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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta’ koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta’ koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta’ kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta’ kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta’ kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta’ kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt 

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta’ atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b’tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f’verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill fuq assistenza finanzjarja tal-Komunità 
dwar id-dekummissjonar tal-Unitajiet 1 sa 4 tal-Impjant Nukleari ta’ Kozloduy fil-
Bulgarija – “Il-Programm Kozloduy”
(KUMM(2009)0581 – C7-0289/2009 – 2009/0172(NLE))

(Proċedura ta’ konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (KUMM(2009)0581),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 30 tal-Att li jikkonċerna l-kondizzjonijiet tal-Adeżjoni tar-
Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija u l-emendi tat-Trattati li fuqhom l-Unjoni 
Ewropea hija mwaqqfa, fir-rigward tal-Unitajiet 1 sa 4 tal-Impjant Nukleari ta’ Kozloduy 
fil-Bulgarija,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament 
Ewropew dwar is-sikurezza nukleari fl-Unjoni Ewropea (Nuclear safety in the European 
Union“, KUMM(2002)0605),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 203 tat-Trattat Euratom, liema Artikolu ġie kkonsultat mill-
Kunsill (C7-0289/2009),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits kif ukoll tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A7-0000/2010),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex konsegwentement tbiddel il-proposta tagħha, skont l-
Artikolu 106a tat-Trattat Euratom u l-Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea;

3. Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-
Parlament;

4. Jitlob lill-Kunsill biex jerġa’ jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-
Kummissjoni b’mod sostanzjali;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-għeluq kmieni tal-Unitajiet 3 u 4 
tal-Impjant Nukleari ta’ Kozloduy, li ġie 
miftiehem minħabba raġunijiet ta’ 
sikurezza, għandu jimmanifesta ruħu 
permezz ta’ trasferiment kemm jista’ jkun 
kmieni tal-fjuwil użat mill-ġwiebi tal-
ħażna taż-żewġ unitajiet għal faċilità 
esterna ta’ ħżin intermedju .

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikunu protetti s-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, id-dekummissjonar għandu jkun 
irriversibbli. L-ebda pass li jiżgura l-irriversibilità anki mill-aspett tekniku (pereżempju ż-
żarmar ta’ faċilitajiet ta’ sikurezza jew miżuri li jirrigwardaw l-infrastruttura tal-bini) ma 
jista’ jittieħed qabel it-tneħħija tal-fjuwil kollu mill-unità nukleari.

Emenda 2

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) Fl-isfond tan-nuqqas ta’ progress, fil-
Bulgarija, b’rabta mal-iżmaltiment finali 
tal-fjuwil użat u l-iskart ta’ radjoattività 
għolja kif ukoll sabiex jintemm l-
ipproċessar mill-ġdid, fir-Russja, ta’ 
fjuwil użat fil-Bulgarija, l-Unjoni tqis 
ukoll neċessarju t-tħaffif tal-progress 
f’dan ir-rigward permezz tal-għajnuna 
finanzjarja.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Diġà ngħatat għajnuna ta’ aktar minn 259 miljun EUR għal proġetti tal-enerġija fil-



