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Emenda 256
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
programmi ta' garanzija tal-kwalità li 
jikkonċernaw is-sikurezza tal-ġestjoni tal-
fjuwil użat u tal-iskart radjuattiv jiġu 
stabbiliti u implimentati.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġu 
stabbiliti u implimentati abbażi tal-istat 
attwali tal-għarfien xjentifiku l-
programmi ta' garanzija tal-kwalità li 
jikkonċernaw is-sikurezza tal-ġestjoni tal-
fjuwil użat u tal-iskart radjuattiv.

Or. en

Emenda 257
Rebecca Harms

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li d-detenturi tal-liċenzji jkollhom 
assigurazzjoni li tkopri b'mod sħiħ ir-
riskju ta' terzi persuni fir-rigward ta' 
kwalunkwe danni kkawżati minn inċidenti 
u mill-ġestjoni fuq perjodu twil ta' żmien 
ta' skart radjuattiv, inklużi danni lill-
ambjenti terrestri, tal-ilma u tal-baħar.

Or. en

Emenda 258
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Trasparenza Parteċipazzjoni tal-pubbliku

Or. en

Emenda 259
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
t-tagħrif dwar il-ġestjoni tal-fjuwil użat u 
tal-iskart radjuattiv ikun għad-
dispożizzjoni tal-ħaddiema u tal-pubbliku 
ġenerali. Dan l-obbligu jinkludi l-fatt li jiġi 
żgurat li l-awtorità regolatorja kompetenti 
tgħarraf lill-pubbliku dwar l-oqsma tal-
kompetenza tagħha. It-tagħrif għandu 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u l-obbligi 
internazzzjonali, sakemm dan ma jqegħidx 
f’periklu l-interessi l-oħra rikonoxxuti fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew fl-obbligi 
internazzjonali bħal pereżempju, inter alia, 
is-sikurezza.

(1) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
t-tagħrif dwar il-ġestjoni tal-fjuwil użat u 
tal-iskart radjuattiv ikun għad-
dispożizzjoni tal-ħaddiema u tal-pubbliku 
ġenerali. Dan l-obbligu jinkludi l-fatt li jiġi 
żgurat li l-awtorità regolatorja kompetenti 
tgħarraf lill-pubbliku dwar l-oqsma tal-
kompetenza tagħha. It-tagħrif għandu 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u l-obbligi 
internazzzjonali, sakemm dan ma jqegħidx 
f’periklu l-interessi l-oħra rikonoxxuti fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew fl-obbligi 
internazzjonali bħal pereżempju, inter alia, 
is-sikurezza. L-informazzjoni li tkun 
relevanti direttament għas-saħħa u s-
sikurezza tal-ħaddiema u tal-pubbliku 
ġenerali (b'mod partikulari l-emissjonijiet 
radjuattivi u tossiċi u l-esponiment għall-
emissjonijiet) għandha ssir disponibbli 
pubblikament irrispettivament miċ-
ċirkostanzi.

Or. en

Emenda 260
Sabine Wils
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Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
t-tagħrif dwar il-ġestjoni tal-fjuwil użat u 
tal-iskart radjuattiv ikun għad-
dispożizzjoni tal-ħaddiema u tal-pubbliku 
ġenerali. Dan l-obbligu jinkludi l-fatt li jiġi 
żgurat li l-awtorità regolatorja kompetenti 
tgħarraf lill-pubbliku dwar l-oqsma tal-
kompetenza tagħha. It-tagħrif għandu 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u l-obbligi 
internazzzjonali, sakemm dan ma jqegħidx 
f’periklu l-interessi l-oħra rikonoxxuti fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew fl-obbligi 
internazzjonali bħal pereżempju, inter 
alia, is-sikurezza.

(1) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
t-tagħrif dwar il-ġestjoni tal-fjuwil użat u 
tal-iskart radjuattiv ikun għad-
dispożizzjoni tal-ħaddiema u tal-pubbliku 
ġenerali. Dan l-obbligu jinkludi l-fatt li jiġi 
żgurat li l-awtorità regolatorja kompetenti 
tgħarraf lill-pubbliku dwar l-oqsma tal-
kompetenza tagħha. It-tagħrif għandu 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u l-obbligi 
internazzzjonali, notevolment il-
Konvenzjoni ta' Aarhus dwar l-Aċċess 
għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni 
Pubblika fit-Teħid tad-Deċiżjonijiet u l-
Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet 
Ambjentali.

