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Simboli għall-proċeduri

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ kunsens

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)
(III) Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura tiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz tal-att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi mill-Parlament, emendi għal abbozzi ta’ atti huma indikati b’ tipa 
grassa u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
li turi partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-
iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti li l-abbozz ta’ att 
jfittex li jemenda jinkludi t-tielet linja li tidentifika l-att eżistenti u r-raba’ 
linja li tidentifika d-dispożizzjoni f’dak l-att li l-Parlament jixtieq jemenda. 
Il-partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li l-Parlament jixtieq jagħmel f’dawn il-
partijiet jiġi indikat kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar l-appoġġ, min-naħa tal-Unjoni 
Ewropea, għall-programmi ta’ għajnuna għad-dekummissjonar ta’ impjanti nukleari 
fil-Bulgarija, il-Litwanja u s-Slovakkja
(COM(2011)0783 – C7-0514/2011 – 2011/0363(NLE))

(Proċedura leġislattiva speċjali – Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2011)0783),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 203 tat-Trattat Euratom, skont liema artikolu l-Parlament ġie 
kkonsultat mill-Kunsill (C7-0514/2011), 

– 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-
opinjoni tal-Kumitat għall-Baġits (A7-0000/2012),

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

2. Jistieden lill-Kummissjoni timmodifika l-proposta tagħha konsegwentement, skont l-
Artikolu 106a tat-Trattat Euratom;

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

4. Jistieden lill-Kunsill jerġa’ jikkonsulta mal-Parlament jekk biħsiebu jemenda 
sostanzjalment il-proposta tal-Kummissjoni;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Billi taħt il-Programmi stabbiliti 
għall-perjodu 2007-2013 is-superviżjoni 
tal-Kummissjoni ffukat fuq l-eżekuzzjoni 
baġitarja tal-approprjazzjonijiet 
finanzjarji u l-implimentazzjoni tal-
proġett, pjuttost milli kemm sar progress 
lejn l-objettivi tal-Programmi b'mod 
ġenerali. Il-kejl insuffiċjenti tal-progress 
lejn it-twettiq tal-objettivi tal-Programmi 
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u l-monitoraġġ mhux adegwat tal-użu 
effikaċi tar-riżorsi fissru li ħadd ma kien 
verament responsabbli għall-prestazzjoni 
ġenerali tal-Programm.

Or. en

Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Wara talba għal iktar fondi min-naħa 
tal-Bulgarija, tal-Litwanja u tas-Slovakkja, 
fil-proposta tal-Kummissjoni għall-qafas 
finanzjarju multiannwali li jmiss għall-
perjodu mill-2014 sal-2020 imsejħa  “Baġit 
għall-Ewropa 2020”5, iddaħħlet 
dispożizzjoni li tipprevedi għas-somma ta’ 
EUR 700 miljun mill-baġit ġenerali tal-
Unjoni Ewropea għas-sikurezza fil-qasam 
nukleari u għad-dekummissjonar.  Minn 
dan l-ammont, huwa previst ammont ta’ 
EUR 500 miljun fi prezzijiet tal-2011, li 
jiġu madwar EUR 553 miljun fi prezzijiet 
attwali, għal Programm ġdid sabiex 
ikompli jiġi appoġġat il-proċess ta’ 
dekummissjonar tal-unitajiet 1 u 2 tal-
impjant nukleari ta’ Bohunice V1 u tal-
unitajiet 1 u 2 tal-impjant nukleari ta’ 
Ignalina mill-2014 sal-2017 u tal-
unitajiet 1 sa 4 tal-impjant nukleari ta’ 
Kozloduy mill-2014 sal-2020. Il-fondi 
skont dan il-programm il-ġdid għandhom 
ikunu disponibbli b’mod li dejjem jonqsu 
ftit ftit.

(6) Wara talba għal iktar fondi min-naħa 
tal-Bulgarija, tal-Litwanja u tas-Slovakkja, 
fil-proposta tal-Kummissjoni għall-qafas 
finanzjarju multiannwali li jmiss għall-
perjodu mill-2014 sal-2020 imsejħa  “Baġit 
għall-Ewropa 2020”5, iddaħħlet 
dispożizzjoni li tipprevedi għas-somma ta’ 
EUR 700 miljun mill-baġit ġenerali tal-
Unjoni Ewropea għas-sikurezza fil-qasam 
nukleari u għad-dekummissjonar.  Minn 
dan l-ammont, huwa previst ammont ta’ 
EUR 500 miljun fi prezzijiet tal-2011, li 
jiġu madwar EUR 553 miljun fi prezzijiet 
attwali, għal Programm ġdid sabiex 
ikompli jiġi appoġġat il-proċess ta’ 
dekummissjonar tal-unitajiet 1 u 2 tal-
impjant nukleari ta’ Bohunice V1 u tal-
unitajiet 1 u 2 tal-impjant nukleari ta’ 
Ignalina mill-2014 sal-2017 u tal-
unitajiet 1 sa 4 tal-impjant nukleari ta’ 
Kozloduy mill-2014 sal-2020. Il-fondi 
skont dan il-programm il-ġdid għandhom 
ikunu disponibbli b’mod li dejjem jonqsu 
ftit ftit. L-appoġġ kopert minn dan ir-
Regolament għandu jikkontribwixxi 
għall-iżgurar tat-tranżizzjoni b'suċċess 
tal-impjanti nukleari minn 
organizzazzjoni operattiva għal 
ogranizzazzjoni ta' dekommissjonar.