PR\803839MT.doc 7/14 PE438.485v01-00

MT

Bulgarija. Il-provvista tal-elettriku kienet tkun żgurata anki wara d-dekummissjonar tal-
Unitajiet 1 sa 4 tal-Impjant Nukleari ta’ Kozloduy. Għaldaqstant, il-ħarsien tas-sigurtà tal-
provvista ma jitlobx is-sostituzzjoni tal-kapaċità mitlufa tal-produzzjoni. L-għoti ta’ sussidji 
addizzjonali kieku jfisser tagħwiġ tal-kompetizzjoni għad-detriment ta’ pajjiżi jew produtturi 
oħrajn. Il-liġi tal-UE ma tippermettix dan. Mill-banda l-oħra, minħabba raġunijiet ta’ 
sikurezza huwa neċessarju l-appoġġ lejn il-Bulgarija fejn jidħlu l-isforzi tagħha fir-rigward 
tal-iżmaltiment finali tal-fjuwil użat.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Ammont ta’ 180 miljun EUR minn 
dawn il-fondi huwa allokat bħala appoġġ 
għall-proġetti li ġejjin: (1) Ġestjoni ta’ 
proġetti, assistenza teknika għall-
implimentazzjoni tal-programm ta’ 
dekummissjonar; (2) Ħlas ta’ salarji għal 
715 espert tal-KNPP (operazzjoni, 
manutenzjoni, appoġġ tekniku, ġestjoni 
ta’ proġetti) fuq is-sit ta’ Kozloduy, li 
jaħdmu għad-dekummissjonar tal-
Unitajiet 1-4; (3) Kontribuzzjoni għall-
kostruzzjoni tal-Faċilità Nazzjonali għall-
Iżmaltiment tal-Iskart Radjoattiv, kruċjali 
għall-implimentazzjoni tal-programm ta’ 
dekummissjonar; (4) Infrastruttura tas-sit 
u trattament tal-iskart taż-żarmar, inkluż 
allokazzjoni addizzjonali għal proġetti li 
diġà qegħdin fi proċess ta’ offerti). It-titjib 
tal-infrastruttura tas-sit imsemmija fil-
proġett 4 jista’ jinkludi biss miżuri relatati 
mad-dekummissjonar tal-Unitajiet 1 sa 4. 
L-ammont li jifdal ta’ 120 miljun EUR 
huwa allokat għall-promozzjoni tal-
progress fir-rigward tal-iżmaltiment dirett 
u t-tkabbir aċċelerat tal-kapaċità għall-
ħżin intermedju fin-niexef li jinħtieġ sal-
istadju tal-iżmaltiment finali.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Biex isir użu effikaċi mill-fondi bil-għan li jintlaħaq livell għoli ta’ sikurezza fid-
dekummissjonar, huwa xieraq li tingħata definizzjoni preċiża tal-miżuri li għalihom jingħata 
sostenn. B’mod partikulari, il-miżuri relatati mal-infrastruttura fis-sit ta’ Kozloduy 
m’għandhomx jirrigwardaw l-operat tal-Unitajiet 5 u 6. Tali passi jikkostitwixxu użu ħażin 
tal-fondi Komunitarji u żvantaġġ fil-kompetizzjoni għall-produtturi l-oħrajn tal-enerġija. Il-
miżuri konkreti għall-ħżin intermedju u l-iżmaltiment finali tal-fjuwil użat għandhom jiġu 
miftiehma fuq medda qasira bejn il-gvern Bulgaru u l-Kummissjoni.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 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.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma tingħatax għajnuna għal miżuri ta’ taffija fis-settur tal-enerġija.

Emenda 5

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-

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, inkluż l-
iżmaltiment finali tas-sostanzi radjoattivi 
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Bulgarija (hawn taħt imsejjaħ “Il-
Programm Kozloduy”).

rilevanti kollha (hawn taħt imsejjaħ “Il-
Programm Kozloduy”).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minflok tingħata għajnuna għal miżuri ta’ taffija fis-settur tal-enerġija, jiġu allokati fondi 
bil-għan li jintlaħaq aktar malajr l-istejtus ta’ żmaltiment finali sikur.

Emenda 6

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-
distribuzzjoni tal-enerġija fil-Bulgarija kif 
ukoll biex titkabbar is-sikurezza tal-
provvista u tal-effiċjenza tal-enerġija fil-
Bulgarija.

Il-kontribuzzjoni tal-Komunità għall-
programm Kozloduy tingħata biex 
tipprovdi għajnuna finanzjarja għal miżuri 
konnessi mad-dekummissjonar tal-Impjant 
Nukleari ta’ Kozloduy u għall-iżvilupp 
meħtieġ ta’ kunċett ta’ żmaltiment finali 
kif ukoll għat-tiftix, l-għażla u l-
investigazzjoni ta’ post adattat għat-
twettiq tiegħu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tingħata għajnuna biss għall-proġetti (1) sa (4) tal-kapitolu 5.1.1. tal-memorandum ta’ 
spjegazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni kif ukoll għal miżuri neċessarji għall-iżmaltiment 
finali dirett u progressi relatati li jistgħu jitwettqu malajr.
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Emenda 7

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. Ir-reviżjonijiet jinkludu 
wkoll id-determinar tal-istat ta’ 
approvazzjoni li jkun intlaħaq fil-qafas 
tad-dekummissjonar.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikunu żgurati l-implimentazzjoni f’waqtha tal-fondi kif ukoll it-titjib tal-kontroll tal-użu 
effikaċi tagħhom.
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NOTA SPJEGATTIVA

