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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-abbozz ta' Direttiva ppublikat jiddikjara li l-għan tad-Direttiva hu li "tikseb, iżżomm u 
ssaħħaħ kontinwament is-sikurezza nukleari fil-Komunità u li ttejjeb ir-rwol tal-korpi 
regolatorji". Madankollu, il-proposta ma tfittix li tintroduċi setgħat li jippermettulha li tilħaq 
dan il-għan, u mhux se jkollha valur addizzjonali ta' sikurezza.

Il-proposta tal-Kummissjoni hija t-tielet tentattiv fi żmien għaxar snin għall-introduzzjoni ta' 
regoli ġodda dwar is-sikurezza nukleari. Fl-ewwel tentattiv, f'Novembru 2002, kien iddikjarat 
li:

"Sabiex jintlaħqu l-objettivi Komunitarji rigward il-ħarsien mir-radjazzjoni (...), hija 
essenzjali bħala l-ewwel stadju d-definizzjoni tal-obbligi bażiċi u tal-prinċipji ġenerali dwar 
is-sigurtà tal-installazzjonijiet nukleari(...). Din, fi stadju aktar tard, se tkun ikkumplimentata 
mill-istabbiliment ta' standards komuni u mekkaniżmi ta' kontroll sabiex ikun iggarantit livell 
għoli ta' sikurezza (...)”.

Madankollu, dak li fl-2002 kien meqjus essenzjali issa qisu mhux importanti. Fir-reviżjonijiet 
tal-2003 r-rekwiżit għall-introduzzjoni ta' obbligi bażiċi u standards komuni tneħħa u kien 
sostitwit mill-mekkaniżmi tal-Komunità għall-iżgurar tal-aderenza mal-prinċipji komuni ta' 
sikurezza nukleari, inkluża, b'mod partikulari, skema Komunitarja ta' verifika. 

Madankollu, l-aħħar proposta għal Direttiva teskludi dan il-mekkaniżmu u mhu se jkun hemm 
l-ebda verifika Komunitarja. Minflok l-abbozz ta' direttiva se jkun limitat għall-infurzar tar-
rekwiżiti tal-Konvenzjoni dwar is-Sikurezza Nukleari (CNS) tal-Aġenzija Internazzjonali 
dwar l-Enerġija Atomika. Dan jirrikjedi biss il-pubblikazzjoni ta' rapport annwali dwar l-
istatus tal-qasam nukleari u li r-rapport jitressaq għar-reviżjoni minn esperti ta' partijiet 
kontraenti oħra tal-Konvenzjoni. L-Istati Membri kollha li joperaw impjanti nukleari diġà 
huma partijiet kontraenti għall-Konvenzjoni. Il-Kummissjoni ma tagħti l-ebda eżempju fejn 
Stat Membru tal-UE jkun naqas milli jikkonforma mal-Konvenzjoni.

Il-kritika prinċipali tal-abbozz kurrenti huwa li qed jipproponi leġiżlazzjoni biss sabiex issir 
leġiżlazzjoni, u li mhu se jdaħħal l-ebda rekwiżit ta' sikurezza addizzjonali. Din kienet ukoll 
il-fehma tal-Bord tal-Evalwazzjoni tal-Impatt tal-Kummissjoni, li darbtejn esprimiet tħassib 
dwar in-nuqqas ta' valur miżjud tad-direttiva.

Hemm tħassib reali u ġġustifikat dwar l-istandards ta' sikurezza nukleari u l-prattiċi li 
jintużaw fl-UE. Bħala tendenza ġenerali l-marġni ta' sikurezza ta' faċilitajiet nukleari jonqos 
hekk kif dawn joqorbu lejn tmiem l-istennija ta' ħajja tagħhom skont kif kienu mfassla. Kif 
diġà kien innutat 'numru kbir ta' impjanti li bħalissa qed joperaw fl-UE se jtemmu l-ħajjiet 
tagħhom kif oriġinarjament previsti qabel l-2030'.1 Għalhekk hemm bżonn reali ta' miżuri li 
jgħinu fit-tnaqqis tar-riskji nukleari.