Or. en
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Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-Kummissjoni se tiżgura li jkun 
hemm kontroll effettiv tal-iżvilupp tal-
proċess tad-dekummissjonar sabiex tiżgura 
l-ogħla valur miżjud tal-Unjoni tal-fondi 
allokati fi ħdan dan ir-Regolament, 
għalkemm ir-responsabbiltà aħħarija għall-
proċess tad-dekummissjonar hija f’idejn l-
Istati Membri. Dan jinkludi l-kejl effettiv 
tal-prestazzjoni u l-valutazzjoni tal-miżuri 
korrettivi matul il-programm.

(11) Il-Kummissjoni se tiżgura li jkun 
hemm kontroll effettiv tal-iżvilupp tal-
proċess tad-dekummissjonar sabiex tiżgura 
l-ogħla valur miżjud tal-Unjoni tal-fondi 
allokati fi ħdan dan ir-Regolament, 
għalkemm ir-responsabbiltà aħħarija għall-
proċess tad-dekummissjonar hija f’idejn l-
Istati Membri. Dan jinkludi l-kejl effettiv 
tal-prestazzjoni u l-valutazzjoni tal-miżuri 
korrettivi matul il-programm. Dan il-
kontroll għandu jkun ibbażat fuq l-
istabbiliment ta' indikaturi ta' prestazzjoni 
kwalitattivi u kwantitattivi sinifikanti li se 
jkunu faċilment immonitorjati u 
rrappurtati skont il-bżonn li jkun hemm.

Or. en

Emenda 4
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-għan ġenerali tal-Programm huwa li 
jgħin lill-Istati Membri kkonċernati jilħqu 
stat irreversibbli fil-proċess tad-
dekummissjonar tal-unitajiet 1 sa 4 tal-
impjant nukleari ta’ Kozloduy, tal-
unitajiet 1 u 2 tal-impjant nukleari ta’ 
Ignalina u tal-unitajiet 1 u 2 tal-impjant 
nukleari ta’ Bohunice V1, skont il-pjanijiet 
rispettivi għad-dekummissjonar tagħhom, 
filwaqt li jkun żgurat l-ogħla livell tas-
sikurezza.

1. L-għan ġenerali tal-Programm huwa li 
jgħin lill-Istati Membri kkonċernati jilħqu 
stat irreversibbli fil-proċess tad-
dekummissjonar tal-unitajiet 1 sa 4 tal-
impjant nukleari ta’ Kozloduy, tal-
unitajiet 1 u 2 tal-impjant nukleari ta’ 
Ignalina u tal-unitajiet 1 u 2 tal-impjant 
nukleari ta’ Bohunice V1, skont il-pjanijiet 
rispettivi għad-dekummissjonar tagħhom, 
filwaqt li jkun żgurat l-ogħla livell tas-
sikurezza b'konformità mad-direttiva tal-
Kunsill 96/29/EURATOM tat-
13 ta' Mejju 1996 li tistabbilixxi standards 
bażiċi ta' sigurtà għall-ħarsien tas-saħħa 
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tal-ħaddiema u l-pubbliku ġenerali kontra 
l-perikli li jiġu minn radjazzjoni 
jonizzanti.1
____________________

1 ĠU L 159, 29.6.1996, p. 1.

Or. en

Emenda 5
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) Il-ġestjoni sikura tal-ħżin fit-tul u r-
rimi ta' skart li jirriżulta mid-
dekummissjonar skont pjan ta' ġestjoni 
tal-iskart dettaljat, li għandha titkejjel 
skont il-kwantità u t-tip ta' skart maħżun 
u mormi b'paragun mal-iskart totali 
prodott.

Or. en

Emenda 6
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) Il-ġestjoni sikura tal-ħżin fit-tul u r-
rimi ta' skart li jirriżulta mid-
dekummissjonar skont pjan ta' ġestjoni 
tal-iskart dettaljat, li għandha titkejjel 
skont il-kwantità u t-tip ta' skart maħżun 
u mormi b'paragun mal-iskart totali 
prodott.

