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Emenda 23
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-inċident ta' Chernobyl fl-1986 
enfasizza l-importanza globali tas-
sikurezza nukleari. L-inċident ta' 
Fukushima Daiichi fl-2011 ikkonferma l-
ħtieġa li jitkomplew l-isforzi biex titjieb is-
sikurezza nukleari sal-ogħla standards.
Sabiex jinħolqu l-kundizzjonijiet ta' 
sikurezza meħtieġa biex jiġu eliminati il-
perikli għall-ħajja u s-saħħa tal-pubbliku, 
il-Komunità Ewropea tal-Enerġija 
Atomika (il-'Komunità') għandha tkun 
tista' tappoġġja is-sikurezza nukleari fil-
pajjiżi terzi.

(3) L-inċident ta' Chernobyl fl-1986 
enfasizza l-importanza globali tas-
sikurezza nukleari. L-inċident ta' 
Fukushima Daiichi fl-2011 ikkonferma li r-
riskji nukleari huma inerenti għal kull 
reattur u dawn ir-riskji huma 
imprevedibbli. L-inċident nukleari ta' 
Fukushima mmarka t-tmiem tal-
paradigma tas-"sikurezza nukleari". 
Madankollu, iridu jsiru sforzi biex, matul 
is-snin ta' tħaddim kif ukoll matul id-
dekummissjonar tal-installazzjonijiet 
nukleari, is-sikurezza nukleari titjieb sal-
ogħla standards li jkunu jirriflettu l-
prattiki l-aktar sofistikati. Biex tiġi 
promossa din il-kultura ta' sikurezza, l-
Unjoni Ewropea għandha tkun tista' 
tappoġġja s-sikurezza nukleari fil-pajjiżi 
terzi.

Or. en

Emenda 24
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-inċident ta' Chernobyl fl-1986 
enfasizza l-importanza globali tas-
sikurezza nukleari. L-inċident ta' 
Fukushima Daiichi fl-2011 ikkonferma l-
ħtieġa li jitkomplew l-isforzi biex titjieb is-
sikurezza nukleari sal-ogħla standards. 

(3) L-inċident ta' Chernobyl fl-1986 
enfasizza l-importanza globali tas-
sikurezza nukleari. L-inċident ta' 
Fukushima Daiichi fl-2011 ikkonferma l-
ħtieġa li jitkomplew l-isforzi biex titjieb is-
sikurezza nukleari sal-ogħla standards 
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Sabiex jinħolqu l-kundizzjonijiet ta' 
sikurezza meħtieġa biex jiġu eliminati il-
perikli għall-ħajja u s-saħħa tal-pubbliku, 
il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika 
(il-'Komunità') għandha tkun tista' 
tappoġġja is-sikurezza nukleari fil-pajjiżi 
terzi.

sakemm l-impjanti tal-enerġija nukleari 
jibqgħu jitħaddmu. Sabiex jinħolqu l-
kundizzjonijiet ta' sikurezza meħtieġa biex 
jiġu eliminati il-perikli għall-ħajja u s-
saħħa tal-pubbliku, il-Komunità Ewropea 
tal-Enerġija Atomika (il-'Komunità') 
għandha tkun tista' tappoġġja s-sikurezza
nukleari fil-pajjiżi terzi.

Or. de

Emenda 25
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Sakemm jibqgħu jeżistu l-impjanti 
tal-enerġija nukleari u – għall-kuntrarju 
tal-aspettattivi – jibqgħu jinbnew oħrajn 
ġodda, in-negozjati għandu jkollhom l-
għan li jiżguraw li l-istandards Ewropej 
tas-sikurezza jiġu rrispettati.

Or. de

Emenda 26
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Premessa 3b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Sakemm jibqgħu jeżistu l-impjanti 
tal-enerġija nukleari u – għall-kuntrarju 
tal-aspettattivi – jibqgħu jinbnew oħrajn 
ġodda, in-negozjati għandu jkollhom l-
għan li jiżguraw li l-appoġġ minn 
awtoritajiet superviżorji indipendenti jkun 
il-prijorità ewlenija.
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Or. de

Emenda 27
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Billi taġixxi fi ħdan politiki komuni u 
strateġiji mal-Istati Membri tagħha, l-
Unjoni Ewropea waħedha għandha massa 
kritika biex tirrispondi għall-isfidi globali u 
hija wkoll fl-aħjar pożizzjoni biex 
tikkoordina l-kooperazzjoni ma' pajjiżi 
terzi.

(4) Billi taġixxi fi ħdan politiki komuni u 
strateġiji mal-Istati Membri tagħha, l-
Unjoni Ewropea waħedha għandha massa 
kritika biex tirrispondi għall-isfidi globali u 
hija wkoll fl-aħjar pożizzjoni biex 
tikkoordina l-kooperazzjoni ma' pajjiżi 
terzi. F'dan ir-rigward, il-Parlament 
Ewropew għandu jkun mgħarraf u 
kkonsultat regolarment dwar il-pjanijiet 
tal-Istati Membri u ta' pajjiżi terzi fil-
qasam tas-sikurezza nukleari. 

Or. de

Emenda 28
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex jinżamm u jiġi promoss it-titjib 
kontinwu tas-sikurezza nukleari u r-
regolamentazzjoni tagħha, il-Kunsill adotta 
d-Direttiva 2009/71/Euratom tal-
25 ta' Ġunju 2009 li tistabbilixxi qafas 
Komunitarju għas-sikurezza nukleari ta' 
stallazzjonijiet nukleari. Il-Kunsill adotta 
wkoll id-Direttiva 2011/70/Euratom tad-
19 ta' Lulju 2011 li tistabbilixxi qafas 
Komunitarju għall-ġestjoni responsabbli u 
sikura ta' fjuwil użat u skart radjuattiv. 

(6) Sabiex jinżamm u jiġi promoss it-titjib 
kontinwu tas-sikurezza nukleari u r-
regolamentazzjoni tagħha, il-Kunsill adotta 
d-Direttiva 2009/71/Euratom tal-
25 ta' Ġunju 2009 li tistabbilixxi qafas 
Komunitarju għas-sikurezza nukleari ta' 
stallazzjonijiet nukleari. Il-Kunsill adotta 
wkoll id-Direttiva 2011/70/Euratom tad-
19 ta' Lulju 2011 li tistabbilixxi qafas 
Komunitarju għall-ġestjoni responsabbli u 
sikura ta' fjuwil użat u skart radjuattiv. Kif 
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Dawn id-Direttivi u l-istandards għolja ta' 
sikurezza nukleari u skart radjuattiv u l-
ġestjoni tal-fjuwil maħruq implimentati fl-
Unjoni huma eżempji li jistgħu jintużaw 
biex jinkoraġixxu pajjiżi terzi biex jadottaw 
standards għolja simili.