Fil-qafas tal-adeżjoni tal-istati tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant, l-użu tagħhom tal-enerġija 
nukleari kif ukoll il-ġestjoni tal-iskart radjoattiv saru kwistjoni ta’ importanza għall-Unjoni 
Ewropea. L-istandards ta’ sikurezza oġġettivament baxxi fil-pajjiżi li kienu se jissieħbu taw 
lok għal interventi u għoti ta’ assistenza finanzjarja bil-għan li tittejjeb il-protezzjoni tal-
bniedem u l-ambjent. 

Fejn jidħol id-dekummissjonar ta’ impjanti nukleari, fil-biċċa l-kbira tal-istati l-introduzzjoni 
ta’ regoli legali u tekniċi għad-dekummissjonar bdiet biss wara l-adeżjoni tagħhom. Anki sal-
lum, il-kapaċità tal-ġestjoni tal-iskart li jirriżulta mid-dekummissjonar għadha limitata. 
F’xi wħud mill-Istati Membri l-ġodda, s’issa ma ġiex deċiż jekk il-fjuwil użat għandux jiġi 
pproċessat mill-ġdid jew żmaltit ġeoloġikament b’mod dirett.1 M’hemmx dubji li fl-
kkonċernati, dan il-fatt iħalli effett fuq l-intensità li biha qed jiġi osservat il-progress fir-
rigward tal-kwistjoni tal-iżmaltiment finali, partikularment fejn jidħlu l-iskart ta’ radjoattività 
għolja u l-fjuwil użat. Dan japplika b’mod partikulari anki fil-każ tal-Bulgarija. Bl-istess mod, 
f’dawn l-istati ma jeżistux pjanijiet obbligatorji għall-ġestjoni tal-iskart b’ħajja twila u livell 
ta’ rajdoattività baxx jew medju. 

Skont l-istrateġija attwali, il-biċċa l-kbira tal-fjuwil użat fir-Repubblika tal-Bulgarija huwa 
pproċessat mill-ġdid fir-Russja.2 B’hekk, l-impatt importanti fuq il-bniedem u l-ambjent tal-
ġestjoni tal-aktar prodott perikoluż li jirriżulta mill-użu tal-enerġija nukleari jiġi ttrasferit fi 
stat li mhux membru tal-UE. L-ipproċessar mill-ġdid jinvolvi kemm potenzjal ta’ periklu 
għoli ħafna fir-rigward tas-sikurezza (emissjonijiet radjoattivi għoljin ħafna tul l-operat 
normali u possibilità ta’ inċidenti gravi) u kemm periklu serju ta’ proliferazzjoni, jiġifieri tal-
użu tal-enerġija nukleari għal skopijiet militari. L-ipproċessar mill-ġdid mhuwiex aċċettabbli 
bħala metodu tar-rimi ta’ fjuwil użat.

In-nuqqasijiet deskritti hawn fuq jaffettwaw anki l-interessi ta’ sigurtà tal-Unjoni Ewropea.
Għaldaqstant, huwa ta’ importanza kbira li fl-istati tal-Ewropea Ċentrali u tal-Lvant isir 
progress rapidu fir-rigward tal-iżmaltiment finali tal-fjuwil użat u tal-iskart ta’ radjoattività 
għolja. 

Il-proposta għal regolament ippreżentata mill-Kummissjoni fid-dokument KUMM(2009)0581 
hija maħsuba biex tiżgura l-assistenza finanzjarja għad-dekummissjonar tal-Unitajiet 1 sa 4 
tal-Impjant Nukleari ta’ Kozloduy fil-Bulgarija kif ukoll għall-ġestjoni tas-sustanzi radjoattivi 
li jirriżultaw minnu.

Il-Kummissjoni tiġġustifika l-proposta tagħha bil-fatt li għal raġunijiet storiċi r-Repubblika 
tal-Bulgarija m’għandhiex għad-dispożizzjoni tagħha riżervi suffiċjenti biex tkopri l-ispejjeż 
taż-żarmar tar-reatturi, u bl-impenji meħuda skont l-Att tal-Adeżjoni fir-rigward tal-għeluq 
kmieni tal-Unitajiet 1 sa 4 tal-Impjant Nukleari ta’ Kozloduy.