Or. en
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Emenda 7
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) Il-ġestjoni sikura tal-ħżin fit-tul u r-
rimi ta' skart li jirriżulta mid-
dekummissjonar skont pjan ta' ġestjoni 
tal-iskart dettaljat, li għandha titkejjel 
skont il-kwantità u t-tip ta' skart maħżun 
u mormi b'paragun mal-iskart totali 
prodott.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħżin fit-tul tal-iskart għandu jkun konformi mad-direttiva dwar il-ħżin. It-traċċabilità tal-
iskart se ttejjeb is-sigurtà billi tevita ċ-ċirkulazzjoni ta' skart ikkontaminat mhux ikkontrollat. 
Fil-każ tal-ħżin ġeoloġiku, għandha titqies id-Direttiva dwar l-ilma ta' taħt l-art. Il-kuntatti 
mal-Pjattaforma Tekonloġika ta’ Implimentazzjoni tad-Disponiment Ġeoloġiku jistgħu jkunu 
utli. Din il-Pjattaforma għandha tkun għodda biex tappoġġa l-bini tal-fiduċja fis-sigurtà u fl-
implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet għar-rimi ġeoloġiku fil-fond.

Emenda 8
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni ta’ dan il-Programm 
għall-perjodu mill-2014 sal-2020 għandu 
jkun ta’ EUR 552 947 000 fi prezzijiet 
attwali.

Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni ta’ dan il-Programm 
għall-perjodu mill-2014 sal-2020 għandu 
jkun ta’ EUR [552 947 000] fi prezzijiet 
attwali.

Or. en

Emenda 9
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) EUR 208 503 000 għall-Programm ta’ 
Kozloduy għall-perjodu mill-2014 sal-
2020;

(a) EUR [208 503 000] għall-Programm ta’ 
Kozloduy għall-perjodu mill-2014 sal-
2020;

Or. en

Emenda 10
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) EUR 229 629 000 għall-Programm ta’ 
Ignalina għall-perjodu mill-2014 sal-2017;

(b) EUR [229 629 000] għall-Programm ta’ 
Ignalina għall-perjodu mill-2014 sal-2017;

Or. en

Emenda 11
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) EUR 114.815.000 għall-Programm ta’ 
Bohunice għall-perjodu mill-2014 sal-
2017.

(c) EUR [114,815,000] għall-Programm ta’ 
Bohunice għall-perjodu mill-2014 sal-
2017.

Or. en

Emenda 12
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa tmiem l-2015, il-Kummissjoni se 
tirrevedi l-prestazzjoni tal-Programm u se 
tivvaluta l-progress li jkun sar fil-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 

2. Skont programm dettaljat stabbilit 
minn qabel, sa tmiem l-2015, il-
Kummissjoni se tirrevedi l-prestazzjoni tal-
Programm u se tivvaluta l-progress li jkun 
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Bohunice mal-passi ewlenin u mad-dati fil-
mira msemmija fl-Artikolu 2(3) fil-qafas 
tal-evalwazzjoni interim imsemmija fl-
Artikolu 8. Abbażi tar-riżultati ta’ din il-
valutazzjoni, il-Kummissjoni tista’ 
tirrevedi l-ammont tal-approprjazzjonijiet 
allokati għal dan il-Programm, kif ukoll il-
perjodu ta’ pprogrammar u t-tqassim tal-
flus fost il-Programmi ta’ Kozloduy, 
Ignalina u Bohunice.

sar fil-Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice mal-passi ewlenin u mad-dati fil-
mira msemmija fl-Artikolu 2(3) fil-qafas 
tal-evalwazzjoni interim imsemmija fl-
Artikolu 8. Abbażi tar-riżultati ta’ din il-
valutazzjoni, il-Kummissjoni tista’ 
tirrevedi l-ammont tal-approprjazzjonijiet 
allokati għal dan il-Programm, kif ukoll il-
perjodu ta’ pprogrammar u t-tqassim tal-
flus fost il-Programmi ta’ Kozloduy, 
Ignalina u Bohunice.

Or. en

Emenda 13
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-allokazzjoni finanzjarja għall-Programmi 
ta’ Kozloduy, Ignalina u Bohunice tista’ 
tkopri wkoll l-ispejjeż tal-attivitajiet ta’ 
tħejjija, ta’ monitoraġġ, ta’ kontroll, ta’ 
verifika u ta’ evalwazzjoni li huma 
meħtieġa għall-ġestjoni tal-Programm u 
għall-ilħiq tal-għanijiet tiegħu; b’mod 
partikulari l-ispejjeż għal studji, laqgħat 
tal-esperti, attivitajiet ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni, fosthom il-
komunikazzjoni korporattiva tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni Ewropea sal-
punt li dawn ikollhom x’jaqsmu mal-
għanijiet ġenerali ta’ dan ir-Regolament, l-
ispejjeż marbutin man-netwerks tal-
informatika li jkunu mmirati lejn l-
ipproċessar u l-iskambju tal-informazzjoni, 
flimkien mal-ispejjeż l-oħra kollha tekniċi 
u amministrattivi li l-Kummissjoni ġġarrab 
fil-ġestjoni tal-programm.