ġie rikonoxxut mill-Kummissjoni wara l-
inċident ta' Fukushima, dawn id-Direttivi 
jeħtieġu li jiġu riveduti urġentement 
sabiex jiddaħħlu l-ogħla standards ta' 
sikurezza nukleari u ta' skart radjuattiv u l-
ġestjoni tal-fjuwil maħruq implimentati fl-
Unjoni li jistgħu jintużaw ulterjorment 
biex jinkoraġġixxu pajjiżi terzi jadottaw l-
ogħla standards ta' sikurezza li jirriflettu l-
prattiki l-aktar sofistikati u l-protezzjoni 
mir-radjazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ta' min wieħed iqis li d-direttivi Ewropej dwar is-sikurezza nukleari ma fihomx standards 
tekniċi dwar is-sikurezza. L-istandards ta’ sikurezza tal-faċilitajiet nukleari eżistenti u 
faċilitajiet nukleari ġodda għandhom ikunu l-ogħla. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni, fil-
programm tal-ħidma tagħha għall-2011, iddeċidiet li tirrevedi d-Direttiva riċenti dwar is-
sikurezza nukleari.

Emenda 29
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Jeħtieġ li jiġi żgurat li jitwettqu stress 
tests fl-Istati Membri kollha u fil-pajjiżi 
terzi li jistgħu jkunu involuti u li l-
impjanti tal-enerġija nukleari jitneħħew 
mill-użu, fejn ikun jinħtieġ.

Or. de

Emenda 30
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Fir-reġjuni kollha li fihom il-
mekkaniżmu ta' kooperazzjoni ġie estiż lil 
hinn mill-2007 (jiġifieri tal-PEV tan-
Nofsinhar, tal-Amerika Latina u tal-
Asja), diversi proġetti ġodda SKSN jew 
twaqqfu jew ġew ikkanċellati, u pajjiżi bi 
żviluppi nukleari importanti (bħall-Indja, 
il-Brażil jew il-pajjiżi tal-GCC) ma wrewx 
interess li jikkooperaw fl-SKSN. Meta 
jitqiesu l-esperjenzi mgħoddija, dan il-
mekkaniżmu ta' kooperazzjoni ġdid fil-
livell tal-impjanti tal-enerġija nukleari 
għandu għaldaqstant ikun indirizzat 
b'mod partikulari fil-pajjiżi ġirien tal-UE.

Or. en

Emenda 31
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Ġie allokat baġit totali ta' €524 
miljun għall-SKSN għall-perjodu 2007-
2013 biex jiġu appoġġjati attivitajiet tal-
UE u tiġi promossa s-sikurezza nukleari, 
il-protezzjoni mir-radjazzjoni u 
salvagwardji nukleari effettivi madwar id-
dinja. Madwar nofs dan l-ammont kien 
dedikat għall-Fondi Chernobyl. L-aħħar 
ħlasijiet f'dawn il-fondi huma mistennija 
li jsiru sal-aħħar tal-2013. Għaldaqstant 
ma jkunx hemm bżonn ta' 
kontribuzzjonijiet tal-UE fil-Fondi 
Chernobyl fil-prospettivi għall-2014-2020. 
Għaldaqstant, rilokazzjoni parzjali tal-
€631.1 miljun proposti tal-SKSN il-ġdid 
għall-perjodu 2014 - 2020 se jmorru biex 
jiġi riabilitat is-sit ta' Fukushima Daiichi 
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u għall-protezzjoni mir-radjazzjoni.

Or. en

Emenda 32
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-Programm Qafas għar-Riċerka u 
l-Innovazzjoni (2014-2020) 
"Orizzont 2020" il-ġdid u l-Programm ta’ 
Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea 
tal-Enerġija Atomika (2014-2018) li 
jikkumplimenta l-Orizzont 2020 jagħtu 
attenzjoni partikulari lill-kooperazzjoni 
internazzjonali u lir-relazzjonijiet tal-UE 
ma' pajjiżi terzi. F'dan ir-rigward, 
għandha tingħata attenzjoni partikulari 
lill-iżvilupp ta' riżorsi umani.

Or. sl

Emenda 33
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni Ewropea għandha tiffinanzja 
miżuri sabiex tappoġġa l-promozzjoni ta' 
livell għoli ta' sikurezza nukleari, ta' 
protezzjoni minn radjazzjoni u l-
applikazzjoni ta' salvagwardji effiċjenti u 
effikaċi ta' materjal nukleari f'pajjiżi terzi
skont id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament.

L-Unjoni Ewropea għandha tiffinanzja 
miżuri sabiex tappoġġa l-promozzjoni ta' 
livell għoli ta' sikurezza nukleari, ta' 
protezzjoni minn radjazzjoni u l-
applikazzjoni ta' salvagwardji effiċjenti u 
effikaċi ta' materjal nukleari skont id-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. Il-
kooperazzjoni fl-oqsma tas-sikurezza u s-
salvagwardji nukleari taħt dan ir-
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Regolament mhijiex immirata lejn il-
promozzjoni tal-enerġija nukleari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament propost preżenti jipprova jagħmilha ċara li l-għan primarju huwa s-sikurezza 
u mhux il-promozzjoni tal-enerġija nukleari. Din l-emenda tipprova sempliċement li tmexxi 
dan l-objettiv mill-Anness "Kriterji" għall-ewwel Artikolu.

Emenda 34
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni Ewropea għandha tiffinanzja 
miżuri sabiex tappoġġa l-promozzjoni ta' 
livell għoli ta' sikurezza nukleari, ta' 
protezzjoni minn radjazzjoni u l-
applikazzjoni ta' salvagwardji effiċjenti u 
effikaċi ta' materjal nukleari f'pajjiżi terzi 
skont id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament.

L-Unjoni Ewropea għandha tiffinanzja 
miżuri sabiex tappoġġa l-promozzjoni ta' 
livell għoli ta' sikurezza nukleari, ta' 
protezzjoni minn radjazzjoni u l-
applikazzjoni ta' salvagwardji effiċjenti u 
effikaċi ta' materjal nukleari f'pajjiżi terzi 
skont id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament. Dan jiżgura li l-materjal 
nukleari jintuża biss għall-finijiet ċivili li 
għalihom ikun intenzjonat.

Or. de

Emenda 35
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-promozzjoni ta' kultura effettiva ta' 
sikurezza nukleari u l-implimentazzjoni 
tal-ogħla standards ta' sikurezza nukleari u 

(a) il-promozzjoni ta' kultura effettiva ta' 
sikurezza nukleari u l-implimentazzjoni 
tal-ogħla standards ta' sikurezza nukleari u 
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protezzjoni mir-radjazzjoni; protezzjoni mir-radjazzjoni, b'mod 
partikulari fil-pajjiżi ġirien u fil-pajjiżi 
tal-adeżjoni tal-UE li jkunu jħaddmu 
impjanti tal-enerġija nukleari fid-data 
tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-reġjuni kollha li fihom il-mekkaniżmu ta' kooperazzjoni ġie estiż lil hinn mill-2007 
(jiġifieri tal-PEV tan-Nofsinhar, tal-Amerika Latina u tal-Asja), diversi proġetti ġodda SKSN 
jew twaqqfu jew ġew ikkanċellati, u pajjiżi bi żviluppi nukleari importanti (bħall-Indja, il-
Brażil jew il-pajjiżi tal-GCC) ma wrewx interess li jikkooperaw fl-SKSN. Meta jitqiesu l-
esperjenzi mgħoddija, dan il-mekkaniżmu ta' kooperazzjoni ġdid fil-livell tal-impjanti tal-
enerġija nukleari għandu għaldaqstant ikun indirizzat fil-pajjiżi ġirien tal-UE.