Ir-rapporteur taqbel ma’ din il-ġustifikazzjoni u tixtieq tenfasizza li d-dispożizzjonijiet tal-Att 
tal-Adeżjoni dwar id-dekummissjonar tal-Unitajiet 1 sa 4 tal-Impjant Nukleari ta’ Kozloduy 
                                               
1 KUMM(2008)0542 finali
2 The Republic of Bulgaria: Third National Report on Fulfilment of the Obligations on the Joint Convention on 
the safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, Sofia, September 
2008
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għandhom jiġu osservati miż-żewġ partijiet kontraenti. Għandhom jiġu evitati l-konsegwenzi 
possibbli msemmija mill-Kummissjoni fil-każ li l-UE tonqos milli tagħti assistenza 
finanzjarja, li jirrigwardaw tnaqqis fir-rigward tal-livell ta’ sikurezza fuq il-post u fir-rigward 
tal-operat mill-ġdid tal-unitajiet 3 u 4.

Il-bażi għad-deċiżjoni favur id-dekummissjonar tal-Unitajiet 1 sa 4 tal-Impjant Nukleari ta’ 
Kozloduy kienet il-fatt, irrikonoxxut internazzjonalment, li r-reatturi tat-tip WWER 440/230 
għandhom nuqqasijiet gravi konċettwali relatati mas-sikurezza li ma jistgħux jissewwew 
b’mod effikaċi u bi spejjeż aċċettabbli. Il-Kummissjoni kienet innutat il-fatt li 
f’kundizzjonijiet realistiċi, l-Unitajiet 1 sa 4 ma jistgħux jilħqu livell għoli ta’ sikurezza u 
kienet stabbilita, fl-2002, in-neċessità tad-dekummissjonar tagħhom,3 liema neċessità ġiet 
ikkonfermata għal darba oħra fl-20094. Ir-rapporteur tappoġġja din l-opinjoni, iżda barra minn 
hekk tixtieq tinnota li, għalkemm il-livell ta’ sikurezza huwa partikularment insuffiċjenti fir-
reatturi ta’ dan it-tip, huwa llimitat anki fil-każ tat-tipi ta’ reatturi l-oħrajn kollha u wieħed ma 
jista’ jeskludi inċidenti gravi għall-ebda tip ta’ reattur u fl-ebda pajjiż. 

L-Unitajiet 1 u 2 tal-Impjant Nukleari ta’ Kozloduy ingħalqu fi tmiem l-2002 u l-Unitajiet 3 u
4 fi tmiem l-2006, bl-iskop li jkunu dekummissjonati. Fiż-żewġ unitajiet li ngħalqu fl-2002, l-
attivitajiet ta’ dekummissjonar għaż-żarmar immedjat jistgħu jitkomplew mingħajr 
interruzzjoni. Fl-Unitajiet 3 u 4 l-possibilitajiet għal attivitajiet ta’ dekummissjonar huma 
limitati peress li għad hemm fjuwil użat fil-ġwiebi tal-ħażna. Bil-għan li tiżdied is-sikurezza 
tal-impjant u għall-prevenzjoni tal-operat mill-ġdid ta’ dawn iż-żewġ unitajiet, jeħtieġ li l-
fjuwil użat jiġi ttrasferit mill-aktar fis għall-faċilità esterna ta’ ħżin intermedju u jibda ż-
żarmar immedjat.

Huwa maħsub li l-ispejjeż finanzjarji tad-dekummissjonar tal-Unitajiet 1 sa 4 tal-Impjant 
Nukleari ta’ Kozloduy, inklużi r-rimi tal-iskart u l-ħżin intermedju tal-fjuwil użat, se 
jammontaw għal 1800 miljun EUR5. Dan l-ammont imbassar huwa komparabbli pereżempju 
mal-ispejjeż meħtieġa għal żewġ sistemi ta’ żewġ unitajiet magħmulin minn reatturi tal-istess 
tip fi Greifswald (ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja). Mill-ispejjeż iddikjarati fil-każ ta’
Greifswald, wieħed jista’ jiddeduċi ammont ta’ 1780 miljun EUR għal erba’ reatturi, waqt li 
jittieħdu inkunsiderazzjoni l-kundizzjonijiet parzjalment differenti.6

