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Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 30
Titolu

Direttiva tal-Kunsill dwar l-identifikazzjoni 
u l-għażla ta' l-Infrastruttura Kritika
Ewropea u l-valutazzjoni tal-ħtieġa għal 
titjib tal-ħarsien tagħhom

Direttiva tal-Kunsill dwar l-identifikazzjoni 
u l-għażla ta' setturi prijoritarji b’
Infrastruttura Kritika Ewropea u l-
valutazzjoni tal-ħtieġa għal titjib tal-ħarsien 
tagħhom

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri m’għandhomx jinformaw lill-Kummissjoni bl-infrastruttura kritika u konkreta 
tagħhom. Dan ikun ta’ kontradizzjoni għall-interessi tas-sigurtà nazzjonali. M’għandux ikun 
hemm lista Ewropea ta’ infrastrutturi kritiċi f’din il-forma konċentrata.

Emenda ta’ Inés Ayala Sender

Emenda 31
Premessa 5 a (ġdida)

- b’referenza għar-rakkomandazzjoni tas-7
ta’ Ġunju 2005 lill-Kunsill Ewropew u lill-
Kunsill għal ħarsien ta’ Infrastrutturi 
Kritiċi fil-qasam tal-ġlieda kontra t-
terroriżmu1,
________________________________
1 ABl. C 124 E tal-25.5.2006, p. 250.

Or. es

Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 32
Premessa 3

(3) F'Diċembru 2005, il-Kunsill għall-
Ġustizzja u l-Intern talab lill-Kummissjoni 
biex tressaq proposta dwar Programm 
Ewropew għall-Ħarsien ta' l-Infrastruttura 
Kritika (EPCIP) u ddeċidiet li għandu jkun 
imsejjes fuq metodu li jqis ir-riskji kollha, 
bil-prijorità li jegħleb it-theddid mit-
terroriżmu. B'dan il-mod, theddidiet li ġejjin 
mill-bniedem, dawk teknoloġiċi u diżastri 
naturali għandhom ikunu meqjusa fil-
proċess għall-ħarsien ta' l-infrastruttura 
kritika, iżda għandha tingħata prijorità lit-
theddida mit-terroriżmu. Jekk il-livell ta' 
miżuri ta' ħarsien kontra theddida partikolari 
ta' livell għoli jinstab li huwa adattat f'settur 
ta' infrastruttura kritika, il-partijiet 
ikkonċernati għandhom jiffokaw fuq theddid 
ieħor li għadhom vulnerabbli għalih.

(3) F'Diċembru 2005, il-Kunsill għall-
Ġustizzja u l-Intern talab lill-Kummissjoni 
biex tressaq proposta dwar Programm 
Ewropew għall-Ħarsien ta' l-Infrastruttura 
Kritika (EPCIP) u ddeċidiet li għandu jkun 
imsejjes fuq metodu li jqis ir-riskji kollha, 
bil-prijorità li jegħleb it-theddid mit-
terroriżmu. B'dan il-mod, theddidiet li ġejjin 
mill-bniedem, dawk teknoloġiċi u diżastri 
naturali għandhom ikunu meqjusa fil-
proċess għall-ħarsien ta' l-infrastruttura 
kritika, iżda għandha tingħata prijorità lit-
theddida mit-terroriżmu. Fl-istess ħin 
theddidiet kondizzjonati għandhom jiġu
inklużi b’mod strutturat. Jekk il-livell ta' 
miżuri ta' ħarsien kontra theddida partikolari 
ta' livell għoli jinstab li huwa adattat f'settur 
ta' infrastruttura kritika, il-partijiet 
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ikkonċernati għandhom jiffokaw fuq theddid 
ieħor li għadhom vulnerabbli għalih.

Or. de

Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 33
Premessa 4

(4) Illum il-ġurnata r-responsabilità għall-
ħarsien ta' l-infrastrutturi kritiċi taqa' l-
ewwelnett fuq l-Istati Membri u l-
propjetarji/operaturi ta' l-infrastrutturi kritiċi. 
Dan m'għandux jinbidel.

(4) Illum il-ġurnata r-responsabilità għall-
ħarsien ta' l-infrastrutturi kritiċi taqa' l-
ewwelnett fuq l-Istati Membri u l-
propjetarji/operaturi ta' l-infrastrutturi kritiċi.
Barra minn hekk l-Istati Membri 
għandhom ikunu responsabbli wkoll għall-
miżuri ta’ ħarsien ta’ l-infrastrutturi kritiċi 
ġewwa t-territorju tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa kompitu ta’ l-Istati Membri li jiggarantixxu l-ħarsien ta’ infrastrutturi kritiċi fit-
territorju nazzjonali tagħhom, u fl-interess tas-sigurtà nazzjonali dan il-kompitu għandu 
jibqa’ f’idejn l-Istati Membri. ,Tista’ tingħata għajnuna għall-ħarsien ta’ dawn l-
infrastrutturi, u jista’ jkun hemm il-possibilità ta’ skambju ta’ prassi approvati fuq il-livell ta’ 
l-UE biss. Kwalunkwe ħaġa oħra tkun ta’ riskju għas-sigurtà ta’ l-Istati Membri.

Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 34
Premessa 4 a (ġdida)

(4a) Il-ħarsien ta’ infrastrutturi kritiċi 
huwa ta’ importanza essenzjali għas-
sigurtà interna fl-Unjoni Ewropea u għall-
benesseri taċ-ċittadini tagħha. Fl-aħħar 
mill-aħħar, l-interruzzjoni jew il-qerda ta’ 
infrastrutturi partikolari jistgħu jwasslu 
għall-qerda tal-bniedem, ta’ l-ambjent u ta’ 
l-assi ekonomiċi kif ukoll għal impatt fuq 
il-fiduċja tal-pubbliku fil-ħarsien 
nazzjonali, u fuq il-ġid.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

L-effetti tal-qerda ta’ infrastrutturi partikolari għandhom jiġu enfasizzati. Fl-aħħar il-
konsegwenzi possibbli kif ukoll l-iskansament ta’ dawn il-konsegwenzi jiġġustifikaw ir-
regolamenti li jinsabu fil-proposta tad-direttiva.

Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 35
Premessa 5

(5) Hemm ċertu numru ta' infrastrutturi 
kritiċi fil-Komunità, li l-interuzzjoni jew il-
qerda tagħhom tkun tolqot żewġ Stati 
Membri jew aktar jew Stat Membru għajr
dak li fih tinsab l-infrastruttura kritika. Dan 
jista' jkollu effetti transkonfinali fuq setturi 
differenti, minħabba dipendenza bejn 
infrastrutturi konnessi. Tali infrastrutturi 
kritiċi Ewropej għandhom jiġu identifikati u 
magħżula permezz ta' proċedura komuni. Il-
ħtieġa għal titjib fil-ħarsien ta' dawn l-
infrastrutturi kritiċi għandha tiġi eżaminata 
fi ħdan qafas komuni. Skemi bilaterali għall-
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri fil-qasam 
tal-ħarsien ta' l-infrastruttura kritika 
jikkostitwixxu mezzi stabbiliti u effiċjenti 
ħafna biex jitrattaw l-infrastruttura kritika 
transkonfinali. L-EPCIP għandu jibni fuq 
din il-kooperazzjoni.

(5) Hemm ċertu numru ta' infrastrutturi 
kritiċi fil-Komunità, li l-interuzzjoni jew il-
qerda tagħhom tkun tolqot tliet Stati Membri 
jew aktar jew żewġ Stati Membri għajr dak 
li fih tinsab l-infrastruttura kritika. Dan jista' 
jkollu effetti transkonfinali fuq setturi 
differenti, minħabba dipendenza bejn 
infrastrutturi konnessi. Tali infrastrutturi 
kritiċi Ewropej għandhom jiġu identifikati u 
magħżula permezz ta' proċedura komuni. 
Fuq bażi ta’ kriterji komuni, lista ta’ setturi 
prijoritarji b’infrastrutturi kritiċi Ewropej 
għandha tiġi pprovduta. Barra minn hekk 
hemm bżonn illi jitfassal pjan ta’ azzjoni 
għall-ħarsien ta’ tali infrastrutturi; pjan illi 
jpoġġi lill-Istati Membri f’qagħda fejn ikun 
possibbli t-tnaqqis tal-potenzjal ta’ periklu 
għall-infrastrutturi kritiċi fit-territorji 
tagħhom permezz ta’ miżuri adegwati. 
Skemi bilaterali għall-kooperazzjoni bejn l-
Istati Membri fil-qasam tal-ħarsien ta' l-
infrastruttura kritika jikkostitwixxu mezzi 
stabbiliti u effiċjenti ħafna biex jitrattaw l-
infrastruttura kritika transkonfinali. L-EPCIP 
għandu jibni fuq din il-kooperazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri m’għandhomx għalfejn jinformaw lill-Kummissjoni bl-infrastrutturi kritiċi u 
konkreti tagħhom, iżda ta’ l-inqas għandu jkollhom l-obbligu illi jindikaw is-setturi 
prijoritarji lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tiġbor l-informazzjoni mogħtija mill-
Istati Membri, sabiex, fuq din il-bażi jkun hemm il-possibilità ta’ skambju ta’ esperjenzi. 
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Permezz ta’ dan jinħoloq qafas li jrawwem fiduċja bejn dawk illi huma kkonċernati, u l-
informazzjoni essenzjali ta’ sigurtà tibqa’ dejjem ġewwa l-Istati Membri.

Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 36
Premessa 7

(7) Kull propjetarju/operatur ta' l-
infrastruttura kritika Ewropea għandu
jwaqqaf Pjan tas-Sigurtà għall-Operaturi li 
jidentifika l-assi kritiċi u jistabbilixxi s-
soluzzjonijiet ta' sigurtà rilevanti għall-
ħarsien tagħhom. Il-Pjan tas-Sigurtà għall-
Operaturi għandu jqis il-vulnerabilità, il-
valutazzjonijiet dwar it-theddid u r-riskji, kif 
ukoll informazzjoni oħra rilevanti provduta 
mill-Istati Membri.

(7) Kull propjetarju/operatur ta' l-
infrastruttura kritika Ewropea għandu 
jwaqqaf Pjan tas-Sigurtà għall-Operaturi li 
jidentifika l-assi kritiċi u jistabbilixxi s-
soluzzjonijiet ta' sigurtà rilevanti għall-
ħarsien tagħhom. Il-Pjan tas-Sigurtà għall-
Operaturi għandu jqis il-vulnerabilità, il-
valutazzjonijiet dwar it-theddid u r-riskji, kif 
ukoll informazzjoni oħra rilevanti provduta 
mill-Istati Membri. Dawn il-pjanijiet ta’ 
sigurtà għandhom jiġu trasmessi lill-
awtoritajiet ikkonċernati ta’ l-Istati 
Membri. Hija fil-kompetenza ta’ l-Istati 
Membri li jaraw x’tip ta’ informazzjoni 
tista’ tiġi trasmessa u jekk għandhiex tiġi 
trasmessa fuq il-bażi tal-pjanijiet ta’ 
sigurtà.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ta’ min jinnota li skond din id-direttiva, l-Istati Membri mhumiex obbligati li jgħaddu ċerti 
dettalji ta’ dawn il-pjanijiet ta’ sigurtà. Trasmissjoni obbligatorja ta’ dawn il-pjanijiet ta’ 
sigurtà lill-Kummissjoni u/jew lill-Istati Membri l-oħra tista’ twassal għall-possibilità ta’ 
riskju għas-sigurtà. Għalhekk jista’ jkun illi tali obbligazzjoni ma tiġix stabbilita, iżda għall-
Istati Membri, l-iskambju ta’ din l-informazzjoni għandu jibqa’ possibbli.

Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 37
Premessa 10

(10) Biex it-titjib fil-ħarsien ta' l-
infrastruttura kritika Ewropea ikun aktar 
faċli, għandhom jiġu żviluppati metodoloġiji 
ġodda għall-identifikazzjoni u l-

(10) Biex it-titjib fil-ħarsien ta' l-
infrastruttura kritika Ewropea ikun aktar 
faċli, għandhom jiġu żviluppati metodoloġiji 
ġodda għall-identifikazzjoni u l-
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klassifikazzjoni tal-vulnerabilitajiet, it-
theddid u r-riskji għall-assi infrastrutturali.

klassifikazzjoni tal-vulnerabilitajiet 
strutturali, it-theddid u r-riskji għall-assi 
infrastrutturali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Konkretezza neċessarja.

Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 38
Premessa 11

(11) Huwa biss qafas komuni li jista' 
jipprovdi l-bażi neċessarja għall-
implimentazzjoni koerenti ta' miżuri għall-
ħarsien ta' l-infrastruttura kritika Ewropea u 
jipprovdi definizzjoni ċara tar-
responsabiltajiet rispettivi tal-partijiet kollha 
konċernati. Il-propjetarji/operaturi ta' l-
infrastruttura kritika Ewropea għandhom 
ikunu mogħtija aċċess għall-prassi u l-
metodoloġiji dwar il-ħarsien ta' l-
infrastruttura kritika.

(11) Huwa biss qafas komuni li jista' 
jipprovdi l-bażi neċessarja għall-
implimentazzjoni koerenti ta' miżuri għall-
ħarsien ta' l-infrastruttura kritika Ewropea u 
jipprovdi definizzjoni ċara tar-
responsabiltajiet rispettivi tal-partijiet kollha 
konċernati. L-Istati Membri u l-
propjetarji/operaturi ta' l-infrastruttura 
kritika Ewropea għandhom ikunu mogħtija 
aċċess għall-prassi u l-metodoloġiji dwar il-
ħarsien ta' l-infrastruttura kritika.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Anke l-Istati Membri huma interessati fl-iskambju ta’ metodi approvati.

Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 39
Premessa 14

(14) L-iskambju ta' l-informazzjoni dwar l-
Infrastruttura Kritika għandu jsir f'atmosfera 
ta' fiduċja u sigurtà. L-iskambju ta' l-
informazzjoni jirrikjedi relazzjoni ta' fiduċja 
tant li l-kumpaniji u l-organizazzjonijiet 
ikunu jafu li l-informazzjoni sensittiva 
tagħhom ser tkun imħarsa b'mod xieraq. 

(14) L-iskambju ta' l-informazzjoni dwar l-
Infrastruttura Kritika għandu jsir f'atmosfera 
ta' fiduċja u sigurtà. L-iskambju ta' l-
informazzjoni jirrikjedi relazzjoni ta' fiduċja 
tant li l-kumpaniji u l-organizazzjonijiet 
ikunu jafu li l-informazzjoni sensittiva 
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Biex jiġi mħeġġeġ l-iskambju ta' l-
informazzjoni, għandu jkun ċar għall-
industrija li l-benefiċċji li joħorġu mill-
iskambju ta' l-informazzjoni relatata ma' l-
Infrastruttura Kritika huma akbar mill-
ispejjeż għall-industrija u għas-soċjetà 
b'mod ġenerali. L-iskambju ta' 
informazzjoni dwar il-Ħarsien ta' l-
Infrastruttura Kritika għandha għalhekk 
tiġi mħeġġa.

tagħhom ser tkun imħarsa b'mod xieraq.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Osservazzjoni għall-prinċipju ta’ sussidjarjetà.

Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 40
Premessa 15

(15) Id-Direttiva tikkumplimenta miżuri 
settorjali eżistenti fuq il-livell Komunitarju u 
fl-Istati Membri. Fejn diġà jeżistu 
mekkaniżmi Komunitarji, dawn għandhom 
ikomplu jintużaw u ser jikkontribwixxu 
għall-implimentazzjoni tad-Direttiva b'mod 
ġenerali.

(15) Id-Direttiva tikkumplimenta miżuri 
settorjali eżistenti fuq il-livell Komunitarju u 
fl-Istati Membri. Fejn diġà jeżistu 
mekkaniżmi u liġijiet Komunitarji, dawn 
għandhom jinbidlu u jiġu applikati għat-
titjib tas-sigurtà pubblika. Hawnhekk 
interferenzi u kontradizzjonijiet ma’ din id-
Direttiva għandhom jiġu evitati, kif ukoll 
spejjeż oħra li ma jkunux se jwasslu għal 
iktar titjib fis-sigurtà.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kwestjoni hawnhekk mhix biss l-emenda tad-Direttiva. L-għan ewlieni għandu jkun iżjed 
kontribuzzjoni għas-sigurtà pubblika. L-emenda ta’ skansament ta’ interferenzi u 
kontradizzjonijiet għandha tagħti garanzija ta’ żvilupp ta’ l-effetti ta’ dawn ir-regolamenti; 
kif hu mixtieq. Għalhekk sistema koerenti u effiċenti, li ma tannullax lilha nnifisha, hija 
essenzjali. Barra min hekk ostakli żejda u burokratiċi li m’huma ta’ l-ebda benefiċċju għas-
sigurtà, għandhom jiġu evitati.
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Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 41
Premessa 17

(17) Peress li l-għanijiet ta' din id-Direttiva, 
partikolarment it-twaqqif ta' proċedura għall-
identifikazzjoni u l-għażla ta' l-Infrastrutturi 
Kritiċi Ewropej u ta' sistema komuni għall-
valutazzjoni tal-ħtieġa għal titjib fil-ħarsien 
ta' dawn l-infrastrutturi, ma jistgħux 
jintlaħqu b'mod sodisfaċenti mill-Istati 
Membri u għalhekk jistgħu, minħabba l-
iskala ta' l-azzjoni, jiġu milħuqa aħjar fuq 
livell Komunitarju, il-Komunità tista' 
taddotta miżuri, skond il-prinċipju tas-
sussidjarjetà, skond l-Artikolu 5 tat-Trattat. 
B'konformità mal-prinċipju ta' 
proporzjonalità, kif stipulat f'dak l-
Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn 
minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkisbu 
dawk il-għanijiet. 