Or. en

Emenda 261
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
t-tagħrif dwar il-ġestjoni tal-fjuwil użat u 
tal-iskart radjuattiv ikun għad-
dispożizzjoni tal-ħaddiema u tal-pubbliku 
ġenerali. Dan l-obbligu jinkludi l-fatt li jiġi 
żgurat li l-awtorità regolatorja kompetenti 
tgħarraf lill-pubbliku dwar l-oqsma tal-
kompetenza tagħha. It-tagħrif għandu 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u l-obbligi 
internazzzjonali, sakemm dan ma jqegħidx 
f’periklu l-interessi l-oħra rikonoxxuti fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew fl-obbligi 
internazzjonali bħal pereżempju, inter alia, 

(1) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
t-tagħrif dwar il-ġestjoni tal-fjuwil użat u 
tal-iskart radjuattiv ikun għad-
dispożizzjoni tal-awtoritajiet lokali u 
reġjonali kkonċernati, tal-ħaddiema u tal-
pubbliku ġenerali. Dan l-obbligu jinkludi l-
fatt li jiġi żgurat li l-awtorità regolatorja 
kompetenti tgħarraf lill-pubbliku dwar l-
oqsma tal-kompetenza tagħha. It-tagħrif 
għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u 
l-obbligi internazzzjonali, sakemm dan ma 
jqegħidx f’periklu l-interessi l-oħra 
rikonoxxuti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali jew 
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is-sikurezza. fl-obbligi internazzjonali bħal pereżempju, 
inter alia, is-sikurezza.

Or. ro

Emenda 262
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
t-tagħrif dwar il-ġestjoni tal-fjuwil użat u 
tal-iskart radjuattiv ikun għad-
dispożizzjoni tal-ħaddiema u tal-pubbliku 
ġenerali. Dan l-obbligu jinkludi l-fatt li jiġi 
żgurat li l-awtorità regolatorja kompetenti 
tgħarraf lill-pubbliku dwar l-oqsma tal-
kompetenza tagħha. It-tagħrif għandu 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u l-obbligi 
internazzzjonali, sakemm dan ma jqegħidx 
f’periklu l-interessi l-oħra rikonoxxuti fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali jew fl-obbligi 
internazzjonali bħal pereżempju, inter alia, 
is-sikurezza.

(1) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
t-tagħrif dwar il-ġestjoni tal-fjuwil użat u 
tal-iskart radjuattiv mis-siti kollha ikun 
għad-dispożizzjoni tal-ħaddiema u tal-
pubbliku ġenerali. Dan l-obbligu jinkludi l-
fatt li jiġi żgurat li l-awtorità regolatorja 
kompetenti tgħarraf lill-pubbliku dwar l-
oqsma tal-kompetenza tagħha. It-tagħrif 
għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u 
l-obbligi internazzzjonali, sakemm dan ma 
jqegħidx f’periklu l-interessi l-oħra 
rikonoxxuti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali jew 
fl-obbligi internazzjonali bħal pereżempju, 
inter alia, is-sikurezza.

Or. en

Emenda 263
Jutta Steinruck

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li tkun disponibbli għall-pubbliku 
informazzjoni rigward ir-riżorsi 
finanzjarji għall-ġestjoni tal-fjuwil użat u 
tal-iskart radjuattiv imsemmi fl-Artikolu 
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10, filwaqt li jitqies kif xieraq il-
proporzjon tal-ispejjeż imġarrab mill-
produtturi.

Or. de

Emenda 264
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li d-deċiżjonijiet kollha li jikkonċernaw is-
siti għall-fjuwil użat u għall-iskart 
radjuattiv li jkunu qrib pajjiżi ġirien, kif 
ukoll id-deċiżjonijiet li jikkonċernaw il-
ġestjoni tagħhom, jinvolvu lill-pubbliku u 
lill-istituzzjonijiet tal-pajjiżi kkonċernati.

Or. en

Emenda 265
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-pubbliku jingħata opportunitajiet biex 
jipparteċipa effettivament fil-proċess tat-
teħid tad-deċiżjonjiet dwar il-ġestjoni tal-
fjuwil użat u tal-iskart radjuattiv.