Emenda 36
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ġestjoni responsabbli u sikura ta' fjuwil 
użat u skart radjuattiv, diżattivazzjoni u 
rimedjazzjoni ta' dawk li kienu siti nukleari 
u stallazzjonijiet;

(b) ġestjoni responsabbli u sikura ta' fjuwil 
użat u skart radjuattiv, diżattivazzjoni u 
rimedjazzjoni ta' dawk li kienu siti nukleari 
u installazzjonijiet f'pajjiżi terzi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proġetti possibbli jistgħu jinkludu, fost l-oħrajn, l-istabbilizzazzjoni u r-riabilitazzjoni tas-sit 
ta' Fukushima, ir-riabilitazzjoni tas-siti storiċi relatati mal-uranju, l-irkupru, l-ipproċessar u 
l-ħżin ta' oġġetti mgħarrqa fl-ibħra (eżempju sottomarini nukleari) jew kwistjonijiet relatati 
mal-ġestjoni responsabbli ta' skart radjuattiv f'pajjiżi li attwalment m'għandhomx kapaċità ta' 
ġenerazzjoni ta' enerġija nukleari.

Emenda 37
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ġestjoni responsabbli u sikura ta' fjuwil 
użat u skart radjuattiv, diżattivazzjoni u 
rimedjazzjoni ta' dawk li kienu siti nukleari 
u stallazzjonijiet;

(b) ġestjoni responsabbli u sikura ta' fjuwil 
nukleari u skart radjuattiv, diżattivazzjoni 
u rimedjazzjoni ta' dawk li kienu siti 
nukleari u installazzjonijiet;

Or. ro

Emenda 38
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-promozzjoni ta' politiki ta' 
informazzjoni, ta' edukazzjoni u ta' taħriġ 
professjonali fil-qasam tal-enerġija 
nukleari u relatati maċ-ċiklu tal-fjuwil 
nukleari, il-ġestjoni tal-iskart nukleari u 
l-protezzjoni mir-radjazzjoni;

Or. ro

Emenda 39
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-grad safejn il-pajjiżi megħjuna 
żviluppaw l-ogħla livell ta' sikurezza fl-
installazzjonijiet nukleari biex jintlaħaq 
standard li jirrifletti l-prattiki sofistikati fl-
UE mil-lati tekniċi, regolatorji u 
operazzjonali,
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Or. en

Emenda 40
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-istatus tal-iżvilupp ta' fjuwil użat, l-
iskart nukleari u strateġiji tad-
diżattivazzjoni, il-qafas rispettiv leġiżlattiv 
u regolatorju u l-implimentazzjoni tal-
proġetti;

(b) l-istatus tal-iżvilupp ta' fjuwil użat, l-
iskart nukleari u strateġiji tad-
dekummissjonar, l-għadd u l-importanza 
tar-riabilitazzjoni ta' ex-siti u 
installazzjonijiet nukleari, il-qafas 
rispettiv leġiżlattiv u regolatorju u l-
implimentazzjoni tal-proġetti;

Or. en

Emenda 41
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-impatt pożittiv fuq żmien fit-tul fuq 
l-ambjent;

Or. sl

Emenda 42
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt cb (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) il-kisba ta' sikurezza nukleari ta' 
livell għoli f'pajjiżi terzi komparabbli mal-
istandards ta' sikurezza nukleari fl-
Unjoni Ewropea;

Or. sl

Emenda 43
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Miżuri speċifiċi appoġġjati minn dan ir-
Regolament u l-kriterji li japplikaw għal 
kooperazzjoni dwar is-sikurezza nukleari 
huma dettaljati fl-Anness.

4. L-objettiv stabbilit fl-Artikolu 1.1 
għandu jitwettaq, b'mod partikolari, 
permezz tal-miżuri li ġejjin:

a) appoġġ għat-tisħiħ tal-qafas 
regolatorju;
b) appoġġ għat-tfassil u l-
implimentazzjoni ta' skemi effettivi ta' 
valutazzjoni tas-sikurezza abbażi tal-
metodoloġija miftiehma mill-ENSREG u 
fil-fażi ta' segwitu għall-iskambju tal-
aħjar prattiki dwar ir-
rakkomandazzjonijiet sussegwenti dwar 
is-sikurezza;
c) kooperazzjoni fl-oqsma li ġejjin: 
għarfien u bini ta' kompetenza, ġestjoni 
tal-inċidenti u arranġamenti għall-
prevenzjoni, strateġiji għall-ġestjoni 
responsabbli u sikura ta' fjuwil użat u 
skart radjuattiv u strateġiji għad-
dekummissjonar.
Dawn il-miżuri għandhom jinkludu 
element sostanzjali ta' skambju ta' 
għarfien (qsim ta' għarfien espert, appoġġ 
għal programmi, kemm eżistenti kif ukoll 
ġodda, ta' edukazzjoni u taħriġ fil-qasam 
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tas-sikurezza nukleari) sabiex tissaħħaħ 
is-sostenibilità tar-riżultati miksuba.
Dawn għandhom ikunu implimentati 
f'koordinazzjoni ma' organizzazzjonijiet 
internazzjonali, l-aktar l-IAEA, u permezz 
ta' kooperazzjoni mal-awtoritajiet ta' 
pajjiżi terzi, regolaturi nukleari u mal-
organizzazzjonijiet ta' appoġġ tekniku 
tagħhom, fejn ikun xieraq u b'mod 
partikulari fil-qafas ta' valutazzjonijiet
komprensivi ta' sikurezza u ta' riskju 
('stress tests").
Miżuri speċifiċi appoġġjati minn dan ir-
Regolament u l-kriterji li japplikaw għal 
kooperazzjoni dwar is-sikurezza nukleari 
huma dettaljati fl-Anness.

Or. en

Emenda 44
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Miżuri speċifiċi appoġġjati minn dan ir-
Regolament u l-kriterji li japplikaw għal 
kooperazzjoni dwar is-sikurezza nukleari 
huma dettaljati fl-Anness.

