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11.3.2013 B7-0086/3 

Emenda  3 

Rebecca Harms 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

f'isem il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riëerka u l-Enerāija 

Valutazzjonijiet tar-riskju u tas-sikurezza (‘stress test’) tal-impjanti tal-enerāija nukleari fl-

Unjoni Ewropea u tal-attivitajiet relatati 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 4a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  4a. Jenfasizza li l-istress test ma 

jipprovdix metodu għat-tqabbil tas-

sikurezza ta’ impjanti differenti, u lanqas 

ma jipprovdi tweāibiet dwar kemm fil-fatt 

huma sikuri l-impjanti Ewropej; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/4 

Emenda  4 

Rebecca Harms 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

f'isem il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riëerka u l-Enerāija 

Valutazzjonijiet tar-riskju u tas-sikurezza (‘stress test’) tal-impjanti tal-enerāija nukleari fl-

Unjoni Ewropea u tal-attivitajiet relatati 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 4b (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  4b. Jiddispjaëih li l-impjanti tal-enerāija 

nukleari li dwarhom il-proëess tal-istress 

test identifika l-aktar tħassib serju dwar 

is-sikurezza ma ntalbux li jingħalqu; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/5 

Emenda  5 

Rebecca Harms 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

f'isem il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riëerka u l-Enerāija 

Valutazzjonijiet tar-riskju u tas-sikurezza (‘stress test’) tal-impjanti tal-enerāija nukleari fl-

Unjoni Ewropea u tal-attivitajiet relatati 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 4c (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  4c. Jirrikonoxxi li sakemm jibqgħu 

joperaw l-impjanti u l-faëilitajiet tal-

enerāija nukleari, dejjem se jkun hemm 

riskju residwu, anki jekk remot, ta' 

inëident serju, irrispettivament mir-

riŜultati tal-istress tests; 

Or. en 



 

AM\930110MT.doc  PE507.350v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

11.3.2013 B7-0086/6 

Emenda  6 

Rebecca Harms 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

f'isem il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riëerka u l-Enerāija 

Valutazzjonijiet tar-riskju u tas-sikurezza (‘stress test’) tal-impjanti tal-enerāija nukleari fl-

Unjoni Ewropea u tal-attivitajiet relatati 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 4d (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  4d. Jenfasizza li l-istress tests ma jqisux l-

effetti tad-degradazzjoni, b'mod 

partikolari dawk ikkawŜati minn impjanti 

li jiqdiemu / mir-reħja tal-materjal, iŜda 

jiddependu fuq studji tas-sikurezza tal-

liëenzji tal-impjanti individwali, li f'ħafna 

kaŜijiet huma skaduti; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/7 

Emenda  7 

Rebecca Harms 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

f'isem il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riëerka u l-Enerāija 

Valutazzjonijiet tar-riskju u tas-sikurezza (‘stress test’) tal-impjanti tal-enerāija nukleari fl-

Unjoni Ewropea u tal-attivitajiet relatati 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 12a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  12a. Jinsab imħasseb ferm li l-ebda 

reattur nukleari individwali ma jista’ jiāi 

garantit li jiflaħ għat-tiārif ta’ ajruplan 

kbir tal-āarr jew tal-passiāāieri, jew ma 

jista’ jiāi protett b’mod sħiħ minn attakki 

terroristiëi, minn sabotaāā jew minn atti 

tal-gwerra; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/8 

Emenda  8 

Rebecca Harms 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

f'isem il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riëerka u l-Enerāija 

Valutazzjonijiet tar-riskju u tas-sikurezza (‘stress test’) tal-impjanti tal-enerāija nukleari fl-

Unjoni Ewropea u tal-attivitajiet relatati 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 13 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

