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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Skont l-Artikolu 30 tal-Protokoll għat-Trattat ta’ Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija, il-
Bulgarija rrispettat l-impenji tagħha u l-Unitajiet 1 sa 4 tal-Impjant Nukleari ta’ Kozloduy 
(KNPP) ingħalqu. Il-Bulgarija issa qed tmexxi bid-dekummissjonar ta’ dawn l-erba’ unitajiet.

Għal ragunijiet ekonomiċi u ta’ saħħa, fl-2006 l-Gvern Bulgaru ppropona strateġija ta’ żarmar 
immedjata biex tieħu post l-istrateġija ta’ żarmar differita, f’konformità mal-aħjar prattiki 
internazzjonali, li tirrikjedi finanzjament addizzjonali f’waqtu sabiex ikun garantit proċess ta’ 
żarmar sikur u effikaċi.

Il-bidla mwettqa fl-istrateġija ta’ żarmar u dekummissjonar u l-konsegwenzi li kellha fir-rigward 
tal-finanzjament meħtieġ, kif ukoll il-konformità u t-twettiq tal-impenji relatati mal-KNPP, 
jiġġustifikaw l-estensjoni għall-għajnuna finanzjarja tal-Komunità sabiex ikun żgurat l-ogħla 
livell ta’ standards għal dawk li huma sikurezza u ambjent matul l-attivitajiet ta' żarmar u 
dekummissjonar tal-Unitajiet 1 sa 4.

Barra minn hekk, Stati Membri oħra bħas-Slovakkja u l-Litwanja bbenefikaw minn programm ta' 
appoġġ simili għad-dekummissjonar ta' Impjanti Nukleari li fir-realtà se jibqa' għaddej sal-2013, 
filwaqt li l-appoġġ għall-Bulgarija ntemm fl-2009. L-applikazzjoni tal-prinċipji Komunitarji ta’ 
solidarjetà u ta’ trattament ugwali bejn l-Istati Membri tikkostitwixxi raġuni ulterjuri għall-
estensjoni tal-għajnuna finanzjarja tal-Komunità.

Fir-rigward tad-dekummissjonar tal-Unitajiet 1 sa 4 tal-KNPP, l-appoġġ tal-Komunità għandu 
jkun orjentat lejn mira waħda: li tiġi żgurata l-eżekuzzjoni sikura u f’waqtha tal-attivitajiet ta’ 
dekummissjonar, filwaqt li jkun garantit li jintlaħqu l-ogħla livelli ta’ trasparenza u ħarsien 
ambjentali.

Għalhekk għandha ssir enfasi partikolari fuq l-istandards marbuta mas-sikurezza u l-ambjent 
matul kull fażi tal-proċess ta’ dekummissjonar, f’konformità mal-leġiżlazzjoni eżistenti, bħad-
Direttiva tal-Kunsill 96/29/Euratom li tistabbilixxi standards bażiċi ta’ sikurezza għall-ħarsien
tas-saħħa tal-ħaddiema u l-pubbliku ġenerali kontra l-perikli mir-radjazzjonijiet jonizzanti. Barra 
minn hekk, għandha tingħata attenzjoni partikolari għall-ħarsien tas-saħħa tal-ħaddiema involuti 
fl-attivitajiet ta' dekummissjonar, flimkien mal-kontroll tas-saħħa fuq medda twila ta’ żmien.

It-trasparenza wkoll hija element fundamentali biex tiggarantixxi l-fehim u l-involviment tal-
pubbliku ġenerali fid-deċiżjoni meħuda fir-rigward tal-proċess ta’ dekummissjonar, kif ukoll 
f’għażliet futuri marbuta ma’ dan il-proċess ta’ dekummissjonar, bħal pereżempju r-rimi finali 
tal-iskart radjuattiv. Il-konformità mal-konvenzjonijiet internazzjonali, bħall-Konvenzjoni ta' 
Aarhus tal-25 ta' Ġunju 1998, li diġà jipprevedu r-rekwiżiti meħtieġa fil-kuntest nazzjonali, 
internazzjonali jew transkonfinali, hi għalhekk kruċjali biex tiggarantixxi aċċess għall-
informazzjoni, il-parteċipazzjoni pubblika u t-trasparenza.