4. L-objettivi ffissati fil-punt 1 hawn fuq 
għandhom jintlaħqu primarjament 
permezz tal-miżuri li ġejjin:

(a) appoġġ għall-entitajiet regolatorji biex 
jiżguraw l-indipendenza, il-kompetenza u 
l-iżvilupp tagħhom u għall-investiment 
f'riżorsi umani;
(b) appoġġ għal miżuri għat-tisħiħ u l-
implimentazzjoni tal-qafas leġiżlattiv;
(c) appoġġ għat-tfassil u l-
implimentazzjoni ta' sistemi ta' 
valutazzjoni tas-sikurezza bbażati fuq 
standards simili għal dawk applikati fl-
Unjoni Ewropea;
(d) kooperazzjoni fl-oqsma li ġejjin: 
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għarfien espert, esperjenza u żvilupp tal-
ħiliet, proċeduri tal-ġestjoni tal-inċidenti 
u ta' prevenzjoni tal-inċidenti, strateġiji 
għall-ġestjoni responsabbli u sikura ta' 
fjuwil użat u starteġiji ta' 
dekummissjonar.
Miżuri speċifiċi appoġġjati minn dan ir-
Regolament u l-kriterji li japplikaw għal 
kooperazzjoni dwar is-sikurezza nukleari 
huma dettaljati fl-Anness.

Or. sl

Emenda 45
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kooperazzjoni finanzjarja, ekonomika u 
teknika pprovduta taħt dan ir-Regolament 
għandha tkun kumplimentarja għal dik 
ipprovduta mill-Unjoni taħt strumenti oħra 
ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp.

5. Kooperazzjoni finanzjarja, ekonomika u 
teknika pprovduta taħt dan ir-Regolament 
għandha tkun kumplimentarja għal dik 
ipprovduta mill-Unjoni taħt strumenti oħra 
ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020) 
"Orizzont 2020" u l-Programm ta’ 
Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea 
tal-Enerġija Atomika (2014-2018) li 
jikkumplimenta l-Orizzont 2020.

Or. sl

Emenda 46
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 5a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Parlament Ewropew għandu jkun 
mgħarraf u kkonsultat regolarment dwar 
il-pjanijiet tal-Istati Membri u ta' pajjiżi 
terzi fil-qasam tas-sikurezza nukleari. 

Or. de

Emenda 47
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-dokument ta' strateġija għandu jiġi 
approvat mill-Kummissjoni skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 15 (3) tar-Regolament ta' 
Implimentazzjoni Komuni. Id-dokumenti 
ta' strateġija jistgħu jiġu riveduti f'nofs il-
perjodu jew kull meta jkun meħtieġ skont 
l-istess proċedura. Madankollu, din il-
proċedura m'għandhiex tkun meħtieġa 
għall-aġġornamenti tal-istrateġija li ma 
jaffettwawx żoni prijoritarji inizjali u l-
objettivi stipulati fid-dokument.

5. Id-dokument ta' strateġija għandu jiġi 
approvat mill-Kummissjoni skont il-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 15 (3) tar-Regolament ta' 
Implimentazzjoni Komuni. Id-dokumenti 
ta' strateġija jridu jiġu riveduti f'nofs il-
perjodu jew kull meta jkun meħtieġ skont 
l-istess proċedura. Madankollu, din il-
proċedura m'għandhiex tkun meħtieġa 
għall-aġġornamenti tal-istrateġija li ma 
jaffettwawx żoni prijoritarji inizjali u l-
objettivi stipulati fid-dokument.

Id-dokument ta' strateġija jrid jiġi 
ppreżentat lill-Parlament Ewropew, li 
għandu jagħti l-valutazzjoni tiegħu fir-
reviżjoni ta' nofs iż-żmien.

Or. sl

Emenda 48
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programmi indikattivi multiannwali 
għandhom jistabbilixxu l-oqsma ta' 
prijorità magħżula għall-finanzjament, l-
għanijiet speċifiċi, ir-riżultati mistennija u 
l-indikaturi ta' prestazzjoni u l-
allokazzjonijiet finanzjarji indikattivi, 
kemm globalment kif ukoll għal kull 
qasam ta' prijorità, u li jinkludu riżerva 
raġonevoli ta' fondi mhux allokati; din tista' 
tingħata, fejn ikun xieraq, fil-forma ta' firxa 
jew ta' minimu.

2. Il-programmi indikattivi multiannwali 
għandhom jistabbilixxu l-oqsma ta' 
prijorità magħżula għall-finanzjament, l-
għanijiet speċifiċi, ir-riżultati mistennija u 
l-indikaturi ta' prestazzjoni u l-
allokazzjonijiet finanzjarji indikattivi, 
kemm globalment kif ukoll għal kull 
qasam ta' prijorità, u li jinkludu riżerva 
raġonevoli ta' fondi mhux allokati; din tista' 
tingħata, fejn ikun xieraq, fil-forma ta' firxa 
jew ta' minimu. Il-programmi indikattivi 
pluriennali għandhom jistabbilixxu regoli 
biex jiġu evitati d-duplikazzjonijiet u jiġi 
żgurat l-użu tajjeb tal-fondi disponibbli.

Or. en

Emenda 49
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-programmi multiannwali indikattivi 
għandhom, fil-prinċipju, ikunu bbażati fuq 
djalogu mal-pajjiżi msieħba jew reġjun(i) li 
jinvolvu l-partijiet interessati, sabiex jiġi 
żgurat li dak il-pajjiż jew reġjun 
ikkonċernat ikollu biżżejjed appartenenza 
tal-proċess u biex jiġi inkoraġġit l-appoġġ 
għal strateġiji nazzjonali ta' żvilupp.

3. Il-programmi multiannwali indikattivi 
għandhom, fil-prinċipju, ikunu bbażati fuq 
djalogu mal-pajjiżi msieħba jew reġjun(i) li 
jinvolvu l-partijiet interessati, sabiex jiġi 
żgurat li dak il-pajjiż jew reġjun 
ikkonċernat ikollu biżżejjed appartenenza 
tal-proċess u biex jiġi inkoraġġit l-appoġġ 
għal strateġiji nazzjonali ta' żvilupp. Dawn 
il-programmi indikattivi pluriennali 
għandhom iqisu l-programm ta' ħidma 
tal-IAEA fil-qasam tas-sikurezza nukleari 
u tal-ġestjoni tal-iskart.

Or. en
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Emenda 50
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Rappurtaġġ

1. Il-Kummissjoni għandha teżamina l-
progress miksub fl-implimentazzjoni tal-
miżuri meħuda skont dan ir-Regolament 
u għandha tagħti lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill rapport darbtejn fis-sena 
dwar l-implimentazzjoni tal-għajnuna ta' 
kooperazzjoni.
2. Ir-rapport għandu jkun fih 
informazzjoni relatata mas-sentejn ta' 
qabel dwar il-miżuri ffinanzjati, 
informazzjoni dwar ir-riżultati ta' 
eżerċizzji ta' monitoraġġ u evalwazzjoni u 
l-implimentazzjoni ta' impenji u 
pagamenti tal-baġit, imqassma skont il-
pajjiż, ir-reġjun u t-tip ta' kooperazzjoni.