(2) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-pubbliku jingħata opportunitajiet biex 
jipparteċipa effettivament fil-proċess tat-
teħid tad-deċiżjonjiet dwar il-ġestjoni tal-
fjuwil użat u tal-iskart radjuattiv fi stadju 
bikri, meta l-alternattivi kollha jkunu 
għadhom possibbli u l-parteċipazzjoni 
pubblika tkun tista' tkun effettiva.

Or. en
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Emenda 266
Ioan Enciu

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-pubbliku jingħata opportunitajiet biex 
jipparteċipa effettivament fil-proċess tat-
teħid tad-deċiżjonjiet dwar il-ġestjoni tal-
fjuwil użat u tal-iskart radjuattiv.

(2) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-pubbliku jingħata opportunitajiet biex 
jipparteċipa effettivament fil-proċess tat-
teħid tad-deċiżjonjiet dwar il-ġestjoni tal-
fjuwil użat u tal-iskart radjuattiv. Dan 
għandu jiżgura t-trasparenza akbar tad-
deċiżjonijiet li jittieħdu mill-parteċipanti 
kollha.

Or. en

Emenda 267
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-pubbliku jingħata opportunitajiet biex 
jipparteċipa effettivament fil-proċess tat-
teħid tad-deċiżjonjiet dwar il-ġestjoni tal-
fjuwil użat u tal-iskart radjuattiv.

(2) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-pubbliku ġenerali u l-awtoritajiet lokali 
u reġjonali kkonċernati jingħataw
opportunitajiet biex jipparteċipaw
effettivament fil-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonjiet dwar il-ġestjoni tal-fjuwil użat 
u tal-iskart radjuattiv.

Or. ro

Emenda 268
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a
Medjazzjoni ġdida fil-parteċipazzjoni 

pubblika
Il-Kummissjoni, flimkien mal-Istati 
Membri, għandha tiżviluppa u tiffinanzja 
proġetti mudelli fir-rigward tal-
parteċipazzjoni pubblika u tal-istadji tal-
proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet dwar il-
ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-iskart 
radjuattiv, xi ħaġa li tipikament issir 
b'rabta ma' proġetti fit-tul bi proċeduri 
twal ta' approvazzjoni, biex tirreaġixxi 
għall-bidliet fil-perċezzjoni pubblika tul 
id-deċenji u tiffaċilita l-bidliet.

Or. de

Emenda 269
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Bħala parti mill-qafas nazzjonali, l-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu, 
jimplimentaw u jaġġornaw il-programmi 
għall-ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-iskart 
radjuattiv (minn issa ’l quddiem 
‘programmi nazzjonali’), li jkopru t-tipi 
kollha ta’ fjuwil użat u ta’ skart radjuattiv 
taħt il-ġuriżdizzjoni tagħhom u l-istadji 
kollha tal-ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-
iskart radjuattiv mill-ġenerazzjoni sar-rimi.

(1) Bħala parti mill-qafas nazzjonali, l-
Istati Membri għandhom jistabbilixxu, 
jimplimentaw u jaġġornaw il-programmi 
għall-ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-iskart 
radjuattiv (minn issa ’l quddiem 
‘programmi nazzjonali’), li jkopru t-tipi 
kollha ta’ fjuwil użat u ta’ skart radjuattiv 
taħt il-ġuriżdizzjoni tagħhom u l-istadji 
kollha tal-ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-
iskart radjuattiv mill-ġenerazzjoni sar-rimi 
jew sal-ħżin finali.

Or. en
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Emenda 270
Romana Jordan Cizelj

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Istati Membri għandhom jirrevedu u 
jaġġornaw b’mod regolari l-programmi 
nazzjonali tagħhom, filwaqt li jqisu b'mod 
xieraq il-progress tekniku u xjentifiku.

(3) L-Istati Membri għandhom jirrevedu u 
jaġġornaw b’mod regolari l-programmi 
nazzjonali tagħhom filwaqt li jqisu b’mod 
xieraq il-progress tekniku u xjentifiku, u 
filwaqt li jinkorporaw il-fehmiet li jinsiltu 
mill-esperjenza tal-Istati Membri l-oħrajn 
fir-rigward tal-ġestjoni tal-iskart 
radjuattiv, kif ukoll ir-riżultati tal-
analiżijiet minn pari internazzjonali.