Filwaqt li tingħata ħarsa lejn id-dispożizzjonijiet fir-regolament propost, li jappoġġa l-miżuri fis-
settur tal-enerġija biex inaqqsu l-effett tal-għeluq bikri tal-Unitajiet 1 sa 4 tal-KNPP, jidher 
essenzjali li għandu jitqies il-fatt li l-piż fuq is-setturi tal-enerġija u tal-elettriku, kif ukoll tal-
ambjent, huwa ogħla sew minn dak li kien mistenni. Pereżempju, hu stmat li t-telf tal-kapaċitajiet 
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ta’ ġenerazzjoni minħabba l-għeluq bikri tal-erba’ reatturi se jwassal għal volum addizzjonali 
sinifikattiv ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra, 15 TWh għall-perjodu 2011-2013 
b’emissjonijiet ekwivalenti ta’ CO2 ta’ madwar 1,2 Gg/GWh, u se jwassal għal kważi 18000 Gg 
(jew 18000 kt) ta' effett addizzjonali ekwivalenti ta’ CO2 għall-Bulgarija, li se jirrikjedi tnaqqis 
ulterjuri ta' CO2.

Il-konsegwenzi ġenerali u fit-tul tal-għeluq bikri tal-erba’ reatturi ħolqot ksur tal-prinċipji 
ewlenin li fuqhom hija bbażata fil-preżent l-istrateġija tal-enerġija tal-Unjoni: is-sostenibilità u t-
tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra, is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija u l-
kompetittività tas-settur tal-enerġija. Il-kapaċità produttiva tal-Unitajiet 1 sa 4 tal-KNPP kellha 
tiġi sostitwita b'mod sostanzjali permezz tal-importazzjoni ta' enerġija primarja u ta’ enerġija 
fossili importata u nazzjonali.

L-estensjoni tal-għajnuna finanzjarja tal-Komunità għas-settur tal-enerġija tal-Bulgarija għalhekk 
hija kruċjali sabiex ikun żgurat li l-konsegwenzi fit-tul tal-għeluq bikri tal-erba’ reatturi – fir-
rigward tal-ambjent, l-ekonomija u s-sigurtà tal-provvista fir-reġjun – jiġu indirizzati sew.
Filwaqt li jiġi assigurat li l-għajnuna finanzjarja tal-Komunità ma twassalx għal distorsjonijiet 
tal-kompetizzjoni, strateġija aġġornata dwar il-miżuri ta' mitigazzjoni fis-settur tal-enerġija 
għalhekk għandha tiffoka fuq is-sigurtà u l-affidabilità tal-provvista tal-enerġija, id-
diversifikazzjoni tal-konsum tal-enerġija, il-promozzjoni tal-enerġiji rinnovabbli, it-tnaqqis 
tal-emissjonijiet tad-dijossidu tal-karbonju u l-effiċjenza tal-enerġija.

Il-Kummissjoni għandha wkoll tiżgura li l-għajnuna tal-Komunità tkun konformi mar-
Regolament Finanzjarju u r-Regoli ta' Implimentazzjoni rigward dan it-tip ta' metodu ta’ 
ġestjoni baġitarja billi twettaq dik magħrufa bħala valutazzjoni fuq "erba’ pilastri" jew il-
valutazzjoni tal-konformità dwar standards aċċettati internazzjonalment, għall-anqas, tal-
kontabilità, il-verifika, il-kontroll intern u l-proċeduri ta’ akkwist tal-EBRD.

Il-konsistenza u l-koerenza mal-istrateġiji tal-ambjent u tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea 
għandhom jiġu żgurati sabiex l-implimentazzjoni tal-għajnuna finanzjarja tal-Komunità twassal 
għal dekummissjonar effikaċi u ottimali tal-Unitajiet 1 sa 4 tal-KNPP.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Bulgarija kkommettiet ruħha li 
tagħlaq l-Unitajiet 1 u 2 u l-Unitajiet 3 u 4 

(1) Il-Bulgarija kkommettiet ruħha li 
tagħlaq l-Unitajiet 1 u 2 u l-Unitajiet 3 u 4 
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tal-Impjant Nukleari ta’ Kozloduy sal-31 
ta’ Diċembru 2002 u 31 ta’ Diċembru 
2006, rispettivament u tagħmel
tiddekummissjona dawn l-unitajiet. L-
Unjoni Ewropea esprimiet ir-rieda tagħha li 
tkompli tipprovdi assistenza finanzjarja 
sal-2009 bħala estensjoni tal-għajnuna ta’ 
qabel l-adeżjoni ppjanata taħt il-programm 
Phare b’sapport għall-isforzi tad-
dekummissjonar tal-Bulgarija.