(17) Peress li l-għanijiet ta' din id-Direttiva, 
partikolarment it-twaqqif ta' proċedura għall-
identifikazzjoni u l-għażla ta’ setturi 
prijoritarji b’Infrastrutturi Kritiċi Ewropej
u ta' sistema komuni għall-valutazzjoni tal-
ħtieġa għal titjib fil-ħarsien ta' dawn l-
infrastrutturi, minħabba l-iskala ta' l-azzjoni, 
jiġu milħuqa aħjar fuq livell Komunitarju, il-
Komunità tista' taddotta miżuri. B’referenza 
għall-analiżi proporzjonata, wieħed għandu 
joqgħod attent b’mod speċjali għar-
raġonevolezza finanzjarja tal-
propjetarji/operaturi u ta’ l-Istati Membri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta’ l-analiżi proporzjonata huwa prinċipju essenzjali, li l-eżistenza tiegħu 
għandha tiġi kkonfermata, sabiex id-Direttiva tidħol fis-seħħ. Fl-istess ħin aspett importanti 
tal-prinċipju ta’ l-analiżi proporzjonata huwa, illi l-ispejjeż għall-propjetarji jew għall-
operaturi kif ukoll għall-Istati Membri jkunu proporzjonati u raġonevoli.

Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 42
Artikolu 1

Din id-Direttiva twaqqaf proċedura għall-
identifikazzjoni u l-għażla ta' Infrastrutturi 
Kritiċi Ewropej, u metodu komuni għall-
valutazzjoni tal-ħtiġijiet għal titjib fil-ħarsien 
ta' dawn l-infrastrutturi. 

Din id-Direttiva twaqqaf proċedura għall-
identifikazzjoni u l-għażla ta’ setturi 
prijoritarji b’ Infrastrutturi Kritiċi Ewropej, 
u metodu komuni għall-valutazzjoni tal-
ħtiġijiet għal titjib fil-ħarsien ta' dawn l-
infrastrutturi. 

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri m’għandhomx jinformaw lill-Kummissjoni bl-infrastruttura kritika u konkreta 
tagħhom. Dan ikun ta’ kontradizzjoni għall-interessi tas-sigurtà nazzjonali. M’għandux ikun 
hemm lista Ewropea ta’ infrastrutturi kritiċi f’din il-forma konċentrata.

Emenda ta’ Inés Ayala Sender

Emenda 43
Artikolu 2 Ittra b

b) “Infrastruttura Kritika Ewropea” tfisser 
dawk l-infrastrutturi kritiċi li l-interruzzjoni 
jew il-qerda tagħhom ikollhom impatt serju 
fuq żewġ Stati Membri jew aktar, jew fuq 
Stat Membru wieħed jekk l-infrastruttra 
kritika tinsab fi Stat Membru ieħor. Dan 
jinkludi l-effetti li jirriżultaw minn 
dipendenzi bejn is-setturi fuq tipi oħra ta' 
infrastruttura;

b) “Infrastruttura Kritika Ewropea” tfisser 
dawk l-infrastrutturi kritiċi li l-interruzzjoni 
jew il-qerda tagħhom ikollhom impatt serju 
fuq żewġ Stati Membri jew aktar –
b’attenzjoni speċjali mogħtija lill-
infrastrutturi transkonfinali – jew fuq Stat 
Membru wieħed jekk l-infrastruttra kritika 
tinsab fi Stat Membru ieħor. Dan jinkludi l-
effetti li jirriżultaw minn dipendenzi bejn is-
setturi fuq tipi oħra ta' infrastruttura;

Or. es

Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 44
Artikolu 2 Ittra c introduzzjoni u Ittri a u b

ċ) Is-"severità" tfisser l-impatt ta' l-
interruzzjoni jew qerda ta' infrastruttura 
partikolari, b'referenza għal

ċ) Is-"severità" tfisser l-impatt ta' l-
interruzzjoni jew qerda ta' infrastruttura 
partikolari, b'referenza għal

(a) l-effett pubbliku (l-għadd ta' persuni 
milquta);

- l-effett fuq iċ-ċittadini;

(b) l-effett ekonomiku (l-importanza tat-telf 
ekonomiku u/jew degradazzjoni tal-prodotti 
jew servizzi); 

- l-effett fuq is-suq domestiku (l-importanza 
tat-telf ekonomiku u/jew degradazzjoni tal-
prodotti jew servizzi);

Or. de

Ġustifikazzjoni

Konkretezza neċessarja.
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Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 45
Artikolu 2 Ittra d

d) "Vulnerabilitajiet": sinjal ta’ element ta’ 
kunċett, ta’ l-użu jew tal-funzjonalità ta’ 
infrastruttura kritika, li jista’ jwassal għall-
interruzzjoni jew qerda permezz ta’ theddid,
li jkun dipendenti fuq infrastrutturi oħra; 

d) "Vulnerabilitajiet strutturali": sinjal ta’ 
element ta’ kunċett, ta’ l-użu jew tal-
funzjonalità ta’ infrastruttura kritika, li jista’ 
jwassal għall-interruzzjoni jew qerda 
permezz ta’ theddid, li jkun dipendenti fuq 
infrastrutturi oħra;;
(Din l-emenda tgħodd għat-test leġislattiv 
kollu; jekk l-emenda tiġi aċċettata, ikun 
hemm bżonn ta’ aġġustamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Or. de

Ġustifikazzjoni

Konkretezza neċessarja.

Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 46
Artikolu 3 Paragrafu 1

1. Il-kriterji trażversali jew settorjali li 
għandhom jiġu użati għall-identifikazzjoni 
ta' l-Infrastrutturi Kritiċi Ewropej għandhom 
jiġu adotttati skond il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 11(3). Jistgħu jiġu emendati 
skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 
11(3).

1. Il-kriterji trażversali jew settorjali li 
għandhom jiġu użati għall-identifikazzjoni 
ta' l-Infrastrutturi Kritiċi Ewropej għandhom 
jiġu adotttati u emendati mill-Istati Membri 
.

Il-kriterji trażversali li japplikaw b'mod 
orizzontali għall-infrastrutturi kritiċi kollha 
għandhom jiġu żviluppati b'kunsiderazzjoni 
għas-severità ta' l-effett ta' interruzzjoni jew 
qerda ta' infrastruttura partikolari. 
Għandhom jiġu adottati sa mhux aktar tard 
minn [sena mid-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva].

Il-kriterji trażversali li japplikaw b'mod 
orizzontali għall-infrastrutturi kritiċi kollha 
għandhom jiġu żviluppati b'kunsiderazzjoni 
għas-severità ta' l-effett ta' interruzzjoni jew 
qerda ta' infrastruttura partikolari kif ukoll 
b’kunsiderazzjoni għas-sigurtà tal-
popolazzjoni. Għandhom jiġu adottati sa 
mhux aktar tard minn [sena mid-dħul fis-
seħħ ta' din id-Direttiva].
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Il-kriterji settorjali għandhom jiġu żviluppati 
għas-setturi l-aktar importanti 
b'kunsiderazzjoni għall-karatteristiċi ta' 
setturi ta' infrastruttura kritika individwali li 
jinkludu, kif jixraq, il-partijiet ikkonċernati 
rilevanti. Għandhom jiġu adottati għal kull 
settur bi prijorità sa mhux aktar tard minn 
sena mid-data ta' l-għażla bħala settur bi 
prijorità. 

Il-kriterji settorjali għandhom jiġu żviluppati 
għas-setturi l-aktar importanti 
b'kunsiderazzjoni għall-karatteristiċi ta' 
setturi ta' infrastruttura kritika individwali li 
jinkludu, kif jixraq, il-partijiet ikkonċernati 
rilevanti. Għandhom jiġu adottati għal kull 
settur bi prijorità sa mhux aktar tard minn 
sena mid-data ta' l-għażla bħala settur bi 
prijorità. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għat-tneħħija ta’ miżuri ta’ implimentazzjoni jew għas-sostituzzjoni ta’ prassi stabbiliti, 
wieħed għandu jerġa’ jmur lura għal strutturi li diġà jeżistu, f’każ ta’ emerġenza (workshops 
eċċ). Mhux neċessarju t-twaqqif ta’ kumitat ġdid. Barra minn hekk irid ikun ċar ukoll il-fatt 
illi mhux biss l-effetti fuq l-infrastruttura huma ta’ importanza kbira, iżda wkoll l-effetti fuq il-
popolazzjoni. Dan il-għan huwa importanti wkoll meta titqies il-bażi ta’ kompetenza ta’ l-Art. 
308 tal-liġi tal-KE.

Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 47
Artikolu 3 Paragrafu 2 Subparagrafu 1

1. Is-setturi bi prijorità li għandhom 
jintużaw għall-għanijiet ta' żvilupp ta' 
kriterji misjuba fil-paragrafu 1 għandhom 
jiġu identifikati mill-Kummissjoni fuq bażi 
annwali minn fost dawk elenkati fl-Anness 
I.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tistipola l-ebda possibilità ta’ kontroll ta’ l-Istati Membri fuq 
l-għażla tas-setturi prijoritarji. Madankollu, peress li l-Istati Membri għandhom l-aħħar 
responsabilità għall-ħarsien ta’ infrastrutturi kritiċi, iridu jkunu huma stess illi jagħżlu s-
setturi prijoritarji. Huma jistgħu jiġġudikaw iżjed liema huma dawk is-setturi li huma ta’ 
importanza għal pajjiżhom.
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Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 48
Artikolu 3 Paragrafu 3

3. Kull Stat Membru għandu jidentifika l-
infrastrutturi kritiċi li jinsabu fit-territorju 
tiegħu kif ukoll l-infrastrutturi kritiċi barra 
mit-territorju li jista' jkollhom impatt fuqu, li 
jissodisfaw il-kriterji adottati skond il-
paragrafi 1 u 2. 

Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-
Kummissjoni dwar l-infrastrutturi kritiċi 
identifikati b'dan il-mod, sa mhux aktar tard 
minn sena mid-data ta' l-adozzjoni tal-
kriterji rilevanti u fuq bażi regolari wara dik 
id-data.

3. Kull Stat Membru għandu jidentifika l-
infrastrutturi kritiċi li jinsabu fit-territorju 
tiegħu kif ukoll l-infrastrutturi kritiċi barra 
mit-territorju li jista' jkollhom impatt fuqu, li 
jissodisfaw il-kriterji adottati skond il-
paragrafi 1 u 2, sa mhux aktar tard minn 
sena mid-data ta' l-adozzjoni tal-kriterji 
rilevanti u fuq bażi regolari wara dik id-data.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri m’għandhomx jinformaw lill-Kummissjoni bl-infrastrutturi kritiċi tagħhom. 
Dan ikun ta’ kontradizzjoni għall-interessi tas-sigurtà nazzjonali.