13. Jenfasizza li fl-UE, 47 impjant tal-

enerāija nukleari, b’111-il reattur b’kollox, 

għandhom aktar minn 100 000 persuna 

jgħixu f’distanza ta’ 30 kilometru; 

jiddispjaëih li l-kamp ta’ applikazzjoni tal-

istress tests ma kienx estiŜ għat-tħejjija ta’ 

emerāenza lil hinn mis-sit innifsu, minkejja 

l-importanza ta’ dan il-fattur biex 

jillimitaw l-impatt ta’ inëidenti nukleari 

potenzjali fuq il-popolazzjoni; jilqa’ l-

inizjattiva tal-Kummissjoni, bl-appoāā tal-

ENSREG, tat-tnedija ta’ studju li jiffoka 

fuq reājuni transkonfinali fl-UE bil-ħsieb 

li jsiru rakkomandazzjonijiet, fost oħrahn 

miŜuri preventivi ta’ emerāenza lil hinn 

mis-sit sa tmiem l-2013, u jitlob għal 

riŜultati li għandhom jiāu ppubblikati sa 

tmiem l-2014; jirrakkomanda, f'dan ir-

rigward, li jiāi Ŝgurat l-involviment tal-

awtoritajiet transkonfinali kompete fil-

livell nazzjonali u reājonali, f’termini tal-

pjanijiet ta' azzjoni ta' sikurezza tagħhom u 

l-esperjenzi fil-proëessi ta' informazzjoni u 

komunikazzjoni meta l-NPPs ikunu jinsabu 

direttament fuq il-fruntiera nazzjonali; 

13. Jenfasizza li fl-UE, 47 impjant tal-

enerāija nukleari, b’111-il reattur b’kollox, 

għandhom aktar minn 100 000 persuna 

jgħixu f’distanza ta’ 30 kilometru; 

jiddispjaëih li l-kamp ta’ applikazzjoni tal-

istress tests ma kienx estiŜ għat-tħejjija ta’ 

emerāenza lil hinn mis-sit innifsu, minkejja 

l-importanza ta’ dan il-fattur biex 

jillimitaw l-impatt ta’ inëidenti nukleari 

potenzjali fuq il-popolazzjoni; jitlob lill-

Kummissjoni, bħala parti mid-direttiva 

tas-sikurezza nukleari li jmiss, biex 

tagħmel rakkomandazzjonijiet dwar miŜuri 

preventivi ta’ emerāenza lil hinn mis-sit 

transkonfinali u fil-pajjiŜ; jirrakkomanda, 

f'dan ir-rigward, li jiāi Ŝgurat l-involviment 

tal-awtoritajiet transkonfinali kompete fil-

livell nazzjonali u reājonali, f’termini tal-

pjanijiet ta' azzjoni ta' sikurezza tagħhom u 

l-esperjenzi fil-proëessi ta' informazzjoni u 

komunikazzjoni meta l-NPPs ikunu jinsabu 

direttament fuq il-fruntiera nazzjonali; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/9 

Emenda  9 

Rebecca Harms 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

f'isem il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riëerka u l-Enerāija 

Valutazzjonijiet tar-riskju u tas-sikurezza (‘stress test’) tal-impjanti tal-enerāija nukleari fl-

Unjoni Ewropea u tal-attivitajiet relatati 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 13a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  13a. Iħeāāeā lill-Kummissjoni tagħmel ir-

rakkomandazzjonijiet meħtieāa dwar 

miŜuri preventivi ta’ emerāenza barra 

mis-sit, filwaqt li tqis diversi livelli ta' 

radjuattività, iŜ-Ŝmien tas-sitwazzjoni ta' 

emerāenza (jiem, āimgħat, xhur), iŜ-Ŝoni 

ta' evakwazzjoni diretta (bħal distanza ta' 

5, 10, 20, 30, 30+ km), kriterji ta’ 

evakwazzjoni, kriterji prijoritarji ta’ 

evakwazzjoni volontarja u kriterji ta’ 

disponibbiltà ta’ hardware (eŜ mezzi ta’ 

trasport); 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/10 

Emenda  10 

Rebecca Harms 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

f'isem il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riëerka u l-Enerāija 

Valutazzjonijiet tar-riskju u tas-sikurezza (‘stress test’) tal-impjanti tal-enerāija nukleari fl-

Unjoni Ewropea u tal-attivitajiet relatati 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 24a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  24a. Jitlob għal Direttiva tas-Sikurezza 

Nukleari ambizzjuŜa li tiggarantixxi l-

ogħla livell ta’ sigurtà u sikurezza ta’ 

istallazzjonijiet nukleari, b’mod 

partikolari permezz tad-definizzjoni u l-

implimentazzjoni ta’ standards ta’ 

sikurezza nukleari vinkolanti li jirriflettu 

prattiki l-iktar avvanzati fl-UE fl-ambitu 

tekniku, regolatorju u operattiv; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/11 