L-allokazzjoni finanzjarja għall-Programmi 
ta’ Kozloduy, Ignalina u Bohunice tista’ 
tkopri wkoll l-ispejjeż tal-attivitajiet ta’ 
tħejjija, ta’ monitoraġġ, ta’ kontroll, ta’ 
verifika u ta’ evalwazzjoni li huma 
meħtieġa għall-ġestjoni tal-Programm u 
għall-ilħiq tal-għanijiet tiegħu; b’mod 
partikulari l-ispejjeż għal studji, laqgħat 
tal-esperti, attivitajiet ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni, fosthom il-
komunikazzjoni korporattiva tal-
prijoritajiet politiċi tal-Unjoni Ewropea sal-
punt li dawn ikollhom x’jaqsmu mal-
għanijiet ġenerali ta’ dan ir-Regolament. L-
ispejjeż marbutin man-netwerks tal-
informatika li jkunu mmirati lejn l-
ipproċessar u l-iskambju tal-informazzjoni, 
flimkien mal-ispejjeż l-oħra kollha tekniċi 
u amministrattivi li l-Kummissjoni ġġarrab 
fil-ġestjoni tal-programm jistgħu wkoll 
ikunu koperti.

Or. en
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Emenda 14
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Għandu jsir kull sforz biex titkompla 
l-prattika ta' ko-finanzjar stabbilita taħt l-
assistenza ta' qabel l-adeżjoni u l-
assistenza mogħtija matul il-perjodu 
2007-2013 għall-isforzi ta' 
dekummissjonar tat-tliet Stati Membri 
kollha kif ukoll biex jinġibed ko-finanzjar 
minn sorsi oħra, skont ma jkun il-każ.

Or. en

Emenda 15
Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-1 ta’ Jannar 2014, il-Bulgarija, il-
Litwanja u s-Slovakkja għandhom 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet ex ante li 
ġejjin:

1. Sal-1 ta’ Jannar 2014, il-Bulgarija, il-
Litwanja u s-Slovakkja għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet ex ante li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 16
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) huma għandhom jikkonformaw mal-
acquis tal-Unjoni Ewropea, b’mod 
partikulari fil-qasam tas-sikurezza 
nukleari, it-traspożizzjoni fil-liġi 
nazzjonali tad-Direttiva tal-
Kunsill 2009/71/Euratom dwar is-sikurezza 
nukleari u d-Direttiva tal-

(a) huma għandhom jikkonformaw mal-
acquis tat-Trattat Euratom; b’mod 
partikulari dwar it-traspożizzjoni fil-liġi 
nazzjonali tad-Direttiva tal-
Kunsill 2009/71/Euratom dwar is-sikurezza 
nukleari u d-Direttiva tal-
Kunsill 2011/70/Euratom dwar il-ġestjoni 
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Kunsill 2011/70/Euratom dwar il-ġestjoni 
tal-fjuwil użat u tal-iskart radjuattiv;

tal-fjuwil użat u tal-iskart radjuattiv;

Or. en

Emenda 17
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għandhom jistabbilixxu qafas legali 
nazzjonali li jipprovdi dispożizzjonijiet 
adegwati għall-ġbir fil-ħin tar-riżorsi 
finanzjarji nazzjonali għat-tlestija tal-
proċess tad-dekummissjonar b’mod sikur
skont ir-regoli applikabbli dwar l-għajnuna 
mill-Istat;

(b) għandhom jistabbilixxu pjan ġenerali 
ta' finanzjament li jidentifika l-ispejjeż 
kollha meħtieġa għat-tlestija sikura għad-
dekummissjonar tal-unitajiet ta' reatturi 
nukleari koperti minn dan ir-Regolament 
bl-identifikazzjoni ċara tas-sorsi ta' 
finanzjament, stabbiliti f'qafas legali 
nazzjonali u skont ir-regoli applikabbli 
dwar l-għajnuna mill-Istat;

Or. en

Emenda 18
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għandhom iressqu pjan iddettaljat 
irrevedut għad-dekummissjonar lill-
Kummissjoni.

(c) għandhom iressqu pjan iddettaljat 
irrevedut għad-dekummissjonar lill-
Kummissjoni imqassam sal-livell ta' 
attivitajiet ta' dekummissjonar, l-iskeda u 
l-istruttura tal-ispejjeż korrispondenti 
skont standard rikonoxxut 
internazzjonalment għad-dekummissjonar 
tal-istima tal-ispejjeż.