tal-Impjant Nukleari ta’ Kozloduy sal-31 
ta’ Diċembru 2002 u 31 ta’ Diċembru 
2006, rispettivament u li wara
tiddekummissjona dawn l-unitajiet. L-
Unjoni Ewropea esprimiet ir-rieda tagħha li 
tkompli tipprovdi assistenza finanzjarja 
sal-2009 bħala estensjoni tal-għajnuna ta’ 
qabel l-adeżjoni ppjanata taħt il-programm 
Phare b’sapport għall-isforzi tad-
dekummissjonar tal-Bulgarija. L-Unjoni 
Ewropea tat ukoll assigurazzjonijiet 
politiċi li l-kontinwazzjoni tal-għajnuna 
Komunitarja se titqies fil-kuntest tar-
reviżjoni tal-Prospetti Finanzjarji 2007-
2013.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-prinċipji ta’ solidarjetà tal-
Komunità u t-trattament ugwali jirrikjedu 
li, bħalma ġara fil-passat, issa jittieħed 
approċċ imparzjali għall-Istati Membri 
fil-bżonn ta’ għajnuna finanzjarja għad-
dekummissjonar tal-impjanti nukleari, 
wara l-impenji li ħadu biex jagħlqu l-
unitajiet tal-impjanti nukleari, kif stipulat 
fit-Trattati tal-Adeżjoni tagħhom jew fil-
Protokolli annessi.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Huwa daqstant importanti li jintużaw 
ir-riżorsi stess tal-Impjant Nukleari ta’ 
Kozloduy, għax dan jikkontribwixxi biex 
ikun hemm l-expertise neċessarju u fl-

(5) Huwa daqstant importanti li jintużaw 
ir-riżorsi stess tal-Impjant Nukleari ta’ 
Kozloduy, għax dan jikkontribwixxi biex 
ikun hemm il-kompetenza neċessarja, 
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istess ħin itaffi l-impatt soċjali u 
ekonomiku tal-għeluq kmieni billi 
jitħaddem kontinwament l-istaff mill-
impjant nukleari magħluq. L-għajnuna 
finanzjarja kontinwata hija għalhekk 
importanti biex iżżomm l-istandard 
meħtieġ għas-sikurezza.

jitjiebu l-għarfien u l-ħiliet, u fl-istess ħin 
itaffi l-impatt soċjali u ekonomiku tal-
għeluq kmieni billi jitħaddem 
kontinwament l-istaff mill-impjant nukleari 
magħluq. L-għajnuna finanzjarja 
kontinwata hija għalhekk importanti biex 
iżżomm l-istandards meħtieġa għas-
sikurezza, is-saħħa u l-ambjent.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Unjoni tagħraf ukoll il-bżonn għall-
għajnuna finanzjarja biex timxi ‘l quddiem 
b’miżuri ta' taffija fis-settur tal-enerġija 
wara t-telf minħabba l-għeluq tal-unitajiet 
nukleari u l-impatt tiegħu fuq is-sigurtà tal-
provvista fir-reġjun.

(6) L-Unjoni tagħraf ukoll il-bżonn għall-
għajnuna finanzjarja biex timxi ‘l quddiem 
b’miżuri ta' taffija fis-settur tal-enerġija 
wara t-telf minħabba l-għeluq tal-unitajiet 
nukleari u l-impatt tiegħu fuq l-ambjent, il-
prezzijiet tal-enerġija għall-konsumaturi u
s-sigurtà tal-provvista fir-reġjun, u dwar 
il-volum ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet 
b’effett ta’ serra, minħabba li l-kapaċità 
ta’ produzzjoni tal-Unitajiet 1 sa 4 tal-
Impjant Nukleari ta' Kozloduy kellha tiġi 
kkumpensata b’mod sostanzjali permezz 
ta’ importazzjonijiet ta’ enerġija primarja 
u b’enerġija fossili importata u 
nazzjonali, u b’enfasi speċjali fuq il-
ħtieġa li tiżdied l-effiċjenza tal-enerġija u 
jiġi żviluppat is-settur tal-enerġija li 
tiġġedded. 

