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Emenda 585
Pavel Svoboda
f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Legali

Rapport A8-0020/2018
József Szájer
L-adattament ta' għadd ta' atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi 
skrutinju mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE - parti I
(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400A(COD))

Proposta għal regolament
–

EMENDI TAL-PARLAMENT EWROPEW*

għall-proposta tal-Kummissjoni

---------------------------------------------------------

REGOLAMENT (UE) 2019/…

TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

ta' …

li jadatta għadd ta' atti legali li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja 

bi skrutinju mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

* Emendi: it-test ġdid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa; it-tħassir huwa 
indikat permezz tas-simbolu ▌.
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Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari 

l-Artikolu 33, l-Artikolu 43(2), l-Artikolu 53(1), l-Artikolu 62, ▌ l-Artikolu 91, l-

Artikolu 100(2), l-Artikolu 114, l-Artikolu 153(2)(b), ▌ l-Artikolu 168(4)(b), l-Artikolu 172, 

l-Artikolu 192(1), l-Artikolu 207(2), l-Artikolu 214(3), u l-Artikolu 338(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġislattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew1,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni2,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja3,

1 ĠU C 288, 31.8.2017, p. 29.
2 ĠU C 164, 8.5.2018, p. 82.
3 Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-... (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) 
u Deċiżjoni tal-Kunsill tal-...
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Billi:

(1) It-Trattat ta' Lisbona mmodifika l-qafas legali li jirregola s-setgħat ikkonferiti lill-

Kummissjoni mil-leġislatur, billi jintroduċi distinzjoni bejn is-setgħat iddelegati lill-

Kummissjoni biex tadotta atti mhux leġislattivi ta' applikazzjoni ġenerali sabiex 

tissupplimenta jew temenda ċerti elementi mhux essenzjali ta' att leġislattiv (atti 

delegati), u s-setgħat li ġew kkonferiti lill-Kummissjoni biex tadotta atti biex tiżgura 

kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-atti tal-Unjoni legalment 

vinkolanti (atti ta' implimentazzjoni).

(2) L-atti leġislattivi adottati qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona 

jikkonferixxu setgħat lill-Kummissjoni biex tadotta miżuri skont il-proċedura 

regolatorja bi skrutinju stabbilita mill-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 

1999/468/KE4.

(3) Proposti li saru qabel b'rabta mal-allinjament tal-leġislazzjoni li jirreferu għall-

proċedura regolatorja bi skrutinju bil-qafas legali introdott mit-Trattat▌ ta' Lisbona 

ġew irtirati5 minħabba l-istaġnar fin-negozjati interistituzzjonali.

4 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-
eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).
5 ▌ ĠU C 80, 7.2.2015, p. 17.
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(4) Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni sussegwentement qablu dwar 

qafas ġdid għall-atti delegati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar 

it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet6 u rrikonoxxew il-ħtieġa għall-allinjament tal-

leġislazzjoni kollha eżistenti mal-qafas legali introdott mit-Trattat ta' Lisbona. B'mod 

partikolari, huma qablu dwar il-ħtieġa li tingħata prijorità għolja lill-allinjament fil-

pront tal-atti bażiċi kollha li għadhom jirreferu għall-proċedura regolatorja bi 

skrutinju. Il-Kummissjoni impenjat ruħha biex tipprepara proposta għal dan l-

allinjament sa tmiem l-2016.

(5) Il-biċċa l-kbira tas-setgħat fl-atti bażiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja 

bi skrutinju jissodisfaw il-kriterji tal-Artikolu 290(1) tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropa (TFUE) u jenħtieġ li jiġu adattati għal dik id-

dispożizzjoni.

(6) Setgħat oħrajn fl-atti bażiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju 

jissodisfaw il-kriterji tal-Artikolu 291(2) TFUE u jenħtieġ li jiġu adattati għal dik id-

dispożizzjoni.

6 ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
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(7) Meta jiġu kkonferiti setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni, dawk is-setgħat 

jenħtieġ li jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill7.

(8) F'għadd limitat ta' atti bażiċi li attwalment jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja 

bi skrutinju is-setgħat rispettivi ma għadhomx meħtieġa u għalhekk jenħtieġ li 

jitħassru.