Or. en

Emenda 271
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-Istati Membri għandhom 
jinfurmaw lill-awtoritajiet transkonfinali 
reġjonali u lokali bil-programmi 
nazzjonali tagħhom mill-aktar fis 
possibbli, jekk l-implimentazzjoni x'aktarx 
ikollha effetti transkonfinali.

Or. en

Emenda 272
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt -1 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) skema ta' klassifikazzjoni integrata u 
dettaljata għat-tipi kollha ta' skart
radjuattiv;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-klassifikazzjoni tal-iskart għandha tkun iddefinita, irrispettivament minn kif l-iskart ikun se 
jiġi sussegwentament immaniġġjat.

Emenda 273
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) inventarju tal-fjuwil użat u tal-iskart 
radjuattiv kollu u previżjonijiet ta’ 
kwantitajiet futuri, inklużi dawk mid-
dekummissjonar. L-inventarju għandu 
jindika b’mod ċar il-post u l-ammont tal-
materjal u, permezz ta’ klassifikazzjoni 
xierqa, il-livell tal-periklu;

(1) inventarju tal-fjuwil użat u tal-iskart 
radjuattiv kollu u previżjonijiet ta’ 
kwantitajiet futuri, inklużi dawk mid-
dekummissjonar. L-inventarju għandu 
jindika b’mod ċar il-post u l-ammont tal-
materjal u, permezz ta’ klassifikazzjoni 
xierqa, il-livell tal-periklu u s-sors tal-
oriġini tal-iskart;

Or. ro

Emenda 274
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) kunċetti, pjanijiet u soluzzjonijiet 
tekniċi mill-ġenerazzjoni sar-rimi;

(2) kunċetti, pjanijiet u soluzzjonijiet 
tekniċi mill-ġenerazzjoni sal-ħżin jew sar-
rimi; Għandha tingħata prijorità għolja 
lill-iskart radjuattiv u lill-fjuwil użat 
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storiku f'tankijiet ta’ ħżin intermedjarju;

Or. en

Emenda 275
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) kunċetti, pjanijiet u soluzzjonijiet 
tekniċi mill-ġenerazzjoni sar-rimi;

(2) kunċetti, pjanijiet u soluzzjonijiet 
tekniċi mill-ġenerazzjoni sal-ħżin għal 
perjodu relattivament twil jew sar-rimi;

Or. de

Emenda 276
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) kunċetti, pjanijiet u soluzzjonijiet 
tekniċi mill-ġenerazzjoni sar-rimi;

(2) kunċetti, pjanijiet u soluzzjonijiet 
tekniċi mill-ġenerazzjoni sar-rimi jew sal-
ħżin finali;

Or. en

Emenda 277
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) kunċetti, pjanijiet u soluzzjonijiet 
tekniċi mill-ġenerazzjoni sar-rimi;

(2) kunċetti, pjanijiet u soluzzjonijiet 
tekniċi mill-ġenerazzjoni sar-rimi finali;
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Or. en

Emenda 278
Ivo Belet

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) kunċetti u pjanijiet għall-perjodu ta' 
wara l-għeluq ta’ faċilità tar-rimi, inkluż iż-
żmien li matulu jseħħu kontrolli 
istituzzjonali u l-mezzi li għandhom 
jintużaw biex l-għarfien dwar il-faċilità 
jibqa’ disponibbli fuq perjodu ta' żmien 
itwal;

(3) kunċetti u pjanijiet għall-perjodu ta' 
wara l-għeluq ta’ faċilità tar-rimi, inkluż iż-
żmien li matulu jseħħu kontrolli 
istituzzjonali u l-mezzi li għandhom 
jintużaw biex tiġi żgurata s-sorveljanza u
biex l-għarfien dwar il-faċilità jibqa’ 
disponibbli fuq perjodu ta' żmien itwal;

Or. nl

Emenda 279
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) kunċetti u pjanijiet għall-perjodu ta' 
wara l-għeluq ta’ faċilità tar-rimi, inkluż iż-
żmien li matulu jseħħu kontrolli 
istituzzjonali u l-mezzi li għandhom 
jintużaw biex l-għarfien dwar il-faċilità 
jibqa’ disponibbli fuq perjodu ta' żmien 
itwal;