                                               
1 Kummissjoni Ewropea 2008;  Dokument ta’ Ħidma tal-Istaff tal-Kummissjoni, Dokument li jakkumpanja l-
Proposta għal Direttiva tal-Kunsill (Euratom) li tistabbilixxi qafas Komunitarju għall-Evalwazzjoni tal-Impatt 
rigward is-Sikurezza Nukleari, SEC (2008) 2892, 26 ta' Jannar 2008
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Minflok l-introduzzjoni ta' mekkaniżmu ta' infurzar ta' valur dubjuż għal konvenzjoni 
internazzjonali eżistenti, l-abbozz ta' direttiva għandu jipproponi mekkaniżmu li jintroduċi u 
jinforza standards ta' sigurtà komuni li jeħtieġu li l-aħħar teknoloġija jew l-aħjar teknoloġija, 
prattiki u sistemi regolatorji disponibbli jiġu introdotti fil-faċilitajiet nukleari kollha attivi fl-
UE.   F'dan il-punt biss, iċ-ċittadini tal-UE jista' jkollhom fiduċja li kull ma jista' jsir qed isir, 
sabiex jitnaqqas ir-riskju ta' inċidenti nukleari. Jekk dan l-objettiv ma jintlaħaqx, id-direttiva 
m'għandhiex tkun adottata.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Sabiex jintlaħqu l-objettivi 
Komunitarji rigward is-sikurezza nukleari 
msemmija fl-Artikolu 1(1), hija essenzjali 
bħala l-ewwel stadju d-definizzjoni tal-
obbligi bażiċi u tal-prinċipji ġenerali dwar 
is-sikurezza ta' installazzjonijiet nukleari 
f'din id-Direttiva ta' qafas. Fi stadju aktar 
tard din għandha tkun ikkumplimentata 
bl-adozzjoni ta' standards komuni u ta' 
mekkaniżmi ta' kontroll, li għandhom jiġu 
żviluppati mill-Assoċjazzjoni tar-
Regolaturi Nukleari tal-Ewropa tal-
Punent (WENRA) u f'kollaborazzjoni 
mill-qrib mal-Grupp ta' Livell Għoli 
Ewropew dwar is-Sikurezza Nukleari u l-
Ġestjoni tal-Iskart f'konsultazzjoni mal-
Parlament Ewropew, sabiex ikun 
iggarantit l-ogħla livell ta' sigurtà, li jqis 
l-aħħar żviluppi teknoloġiċi u li jista' jkun 
definit bħala 'l-aktar avvanzat'.
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħaq l-ogħla livell ta’ sikurezza tal-installazzjonijiet nukleari, din id-Direttiva ta’ 
qafas timmira li tistabbilixxi obbligi bażiċi u prinċipji ġenerali, li fuq il-bażi tagħhom se 
jkunu adottati standards ta’ sikurezza komuni wara li tkun ġiet riveduta din id-Direttiva fi 
żmien sentejn mid-dħul tagħha fis-seħħ. 

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva għandha l-għan li 
tikseb, iżżomm u ssaħħaħ kontinwament 
is-sikurezza nukleari fil-Komunità u li 
ttejjeb ir-rwol tal-korpijiet regolatorji 
nazzjonali.

1. Din id-Direttiva għandha l-għan li 
tikseb, iżżomm u ssaħħaħ kontinwament 
is-sikurezza nukleari fil-Komunità u li 
ttejjeb ir-rwol tal-korpijiet regolatorji 
nazzjonali billi tistabbilixxi l-obbligi bażiċi 
u l-prinċipji ġenerali li jiggarantixxu livell 
għoli ta' sikurezza tal-installazzjonijiet 
nukleari, u toħloq il-qafas meħtieġ għall-
adozzjoni ta' standards ta' sikurezza 
komuni.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħaq l-ogħla livell ta’ sikurezza tal-installazzjonijiet nukleari, din id-Direttiva ta’ 
qafas timmira li tistabbilixxi obbligi bażiċi u prinċipji ġenerali, li fuq il-bażi tagħhom se 
jkunu adottati standards ta’ sikurezza komuni wara li tkun ġiet riveduta din id-Direttiva fi 
żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ tagħha. 

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandha tapplika għad-disinn, il-
lokazzjoni, il-kostruzzjoni, il-
manutenzjoni, it-tħaddim u ż-żarmar ta’ 
installazzjonijiet nukleari, li għalihom il-
kunsiderazzjoni tas-sikurezza hi meħtieġa 
taħt il-qafas leġislattiv u regolatorju tal-
Istat Membru kkonċernat.