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) It-telf tal-kapaċità ta’ ġenerazzjoni 
minħabba l-għeluq bikri tal-Unitajiet 1 sa 
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4 tal-Impjant Nukleari ta’ Kozloduy 
wassal għal volum addizzjonali sinifikattiv 
ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ 
serra, stmat għal 15 TWh għall-perjodu 
2011-2013 b’emissjonijiet ekwivalenti ta’ 
CO2 ta’ madwar 1,2 Gg/GWh, u wassal 
għal kważi 18000 Gg (jew 18000 kt) ta' 
effett addizzjonali ekwivalenti ta’ CO2
għall-Bulgarija, li se jirrikjedi tnaqqis 
ulterjuri ta' CO2.

Emenda 6

Proposta għal Regolament
Premessa 6 b (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) Miżuri ta' mitigazzjoni biex jitnaqqas 
l-impatt soċjoekonomiku tal-għeluq tal-
Unitajiet 1 sa 4 tal-Impjant Nukleari ta' 
Kozloduy, bħal programmi ta' taħriġ mill-
ġdid għall-istaff milqut biex jużaw il-ħiliet 
tagħhom f'setturi oħra, pereżempju għar-
riċerka industrijali jew għall-enerġija li 
tiġġedded, jistgħu jeħtieġu l-assistenza 
finanzjarja tal-UE.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Għaldaqstant, għandu jkun jiġi 
pprovdut għas-somma ta’ EUR 300 miljun 
mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea 
biex jiffinanzja d-dekummissjonar tal-
Impjant Nukleari ta’ Kozloduy matul il-
perjodu mill-2010 sal-2013.

(7) Għaldaqstant, għandu jkun jiġi 
pprovdut għas-somma ta’ EUR 300 miljun 
mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea 
biex jiffinanzja d-dekummissjonar tal-
Impjant Nukleari ta’ Kozloduy u l-miżuri 
ta' mitigazzjoni fis-settur tal-enerġija
matul il-perjodu mill-2010 sal-2013.
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Recital 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-approprijazzjonijiet tal-baġit ġenerali 
tal-Unjoni Ewropea għad-dekummissjonar 
m’għandhomx iwasslu għal tfixkil fil-
kompetizzjoni tal-kumpaniji li jipprovdu l-
enerġija fis-suq tal-enerġija fl-Unjoni.
Dawn l-approprijazzjonijiet għandhom 
jintużaw biex jiffinanzjaw miżuri li 
jikkompensaw it-telfien tal-kapaċità tal-
produzzjoni skont l-acquis.

(8) L-approprijazzjonijiet tal-baġit ġenerali 
tal-Unjoni Ewropea għad-dekummissjonar 
m’għandhomx iwasslu għal tfixkil fil-
kompetizzjoni tal-kumpaniji li jipprovdu l-
enerġija fis-suq tal-enerġija fl-Unjoni.
Dawn l-approprijazzjonijiet għandhom 
jintużaw biex jiffinanzjaw miżuri li 
jikkompensaw it-telfien tal-kapaċità tal-
produzzjoni skont l-acquis, iħeġġu miżuri 
għall-iffrankar tal-enerġija u 
jippromwovu l-enerġiji rinnovabbli.

Emenda 9

Proposta għal Regolament
Premessa 11 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex tkun assiguratab l-ogħla 
effiċjenza possibbli, id-dekummissjonar 
tal-Impjant Nukleari ta’ Kozloduy għandu 
jitwettaq permezz tal-aħjar għarfien espert 
tekniku disponibbli, filwaqt li jitqiesu kif 
xieraq in-natura u l-ispeċifikazzjonijiet 
teknoloġiċi tal-unitajiet li se jingħalqu.

(11) Sabiex tkun assigurata l-ogħla 
effiċjenza possibbli u jitnaqqsu l-
konsegwenzi ambjentali eventwali, id-
dekummissjonar tal-Impjant Nukleari ta’ 
Kozloduy għandu jitwettaq permezz tal-
aħjar għarfien espert tekniku disponibbli, 
filwaqt li jitqiesu kif xieraq in-natura u l-
ispeċifikazzjonijiet teknoloġiċi tal-unitajiet 
li se jingħalqu.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Sabiex jiġi żgurat l-aċċess għall-
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informazzjoni, il-parteċipazzjoni pubblika 
u t-trasparenza, għandhom jittieħdu l-
miżuri xierqa kollha matul id-
dekummissjonar tal-Impjant Nukleari ta’ 
Kozloduy biex ikunu rrispettati l-obbligi 
stipulati fil-konvenzjonijiet 
internazzjonali li diġà jipprovdu għar-
rekwiżiti meħtieġa fil-kuntesti nazzjonali, 
internazzjonali jew transkonfinali, 
bħalma huma l-Konvenzjoni Aarhus dwar 
l-aċċess għall-informazzjoni, il-
parteċipazzjoni pubblika fit-teħid ta' 
deċiżjonijiet u l-aċċess għall-ġustizzja fi 
kwistjonijiet ambjentali (il-Konvenzjoni 
ta' Aarhus tal-25 ta' Ġunju 1998).