Għall-istadju li jmiss tad-dekummissjonar tal-erba’ reatturi, il-gvern tar-Repubblika tal-
Bulgarija oriġinarjament talab 202 miljun EUR. Il-fondi proposti mill-Kummissjoni għad-
dekummissjonar għall-perjodu mill-2010 sal-2013 jammontaw għal 180 miljun EUR. Mill-
komunità internazzjonali (magħmula prinċipalment mill-UE), sal-2006 ngħata ammont ta’ 
340 miljun EUR (PHARE), mill-2007 sal-2008 ammont ta’ 253 miljun EUR (EBRD) u għall-
2009 ammont ta’ 89.5 miljun EUR. It-total tal-assistenza mogħtija għad-dekummissjonar sal-
2013 jammonta għal madwar 860 miljun EUR. Għalkemm il-porzjon tal-fondi mogħtija sal-
2006 u għall-2009 mhuwiex magħruf preċiżament, wieħed għandu jassumi li l-ispejjeż sal-
2013 tad-dekummissjonar u tal-ġestjoni tal-iskart radjoattiv kif ukoll tal-ħżin intermedju tal-

                                               
3 KUMM(2002)0605 finali
4 SEG(2009)1431
5 Risposti tal-Kummissjoni tal-25/01/2010 għal mistoqsijiet tar-rapporteur Rebecca Harms (MEP)
6 Bundesamt für Strahlenschutz (Uffiċċju Federali għall-Ħarsien mir-Radjazzjoni): Kalkolu tal-potenzjal ta’ 
ffrankar tul id-dekummissjonar u ż-żarmar ta’ impjanti nukleari Ġermaniżi, Proġett O2 S 7778, imwettaq f’isem 
il-Ministeru Federali għall-Edukazzjoni u r-Riċerka (Ermittlung von Einsparpotenzialen bei Stilllegung und 
Rückbau deutscher kerntechnischer Anlagen, Vorhaben O2 S 7778, im Auftrag des Bundesministerium für 
Bildung und Forschung) 
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fjuwil użat, kif previsti sa issa, bejn wieħed u ieħor se jkunu koperti.
Meta wieħed jikkunsidra li parti mill-ispejjeż se jkollha titħallas mir-Repubblika tal-Bulgarija 
stess, jiġifieri ammont ta’ 180 miljun EUR, kif propost mill-Kummissjoni Ewropea għall-
kumplament tad-dekummissjonar, dan jitqies bħala raġonevoli. 

La l-ispejjeż finanzjarji ta’ 1800 miljun EUR imsemmija hawn fuq ma jinkludu l-infiq 
meħtieġ biex jinstab post permanenti għall-fjuwil użat, u lanqas l-assistenza finanzjarja ta’ 
300 miljun EUR proposta mill-Kummissjoni ma tinkludi proġett relatat. Kif diġà ġie deskritt
hawn fuq, l-istrateġija segwita attwalment mill-Bulgarija fir-rigward tal-ipproċessar mill-ġdid 
barra mill-Unjoni Ewropea mhix aċċettabbli għal raġunijiet ta’ sikurezza u ta’ sigurtà. Fit-
tielet rapport dwar il-Konvenzjoni Konġunta, bħala raġunijiet għad-deċiżjoni favur l-
ipproċessar mill-ġdid minflok l-iżmaltiment dirett jissemmew l-insuffiċjenza tal-fondi 
disponibbli u l-evitar tal-impożizzjoni ta’ piż intollerabbli fuq ġenerazzjonijiet futuri.