Emenda ta’ Inés Ayala Sender

Emenda 49
Artikolu 3 Paragrafu 3 Subparagrafu 1

3. Kull Stat Membru għandu jidentifika l-
infrastrutturi kritiċi li jinsabu fit-territorju 
tiegħu kif ukoll l-infrastrutturi kritiċi barra 
mit-territorju li jista' jkollhom impatt fuqu, li 
jissodisfaw il-kriterji adottati skond il-
paragrafi 1 u 2.

3. Kull Stat Membru għandu jidentifika l-
infrastrutturi kritiċi li jinsabu fit-territorju 
tiegħu kif ukoll l-infrastrutturi kritiċi barra 
mit-territorju li jista' jkollhom impatt fuqu, li 
jissodisfaw il-kriterji adottati skond il-
paragrafi 1 u 2, b’attenzjoni speċjali fuq l-
infrastrutturi transkonfinali.

Or. es
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Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 50
Artikolu 4 Titolu

L-għażla ta’ l-Infrastruttura Kritika 
Ewropea

L-identifikazzjoni u l-għażla ta’ setturi 
prijoritarji

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri m’għandhomx jinformaw lill-Kummissjoni bl-infrastrutturi kritiċi Ewropej 
tagħhom. Dan ikun ta’ kontradizzjoni għall-interessi tas-sigurtà nazzjonali. Madankollu, 
peress li l-Istati Membri għandhom l-aħħar responsabilità għall-ħarsien ta’ l-infrastrutturi 
kritiċi, iridu jkunu huma stess li jidentifikaw is-setturi prijoritarji u għandhom l-obbligu li 
jindikaw is-setturi prijoritarji lill-Kummissjoni.

Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 51
Artikolu 4 Paragrafu -1 (ġdid)

-1. Kull Stat Membru għandu jidentifika s-
setturi prijoritarji li jinsabu fit-territorju 
tiegħu kif ukoll is-setturi prijoritarji barra 
mit-territorju li jista' jkollhom impatt fuqu, 
li jissodisfaw il-kriterji adottati skond
Artikolu 3 paragrafi 1 u 2.

Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-
Kummissjoni dwar is-setturi prijoritarji
identifikati b'dan il-mod, sa mhux aktar 
tard minn sena mid-data ta' l-adozzjoni tal-
kriterji rilevanti u fuq bażi regolari wara 
dik id-data. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tistipola l-ebda possibilità ta’ kontroll ta’ l-Istati Membri fuq 
l-għażla tas-setturi prijoritarji. Madankollu, peress illi l-Istati Membri għandhom l-aħħar 
responsabilità għall-ħarsien ta’ infrastrutturi kritiċi, iridu jkunu huma stess illi jagħżlu s-
setturi prijoritarji. Huma jistgħu jiġġudikaw iżjed liema huma dawk is-setturi li huma ta’ 
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importanza għal pajjiżhom.

Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 52
Artikolu 4 Paragrafu 1 

1. Abbażi tan-notifikazzjonijiet magħmula 
skond it-tieni paragrafu ta' l-Artikolu 3(3) u 
ta' kwalumkwe informazzjoni li għandha 
disponibbli, il-Kummissjoni għandha 
tipproponi lista ta' l-infrastrutturi kritiċi li 
għandhom jiġu magħżula bħala 
Infrastrutturi Kritiċi Ewropej.

1. Abbażi tan-notifikazzjonijiet magħmula 
skond il-paragrafu -1 u ta' kwalumkwe 
informazzjoni li għandha disponibbli, il-
Kummissjoni għandha tipproponi lista ta’ 
setturi prijoritarji sabiex abbażi ta’ dan, 
skambju ta’ prassi stabbiliti jkun possibbli.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tiġbor l-informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri, sabiex, fuq din 
il-bażi jkun hemm il-possibilità ta’ skambju ta’ esperjenzi. Permezz ta’ dan jinħoloq qafas li 
jrawwem fiduċja bejn dawk illi huma kkonċernati, u l-informazzjoni essenzjali ta’ sigurtà 
tibqa’ dejjem ġewwa l-Istati Membri.

Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 53
Artikolu 4 Paragrafu 2 

2. Il-lista ta' infrastrutturi kritiċi magħżula 
bħala Infrastrutturi Kritiċi Ewropej
għandha tiġi adottata skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 11(3).

2. Il-lista ta’ setturi prijoritarji għandha tiġi 
adottata u emendata mill-Istati Membri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għat-tneħħija ta’ miżuri ta’ implimentazzjoni jew għas-sostituzzjoni ta’ prassi stabbiliti, 
wieħed għandu jerġa’ jmur lura għal strutturi li diġà jeżistu, f’każ ta’ emerġenza (workshops 
eċċ). Mhux neċessarju t-twaqqif ta’ kumitat ġdid. Barra minn hekk il-lista għandha tiġi 
elaborata u emendata mill-Istati Membri. Din il-lista għandha tistabbilixxi liema huma dawk 
is-setturi prijoritarji u mhux l-infrastrutturi kritiċi Ewropej.
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Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 54
Artikolu 5 Paragrafu 2 

2. Il-Pjan tas-Sigurtà għall-Operaturi għandu 
jidentifika l-assi ta' l-Infrastruttura Kritika 
Ewropea u jistabbilixxi soluzzjonijiet 
rilevanti ta' sigurtà għall-ħarsien tagħhom 
skond l-Anness II. Jistgħu jiġu adottati 
rekwiżiti speċifiċi għas-settur partikolari 
relatati mal-Pjan tas-Sigurtà għall-Operaturi 
u dan b'kunsiderazzjoni għall-miżuri tal-
Komunità, skond il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 11(3). 