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-attivitajiet relatati mad-
dekummissjonar tal-Impjant Nukleari ta’ 
Kozloduy se jsiru f’konformità mal-mira 
fundamentali li l-ħaddiema u l-pubbliku 
ġenerali jkunu mħarsa mill-effetti 
dannużi tar-radjazzjonijiet jonizzanti, kif 
previst fil-leġiżlazzjoni eżistenti, 
partikolarment id-Direttiva tal-Kunsill 
96/29/Euratom tat-13 ta' Mejju 1996 li 
tistabbilixxi standards bażiċi ta’ sikurezza 
għall-ħarsien tas-saħħa tal-ħaddiema u l-
pubbliku ġenerali kontra l-perikli mir-
radjazzjonijiet jonizzanti1, u b'hekk ikun 
żgurat l-ogħla livell ta' sikurezza u 
ħarsien għas-saħħa tal-ħaddiema u l-
pubbliku ġenerali.
---------------
1 ĠU L 159, 29.6.1996, p.1.
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) L-Artikoli 53d, 108a u 165 tar-
Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 
dwar ir-Regolament Finanzjarju 
applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej1, u l-Artikoli 35 u 
43 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE, 
Euratom) Nru 2342/2002 tat-23 ta' 
Diċembru 2002, li jistabbilixxi regoli 
dettaljati għall-implimentazzjoni tar-
Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament 
Finanzjarju applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej2

jistabbilixxu l-kundizzjonijiet li 
għandhom jiġu kkunsidrati skont il-
metodu ta' ġestjoni konġunta tal-
implimentazzjoni tal-baġit.
------------
1 ĠU L 248, 16.9.2002, p.1.
2 ĠU L 357, 31.12.2002, p.1.

Ġustifikazzjoni

Skont ir-Regolament Finanzjarju u r-Regoli ta’ Implimentazzjoni, il-Kummissjoni hija 
intitolata li timplimenta l-baġit tagħha b’ġestjoni konġunta ma’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali jekk dawn l-organizzazzjonijiet japplikaw standards li joffru garanziji 
ekwivalenti għall-istandards aċċettati fuq livell internazzjonali, tal-anqas fejn jidħlu l-
kontabilità, il-verifika, il-kontroll intern u l-proċeduri ta’ akkwist tagħhom.

Emenda 13

Proposta għal Regolament
Premessa 13 b (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13b) Il-każ ta’ Kozloduy għandu jservi 
ta’ eżempju, u l-Kummissjoni għandha 
tfassal baġit sħiħ u preċiż tad-
dekummissjonar għall-analiżi u għall-
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previżjoni tal-ispejjeż fil-ġejjieni għad-
dekummissjonar tal-impjanti nukleari.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
programm u jagħti regoli ddettaljati għall-
implimentazzjoni ta’ kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Komunità biex jindirizza d-
dekummissjonar tal-Unitajiet 1 sa 4 tal-
Impjant Nukleari ta’ Kozloduy u l-
konsegwenzi tal-għeluq tagħhom fil-
Bulgarija (hawn taħt imsejjaħ “Il-
Programm Kozloduy”).

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
programm u jagħti regoli ddettaljati għall-
implimentazzjoni ta’ kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Komunità biex jindirizza d-
dekummissjonar tal-Unitajiet 1 sa 4 tal-
Impjant Nukleari ta’ Kozloduy u l-
konsegwenzi, fir-rigward tal-ambjent, l-
ekonomija u s-sigurtà tal-provvista fir-
reġjun, tal-għeluq tagħhom fil-Bulgarija 
(hawn taħt imsejjaħ “Il-Programm 
Kozloduy”).