L-argument tal-piż impost fuq ġenerazzjonijiet futuri mhux loġiku. Bis-saħħa tal-ipproċessar 
mill-ġdid ma titneħħa l-ebda waħda mis-sustanzi li jirriżultaw mill-użu tal-enerġija nukleari, 
jiġifieri dawn se jgħaddu wkoll f’idejn ġenerazzjonijiet futuri.
Ikun xieraq li l-fondi neqsin jingħataw mill-UE bil-għan li jintemm mill-aktar fis l-ipproċessar 
mill-ġdid. M’għandhomx isiru kuntratti ġodda dwar proċessar mill-ġdid, u hemm bżonn li tiġi 
eżaminata l-possibilità li jiġu tterminati l-kuntratti eżistenti. Skont it-tagħrif mogħti mill-
Kummissjoni,7 il-bini tal-faċilità ta’ ħżin intermedju kif ukoll ix-xiri tal-kontenituri 
CONSTOR meħtieġa għall-fjuwil kollu tal-Unitajiet 1 sa 4 huma ffinanzjati bil-fondi diġà 
approvati. Mill-baġit ta’ 120 miljun EUR allokat għall-ġestjoni tal-fjuwil użat sal-2013, 
għandhom jiġu ffinanzjati miżuri għad-disponibilità aċċelerata tal-kapaċità sħiħa ta’ ħażna 
intermedja u għat-twettiq bla dewmien tal-proċedura ta’ għażla tal-lokalità għall-faċilità tal-
iżmaltiment finali, kif ukoll miżuri biex tiġi eżaminata l-adegwatezza ġeoloġika.

Il-proposta tal-Kummissjoni għal regolament fuq assistenza finanzjarja fil-qafas tal-
“Programm Kozloduy” tinkludi wkoll sussidji għal proġetti tal-enerġija. Ir-rapporteur tiċħad 
dan is-suġġeriment. 
Diġà sal-2009, proġetti tal-enerġija tar-Repubblika tal-Bulgarija ġew issussidjati b’fondi tal-
EBRD ta’ aktar minn 259 miljun EUR. Skont it-tagħrif mogħti mill-Kummissjoni, dawk 
kellhom x’jaqsmu prinċipalment mat-titjib tal-effiċjenza tal-enerġija u l-użu ta’ sorsi tal-
enerġija li jistgħu jiġġeddu.8 B’hekk il-Bulgarija tqiegħdet f’pożizzjoni li fiha l-kapaċità 
tagħha tal-produzzjoni tal-elettriku twassal għall-iġġenerar ta’ inqas CO2 u inġenerali għal 
inqas ħsarat lill-ambjent. Iżda min-naħa tagħha l-Bulgarija ddeċidiet li tkabbar il-kapaċità tal-
produzzjoni tal-elettriku bis-saħħa tal-użu tal-enerġija nukleari. Fil-każ ta’ pajjiż li fl-istess 
ħin jiċċaħħad ukoll mill-użu tal-faħam, dan jista’ jwassal għal tnaqqis, għalkemm limitat, tal-
emissjonijiet tas-CO2, iżda li xorta waħda jfisser żieda fl-impatt fuq il-bniedem u l-ambjent 
mir-radjoattività kif ukoll żieda fir-riskju għas-sikurezza kkawżat minn inċidenti potenzjali. 
Iżda peress li kull ewro investit fl-effiċjenza tal-enerġija jnaqqas ħafna aktar malajr ammonti 
ħafna ikbar ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra minn kull ewro investit fl-iżvilupp tal-
enerġija nukleari, iż-żamma tal-istrateġija nukleari fir-realtà twassal għal emissjonijiet ogħla 
minn strateġiji oħrajn. 
Diġà għaddew 8 snin minn mindu ngħalqu l-Unitajiet 1 u 2, u l-għeluq, aktar minn tliet snin 