Or. en

Emenda 51
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-ammont ta' referenza finanzjarja għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament tul 
il-perjodu 2014 sal-2020 huwa ta' 
EUR 631 100 000

1. L-ammont ta' referenza finanzjarja għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament tul 
il-perjodu 2014 sal-2020 huwa ta' 
EUR [316 000 000 - 631 100 000].

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-ammont propost ta' €631 miljun jikkostitwixxi żieda fil-baġit ġenerali tal-SKSN attwali 
għalkemm l-istrument propost mhu se jinkludi l-ebda kontribuzzjoni lill-Fond Chernobyl, li 
qed jirrappreżenta l-maġġoranza tal-miżuri finanzjarji taħt l-SKSN eżistenti. L-emenda 
tussuġġerixxi li l-baġit propost jitnaqqas għal ċifra aktar realistika dment li ma jittieħdux 
miżuri li jgħinu għar-riabilitazzjoni tas-sit ta' Fukushima. F'dal-każ, l-ammont propost ta' 
€631 miljum jinżamm.

Emenda 52
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tal-anqas EUR 315 100 000 huma 
ddedikati għall-istabilizzazzjoni u r-
riabilitazzjoni tas-sit nukleari Fukushima-
Daiichi, u għall-protezzjoni mir-
radjazzjoni u għas-sikurezza tal-ikel fil-
Ġappun. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kooperazzjoni tal-SKSN mal-Ġappun wara l-inċident tal-impjant tal-enerġija nukleari ta' 
Fukushima-Daiichi jkun jirrappreżenta proposta konkreta tanġibbli li toħroġ mill-impenn 
politiku li tingħata garanzija ta' sikurezza nukleari, kif stabbilit fid-dikjarazzjoni u fl-anness 
tagħha tas-samit UE-Ġappun li sar f'Mejju 2011. Għalkemm ir-responsabilitajiet primarji 
għar-riabilitazzjoni għadhom f'idejn is-sid u/jew operatur tal-impjant u tal-awtoritajiet 
pubbliċi kompetenti fil-Ġappun, l-għoti ta' assistenza u konsulenza internazzjonali 
organizzata tista' tkun ta' għajnuna kbira.

Emenda 53
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness – Miżuri speċifiċi appoġġati – punt a – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-promozzjoni ta' kultura effettiva ta' 
sikurezza nukleari u l-implimentazzjoni 
tal-ogħla standards ta' sikurezza nukleari u 
protezzjoni kontra r-radjazzjoni fil-livelli 
kollha, b'mod partikolari permezz ta' :

(a) L-istabbiliment u l-promozzjoni ta' 
kultura effettiva ta' sikurezza nukleari u l-
implimentazzjoni tal-ogħla standards ta' 
sikurezza nukleari li jirriflettu l-prattiki 
sofistikati u protezzjoni kontra r-
radjazzjoni fil-livelli kollha, b'mod 
partikolari permezz ta' :

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ta' min wieħed iqis li, għall-kuntrarju tal-impressjoni li tista' tingħata fir-regolament propost, 
id-direttivi Ewropej dwar is-sikurezza nukleari ma fihomx standards tekniċi dwar is-
sikurezza. L-istandards ta’ sikurezza tal-faċilitajiet nukleari eżistenti u faċilitajiet nukleari 
ġodda għandhom ikunu l-ogħla. Huma għandhom, għaldaqstant, jilħqu livell li jikkorrispondi 
għall-akbar sofistikazzjoni fid-dinja mil-lat teknoloġiku, regolatorju u operazzjonali u 
għandhom jiġu aġġornati kontinwament.

Emenda 54
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness – Miżuri speċifiċi appoġġati – punt a – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

appoġġ kontinwu għall-korpi regolatorji, 
organizzazzjonijiet ta' appoġġ tekniku, u r-
rinfurzar tal-qafas regolatorju, 
partikolarment dwar l-attivitajiet ta' 
liċenzjar, inkluż l-eżaminazzjoni u s-
segwitu ta' valutazzjonijiet effettivi u 
komprensivi ta' riskju u sikurezza ('stress 
tests');

appoġġ kontinwu għall-korpi regolatorji, 
organizzazzjonijiet ta' appoġġ tekniku, u r-
rinfurzar tal-qafas regolatorju, 
partikolarment dwar l-attivitajiet ta' 
liċenzjar, inkluż l-eżaminazzjoni u l-
implimentazzjoni tal-miżuri meħtieġa biex 
jiġi żgurat l-ogħla livell ta' sikurezza fl-
installazzjonijiet nukleari biex jintlaħaq 
standard li jirrifletti l-prattiki sofistikati fl-
UE mil-lati tekniċi, regolatorji u 
operazzjonali;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-istandards ta’ sikurezza tal-faċilitajiet nukleari eżistenti u faċilitajiet nukleari ġodda 
għandhom ikunu l-ogħla. Huma għandhom, għaldaqstant, jilħqu livell li jikkorrispondi għall-
akbar sofistikazzjoni fid-dinja mil-lat teknoloġiku, regolatorju u operazzjonali u għandhom 
jiġu aġġornati kontinwament.

Emenda 55
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness – Miżuri speċifiċi appoġġati – punt a – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– appoġġ lill-operaturi nukleari, f'każijiet 
eċċezzjonali, taħt ċirkostanzi speċifiċi u 
ġġustifikati tajjeb fil-qafas ta' miżuri ta' 
segwitu tal-valutazzjonijiet komprensivi 
ta' sikurezza u ta' riskju ('istress tests');

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-flus tal-kontributuri tat-taxxa Ewropej m'għandhomx jintużaw biex jiffinanzjaw lis-sidien u 
l-operaturi ta' installazzjonijiet nukleari.

Emenda 56
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Anness – Miżuri speċifiċi appoġġati – punt a – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– appoġġ lill-operaturi nukleari, f'każijiet 
eċċezzjonali, taħt ċirkostanzi speċifiċi u
ġġustifikati tajjeb fil-qafas ta' miżuri ta' 
segwitu tal-valutazzjonijiet komprensivi ta' 
sikurezza u ta' riskju ('istress tests');

– kooperazzjoni mal-operaturi nukleari, 
f'każijiet eċċezzjonali, fejn ikun xieraq u
b'mod partikulari fil-qafas tal-
valutazzjonijiet komprensivi ta' sikurezza u 
ta' riskju ('stress tests');

Or. en
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Emenda 57
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Anness – Miżuri speċifiċi appoġġati – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Livell għoli ta' kompetenza u 
għarfien espert tar-regolaturi, 
organizzazzjonijiet u operaturi tal-appoġġ 
tekniku fl-oqsma koperti mill-istrument, 
partikolarment permezz ta':
- l-appoġġ kontinwu għall-edukazzjoni u 
t-taħriġ tal-persunal tal-entitajiet 
regolatorji, organizzazzjonijiet tal-appoġġ 
tekniku u operaturi nukleari;
- il-promozzjoni tal-iżvilupp ta' faċilitajiet 
ta' taħriġ adegwati.