Or. en
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Emenda 19
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Qabel l-1 ta' Jannar 2014 il-Bulgarija, 
il-Litwanja u s-Slovakkja għandhom 
jipprovdu lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni li turi li huma jissodisfaw 
il-kundizzjonijiet ex ante.

Or. en

Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
programm ta’ ħidma annwali wieħed għall-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice li jispeċifika l-għanijiet, ir-
riżultati mistennija, l-indikaturi relatati u l-
iskeda taż-żmien għall-użu tal-fondi skont 
kull impenn finanzjarju annwali.

1. Fil-bidu ta' kull sena għall-perjodu 
2014-2020 ,il-Kummissjoni għandha 
tadotta programm ta’ ħidma annwali 
wieħed għall-Programmi ta’ Kozloduy, 
Ignalina u Bohunice rispettivament li 
jispeċifika l-għanijiet, ir-riżultati 
mistennija, l-indikaturi ta' prestazzjoni
relatati u l-iskeda taż-żmien għall-użu tal-
fondi skont kull impenn finanzjarju 
annwali.

Or. en

Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fl-aħħar ta' kull sena tal-perjodu 
2014-2020, il-Kummissjoni għandha 
tissottometti rapport ta' valutazzjoni tal-
implimentazzjoni tal-programmi konġunti 
ta' ħidma annwali. Dan ir-rapport 
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għandu jservi ta' bażi għall-adozzjoni tal-
programmi ta' ħidma annwali li jmiss.

Or. en

Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2014, il-Kummissjoni 
għandha tadotta proċeduri ddettaljati ta’ 
implimentazzjoni għal kemm idum għaddej 
il-Programm. L-att li jistabbilixxi l-
proċeduri ta’ implimentazzjoni għandu 
jiddefinixxi wkoll f’aktar dettall ir-riżultati 
mistennija, l-attivitajiet u l-indikaturi 
korrispondenti tal-prestazzjoni għall-
Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice. Dan l-att se jkun jinkludi l-
pjanijiet iddettaljati rreveduti għad-
dekummissjonar, kif imsemmi fl-
Artikolu 4(1)(c), li għandhom iservu bħala 
l-bażi għall-monitoraġġ tal-progress u tal-
ilħiq fil-ħin tar-riżultati mistennija.

2. Sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2014, il-Kummissjoni 
għandha tadotta proċeduri ddettaljati ta’ 
implimentazzjoni għal kemm idum għaddej 
il-Programm. L-att li jistabbilixxi l-
proċeduri ta’ implimentazzjoni għandu 
jiddefinixxi wkoll f’aktar dettall ir-riżultati 
ġenerali u speċifiċi mistennija, l-
attivitajiet, il-miri dettaljati kif ukoll l-
indikaturi korrispondenti tal-prestazzjoni 
għall-Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice. Dan l-att se jkun jinkludi l-
pjanijiet iddettaljati rreveduti għad-
dekummissjonar, kif imsemmi fl-
Artikolu 4(1)(c), li għandhom iservu bħala 
l-bażi għall-monitoraġġ tal-progress u tal-
ilħiq fil-ħin tar-riżultati mistennija.

Or. en

Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Valutazzjoni Valutazzjoni interim

Or. en
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Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard minn tmiem l-2015, 
il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport 
ta’ evalwazzjoni dwar il-kisba tal-għanijiet 
tal-miżuri kollha, fil-livell tar-riżultati u 
tal-impatti, dwar l-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi u dwar il-valur miżjud tal-Unjoni 
tal-kisba tal-għanijiet, bil-għan li tinħareġ 
deċiżjoni li temenda jew li tissospendi l-
miżuri. Barra minn hekk, l-evalwazzjoni 
għandha tittratta wkoll kemm hemm lok 
għas-simplifikazzjoni, il-koerenza interna u 
esterna tal-kisba tal-għanijiet u jekk l-
għanijiet għadhomx kollha rilevanti jew le. 
Għandha tqis ir-riżultati tal-valutazzjoni 
dwar l-impatt fuq perjodu ta’ żmien twil 
tal-miżuri preċedenti.