                                               
7 Risposti kumplimentari tal-Kummissjoni tal-02/02/2010 għal mistoqsijiet tar-rapporteur Rebecca Harms (MEP)
8 KUMM(2009)0581 finali
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ilu, tal-Unitajiet 3 u 4, twettaq biss 5 snin qabel iż-żmien ippjanat fil-bidu nett. Dan ifisser li 
kien hemm żmien suffiċjenti għall-ippjanar u t-twettiq ta’ kapaċità ta’ sostituzzjoni kif ukoll 
il-possibbilità li dan isir realtà, bis-saħħa tal-assistenza finanzjarja b’fondi tal-EBRD. L-għoti 
ta’ sussidji addizzjonali  jfisser tagħwiġ tal-kompetizzjoni għad-detriment ta’ pajjiżi jew 
produtturi oħrajn. Il-liġi tal-UE ma tippermettix dan.
Il-provvista tal-elettriku fil-Bulgarija kienet tkun żgurata mingħajr diffikultà matul is-snin,
mill-2007 ’l quddiem (jiġifieri wara d-dekummissjonar tal-Unitajiet 1 sa 4 tal-Impjant 
Nukleari ta’ Kozloduy)9. Għaldaqstant fil-Bulgarija, il-ħarsien tas-sigurtà tal-provvista ma 
jitlobx is-sostituzzjoni tal-kapaċità mitlufa tal-produzzjoni. Fil-każ li t-terminu “reġjun” fil-
proposta tal-Kummissjoni jirreferi anki għal żoni li jinsabu barra mill-Bulgarija, qabelxejn 
jinħtieġu investigazzjonijiet dwar il-provvista f’dawn il-pajjiżi. Peress li l-pajjiżi ġirien, bl-
eċċezzjoni tar-Rumanija, mhumiex membri tal-UE, jinħtieġ ukoll eżami dwar kemm huwa 
aċċettabbli l-iffaċilitar, b’dan il-mod, tal-provvista tagħhom permezz ta’ fondi tal-UE. Barra 
minn hekk, l-operaturi Bulgari tal-installazzjonijiet ta’ provvista tal-elettriku qegħdin jiksbu 
dħul mill-esportazzjoni. Din l-esportazzjoni m’għandhiex tiġi ffinanzjata b’fondi tal-UE.
Bil-kunsiderazzjoni tal-għoti ta’ 120 miljun EUR għall-ġestjoni tal-fjuwil użat, il-proposta tal-
Kummissjoni dwar id-dekummissjonar tidher xierqa:
It-tkomplija tal-assistenza mogħtija mill-baġit tal-UE taqdi l-interessi tal-UE fir-rigward tas-
sikurezza u tas-sigurtà fil-kuntest tal-użu tal-enerġija nukleari.
L-allokazzjoni ta’ assistenza finanzjarja permezz tal-EBRD hija xierqa.

Mingħajr l-assistenza, ma jistax jiġi eskluż li jiġu operati mill-ġdid l-Unitajiet 3 u 4 tal-
Impjant Nukleari ta’ Kozloduy, u dan ifisser riskji kbar ta’ inċidenti. L-impatt ta’ inċidenti 
gravi ma jaffettwax lir-Repubblika tal-Bulgarija biss.
Ir-Repubblika tal-Bulgarija s’issa m’għandhiex riżervi suffiċjenti għad-dekummissjonar. 
Mingħajr il-fondi tal-UE, x’aktarx mhix żgurata t-tkomplija tal-attivitajiet ta’ dekummissjonar 
fil-livell meħtieġ għall-ħarsien tal-bniedem u l-ambjent. 

Minħabba li attwalment m’hemmx fondi suffiċjenti, l-assistenza tal-UE tikkontribwixxi għal 
livell għoli ta’ sikurezza għall-ħarsien tal-bniedem u l-ambjent waqt l-attivitajiet ta’ 
dekummissjonar. 
L-użu tal-fondi tal-UE għandu jiġi llimitat għad-dekummissjonar tal-Unitajiet 1 sa 4 tal-
Impjant Nukleari ta’ Kozloduy u, f’dan il-qafas, għall-proġetti definiti kif ukoll għat-twettiq 
mingħajr dewmien tal-ħżin intermedju fin-niexef u tal-iżmaltiment finali tal-fjuwil użat. Il-
modifiki u ż-żidiet proposti fil-premessi u l-artikoli jippreċiżaw l-użu tal-fondi, u jorbtuh mal-
għanijiet prijoritarji tal-UE, iż-żamma ta’ standards għoljin tas-sikurezza u tas-sigurtà waqt 
id-dekummissjonar u t-twettiq tas-suq liberalizzat tal-enerġija billi jiġi evitat li fit-tul ikun 
hemm tagħwiġ tal-kompetizzjoni.

L-Artikolu 6 tar-Regolament għandu jippermetti kontroll effikaċi tal-użu tal-fondi tal-UE u 
tal-implimentazzjoni f’waqtha tagħhom. Biex dan ikun jista’ jsir, ikun utli l-għarfien tal-istat 
attwali tal-proċedura tal-approvazzjoni. Barra minn dan għandu jiġi eżaminat b’mod regolari 
jekk l-użu tal-fondi tal-UE huwiex qed iwassal għal tagħwiġ tal-kompetizzjoni.

                                               
9 ENTSOE 2009