2. Għandha tapplika għad-disinn, il-
lokazzjoni, il-kostruzzjoni, il-
manutenzjoni, it-tħaddim u ż-żarmar ta’ 
installazzjonijiet nukleari, li għalihom il-
kunsiderazzjoni tas-sikurezza hi meħtieġa 
taħt il-qafas leġiżlattiv u regolatorju tal-
Istat Membru kkonċernat, tal-liġi tal-UE u 
tal-Konvenzjoni dwar is-Sikurezza 
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Nukleari.

Ġustifikazzjoni

Is-sikurezza effettiva tista’ tinkiseb permezz ta’ miżuri armonizzati li jorbtu u standards ta’ 
sikurezza.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-responsabbiltà ewlenija għas-
sikurezza tal-installazzjonijiet nukleari 
għandha tibqa’ mal-pussessur tal-liċenzja 
taħt il-kontroll tal-korp regolatorju. Il-
miżuri u l-kontrolli tas-sikurezza li 
għandhom jiġu implimentati 
f’installazzjoni nukleari għandhom jiġu 
deċiżi biss mill-korp regolatorju u applikati 
mill-pussessur tal-liċenzja.

1. Ir-responsabbiltà ewlenija għas-
sikurezza tal-installazzjonijiet nukleari 
għandha tibqa’ mal-pussessur tal-liċenzja 
taħt il-kontroll tal-korp regolatorju. Il-
miżuri u l-kontrolli tas-sikurezza li 
għandhom jiġu implimentati 
f’installazzjoni nukleari għandhom jiġu 
deċiżi fuq il-bażi tal-istandards tal-UE u 
dawk internazzjonali u l-aħjar teknoloġija 
disponibbli mill-korp regolatorju u 
applikati mill-pussessur tal-liċenzja.

Ġustifikazzjoni

Is-sikurezza effettiva tista’ tinkiseb permezz ta’ miżuri armonizzati li jorbtu u standards ta’ 
sikurezza, u l-aħjar teknoloġija disponibbli għandha tiġi applikata minn kull Stat Membru.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
u jżommu qafas leġiżlattiv u regolatorju 
biex jirregolaw is-sikurezza tal-
installazzjonijiet nukleari. Dan għandu 
jinkludi rekwiżiti nazzjonali tas-sikurezza, 
sistema ta’ liċenzjar u kontroll tal-
installazzjonijiet nukleari, il-projbizzjoni 
tat-tħaddim tagħhom mingħajr liċenzja u 

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
u jżommu qafas leġiżlattiv u regolatorju, 
ibbażat fuq l-aħjar prassi tal-EU u 
internazzjonali disponibbli, biex 
jirregolaw is-sikurezza tal-installazzjonijiet 
nukleari. Dan għandu jinkludi rekwiżiti 
nazzjonali tas-sikurezza, sistema ta’ 
liċenzjar u kontroll tal-installazzjonijiet 
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sistema ta’ sorveljanza regolatorja li 
jkollha l-infurzar meħtieġ.

nukleari, il-projbizzjoni tat-tħaddim 
tagħhom mingħajr liċenzja u sistema ta’ 
sorveljanza regolatorja li jkollha l-infurzar 
meħtieġ.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tinkiseb sikurezza reali fl-Ewropa kollha, għandhom ikunu armonizzati r-rekwiżiti u l-
miżuri biex dawn ikunu osservati u għandu jiġi applikati il-BAP minn kull Stat Membru.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korp regolatorju jkun effettivament 
indipendenti minn kull organizzazzjoni li 
xogħlha jkun li tippromwovi, tħaddem 
installazzjonijiet nukleari jew tiġġustifika 
l-benefiċċji tagħhom għas-soċjetà, kif ukoll 
ħieles minn kwalunkwe element li jista’ 
jaffettwa s-sikurezza.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
korp regolatorju jkun effettivament 
indipendenti minn kull organizzazzjoni li 
xogħolha jkun li tippromwovi, tiddisinja, 
tibni, tħaddem installazzjonijiet nukleari 
jew ikollha titratta l-arrikkiment tal-
fjuwil, il-ħżin ta’ fjuwil użat jew l-
ipproċessar mill-ġdid; jew tiġġustifika l-
benefiċċji tagħhom għas-soċjetà, kif ukoll 
ħieles minn kwalunkwe element li jista’ 
jaffettwa s-sikurezza.