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontribuzzjoni tal-Komunità għall-
programm Kozloduy tingħata biex 
tipprovdi għajnuna finanzjarja għal miżuri 
konnessi mad-dekummissjonar tal-Impjant 
Nukleari ta’ Kozloduy, miżuri għal titjib 
ambjentali skont l-acquis u għall-
immodernizzar tal-kapaċità konvenzjonali 
tall-produzzjoni biex tissostitwixxi l-
kapaċità tal-produzzjoni tal-erba’ reatturi 
tal-Impjant Nukleari ta’ Kozloduy, u 
miżuri oħra li jinbtu minn din id-deċiżjoni 
biex jingħalaq u jkun iddekommissjonat l-
impjant u li jikkontribwixxu għal 
ristrutturazzjoni, it-titjib tal-ambjent u l-
modernizzazzjoni neċessarji tas-setturi tal-
produzzjoni , it-trażmissjoni u d-

Il-kontribuzzjoni tal-Komunità għall-
programm Kozloduy tingħata biex 
tipprovdi għajnuna finanzjarja għal miżuri 
konnessi mad-dekummissjonar tal-Impjant 
Nukleari ta’ Kozloduy, miżuri għal titjib 
ambjentali skont l-acquis u għall-
immodernizzar tal-kapaċità konvenzjonali 
tal-produzzjoni biex tissostitwixxi l-
kapaċità tal-produzzjoni tal-erba’ reatturi 
tal-Impjant Nukleari ta’ Kozloduy, u 
miżuri oħra li jinbtu minn din id-deċiżjoni 
biex jingħalaq u jkun iddekommissjonat l-
impjant u li jikkontribwixxu għal 
ristrutturazzjoni, it-titjib tal-ambjent u l-
modernizzazzjoni neċessarji tas-setturi tal-
produzzjoni, it-trażmissjoni u d-
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distribuzzjoni tal-enerġija fil-Bulgarija kif 
ukoll biex titkabbar is-sikurezza tal-
provvista u tal-effiċjenza tal-enerġija fil-
Bulgarija. .

distribuzzjoni tal-enerġija fil-Bulgarija kif 
ukoll biex titkabbar is-sikurezza tal-
provvista u tal-effiċjenza tal-enerġija fil-
Bulgarija, filwaqt li jitħeġġu miżuri għall-
iffrankar tal-enerġija u l-promozzjoni ta’ 
enerġiji rinnovabbli.  L-għajnuna 
finanzjarja tista' tingħata wkoll biex 
jittaffa l-impatt tat-tranżizzjoni 
soċjoekonomika fil-komunitajiet milquta, 
pereżempju permezz tal-iżvilupp ta' 
impjiegi u industriji ġodda sostenibbli.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-ammont tal-approprijazzjonijiet 
allokati għall-Programm Kozloduy jista’
jkun revedut matul il-perjodu mill-1 ta’ 
Jannar 2010 sal-31 ta’ Diċembru 2013 biex 
jeżamina l-progress magħmul bl-
implimentazzjoni tal-programm u jassigura 
li l-programm u l-allokazzjoni tar-riżorsi 
huma bbażati fuq il-ħtiġijiet reali tal-ħlas u 
l-kapaċità tal-assorbiment.

3. L-ammont tal-approprijazzjonijiet 
allokati għall-Programm Kozloduy għandu
jkun revedut kull sena matul il-perjodu 
mill-1 ta’ Jannar 2010 sal-31 ta’ Diċembru 
2013 biex jitqiesu l-progress magħmul bl-
implimentazzjoni tal-programm u l-impatti 
fuq medda twila ta’ żmien kif ukoll il-
konsegwenzi għall-ambjent, l-ekonomija 
u s-sigurtà tal-provvista bl-għeluq bikri 
tal-Unitajiet 1 sa 4 tal-Impjant ta’ 
Kozloduy, u jassigura li l-programm u l-
allokazzjoni tar-riżorsi huma bbażati fuq il-
ħtiġijiet reali tal-ħlas u l-kapaċità tal-
assorbiment.

Emenda 17

Proposta għal Regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kommissjoni jista’ jkollha verifika 
tal-użu tal-assistenza mwettqa jew 
direttament mill-persunal tagħha stess jew 
minn xi awtorità kkwalifikata oħra 
barranija li tagħżel hi. Dawn il-verifiki 

1. Il-Kummissjoni għandha tissorvelja u
jista’ jkollha verifika tal-użu tal-assistenza 
mwettqa jew direttament mill-persunal 
tagħha stess jew minn xi awtorità 
kkwalifikata oħra barranija li tagħżel hi. 
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jistgħu jitwettqu matul il-perjodu tal-ftehim 
bejn il-Komunità u l-EBRD fuq il-fondi 
tal-Komunità għall-Fond Internazzjonali 
ta’ Għajnuna għad-Dekummissjonar ta’ 
Kozloduy u għall-perjodu ta’ ħames snin 
mid-data tal-ħlas tal-bilanċ. Fejn ikun 
xieraq, ir-riżultati tal-verifika jistgħu 
jwasslu għal deċiżjonijiet ta’ rkupru mill-
Kummissjoni.