Or. en

Emenda 58
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Anness – Miżuri speċifiċi appoġġati – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Assistenza biex jiġi żgurat livell għoli 
ta' ħiliet u għarfien tar-regolaturi, 
organizzazzjonijiet u operaturi tal-appoġġ 
tekniku fl-oqsma koperti minn dan l-
istrument, partikolarment permezz ta':
- l-appoġġ kontinwu għall-edukazzjoni u 
t-taħriġ tal-impjegati tal-entitajiet 
regolatorji, organizzazzjonijiet tal-appoġġ 
tekniku u operaturi nukleari;
- il-promozzjoni tal-iżvilupp ta' 
infrastruttura ta' taħriġ xierqa.
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Or. sl

Emenda 59
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Anness – Miżuri speċifiċi appoġġati – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-miżuri għandhom jinkludu 
element sostanzjali ta' trasferiment ta' 
know-how sabiex isaħħu s-sostenibbiltà 
tar-riżultati miksuba. Dawn għandhom jiġu 
implimentati permezz ta' kooperazzjoni 
mal-awtoritajiet, ir-regolaturi nukleari u l-
organizzazzjonijiet ta' sostenn tekniku 
tagħhom u, f'każijiet speċifiċi, mal-
operaturi nukleari tal-pajjiżi terzi.  Il-
miżuri għandhom ukoll ikunu appoġġjati 
billi jiġu sfruttati aktar is-sinerġiji ma' 
azzjonijiet diretti u indiretti tal-Programmi 
Qafas tal-Euratom għar-riċerka u taħriġ 
nukleari.

Dawn il-miżuri għandhom jinkludu 
element sostanzjali ta' trasferiment ta' 
know-how sabiex isaħħu s-sostenibbiltà 
tar-riżultati miksuba. Dawn għandhom jiġu 
implimentati permezz ta' kooperazzjoni 
mal-awtoritajiet, ir-regolaturi nukleari u l-
organizzazzjonijiet ta' sostenn tekniku 
tagħhom u, fejn ikun xieraq, mal-operaturi 
nukleari tal-pajjiżi terzi.  Il-miżuri 
għandhom ukoll ikunu appoġġjati billi jiġu 
sfruttati aktar is-sinerġiji ma' azzjonijiet 
diretti u indiretti tal-Programmi Qafas tal-
Euratom għar-riċerka u taħriġ nukleari.

Or. en

Emenda 60
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness – Kriterji – 1. Kriterji ġenerali – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Il-kooperazzjoni tista' tkopri l-'pajjiżi 
terzi' kollha (Stati Membri mhux fl-UE) 
madwar id-dinja.

– Il-kooperazzjoni għandha tkopri l-'pajjiżi 
terzi' (Stati Membri mhux fl-UE) skont l-
objettivi stipulati fl-Artikolu 1 ta' dan ir-
Regolament.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kopertura ġeografika speċifika ta' dan il-mekkaniżmu għandha tkun konformi mal-oqsma 
speċifiċi tas-sikurezza nukleari mniżżla fl-Artikolu 1.

Emenda 61
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Anness – Kriterji – 1. Kriterji ġenerali – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Pajjiżi bi dħul għoli għandhom ikunu 
inklużi biss biex jippermettu għal miżuri 
eċċezzjonali li għandhom jitwettqu, per 
eżempju wara inċident nukleari maġġuri, 
jekk ikun meħtieġ u xieraq.

– Pajjiżi bi dħul għoli għandhom ikunu 
inklużi biss biex ikunu jistgħu jittieħdu
miżuri eċċezzjonali, per eżempju wara 
inċident nukleari maġġuri, jekk ikun 
meħtieġ u xieraq. Għall-finijiet ta' dan ir-
Regolament, "pajjiżi bi dħul għoli" tfisser 
il-pajjiżi u t-territorji mniżżla fl-Anness I 
għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1934/2006 tal- 21 ta' Diċembru 2006 li 
jistabbilixxi strument ta' finanzjament 
għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi u territorji 
industrijalizzati u oħrajn bi dħul għoli, u 
ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw li jaqgħu fl-
ambitu tar-Regolament (KE) Nru 
1905/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill għal attivitajiet li mhumiex 
għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp.

Or. sl

Emenda 62
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Anness – Kriterji – 1. Kriterji ġenerali – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Pajjiżi terzi li jixtiequ jikkooperaw mal-
Unjoni Ewropea għandhom jikkonformaw 
totalment mal-prinċipji ta' non-
proliferazzjoni. Għandhom ukoll ikunu 

– Pajjiżi terzi li jixtiequ jikkooperaw mal-
Unjoni Ewropea għandhom jikkonformaw 
totalment mal-prinċipji ta' non-
proliferazzjoni. Għandhom ukoll ikunu 
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partijiet mill-konvenzjonijiet rilevanti, fil-
qafas tal-IAEA, fuq is-sikurezza u s-sigurtà 
nukleari jew ħadu passi li juru impenn sod 
biex jaderixxu għal tali konvenzjonijiet. 
Il-kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea 
tista' ssir bil-kundizzjoni tal-adeżjoni jew 
it-tlestija ta' passi lejn l-adeżjoni mal-
konvenzjonijiet rilevanti. F'każijiet ta' 
emerġenza, il-flessibilità għandha, 
eċċezzjonalment, tiġi murija fl-
applikazzjoni ta' dan il-prinċipju.

partijiet mill-konvenzjonijiet rilevanti, fil-
qafas tal-IAEA, fuq is-sikurezza u s-sigurtà 
nukleari u jkunu pajjiżi li jimmaniġġjaw l-
iskart nukleari b'mod sikur. Il-
kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea 
għandha ssir bil-kundizzjoni tal-adeżjoni 
mal-konvenzjonijiet rilevanti u tal-
implimentazzjoni tagħhom. F'każijiet ta' 
emerġenza, il-flessibilità għandha, 
eċċezzjonalment, tiġi murija fl-
applikazzjoni ta' dan il-prinċipju.

Or. lt

Emenda 63
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness – Kriterji – 1. Kriterji ġenerali – inċiż 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Il-kooperazzjoni fl-oqsma tas-sikurezza u 
s-salvagwardji nukleari taħt dan ir-
Regolament mhijiex immirata lejn il-
promozzjoni tal-enerġija nukleari.

– Il-kooperazzjoni fl-oqsma tas-sikurezza u 
s-salvagwardji nukleari taħt dan ir-
Regolament mhijiex immirata lejn il-
promozzjoni tal-enerġija nukleari jew lejn 
l-estensjoni taż-żmien tat-tħaddim tal-
impjanti tal-enerġija nukleari eżistenti.