(3) kunċetti u pjanijiet għall-perjodu ta' 
wara l-għeluq ta’ faċilità tar-rimi jew ta' 
ħżin finali, inkluż iż-żmien li matulu 
jseħħu kontrolli istituzzjonali u l-mezzi li 
għandhom jintużaw biex l-għarfien dwar il-
faċilità jibqa’ disponibbli fuq perjodu ta' 
żmien itwal;

Or. en

Emenda 280
Romana Jordan Cizelj

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 5 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) "aspetti organizzattivi relatati ma' 
pjan globali nazzjonali ta' ġestjoni tal-
iskart radjuattiv tat-tipi kollha u mill-
operaturi kollha, li jkun jinkludi 
deskrizzjoni tal-allokazzjoni tar-
responsabilitajiet bejn il-parteċipanti 
pubbliċi u privati fil-livell nazzjonali";

Or. en

Emenda 281
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) deskrizzjoni tal-iskema/i għall-
finanzjament implimentata/i biex jiġi 
żgurat li l-kostijiet kollha tal-programm 
jistgħu jintlaħqu skont l-iskeda prevista.

(8) deskrizzjoni tal-iskema/i għall-
finanzjament implimentata/i biex jiġi 
żgurat li l-kostijiet kollha tal-programm 
ikunu jistgħu jintlaħqu skont l-iskeda 
prevista u b'mod li jkun konformi 
għalkollox mal-prinċipju "min iniġġes 
iħallas".

Or. en

Emenda 282
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) skeda ta' żmien li torbot u 
verifikabbli għall-implimentazzjoni tal-
programmi nazzjonali u għall-konformità 
mar-rekwiżiti 1 sa 8 msemmijin hawn fuq.
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Or. de

Emenda 283
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – punt 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) pjanijiet edukattivi u tat-taħriġ 
vokazzjonali biex jinżammu u jiġu 
żviluppati l-għarfien espert u l-ħiliet 
meħtieġa għall-ġestjoni tal-fjuwil użat u 
tal-iskart radjuattiv. 

Or. ro

Emenda 284
Zigmantas Balčytis

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummisjoni dwar il-programmi 
nazzjonali tagħhom u dwar tibdiliet 
sinifikanti sussegwenti.

(1) L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni dwar il-programmi 
nazzjonali tagħhom u dwar tibdiliet 
sinifikanti sussegwenti. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li l-programmi 
nazzjonali tal-Istati Membri għall-ġestjoni 
tal-fjuwil użat u tal-iskart radjuattiv ikunu 
konformi mal-iktar standards stretti ta' 
sikurezza.

Or. lt

Emenda 285
Bernd Lange

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-Kummissjoni għandha tissorvelja 
l-konformità mal-iskedi ta' żmien 
imressqa skont l-Artikolu 14(8a) għall-
implimentazzjoni tal-programmi 
nazzjonali tal-Istati Membri.

Or. de

Emenda 286
Sabine Wils

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Kummissjoni se tqis il-kjarifiki u l-
progress tal-Istati Membri f'dak li għandu 
x'jaqsam mal-programmi nazzjonali tal-
ġestjoni tal-iskart, meta tkun qed 
tiddeċiedi rigward id-dispożizzjoni ta' 
għajnuna finanzjarja jew teknika tal-
Euratom għall-faċilitajiet jew l-attivitajiet 
ta' ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-iskart 
radjuattiv, jew meta tkun qed tifformula l-
opinjonijiet tagħha rigward il-proġetti ta' 
investiment skont l-Artikolu 43 tat-Trattat 
tal-Euratom.

imħassar

Or. en

Emenda 287
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Kummissjoni se tqis il-kjarifiki u l-
progress tal-Istati Membri f'dak li għandu 

(4) Il-Kummissjoni se tagħmel l-għoti ta' 
għajnuna finanzjarja jew teknika tal-
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x'jaqsam mal-programmi nazzjonali tal-
ġestjoni tal-iskart, meta tkun qed 
tiddeċiedi rigward id-dispożizzjoni ta' 
għajnuna finanzjarja jew teknika tal-
Euratom għall-faċilitajiet jew l-attivitajiet 
ta' ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-iskart 
radjuattiv, jew meta tkun qed tifformula l-
opinjonijiet tagħha rigward il-proġetti ta' 
investiment skont l-Artikolu 43 tat-Trattat 
tal-Euratom.