Ġustifikazzjoni

Il-prerekwiżiti kollha għal deċiżjoni indipendenti għandhom jiġu żgurati.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mill-anqas ta’ kull għaxar snin, il-korp 
regolatorju għandu jissottometti ruħu u s-
sistema regolatorja nazzjonali għal 
reviżjoni minn esperti ugwali fil-qasam bl-

5. Mill-anqas ta’ kull ħames snin, il-korp 
regolatorju għandu jissottometti ruħu u s-
sistema regolatorja nazzjonali għal 
reviżjoni minn esperti ugwali fil-qasam bl-
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għan li l-infrastruttura regolatorja tiġi 
mtejba kontinwament.

għan li l-infrastruttura regolatorja tiġi 
mtejba kontinwament.

Ġustifikazzjoni

It-teknoloġija nukleari tiżviluppa b'rata mgħaġġla u 10 snin huwa perjodu twil wisq biex tkun 
żġurata sigurtà nukleari.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’mod partikolari għandom jiżguraw li l-
prinċipji applikabbli stipulati fil-prinċipji 
fundamentali tas-sikurezza tal-IAEA jiġu 
implimentati sabiex jassiguraw livell għoli 
ta’ sikurezza fl-installazzjonijiet nukleari, li 
jinkludu inter alia arranġamenti effettivi 
kontra l-perikli radjoloġiċi possibbli, il-
prevenzjoni u r-reazzjoni għal-aċċidenti, il-
ġestjoni tal-qdim tal-impjant, il-ġestjoni 
fuq perjodu taż-żmien twil tal-materjali 
kollha radjuattivi prodotti u informazzjoni 
dwar il-popolazzjoni u l-awtoritajiet tal-
Istati tal-madwar.

B’mod partikolari għandom jiżguraw li l-
prinċipji applikabbli stipulati fil-prinċipji 
fundamentali tas-sikurezza tal-IAEA jiġu 
implimentati sabiex jassiguraw livell għoli 
ta’ sikurezza fl-installazzjonijiet nukleari, li 
jinkludu inter alia arranġamenti effettivi 
kontra l-perikli radjoloġiċi possibbli, il-
prevenzjoni u r-reazzjoni għal-aċċidenti, il-
ġestjoni tal-qdim tal-impjant, il-ġestjoni 
fuq perjodu taż-żmien twil tal-materjali 
kollha radjuattivi prodotti u informazzjoni 
dwar il-popolazzjoni u l-awtoritajiet tal-
Istati tal-madwar u oħrajn li potenzjalment 
ikunu fil-periklu.

Ġustifikazzjoni

Stati li jinżertaw li jkunu f’post fejn jistgħu jintlaħqu minn sħaba radjuattiva jew minn sors 
tal-ilma radjuattiv li jkun riżultat ta’ periklu teknoloġiku, jistgħu jkunu aktar fil-periklu (skont 
il-kundizzjonijiet meteoroloġiċi), minn pajjiżi ġirien.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tas-sikurezza ta’ reatturi tal-
enerġija nukleari ġodda, l-Istati Membri 
għandhom jippruvaw jiżviluppaw rekwiżiti 

2. Fir-rigward tas-sikurezza ta’ reatturi tal-
enerġija nukleari attivi, li tkun 
ittawlitilhom il-ħajja u ġodda, l-Istati 
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addizzjonali tas-sikurezza, f'konformità 
mat-titjib kontinwu tas-sikurezza abbażi 
tal-livelli ta’ sikurezza żviluppati mill-
Assoċjazzjoni tar-Regolaturi Nukleari tal-
Ewropa tal-Punent (WENRA) u 
b’kollaborazzjoni mill-qrib mal-Grupp ta’ 
Livell Għoli Ewropew dwar is-Sikurezza 
Nukleari u l-Ġestjoni tal-Iskart.

Membri għandhom jippruvaw jiżviluppaw 
rekwiżiti addizzjonali tas-sikurezza, 
f'konformità mat-titjib kontinwu tas-
sikurezza abbażi tal-livelli ta’ sikurezza 
żviluppati mill-Assoċjazzjoni tar-
Regolaturi Nukleari tal-Ewropa tal-Punent 
(WENRA) u b’kollaborazzjoni mill-qrib 
mal-Grupp ta’ Livell Għoli Ewropew dwar 
is-Sikurezza Nukleari u l-Ġestjoni tal-
Iskart.

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri ta’ sikurezza għandhom ikunu obbligatorji mhux biss għall-impjanti nukleari ġodda 
iżda l-ewwel u qabel kollox għal impjanti attivi u li tkun ittawlitilhom il-ħajja, billi huma 
normalment joperaw b’teknoloġija eqdem.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pussessuri tal-liċenzja għandhom 
jallokaw riżorsi finanzjarji u umani xierqa 
sabiex iwettqu l-obbligi tagħhom.