1. Sa mhux aktar tard minn tmiem l-2015, 
il-Kummissjoni għandha tagħmel rapport 
interim ta’ evalwazzjoni, f'kooperazzjoni 
mill-qrib mal-Istati Membri u l-
benefiċjarji, dwar il-kisba tal-għanijiet tal-
miżuri kollha, fil-livell tar-riżultati u tal-
impatti, dwar l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi 
u dwar il-valur miżjud tal-Unjoni tal-kisba 
tal-għanijiet, bil-għan li tinħareġ deċiżjoni 
li temenda jew li tissospendi l-miżuri. 
Abbażi tar-riżultati ta’ din il-valutazzjoni, 
il-Kummissjoni tista’ tirrevedi l-ammont 
tal-approprjazzjonijiet allokati għal dan 
il-Programm u d-distribuzzjoni tagħhom 
fost il-Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina 
u Bohunice. Barra minn hekk, l-
evalwazzjoni għandha tittratta wkoll kemm 
hemm lok għas-simplifikazzjoni, il-
koerenza interna u esterna tal-kisba tal-
għanijiet u jekk l-għanijiet għadhomx 
kollha rilevanti jew le. Għandha tqis ir-
riżultati tal-valutazzjoni dwar l-impatt fuq 
perjodu ta’ żmien twil tal-miżuri 
preċedenti.

Or. en

Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
evalwazzjoni ex post f’kooperazzjoni mill-
qrib mal-Istati Membri u mal-benefiċjarji. 
L-evalwazzjoni ex post għandha teżamina 
l-effettività u l-effiċjenza tal-Programm u 
l-impatt tiegħu fuq il-proċess tad-
dekummissjonar.

imħassar
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Or. en

(Tressaq għal 8a (ġdid) paragrafu 1)

Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-evalwazzjonijiet għandhom iqisu l-
progress li jkun sar meta mqabbel mal-
indikaturi tal-prestazzjoni msemmija fl-
Artikolu 2(2).

3. L-evalwazzjonijiet interim għandhom 
iqisu l-progress li jkun sar meta mqabbel 
mal-indikaturi tal-prestazzjoni msemmija 
fl-Artikolu 2(2).

Or. en

Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Evalwazzjoni finali

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
evalwazzjoni ex post f’kooperazzjoni mill-
qrib mal-Istati Membri u mal-benefiċjarji. 
L-evalwazzjoni ex post għandha teżamina 
l-effettività u l-effiċjenza tal-Programm u 
l-impatt tiegħu fuq il-proċess tad-
dekummissjonar.
2. Qabel il-31 ta' Diċembru 2020, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 
Membri u l-benefiċjarji, rapport ta' 
evalwazzjoni finali tal-effikaċja u l-
effiċjenza tal-Programm, kif ukoll l-
effikaċja tal-miżuri ffinanzjati fir-rigward 
tal-impatti, l-użu tar-riżorsi u l-valur 
miżjud għall-Unjoni.
3. L-evalwazzjoni finali għandha tqis il-
progress li jkun sar meta mqabbel mal-
indikaturi tal-prestazzjoni msemmija fl-
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Artikolu 2(2).
4. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika 
l-konklużjonijiet ta’ din l-evalwazzjoni 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
5. Il-Kummissjoni se tqis id-diversi 
kompetenzi u strateġiji għad-
dekummissjonar użati minn dawn l-Istati 
Membri, sabiex tesplora l-modi possibbli 
ta' approċċi ta' armonizzazzjoni għad-
dekummissjonar fl-Unjoni sabiex tiżgura 
l-akkumulazzjoni f'waqtha tal-għarfien 
meħtieġ sabiex ittejjeb il-kompetittività 
tal-industrija nukleari tal-Unjoni f'dak il-
qasam.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm numru li dejjem qed jikber ta' NPPs fl-UE li diġà qed jiġu dekummissjonati jew li se 
jkunu dekummissjonati fit-terminu qasir/medju. L-UE għandha tiġbor il-kompetenzi f'dak il-
qasam biex issir mexxejja tad-dinja. X'aktarx li terz tal-143 reattur tal-UE se jkollhom bżonn 
jingħalqu sal-2015. (COM(2007)794 finali)
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NOTA SPJEGATTIVA

It-tliet pajjiżi, il-Litwanja, is-Slovakkja u l-Bulgarija, operaw reatturi nukleari qodma li l-
komunità internazzjonali kkonkludiet li kienu qodma wisq u ma jistgħux jiġu aġġornati b'mod 
li jkun kost-effettiv sabiex jilħqu l-istandards minimi ta' sigurtà meħtieġa. Fil-kuntest tan-
negozjati għall-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea, it-tliet pajjiżi ħadu l-impenn li jagħlqu u, 
eventwalment, jiddekummissjonaw dawn ir-reatturi nukleari f’dati fissi. Billi rikkonoxxiet il-
piż eċċezzjonali soċjali, ambjentali, ekonomiku u finanzjarju li jirrappreżenta l-għeluq bikri, l-
Unjoni Ewropea impenjat ruħha li tipprovdi għajnuna finanzjarja sal-2013 kemm għad-
dekummissjonar ta' dawn l-unitajiet ta' reatturi kif ukoll għall-kontribuzzjoni lejn l-indirizzar 
tal-konsegwenzi tal-għeluq bikri. 