Or. en

Emenda 64
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness – Kriterji – 2. Pajjiżi b'kapaċità tal-ġenerazzjoni nukleari li ġiet installata –
paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' pajjiżi li jkunu diġà bbenefikaw 
mill-finanzjament tal-Komunità, 

Fil-każ tal-pajjiżi ta' adeżjoni u ta' pajjiżi 
fir-reġjun tal-Viċinat Ewropew li jkunu 
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kooperazzjoni addizzjonali għandha 
tiddependi fuq l-evalwazzjoni tal-
azzjonijiet iffinanzjati mill-baġit 
Komunitarju u fuq ġustifikazzjoni xierqa 
ta' ħtiġijiet ġodda. L-evalwazzjoni għandha 
tagħmilha possibbli li tiġi ddeterminata 
b'mod aktar preċiż in-natura tal-
kooperazzjoni u l-ammonti li jingħataw lil 
dawk il-pajjiżi fil-futur.

diġà bbenefikaw mill-finanzjament tal-
Komunità, il-kooperazzjoni addizzjonali 
mhux maħsuba biex tiġi żviluppata 
kapaċità ġdida ta' ġenerazzjoni ta' 
enerġija nukleari jew li testendi ż-żmien 
tat-tħaddim tal-impjanti tal-enerġija 
nukleari eżistenti, għandha tiddependi fuq 
l-evalwazzjoni tal-azzjonijiet iffinanzjati 
mill-baġit Komunitarju u fuq 
ġustifikazzjoni xierqa ta' ħtiġijiet ġodda. L-
evalwazzjoni għandha tagħmilha possibbli 
li tiġi ddeterminata b'mod aktar preċiż in-
natura tal-kooperazzjoni u l-ammonti li 
jingħataw lil dawk il-pajjiżi fil-futur.

Or. en

Emenda 65
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness – Kriterji – 2. Pajjiżi b'kapaċità tal-ġenerazzjoni nukleari li ġiet installata –
paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ tal-pajjiżi terzi kollha b'kapaċità 
tal-ġenerazzjoni nukleari installata, il-
programmi ta' kooperazzjoni għandhom 
jipprijoritizzaw id-dekummissjonar tal-
installazzjonijiet eżistenti, l-
istabilizzazzjoni u/jew ir-riabilitazzjoni ta' 
ex-siti nukleari, il-protezzjoni mir-
radjazzjoni u s-sikurezza tal-ikel, 
partikolarment wara inċident nukleari 
kbir, u siti storiċi relatati mat-tħaffir 
għall-uranju, kif ukoll l-irkupru u l-
ġestjoni ta' oġġetti u ta' materjal 
radjuattiv mgħarrqa fil-baħar, meta dawn 
jikkostitwixxu periklu għall-pubbliku.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-għan tal-programm mhuwiex li l-pajjiżi jitħeġġu jimplimentaw teknoloġija nukleari. Din l-
emenda tgħin biex dan jiġi ċċarat u tinsisti li l-maġġoranza tan-nefqa tal-programmi se tkun 
dedikata għad-dekummissjonar u r-riabilitazzjoni, partikolarment tas-sit ta' Fukushima.

Emenda 66
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness – Kriterji – 2. Pajjiżi b'kapaċità tal-ġenerazzjoni nukleari li ġiet installata –
paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-grad ta' urġenza ta' intervent f'pajjiż 
partikolari, fid-dawl tas-sitwazzjoni 
rigward is-sikurezza u s-sigurtà nukleari;
kif ukoll

(a) il-grad ta' urġenza ta' intervent f'pajjiż 
partikolari, fid-dawl tas-sitwazzjoni 
rigward is-sikurezza u s-sigurtà nukleari;

Or. en

Emenda 67
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness – Kriterji – 2. Pajjiżi b'kapaċità tal-ġenerazzjoni nukleari li ġiet installata –
paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) is-sinifikat, f’ċerti pajjiżi fejn hemm 
pjan ta' programm ambizzjuż għall-
iżvilupp tal-kapaċità tal-ġenerazzjoni 
nukleari, ta' intervent fil-mument 
opportun sabiex ikun żgurat li l-kultura 
tas-sikurezza u s-sigurtà nukleari tiġi 
mrawma b’mod parallel ma' dak il-
proċess, partikolarment fir-rigward ta' 
skjerament jew it-tisħiħ tal-awtoritajiet 
regolatorji u organizzazzjonijiet ta' 
appoġġ tekniku u l-iżvilupp u l-

imħassar
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implimentazzjoni ta' strateġiji u oqfsa 
għall-ġestjoni responsabbli u sikura ta' 
fjuwil użat u skart radjuattiv.

Or. en

Emenda 68
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness – Kriterji – 3. Pajjiżi mingħajr kapaċità tal-ġenerazzjoni nukleari li ġiet 
installata – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' pajjiżi li għandhom reatturi ta' 
riċerka iżda ma xtaqux jiżviluppaw il-
kapaċità tal-ġenerazzjoni nukleari, il-
kooperazzjoni ser tjiddependi fuq il-grad 
ta' urġenza fid-dawl tas-sitwazzjoni fir-
rigward tas-sikurezza u s-sigurtà nukleari.

Fil-każ ta' pajjiżi li ma jkollhomx il-
kapaċità tal-ġenerazzjoni nukleari 
installata fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament, il-programmi ta' 
kooperazzjoni għandhom ikunu limitati 
għall-protezzjoni mir-radjazzjoni, 
partikolarment wara inċident nukleari 
kbir, u r-riabilitazzjoni ta' siti storiċi 
relatati mat-tħaffir għall-uranju, kif ukoll 
l-irkupru u l-ġestjoni ta' oġġetti u ta' 
materjal radjuattiv mgħarrqa fil-baħar, 
meta dawn jikkostitwixxu periklu għall-
pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni fl-oqsma tas-sikurezza u s-salvagwardji nukleari taħt dan ir-Regolament 
mhijiex immirata lejn il-promozzjoni tal-enerġija nukleari. Għaldaqstant, l-inkoraġġiment 
indirett tal-pajjiżi biex jiżviluppaw teknoloġija nukleari billi l-programm nukleari tagħhom 
jingħata kisja ta' kredibilità bl-assistenza tal-UE mhuwiex fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament.