3. Il-pussessuri tal-liċenzja għandhom 
jallokaw riżorsi finanzjarji, tekniċi u umani 
xierqa sabiex iwettqu l-obbligi tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Ir-riżorsi tekniċi jgħoddu sabiex tinkiseb sikurezza nukleari effettiva.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’każ ta’ ksur serju jew ripetut tar-regoli 
tas-sikurezza fl-installazzjoni nukleari, il-
korp regolatorju għandu jkollu s-setgħa li 
jirtira l-liċenzja operattiva.

2. F’każ ta’ ksur serju (kif definit mir-
regolamenti tal-IAEA) jew aktar minn 
tliet każi ta’ ksur ripetut tar-regoli tas-
sikurezza fl-installazzjoni nukleari, il-korp 
regolatorju għandu jkollu s-setgħa li jirtira 
l-liċenzja operattiva.
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Ġustifikazzjoni

Sabiex tintlaħaq sikurezza reali, għandhom jiġu stabbiliti regoli ċari.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-edukazzjoni xierqa u l-opportunitajiet ta’ 
taħriġ għal taħriġ teoretiku u prattiku 
kontinwu fis-sikurezza nukleari għandhom 
jiġu magħmula disponibbli mill-Istati 
Membri separatament u permezz ta’ 
kooperazzjoni trans-nazzjonali.

L-edukazzjoni xierqa u l-opportunitajiet ta’ 
taħriġ għal taħriġ teoretiku u prattiku 
kontinwu tal-aħjar prattiki disponibbli fis-
sikurezza nukleari għandhom jiġu 
magħmula disponibbli mill-Istati Membri 
separatament u permezz ta’ kooperazzjoni 
tranżnazzjonali u jsiru obbligatorji għall-
pussessuri tal-liċenzja.

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu stabbiliti miżuri biex jiġu evitati żbalji umani.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippreżentaw 
rapport lill-Kummissjoni dwar l-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva sa 
mhux iżjed tard minn [tliet snin wara d-
dħul fis-seħħ], u kull tliet snin wara.
Abbażi tal-ewwel rapport, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport lill-Kunsill 
dwar il-progress li jkun sar fl-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, 
akkompanjat, jekk xieraq, bi proposti 
leġiżlattivi.

L-Istati Membri għandhom jippreżentaw 
rapport lill-Kummissjoni dwar il-miżuri li 
jkunu ħadu sabiex jaqdu l-obbligi 
tagħhom taħt din id-Direttiva kif ukoll 
dwar il-qagħda tas-sikurezza fl-
installazzjonijiet nukleari li jinsabu fit-
territorju tagħhom sa mhux iżjed tard 
minn sena wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva u kull sena wara. 

Kull sentejn il-Kummissjoni għandha 
tissottometti rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
applikazzjoni ta' din id-Direttiva u dwar 
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is-sitwazzjoni tas-sikurezza nukleari fil-
Komunità, ibbażat fuq ir-rapporti 
sottomessi mill-Istati Membri. 

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħaq l-ogħla livell ta’ sikurezza tal-installazzjonijiet nukleari, din id-Direttiva ta’ 
qafas timmira li tistabbilixxi obbligi bażiċi u prinċipji ġenerali, li fuq il-bażi tagħhom se 
jkunu adottati standards ta’ sikurezza komuni wara li tkun ġiet riveduta din id-Direttiva fi 
żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ tagħha. 

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva 
mhux iżjed tard minn [sentejn wara d-data 
msemmija fl-Artikolu 13]. Minnufih, 
għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni 
t-test ta’ dawn id-dispożizzjonijiet u tabella 
ta’ korrelazzjoni bejn dawn id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva 
mhux iżjed tard minn [18-il xahar wara d-
data msemmija fl-Artikolu 13]. Minnufih, 
għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni 
t-test ta’ dawn id-dispożizzjonijiet u tabella 
ta’ korrelazzjoni bejn dawn id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Skeda ta’ sentejn għat-traspożizzjoni u sena biss għall-preparazzjoni tar-rapport dwar il-
progress miksub hija skeda żbilanċjata peress li m’hemmx biżżejjed żmien biex ikun evalwat 
il-progress dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.
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