Fil-perjodu ta' qabel l-adeżjoni, kienet ipprovduta għajnuna lil-Litwanja u s-Slovakkja 
permezz tal-programm PHARE1. Wara l-adeżjoni bejn l-2004-2006, kienet ipprovduta 
assistenza taħt il-Protokolli għall-Att ta' Adeżjoni u sa mill-2007, ir-Regolament tal-Kunsill 
għal-Litwanja2 u s-Slovakkja3 jiżguraw li l-għajnuna tibqa' għall-perjodu 2007-2013.

Għall-Bulgarija, fil-perjodu ta' qabel l-adeżjoni sal-2007, l-UE kkontribwixxiet gaħd-
dekummissjonar ta' Kozloduy NPP permezz tal-programm PHARE, l-assistenza għall-perjodu 
2007-2009 ġie pprovdut taħt il-Protokoll għat-Trattat ta' Adeżjoni. Fl-2009, il-Bulgarija talbet 
estensjoni tal-għajnuna finanzjarja biex tgħaddi għall-istrateġija l-ġdida ta’ dekummissjonar 
immedjat, u r-Regolament tal-Kunsill4 jiżgura li l-għajnuna tkompli fil-perjodu 2010-2013.

Sa tmiem l-2013 huwa previst ammont totali tal-għajnuna finanzjarja mill-Unjoni Ewropea 
lit-tliet Stati Membri ta’ EUR 2 847,8 miljun (EUR 1 367 miljun għal-Litwanja, 
EUR 613 miljun għas-Slovakkja u EUR 867,8 miljun għall-Bulgarija). 

F'Marzu 2011 l-Istati Membri reċipjenti aġġornaw l-istimi tal-ispejjeż ta' dekummissjonar li 
jilħqu l-€5 300 miljun, u li jħallu nuqqas suġġerit ta' €2 500 miljun meta mqabbel mal-
finanzjament attwalment disponibbli f'livell nazzjonali u tal-programm. In-nuqqas ta' 
biżżejjed arranġamenti ta' finanzjament jpoġġi t-tlestija tal-proċessi ta' dekummissjonar 
f'riskju.

Bażi legali

Fil-każ tal-Litwanja, it-Trattat tal-Adeżjoni tal-2003 jipprevedi biċ-ċar il-possibbiltà ta’ iktar 
finanzjament għall-proċess tad-dekummissjonar (l-unitajiet 1-2 ta' Ignalina) wara l-2006. 
Fil-każ tal-Bulgarija (l-unitajiet 1-4 ta' Kozloduy), l-Artikolu 30 tal-Att tal-Adeżjoni tal-2005 
jirreferi biss għall-perjodu 2007-2009. 
Fil-każ tas-Slovakkja (l-unitajiet 1-2 ta' Bohunice), l-Att tal-Adeżjoni tal-2003 jirreferi biss 
għall-perjodu 2004-2006. 
L-Att u t-Trattat ma jipprovdux bażi legali speċifika għall-Bulgarija u għas-Slovakkja biex 

                                               
1 Programm ta’ għajnuna għall-pajjiżi tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant.
2 ĠU L 411, 30.12.2006, p.10
3 ĠU L 131, 23.5.2007, p.1
4 ĠU L 189, 13.7.2010, p.9
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jingħataw aktar appoġġ wara l-2009/2006, bħalma jipprovdi t-Trattat fil-każ tal-Litwanja. It-
Trattat tal-Adeżjoni u l-Artikolu 30 tal-Att tal-Adeżjoni għalhekk ma jistgħux jikkostitwixxu 
bażi legali xierqa biex jingħata aktar finanzjament wara l-2013.
Il-bażi legali xierqa għalhekk hija l-Artikolu 203 tat-Trattat tal-Euratom. Dak l-Artikolu 
jipprovdi li “jekk ikun jidher meħtieġ li l-Komunità tieħu azzjoni biex jintlaħaq xi wieħed 
mill-għanijiet tal-Komunità, u jekk dan it-Trattat ma jkunx ipprovda għal xi setgħa t’azzjoni 
hekk meħtieġa għal dan il-għan, il-Kunsill, b’vot unanimu fuq proposta mill-Kummissjoni, u 
wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew, għandu jieħu l-passi xierqa”.
Din il-proposta tipprevedi diversi simplifikazzjonijiet: huwa previst Regolament wieħed tal-
Kunsill għall-għajnuna finanzjarja min-naħa tal-Unjoni lill-Bulgarija, il-Litwanja u s-
Slovakkja skont il-Qafas Finanzjarju Multiannwali għall-2014 sal-2020, minflok tliet 
Regolamenti separati u indipendenti kif kien hemm qabel. Dan ir-Regolament ma jipprevedi l-
ebda eċċezzjoni għar-Regolament Finanzjarju.