Euratom għall-faċilitajiet jew l-attivitajiet 
ta' ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-iskart 
radjuattiv kontinġenti fuq jekk l-Istati 
Membri jkollhomx jew le programmi 
nazzjonali sodisfaċenti għall-ġestjoni tal-
iskart u se tqis ukoll il-kjarifiki u l-
progress tal-Istati Membri rigward il-
programmi nazzjonali tal-ġestjoni tal-
iskart meta tkun qed tifformula l-
opinjonijiet tagħha rigward il-proġetti ta' 
investiment skont l-Artikolu 43 tat-Trattat 
tal-Euratom.

Or. en

Emenda 288
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Istati Membri għandhom 
jissottomettu rapport lill-Kummissjoni 
dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva għall-ewwel darba mhux aktar 
tard minn ….., u darba kull tliet snin minn 
dakinhar ’il quddiem, filwaqt li 
japprofittaw miċ-ċikli ta’ analiżi u 
rappurtar taħt il-Konvenzjoni Konġunta 
dwar is-Sikurezza tal-Ġestjoni ta’ Fjuwil 
Użat u dwar is-Sikurezza tal-Ġestjoni ta’ 
Skart Radjuattiv.

(1) L-Istati Membri għandhom
jissottomettu rapport lill-Kummissjoni 
dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva għall-ewwel darba mhux aktar 
tard minn ….., u darba kull sena minn 
dakinhar ’il quddiem, filwaqt li 
japprofittaw miċ-ċikli ta’ analiżi u 
rappurtar taħt il-Konvenzjoni Konġunta 
dwar is-Sikurezza tal-Ġestjoni ta’ Fjuwil 
Użat u dwar is-Sikurezza tal-Ġestjoni ta’ 
Skart Radjuattiv.

Or. en

Emenda 289
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3



PE462.874v02-00 18/20 AM\865410MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Perjodikament, u tal-anqas darba kull 
10 snin, l-Istati Membri għandhom 
jorganizzaw awtovalutazzjonijiet tal-qafas 
nazzjonali, tal-awtorità regolatorja 
kompetenti u tal-programm nazzjonali 
tagħhom u tal-implimentazzjoni tiegħu, u 
jitolbu analiżi minn pari internazzjonali tal-
qafas nazzjonali, l-awtorità u/jew il-
programm tagħhom bl-għan li jiġi żgurat li 
jintlaħqu standards għoljin fil-ġestjoni ta’ 
fjuwil użat u ta' skart radjuattiv. Ir-riżultati 
ta’ kwalunkwe analiżi minn pari għandhom 
jiġu rrappurtati lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri.

(3) Perjodikament, u tal-anqas darba kull 
10 snin, l-Istati Membri għandhom 
jorganizzaw awtovalutazzjonijiet tal-qafas 
nazzjonali, tal-awtorità regolatorja 
kompetenti u tal-programm nazzjonali 
tagħhom u tal-implimentazzjoni tiegħu 
rigward ir-rimi jew il-ħżin finali ta' fjuwil 
użat u skart radjuattiv, u jitolbu analiżi 
minn pari internazzjonali tal-qafas 
nazzjonali, l-awtorità u/jew il-programm 
tagħhom bl-għan li jiġi żgurat li jintlaħqu 
standards għoljin fil-ġestjoni ta’ fjuwil użat 
u ta' skart radjuattiv. Ir-riżultati ta’ 
kwalunkwe analiżi minn pari għandhom 
jiġu rrappurtati lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri.

Or. en

Emenda 290
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Perjodikament, u tal-anqas darba kull 
10 snin, l-Istati Membri għandhom 
jorganizzaw awtovalutazzjonijiet tal-qafas 
nazzjonali, tal-awtorità regolatorja 
kompetenti u tal-programm nazzjonali 
tagħhom u tal-implimentazzjoni tiegħu, u 
jitolbu analiżi minn pari internazzjonali tal-
qafas nazzjonali, l-awtorità u/jew il-
programm tagħhom bl-għan li jiġi żgurat li 
jintlaħqu standards għoljin fil-ġestjoni ta’ 
fjuwil użat u ta' skart radjuattiv. Ir-riżultati 
ta’ kwalunkwe analiżi minn pari għandhom 
jiġu rrappurtati lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri.