Emenda 69
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE



AM\904980MT.doc 29/32 PE491.225v01-00

MT

Proposta għal regolament
Anness – Kriterji – 3. Pajjiżi mingħajr kapaċità tal-ġenerazzjoni nukleari li ġiet 
installata – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' pajjiżi li jixtiequ jiżviluppaw il-
kapaċità tal-ġenerazzjoni nukleari, kemm 
jekk għandhom jew m'għandhomx 
reatturi għar-riċerka u li għalihom tqum 
il-kwistjoni tal-intervent fil-mument 
opportun biex jiġi żgurat li kultura ta' 
sikurezza u s-sigurtà nukleari titrawwem 
mod parallel mal-iżvilupp tal-programm 
tal-ġenerazzjoni nukleari, speċjalment fir-
rigward tat-tisħiħ tal-awtoritajiet 
regolatorji u l-organizzazzjonijiet ta' 
appoġġ tekniku, il-kooperazzjoni se 
tikkunsidra l-kredibilità tal-programm tal-
iżvilupp tal-enerġija nukleari, l-eżistenza 
ta' deċiżjoni governattiva dwar l-użu tal-
enerġija nukleari u t-tfassil preliminari ta' 
pjan direzzjonali10.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni fl-oqsma tas-sikurezza u s-salvagwardji nukleari taħt dan ir-Regolament 
mhijiex immirata lejn il-promozzjoni tal-enerġija nukleari. Għaldaqstant, l-inkoraġġiment 
indirett tal-pajjiżi biex jiżviluppaw teknoloġija nukleari billi l-programm nukleari tagħhom 
jingħata kisja ta' kredibilità bl-assistenza tal-UE mhuwiex fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament.

Emenda 70
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness – Kriterji – 3. Pajjiżi mingħajr kapaċità tal-ġenerazzjoni nukleari li ġiet 
installata – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-pajjiżi f’din il-kategorija, il-
kooperazzjoni għandha primarjament 

imħassar
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tkun immirata lejn l-iżvilupp tal-
infrastruttura regolatorja meħtieġa, il-
kompetenza teknika tar-regolatur 
nukleari u tal-organizzazzjoni(jiet) 
rispettivi tal-appoġġ tekniku. L-iżvilupp 
ta' strateġiji u oqfsa għall-ġestjoni 
responsabbli u sikura ta' fjuwil użat u 
skart radjuattiv għandu jiġi kkunsidrat 
ukoll, u jekk ikun xieraq, appoġġjat, 
inkluż f'pajjiżi li mhux qed jippjanaw jew 
iddeċidew li ma jiżviluppawx il-kapaċità 
tal-ġenerazzjoni nukleari.

Or. en

Emenda 71
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness – Prijoritajiet – paragrafi 1 u 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jinħolqu l-kundizzjonijiet ta' 
sikurezza meħtieġa biex jiġu eliminati l-
perikli għall-ħajja u s-saħħa tal-pubbliku, 
u biex jiġi żgurat li l-materjali nukleari 
ma jingħatawx direzzjoni oħra għal 
għanijiet barra dawk li hu maħsub 
għalihom, il-kooperazzjoni hi diretta 
primarjament lejn ir-regolaturi nukleari (u 
l-organizzazzjonijiet ta' sostenn tekniku 
tagħhom). L-għan huwa li tkun żgurata l-
kompetenza teknika u l-indipendenza 
tagħhom u r-rinfurzar tal-qafas regolatorju, 
partikolarment dwar l-attivitajiet ta' 
liċenzjar, inkluż ir-reviżjoni u segwitu 
effettiv u komprensiv ta' valutazzjonijiet 
tar-riskju u tas-sikurezza ('stress tests').

Fl-ambitu ta' dan l-istrument, il-
kooperazzjoni hi diretta primarjament lejn 
ir-regolaturi nukleari (u l-
organizzazzjonijiet ta' sostenn tekniku 
tagħhom) bil-għan li tkun żgurata l-
kompetenza teknika u l-indipendenza 
tagħhom u r-rinfurzar tal-qafas regolatorju, 
partikolarment dwar:

Prijoritajiet oħra ta' programmi ta' 
kooperazzjoni biex jiġu żviluppati fil-
kuntest ta' dan ir-Regolament jinkludu:

- attivitajiet għall-għoti ta' liċenzji;
– l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' – l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' 
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strateġiji u strutturi responsabbli għall-użu 
responsabbli u l-ġestjoni sikura ta' fjuwil 
użat u skart radjuattiv;

strateġiji u strutturi responsabbli għall-użu 
responsabbli u l-ġestjoni sikura ta' fjuwil 
użat u skart radjuattiv;

– id-diżattivazzjoni ta' stallazzjonijiet 
eżistenti u r-riabilitazzjoni ta' dawk li kienu 
siti nukleari u siti storiċi relatati mat-tħaffir 
għall-uranju, kif ukoll l-irkupru u l-ġestjoni 
ta' oġġetti u ta' materjal radjuattiv 
mgħarrqa fil-baħar, meta dawn 
jikkostitwixxu periklu għall-pubbliku.

– id-diżattivazzjoni ta' stallazzjonijiet 
eżistenti u r-riabilitazzjoni ta' dawk li kienu 
siti nukleari u siti storiċi relatati mat-tħaffir 
għall-uranju, kif ukoll l-irkupru u l-ġestjoni 
ta' oġġetti u ta' materjal radjuattiv 
mgħarrqa fil-baħar, meta dawn 
jikkostitwixxu periklu għall-pubbliku.

- l-iżgurar li l-materjali nukleari ma 
jintużawx għal finijiet li għalihom ma 
kinux intenzjonati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif rikonoxxut ukoll fl-opinjoni tal-KESE tat-23 ta' Mejju 2012, "Il-proposta tal-SKSN tgħid li 
l-għan tal-SKSN huwa li jelimina r-riskju nukleari iżda għandu jitqies li, teknikament, bħal 
fil-każ tal-eliminazzjoni tar-riskju fi proċess industrijali kkumplikat, il-kisba ta' dan l-għan ma 
tistax tiġi ggarantita, speċjalment il-prevenzjoni ta' inċident nukleari katastrofiku. [...] 
Għandu jiġi kkunsidrat ukoll li l-idea li r-riskju ġie eliminat fi kwalunkwe proċess ma 
tinkuraġġix kultura ta' sikurezza ta' livell għoli."

Emenda 72
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Anness – Prijoritajiet – paragrafu 2 – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- l-iżvilupp tal-ħiliet meħtieġa fil-qasam 
tat-tħaddim u tad-dekummissjonar tal-
faċilitajiet nukleari, il-ġestjoni tal-iskart 
nukleari u l-protezzjoni mir-radjazzjoni

Or. ro

Emenda 73
Rebecca Harms
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Anness – Prijoritajiet – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kooperazzjoni ma' operaturi ta' 
installazzjonijiet nukleari f'pajjiżi terzi se 
jiġu kkunsidrati f’sitwazzjonijiet speċifiċi 
fil-qafas ta' miżuri ta' segwitu tal-'istress 
tests'. Tali kooperazzjoni mal-operaturi ta' 
stallazzjonijiet nukleari ser teskludi 
provvista ta' tagħmir.

Il-kooperazzjoni mas-sidien u/jew ma' 
operaturi ta' installazzjonijiet nukleari 
f'pajjiżi terzi hija eskluża minn dan l-
istrument.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-flus tal-kontributuri tat-taxxa Ewropej m'għandhomx jintużaw biex jiffinanzjaw lis-sidien u 
l-operaturi ta' installazzjonijiet nukleari.