Implikazzjoni baġitarja
Il-pakkett baġitarju totali li jkopri l-perjodu 2014-2020 huwa ta' € [552 947 000] fi prezzijiet 
attwali u f'konformità mal-proposta tal-Kummissjoni għall-qafas finanzjarju multiannwali li 
jmiss (2014-2020). Dan l-ammont għandu jitqassam kif ġej: €[208 503 000] għall-programm 
Kozloduy, €[229 629 000] għall-programm Ignalina u €[114 815 000] għall-programm 
Bohunice.

Il-ġestjoni, il-verifika u l-kontroll

Fl-2007, twaqqaf Kumitat ta’ Ġestjoni fuq livell tal-Istati Membri biex jgħin lill-Kummissjoni 
fl-implimentazzjoni tal-programmi ta’ assistenza, u l-proċeduri tal-Kummissjoni ġew 
modifikati. Ġie ffirmat Memorandum ta’ Fehim bejn il-Kummissjoni u l-Bank Ewropew 
għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (EBRD) u twaqqaf Kumitat Konġunt ta’ Tmexxija mal-
pajjiżi benefiċjarji biex jittejjeb il-koordinament tal-programm.

Il-programm ta' assistenza kien soġġett għal awditjar u evalwazzjonijiet regolari, barra minn 
hekk il-Qorti Ewropea tal-Awdituri wettqet awditjar ta' prestazzjoni tat-tliet programmi 
kollha, ir-Rapport Speċjali ECA (16/2011) huwa disponibbli u l-konklużjonijiet għandhom 
jiġu kkunsidrati meta jiġi stabbilit il-punt tal-appoġġ tal-Unjoni. 

Il-Kummissjoni ddelegat il-ġestjoni tal-maġġoranza (83%) tal-għajnuna finanzjarja tal-UE 
għall-programmi tal-pajjiżi lil BERŻ, li għandhom esperjenza fil-ġestjoni ta' faċilitajiet ta' 
dekummissjonar nukleari sa mill-1990s. Madankollu, il-Kummissjoni hija ir-responsabbli 
finali għall-użu tal-fondi tal-UE u għalhekk għandha dejjem tkun f'pożizzjoni li teżerċita r-
responsabilità finali tagħha għall-implimentazzjoni tal-programmi u tinżamm responsabbli 
għall-użu tal-fondi. 

Ir-responsabilitajiet għat-twaqqif tal-programmi jinvolvu lill-Kummissjoni, lil BER¯, is-
CPMA (l-Aġenzija ta' Ġestjoni ta' Proġetti Ċentrali), l-Assemblea tal-Kontributuri għall-Fondi 
ta’ Għajnuna Internazzjonali għad-Dekummissjonar, l-operaturi tal-impjanti nukleari u l-Istati 
Membri kkonċernati. Il-Kummissjoni ma ¿guratx li l-prijoritajiet wesgħin stabbiliti fit-Trattati 
ta' Ade¿joni u r-Regolament tal-Kunsill sussegwenti jiġu tradotti f'sett koerenti ta' miri u 
indikaturi dettaljati. 
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L-ebda wieħed mill-korpi msemmija hawn fuq ma stabbilixxa sistema li timmonitorja u 
tivvaluta l-progress magħmul lejn il-kisba tal-objettivi ġenerali tal-programmi, id-
dekummissjonar tat-tmien reatturi u l-mitigazzjoni tal-għeluq tagħhom. Għalhekk, il-
monitoraġġ u r-rappurtar tal-kisbiet tal-programm fil-livelli kollha kienu diffiċli.

Il-Kummissjoni għandha ti¿gura li jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet għal u¿u effikaċi, effiċjenti 
u ekonomiku tal-fondi tal-UE. L-Objettivi għandhom ikunu allinjati mal-baġit disponibbli u 
mal-istabbiliment ta' indikaturi ta' prestazzjoni sinifikanti, li sussegwentement jistgħu jiġu 
monitorjati u rrappurtati kif meħtieġ għall-implimentazzjoni sħiħa tal-programm. 

Sabiex tiżgura li l-objettivi jintlaħqu u jiġu mmonitorjati, il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni 
mill-qrib tal-Istati Membri u l-benefiċjarji, għandha twettaq evlwazzjoni interim u finali dwar 
il-kisba tal-objettivi, il-livell tar-riżultati u l-impatti u l-effiċjenza tal-użu tar-riżorsi. Abbażi 
tar-riżultati ta’ din il-valutazzjoni, il-Kummissjoni għandha tkun tista’ tirrevedi wkoll l-
ammont tal-approprjazzjonijiet allokati għal dan il-Programm u d-distribuzzjoni tagħhom fost 
il-Programmi ta’ Kozloduy, Ignalina u Bohunice.


