsill huwa meħtieġ li jadotta fuq proposta mill-Kummissjoni. Il-voti tar-rappreżentanti ta' 

l-Istati Membri fi ħdan il-kumitat għandhom jingħataw piż bil-mod stabbilit f’dak l-Artikolu.

Il-president m’għandux jivvota;

- il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri li għandhom japplikaw immedjatament. Madankollu, 

jekk dawn il-miżuri mhumiex skond l-opinjoni tal-kumitat, huma għandhom jiġu 

kkomunikati mill-Kummissjoni lill-Kunsill minnufih. F'dak il-każ, il-Kummissjoni tista' 

tiddifferixxi l-applikazzjoni tal-miżuri li hija ħadet deċiżjoni dwarhom għal perijodu ta' 30 

ġurnata;
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- il-Kunsill, li jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata, jista' jieħu deċiżjoni differenti matul il-

perijodu previst hawn fuq.

3. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandha tapplika l-proċedura li ġejja:

- ir-rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jippreżenta lill-Kumitat abbozz tal-miżuri li g

ħandhom jittieħdu. Il-kumitat għandu jagħti l-opinjoni tiegħu dwar l-abbozz, f’perijodu ta’

żmien definit li l-president jista’ jistabbilixxi skond l-urġenza tal-kwistjoni, jekk meħtieġ billi 

ssir votazzjoni;

- l-opinjoni għandha tiġi rreġistrata fil-minuti; barra minn hekk, kull Stat Membru għandu 

jkollu d-dritt li jitlob li l-pożizzjoni tiegħu tkun irreġistrata fil-minuti;

- il-Kummissjoni għandha tieħu kont sew ta’ l-opinjoni mogħtija mill-kumitat. Hi għandha 

tinforma lill-kumitat dwar il-mod kif l-opinjoni ttieħdet b'kont.

4. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu, fuq proposta tal-president tiegħu, abbażi 

tar-regoli standard ta' proċedura kif ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea. Il-

kumitat għandu jistabbilixxi fir-regoli ta' proċedura tiegħu dwar konsultazzjoni li għandha tag

ħmilha possibbli għall-Kummissjoni, fejn meħtieġ, tadotta miżuri speċjali bi proċedura ta' emer

ġenza.

Il-prinċipji u l-kondizzjonijiet ta' aċċess pubbliku għal dokumenti applikabbli għall-Kummissjoni g

ħandha tapplika għall-kumitati.

Il-Parlament Ewropew għandu jiġi informat mill-Kummissjoni dwar proċedimenti tal-kumitat fuq 

bażi regolari. Għal dak il-għan, hu għandu jirċievi aġendi għal-laqgħat tal-kumitat, u r-riżultati ta' 

votazzjoni u sommarju tar-reġistri tal-laqgħat u listi ta' l-awtoritajiet u l-organizzazzjonijiet li g

ħalihom jagħmlu parti l-persuni magħżula mill-Istati Membri biex jirrappreżentawhom.

5. Osservatur tal-Bank ta' Investiment Ewropew jista' jieħu sehem fil-proċedimenti tal-Kumitat fir-

rigward ta' kwistjonijiet li jikkonċernaw il-Bank.
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Artikolu 21

Reviżjoni

Mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2010, il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill rapport li jevalwa l-implimentazzjoni tar-regolament fl-ewwel tliet snin 

flimkien, jekk xieraq, bi proposta leġislattiva li tintroduċi l-modifiki meħtieġa għall-istrument.

Artikolu 22

Revoka

1. L-istrumenti li ġejjin għandhom jiġu revokati mill-1 ta' Jannar 2007:

- Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 99/2000 tad-29 ta’ Diċembru 1999 (TACIS) 

dwar l-għoti ta' assistenza lill-Istati sieħba fl-Ewropa tal-Lvant u ta' l-Asja Ċentrali;

- Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1998/381 (KE, Euratom) tal-5 ta' Ġunju 1998 dwar kontribut tal-

Komunità Ewropea lill-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp għall-Fond ta' 

Kenn ta' Chernobyl.

- Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/824 (KE, Euratom) tas-16 ta' Novembru 2001 dwar 

kontribut ulterjuri tal-Komunità Ewropea lill-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-I

żvilupp għall-Fond ta' Kenn ta' Chernobyl.

2. L-istrumenti revokati għandhom ikomplu japplikaw għal atti legali u impenji li jimplimentaw is-

snin ta' budget qabel l-2007.

Artikolu 23

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara li jiġi ppublikat fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-

Unjoni Ewropea. Hu għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2007 sal-31 ta’ Diċembru 2013.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel,

Għall-Kunsill
Il-President
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