Emenda  11 

Rebecca Harms 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

f'isem il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riëerka u l-Enerāija 

Valutazzjonijiet tar-riskju u tas-sikurezza (‘stress test’) tal-impjanti tal-enerāija nukleari fl-

Unjoni Ewropea u tal-attivitajiet relatati 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 25a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  25a. Jitlob lill-Kummissjoni tressaq 

proposta biex tiggarantixxi l-indipendenza 

funzjonali effettiva assoluta ta’ 

awtoritajiet regolatorji nukleari nazzjonali 

minn kwalunkwe korp jew istituzzjoni li 

jippromwovu jew iħaddmu l-enerāija 

nukleari; jitlob lill-Kummissjoni, f’dan il-

kuntest, tissepara l-kompiti tagħha tal-

promozzjoni tal-enerāija nukleari mill-

kompiti ta’ sikurezza, saħħa u tal-

protezzjoni ambjentali tagħha; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0086/12 

Emenda  12 

Rebecca Harms 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

f'isem il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riëerka u l-Enerāija 

Valutazzjonijiet tar-riskju u tas-sikurezza (‘stress test’) tal-impjanti tal-enerāija nukleari fl-

Unjoni Ewropea u tal-attivitajiet relatati 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 28 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

28. Jilqa’, f'dan il-kuntest, l-intenzjoni tal-

Kummissjoni li tipproponi strumenti 

leāiŜlattivi u non-leāiŜlattivi fil-qasam tal-

assigurazzjoni u r-responsabbiltà nukleari; 

ifakkar li r-responsabilità ëivili nukleari 

hija diāà suāāetta għal konvenzjonijiet 

internazzjonali (ta' Pariāi u ta' Vjenna); 

jemmen, madankollu, li l-operaturi 

nukleari u d-detenturi tal-liëenzji għall-

āestjoni tal-iskart għandu jkollhom 

dispoŜizzjonijiet ta’ sigurtà finanzjarja 

sħiħa stabbiliti biex ikunu jistgħu jkopru 

kompletament l-ispejjeŜ kollha li huma 

responsabbli għalihom fir-rigward tal-

ħsara kkawŜata lill-persuni u lill-ambjent 

fil-kaŜ ta' inëident; jistaqsi lill-

Kummissjoni, f’dan il-kuntest, biex tressaq 

proposti dwar il-kwistjoni sa tmiem l-2013; 

28. Jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li 

tipproponi leāiŜlazzjoni fil-qasam tal-

assigurazzjoni u r-responsabbiltà nukleari; 

jenfasizza li l-operaturi nukleari u d-

detenturi tal-liëenzji għall-āestjoni tal-

iskart għandhom ikunu rikjesti li jkollhom 

il-mezzi finanzjarji kollha tagħhom 

stabbiliti, permezz tal-assigurazzjoni u 

strumenti finanzjarji oħrajn, biex iħallsu 

l-ispejjeŜ kollha tal-ħsara kkawŜata lill-

persuni u lill-ambjent minn inëidenti fil-

faëilitajiet tagħhom; jistaqsi lill-

Kummissjoni, f’dan il-kuntest, biex tressaq 

proposti dwar il-kwistjoni sa tmiem l-2013; 

Or. en 
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Emenda  13 

Rebecca Harms 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B7-0086/2013 

Amalia Sartori 

f'isem il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riëerka u l-Enerāija 

Valutazzjonijiet tar-riskju u tas-sikurezza (‘stress test’) tal-impjanti tal-enerāija nukleari fl-

Unjoni Ewropea u tal-attivitajiet relatati 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 29 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

29. Jistieden lill-Istati Membri jaëëettaw l-

involviment mill-qrib tal-Parlament fl-atti 

deëiŜi skont it-Trattat li jistabbilixxi l-

Komunità Ewropea tal-Enerāija Atomika 

(it-Trattat Euratom); 

29. Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri 

tagħha sabiex jittrattaw l-enerāija 

nukleari bl-istess mod li jittrattaw 

kwalunkwe sors ieħor tal-enerāija skont 

it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea, fl-interessi tad-

demokrazija, l-involviment tal-Parlament 

Ewropew, it-trasparenza u l-aëëess 

pubbliku sħiħ għall-informazzjoni; 

Or. en 

 

 