2. Il-Pjan tas-Sigurtà għall-Operaturi għandu 
jidentifika l-assi ta' l-Infrastruttura Kritika 
Ewropea u jistabbilixxi soluzzjonijiet 
rilevanti ta' sigurtà għall-ħarsien tagħhom 
skond l-Anness II. Jistgħu jiġu adottati 
rekwiżiti speċifiċi għas-settur partikolari 
relatati mal-Pjan tas-Sigurtà għall-Operaturi 
u dan b'kunsiderazzjoni għall-miżuri tal-
Komunità. 

Filwaqt li taġixxi skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 11(2), il-Kummissjoni 
tista' tiddeċiedi li l-osservanza ta' miżuri 
applikabbli għal setturi partikolari elenkati 
fl-Anness I tissodisfa r-rekwiżiti biex 
tistabbilixxi u taġġorna Pjan tas-Sigurtà 
għall-Operaturi.

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li l-osservanza ta' miżuri 
applikabbli għal setturi partikolari elenkati 
fl-Anness I tissodisfa r-rekwiżiti biex 
tistabbilixxi u taġġorna Pjan tas-Sigurtà 
għall-Operaturi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għat-tneħħija ta’ miżuri ta’ implimentazzjoni jew għas-sostituzzjoni ta’ prassi stabbiliti, 
wieħed għandu jerġa’ jmur lura għal strutturi li diġà jeżistu, f’każ ta’ emerġenza (workshops 
eċċ). Mhux neċessarju t-twaqqif ta’ kumitat ġdid.

Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 55
Artikolu 5 Paragrafu 3 Subparagrafu 1

Il-propjetarju/operatur ta' l-Infrastruttura 
Kritika Ewropea għandu jissottometti Pjan 
tas-Sigurtà għall-Operaturi lill-Istat Membru 
rilevanti fi żmien sena mill-għażla ta' l-
infrastruttura kritika bħala Infrastruttura 
Kritika Ewropea.

Il-propjetarju/operatur ta' l-Infrastruttura 
Kritika Ewropea għandu jissottometti Pjan 
tas-Sigurtà għall-Operaturi lill-Istat Membru 
rilevanti fi żmien sena mill-għażla ta' l-
infrastruttura kritika bħala Infrastruttura 
Kritika Ewropea. L-awtoritajiet kompetenti 
jiddeċiedu jekk din l-informazzjoni 
għandhiex tiġi kkomunikata lill-Istati 
Membri l-oħra jew lill-Kummissjoni.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ta’ min jinnota li skond din id-direttiva, l-Istati Membri mhumiex obbligati li jgħaddu ċerti 
dettalji ta’ dawn il-pjanijiet ta’ sigurtà. Trasmissjoni obbligatorja ta’ dawn il-pjanijiet ta’ 
sigurtà lill-Kummissjoni u/jew lill-Istati Membri l-oħra tista’ twassal għall-possibilità ta’ 
riskju għas-sigurtà. Għalhekk jista’ jkun illi tali obbligazzjoni ma tiġix stabbilita, iżda għall-
Istati Membri, l-iskambju ta’ din l-informazzjoni għandu jibqa’ possibbli.

Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 56
Artikolu 7 Paragrafu 2

Kull Stat Membru għandu jirrapporta lill-
Kummissjoni fil-qosor, fuq it-tipi ta' 
vulnerabilitajiet, theddid u riskji li ltaqa' 
magħhom f'kull settur imsemmi fl-Anness I
fi żmien 18-il xahar mill-adozzjoni tal-lista 
misjuba fl-Artikolu 4(2) et seq fuq bażi 
regolari, kull sentejn.

Kull Stat Membru għandu jirrapporta lill-
Kummissjoni fil-qosor, fuq it-tipi ta' 
vulnerabilitajiet strutturali, theddid u riskji 
li ltaqa' magħhom, li ġew determinati 
f’infrastrutturi kritiċi Ewropej fi żmien 18-
il xahar mill-adozzjoni tal-lista misjuba fl-
Artikolu 4(2) et seq fuq bażi regolari, kull 
sentejn.

Qafas komuni għal dawn ir-rapporti għandu 
jkun żviluppat skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 11(3).

Qafas komuni għal dawn ir-rapporti għandu 
jkun żviluppat mill-Istati Membri u mill-
Kummissjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għat-tneħħija ta’ miżuri ta’ implimentazzjoni jew għas-sostituzzjoni ta’ prassi stabbiliti, 
wieħed għandu jerġa’ jmur lura għal strutturi li diġà jeżistu, f’każ ta’ emerġenza (workshops 
eċċ). Mhux neċessarju t-twaqqif ta’ kumitat ġdid. L-Anness I jinkludi biss is-setturi possibbli 
li mhux neċessarjament huma b’ infrastrutturi kritiċi Ewropej.

Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 57
Artikolu 7 Paragrafu 3

3. Il-Kummissjoni għandha teżamina fuq 
bażi settorjali jekk tezistix il-ħtieġa ta' 
miżuri għall-ħarsien speċifiku ta' l-
Infrastrutturi Kritiċi Ewropej. 

3. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jeżaminaw fuq bażi settorjali 
jekk tezistix il-ħtieġa ta' miżuri għall-ħarsien 
speċifiku ta' l-Infrastrutturi Kritiċi Ewropej.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu involuti fl-evalwazzjoni tas-setturi kritiċi.

Emenda ta’ Inés Ayala Sender

Emenda 58
Artikolu 7 Paragrafu 3

3. Il-Kummissjoni għandha teżamina fuq 
bażi settorjali jekk tezistix il-ħtieġa ta' 
miżuri għall-ħarsien speċifiku ta' l-
Infrastrutturi Kritiċi Ewropej.

3. Il-Kummissjoni għandha teżamina fuq 
bażi settorjali jekk tezistix il-ħtieġa ta' 
miżuri għall-ħarsien speċifiku ta' l-
Infrastrutturi Kritiċi Ewropej. B’hekk il-
Kummissjoni terġa’ tmur lura għal miżuri 
u metodoloġiji pruvati (kontrolli avvanzati 
fuq trejns b’veloċità qawwija, superviżjoni 
permezz ta’ kameras fl-istazzjonijiet eċċ.).