(3) Perjodikament, u tal-anqas darba kull 
ħames snin, l-Istati Membri għandhom 
jorganizzaw awtovalutazzjonijiet tal-qafas 
nazzjonali, tal-awtorità regolatorja 
kompetenti u tal-programm nazzjonali 
tagħhom u tal-implimentazzjoni tiegħu, u 
jitolbu analiżi minn pari internazzjonali tal-
qafas nazzjonali, l-awtorità u/jew il-
programm tagħhom bl-għan li jiġi żgurat li 
jintlaħqu standards għoljin fil-ġestjoni ta’ 
fjuwil użat u ta' skart radjuattiv. Ir-riżultati 
ta’ kwalunkwe analiżi minn pari għandhom 
jiġu rrappurtati lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri.

Or. en
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Emenda 291
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Perjodikament, u tal-anqas darba kull 
10 snin, l-Istati Membri għandhom 
jorganizzaw awtovalutazzjonijiet tal-qafas 
nazzjonali, tal-awtorità regolatorja 
kompetenti u tal-programm nazzjonali 
tagħhom u tal-implimentazzjoni tiegħu, u 
jitolbu analiżi minn pari internazzjonali tal-
qafas nazzjonali, l-awtorità u/jew il-
programm tagħhom bl-għan li jiġi żgurat li 
jintlaħqu standards għoljin fil-ġestjoni ta’ 
fjuwil użat u ta' skart radjuattiv. Ir-riżultati 
ta’ kwalunkwe analiżi minn pari għandhom 
jiġu rrappurtati lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri.

(3) Perjodikament, u tal-anqas darba kull 
ħames snin, l-Istati Membri għandhom 
jorganizzaw awtovalutazzjonijiet tal-qafas 
nazzjonali, tal-awtorità regolatorja 
kompetenti u tal-programm nazzjonali 
tagħhom u tal-implimentazzjoni tiegħu, u 
jitolbu analiżi minn pari internazzjonali tal-
qafas nazzjonali, l-awtorità u/jew il-
programm tagħhom bl-għan li jiġi żgurat li 
jintlaħqu standards għoljin fil-ġestjoni ta’ 
fjuwil użat u ta' skart radjuattiv. Ir-riżultati 
ta’ kwalunkwe analiżi minn pari għandhom 
jiġu rrappurtati lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri.

Or. ro

Emenda 292
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16a
Klawsola ta' estinzjoni

L-Artikoli f'din id-Direttiva relatati mad-
disponiment ġeoloġiku fil-fond jew mal-
ħżin finali tal-iskart nukleari għandhom 
jiskadu fi żmien 15-il sena, wara 
valutazzjoni mill-ġdid li għandha ssir tal-
kunċett tal-ġestjoni tal-fjuwil użat u tal-
iskart radjuattiv. Din il-valutazzjoni mill-
ġdid għandha b'mod partikolari tqis il-
kwistjonijiet tar-riversibilità u tal-
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possibilità ta' rkupru tal-iskart ladarba 
jkun tqiegħed f'sit ta' disponiment jew ta' 
ħżin finali fid-dawl tal-iżviluppi fir-
riċerka u għarfien espert ulterjuri f'dan 
il-qasam.

Or. en

Emenda 293
Ivailo Kalfin

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrativi meħtieġa 
sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva 
sa ….. Għandhom minnufih jinfurmaw lill-
Kummisjoni dwar dan. Meta l-Istati 
Membri jadottaw dawn il-miżuri, dawn 
għandhom jinkludu referenza għal din id-
Direttiva jew għandhom jkunu
akkumpanjati minn tali referenza fl-
okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali 
tagħhom. Il-metodi ta’ kif għandha ssir tali 
referenza għandhom jiġu stipulati mill-
Istati Membri.

(1) L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva 
sa ...*. Għandhom minnufih jinfurmaw lill-
Kummisjoni dwar dan. Meta l-Istati 
Membri jadottaw dawn il-miżuri, dawn 
għandhom jinkludu referenza għal din id-
Direttiva jew għandhom ikunu
akkumpanjati minn tali referenza fl-
okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali 
tagħhom. Il-metodi ta’ kif għandha ssir tali 
referenza għandhom jiġu stipulati mill-
Istati Membri.
* ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data li 
tikkorrispondi għal sentejn wara d-data tad-
dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 

Or. en