Dawn il-verifiki jistgħu jitwettqu matul il-
perjodu tal-ftehim bejn il-Komunità u l-
EBRD fuq il-fondi tal-Komunità għall-
Fond Internazzjonali ta’ Għajnuna għad-
Dekummissjonar ta’ Kozloduy u għall-
perjodu ta’ ħames snin mid-data tal-ħlas 
tal-bilanċ. Fejn ikun xieraq, ir-riżultati tal-
verifika jistgħu jwasslu għal deċiżjonijiet 
ta’ rkupru mill-Kummissjoni.

Emenda 18

Proposta għal Regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-persunal tal-Kummissjoni u l-persunal 
minn barra awtorizzat mill-Kummissjoni 
għandhom ikollhom dritt xieraq għall-
aċċess, b’mod partikulari għall-uffiċiji tal-
benefiċjarju u għall-informazzjoni kollha, 
inkluża informazzjoni f’format elettroniku, 
meħtieġa sabiex jitmexxew dawn ir-
reviżjonijiet.

2. Il-persunal tal-Kummissjoni u l-persunal 
minn barra awtorizzat mill-Kummissjoni 
għandu jkollhom dritt xieraq għall-aċċess, 
b’mod partikulari għall-uffiċċji tal-
benefiċjarju u għall-informazzjoni kollha, 
inkluża informazzjoni f’format elettroniku, 
meħtieġa sabiex jitmexxew dawn ir-
reviżjonijiet. Il-verifiki għandhom ikopru 
wkoll l-istat ta’ approvazzjoni li jkun 
intlaħaq fil-qafas tad-dekummissjonar.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun żgurata l-implimentazzjoni f’waqtha tal-fondi kif ukoll it-titjib tal-kontroll tal-użu 
effikaċi tagħhom. 

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kommissjoni tassigura l-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament u 
tirrapporta f’intervalli regolari lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
Għandha twettaq reviżjoni ta' nofs it-
terminu, kif ipprovdut f’Artikolu 3(3).

Il-Kommissjoni tassigura l-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament u 
tirrapporta annwalment lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. Għandha twettaq 
evalwazzjoni ta' nofs it-terminu u 
evalwazzjoni ex post, kif ipprovdut fl-
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Artikolu 3(3) u tirrapportahom it-tnejn 
lill-Parlament Ewropew.
L-evalwazzjoni ex-post għandu jkollha 
baġit sħiħ u preċiż tal-ispejjeż għad-
dekummissjonar tal-impjant nukleari 
sabiex tkun tista' tippjana għan-nefqa 
tad-dekummissjonar għall-ġejjieni. 
Għandha tanalizza wkoll l-ispejjeż 
ekonomiċi, soċjali u ambjentali, u tiffoka 
fuq l-impatt tar-residwi tar-radjazzjoni 
ħielsa u l-konsegwenzi għas-sigurtà tal-
provvista.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Qabel l-iffirmar tal-ftehim ta’ 
finanzjament, il-Kummissjoni għandha 
twettaq valutazzjoni tal-konformità, fir-
rigward tal-istandards aċċettati fuq livell 
internazzjonali, għall-anqas għal dawk li 
huma l-proċeduri tal-kontabilità, tal-
verifika, tal-kontroll intern u tal-akkwist 
tal-EBRD.

Ġustifikazzjoni

Skont ir-Regolament Finanzjarju u r-Regoli ta’ Implimentazzjoni, il-Kummissjoni hija 
intitolata li timplimenta l-baġit tagħha b’ġestjoni konġunta ma’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali jekk dawn l-organizzazzjonijiet japplikaw standards li joffru garanziji 
ekwivalenti għall-istandards aċċettati fuq livell internazzjonali, tal-anqas fejn jidħlu l-
kontabilità, il-verifika, il-kontroll intern u l-proċeduri ta’ akkwist tagħhom.
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