Or. es

Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 59
Artikolu 7 Paragrafu 4

4. Metodoloġiji komuni għall-
valutazzjonijiet tal-vulnerabbiltajiet, theddid 
u riskji relatati ma' l-Infrastrutturi Kritiċi 
Ewropej jistgħu jiġu żviluppati fuq bażi 
settorjali skond il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 11(3).

4. Metodoloġiji komuni għall-
valutazzjonijiet strutturali tal-
vulnerabbiltajiet, theddid u riskji relatati ma' 
l-Infrastrutturi Kritiċi Ewropej jistgħu jiġu 
żviluppati. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għat-tneħħija ta’ miżuri ta’ implimentazzjoni jew għas-sostituzzjoni ta’ prassi stabbiliti, 
wieħed għandu jerġa’ jmur lura għal strutturi li diġà jeżistu, f’każ ta’ emerġenza (workshops 
eċċ). Mhux neċessarju t-twaqqif ta’ kumitat ġdid. 
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Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 60
Artikolu 8

Il-Kummissjoni għandha tappoġja lill-
propjetarji/operaturi ta' l-Infrastrutturi Kritiċi 
Ewropej billi tagħti aċċess għall-aħjar prassi 
eżistenti u għall-metodoloġiji relatati mal-
ħarsien ta' l-infrastruttura kritika.

Il-Kummissjoni, fuq talba ta’ l-Istati 
Membri, għandha tappoġġja lill-
propjetarji/operaturi ta' l-Infrastrutturi Kritiċi 
Ewropej billi tagħti aċċess għall-aħjar prassi 
eżistenti u għall-metodoloġiji relatati mal-
ħarsien ta' l-infrastruttura kritika.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-protezzjoni tas-sħubija ta’ l-Istati Membri.

Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 61
Artikolu 10 Paragrafu 3

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
Informazzjoni dwar il-Ħarsien ta' l-
Infrastruttura Kritika sottomessa lill-Istati 
Membri jew lill-Kummissjoni, ma tintużax 
għal għan ieħor għajr il-ħarsien ta' l-
infrastrutturi kritiċi.

3. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-Informazzjoni dwar 
il-Ħarsien ta' l-Infrastruttura Kritika 
sottomessa lilhom, ma tintużax għal għan 
ieħor għajr il-ħarsien ta' l-infrastrutturi 
kritiċi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri kif ukoll il-Kummissjoni jridu jkunu ċerti illi l-iskambju ta’ informazzjoni jiġi 
użat biss għall-ħarsien ta’ infrastrutturi kritiċi. Barra minn hekk, l-Istati Membri mhumiex 
f’qagħda li jiżguraw lill-Kummissjoni illi din l-informazzjoni ser tiġi użata għal dan l-iskop 
biss.

Emenda ta’ Inés Ayala Sender

Emenda 62
Artikolu 10 Paragrafu 3

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
Informazzjoni dwar il-Ħarsien ta' l-
Infrastruttura Kritika sottomessa lill-Istati 

3. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-Informazzjoni dwar 
il-Ħarsien ta' l-Infrastruttura Kritika 
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Membri jew lill-Kummissjoni, ma tintużax 
għal għan ieħor għajr il-ħarsien ta' l-
infrastrutturi kritiċi.

sottomessa lill-Istati Membri jew lill-
Kummissjoni, ma tintużax għal għan ieħor 
għajr il-ħarsien ta' l-infrastrutturi kritiċi.

Or. es

Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 63
Artikolu 11

1. Il-Kummissjoni għandha tkun 
mgħejjuna minn Kumitat magħmul minn 
rappreżentanti ta' kull Punt ta' Kuntatt tas-
CIP. 

imħassar

2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE għandhom japplikaw 
b'konsiderazzjoni għad-dispożizzjonijiet ta' 
l-Artikolu 8 tagħha. 
3. Kull fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-
Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, 
fir-rigward tad-dispożizzjonijiet ta' l-
Artikolu 8 tagħha.
Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-
Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE 
għandu jkun ta' xahar.
4. Il-Kumitat għandu jadotta r-Regoli ta' 
Proċedura tiegħu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għat-tneħħija ta’ miżuri ta’ implimentazzjoni jew għas-sostituzzjoni ta’ prassi stabbiliti, 
wieħed għandu jerġa’ jmur lura għal strutturi li diġà jeżistu, f’każ ta’ emerġenza (workshops 
eċċ). Mhux neċessarju t-twaqqif ta’ kumitat ġdid.

Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 64
Artikolu 12 Paragrafu 1 Subparagrafu 1
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1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex titħares id-Direttiva sa mhux aktar tard 
mit-31 ta' Diċembru 2007. Għandhom 
jikkomunikaw mill-aktar fis possibbli lill-
Kummissjoni t-test ta' dawk id-
dispożizzjonijiet u tabella ta' korrelazzjoni 
bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-
Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
biex titħares id-Direttiva sa mhux aktar tard 
mit-31 ta' Diċembru 2008. Għandhom 
jikkomunikaw mill-aktar fis possibbli lill-
Kummissjoni t-test ta' dawk id-
dispożizzjonijiet u tabella ta' korrelazzjoni 
bejn dawk id-dispożizzjonijiet u din id-
Direttiva.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni taż- żmien għall-emenda huwa neċessarju, għaliex emenda sa l-aħħar tas-sena 
2007 mhix realistika.

Emenda ta’ Herbert Reul

Emenda 65
Anness I Titolu

Lista tas-Setturi ta’ l-Infrastrutturi Kritiċi Lista ta’ Setturi possibbli ta’ l-Infrastrutturi 
Kritiċi

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifikazzjoni.