(9) Il-punt 31 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar 

tal-Liġijiet jiddikjara li bil-kondizzjoni li l-Kummissjoni tipprovdi 

ġustifikazzjonijiet oġġettivi abbażi tar-rabta sostantiva bejn żewġ setgħat mogħtija 

jew aktar li jinsabu f'att leġislattiv uniku, u sakemm l-att leġislattiv ma jipprovdix 

mod ieħor, is-setgħat mogħtija jistgħu jiġu raggruppati. Il-konsultazzjonijiet fit-

tħejjija ta' atti delegati jservu wkoll biex jindikaw liema konferimenti tas-setgħat 

jitqiesu li huma marbuta sostanzjalment. F'każijiet bħal dawn, kwalunkwe 

oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill ser tindika b'mod ċar liema 

setgħa mogħtija qed tirrigwarda speċifikament. F'għadd limitat ta' atti bażiċi 

elenkati fl-Anness għal dan ir-Regolament, dispożizzjoni ċara dwar l-adozzjoni ta’ 

atti delegati għal setgħat delegati differenti ġiet inkluża fl-att bażiku.

7 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li 
jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-
eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
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(10) Jenħtieġ li dan ir-Regolament ma jaffettwax il-proċeduri pendenti li dwarhom il-

kumitat diġà ta l-opinjoni tiegħu skont l-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE 

qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

(11) Ladarba l-adattamenti u l-emendi li għandhom isiru jikkonċernaw biss proċeduri fil-

livell tal-Unjoni, dawn ma jkollhomx għalfejn, fil-każ tad-direttivi, jiġu trasposti 

mill-Istati Membri.

(12) Għalhekk jenħtieġ li l-atti kkonċernati jiġu emendati skont dan,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:
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Artikolu 1

L-atti elenkati fl-Anness huma emendati kif indikat fih.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa l-proċeduri pendenti li dwarhom kumitat ikun diġà 

ta l-opinjoni tiegħu skont l-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-

Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri 

kollha.

Magħmul fi ...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

______________
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ANNESS

▌

I. NETWERKS TA' KOMUNIKAZZJONI, KONTENUT U TEKNOLOĠIJA

▌

1. Ir-Regolament (KE) Nru 733/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

22 ta' April 2002 dwar l-implimentazzjoni tal-Qasam tal-Ogħla Livell EU8

8 ĠU L 113, 30.4.2002, p. 1.
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Sabiex jiġu stabbiliti l-kondizzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-kodiċi tal-pajjiż tal-

Qasam tal-Ogħla Livell (ccTLD) .eu stabbilit mir-Regolament (KE) Nru 733/2002, 

jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-

Artikolu 290 TFUE  sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament bil-kriterji u l-

proċedura għad-deżinjazzjoni tar-Reġistru u b'regoli tal-politika pubblika dwar l-

implimentazzjoni u l-funzjoni tal-Qasam tal-Ogħla Livell (TLD) .eu u l-prinċipji tal-

politika pubblika dwar ir-reġistrazzjoni. Huwa partikolarment importanti li l-

Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, 

ukoll fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f’konformità 

mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-

Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni 

ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-

dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti 

tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-

Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.
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Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 733/2002 huwa emendat kif ġej:

(1) fl-Artikolu 3(1), il-punt (a) tal-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

"(a) tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 5a sabiex tissupplimenta 

dan ir-Regolament billi jiġu stabbiliti l-kriterji u l-proċedura għad-

deżinjazzjoni tar-Reġistru.

Meta, fil-każ tal-istabbiliment tal-kriterji u l-proċedura għad-

deżinjazzjoni tar-Reġistru, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta' urġenza li 

jkunu jirrikjedu dan, jenħtieġ li l-proċedura prevista fl-Artikolu 5b 

tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu;";
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(2) l-Artikolu 5 huwa emendat kif ġej:

(a) fil-paragrafu 1, l-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Wara li tikkonsulta dan ir-Reġistru, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 

tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 5a sabiex tissupplimenta 

dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli tal-politika pubblika dwar l-

implimentazzjoni u l-funzjoni tat-TLD .eu u l-prinċipji tal-politika 

pubblika dwar ir-reġistrazzjoni.";

(b) fil-paragrafu 2, it-tielet subparagrafu jiġi sostitwit b'li ġej:

"Meta Stat Membru jew il-Kummissjoni jqajmu oġġezzjoni, fi żmien 

30 jum mill-pubblikazzjoni, għal oġġett inkluż f'lista nnotifikata, il-

Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 5a sabiex tirrimedja s-sitwazzjoni billi tissupplimenta dan ir-

Regolament.";



AM\1182554MT.docx 12/347 PE637.696v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

(3) jiddaħħlu l-Artikoli ▌li ġejjin:

"Artikolu 5a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 3(1) u l-Artikolu 5(1) u (2) għal .perijodu ta' 

ħames snin minn … [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament 

emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-

delega tas-setgħa sa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-

perijodu ta'  ħames snin. Id-delega tas-setgħat għandha tiġi estiża 

b'mod taċitu għal perijodi tal-istess tul, sakemm il-Parlament Ewropew 

jew il-Kunsill ma joġġezzjonax għal tali estensjoni mhux aktar tard 

minn tliet xhur qabel tmiem kull perijodu.
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3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 3(1) u fl-Artikolu 5(1) u (2) 

tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-

Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa 

speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-

pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 

jew f’data aktar tard speċifikata fih.Hija ma għandhiex taffettwa l-

validità ta' kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
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6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 3(1) u l-Artikolu 5(1) u (2) għandu 

jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-

Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika 

ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-

iskadenza ta' dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-

tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-

perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament 

Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 5b

Proċedura ta' urġenza

1. L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ 

mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa 

l-ebda oġġezzjoni f'konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta' att delegat 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet li 

għalihom tkun intużat il-proċedura ta’ urġenza.
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2. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista' joġġezzjona għal att delegat 

f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 5a(6). F'każ bħal dan, 

il-Kummissjoni għandha tħassar l-att immedjatament wara n-notifika tad-

deċiżjoni ta' oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(4) fl-Artikolu 6, jitħassru l-paragrafi 3 u 4.

2. Id-Deċiżjoni Nru 626/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

30 ta' Ġunju 2008 dwar l-għażla u l-awtorizzazzjoni ta' sistemi li 

jipprovdu servizzi mobbli permezz tas-satellita (MSS)9

Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tad-

Deċiżjoni Nru 626/2008/KE, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta' 

implimentazzjoni dwar il-modalitajiet xierqa għall-applikazzjoni 

kkoordinata tar-regoli dwar l-infurzar. Dawk is-setgħat għandhom jiġu 

eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

9 ĠU L 172, 2.7.2008, p. 15.
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Għaldaqstant, id-Deċiżjoni Nru 626/2008/KE hija emendata kif ġej:

(1) fl-Artikolu 9, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b'li ġej:

"3. Il-Kummissjoni tista' tadotta, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, miżuri 

li jiddefinixxu kwalunkwe modalità għall-applikazzjoni kkoordinata tar-

regoli dwar l-infurzar imsemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, 

inklużi regoli għas-sospensjoni jew l-irtirar ikkoordinati tal-

awtorizzazzjonijiet għal ksur tal-kondizzjonijiet komuni previsti fl-

Artikolu 7(2). Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 

f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 10(3).";

(2) fl-Artikolu 10, jitħassar il-paragrafu 4.
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II. GĦAJNUNA UMANITARJA U PROTEZZJONI ĊIVILI

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/96 tal-20 ta' Ġunju 1996 rigward l-

għajnuna umanitarja10

Minn mindu ġie adottat fl-1996, qatt ma kien hemm bżonn li jiġu adottati miżuri 

mill-Kummissjoni f'konformità mal-proċedura regolatorja bi skrutinju sabiex jiġu 

emendati elementi mhux essenzjali tar-Regolament (KE) Nru 1257/96. Lanqas ma 

jidher li hemm ħtieġa prevedibbli li jsir dan fil-futur. Il-possibbiltà tal-adozzjoni ta' 

miżuri ta’ implimentazzjoni skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju għalhekk 

għandha titneħħa mir-Regolament (KE) Nru 1257/96, mingħajr ma jkun hemm 

ħtieġa li tingħata xi setgħa lill-Kummissjoni ▌.

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1257/96 huwa emendat kif ġej:

(1) fl-Artikolu 15, jitħassar il-paragrafu 1;

(2) fl-Artikolu 17, jitħassar il-paragrafu 4.

10 ĠU L 163, 2.7.1996, p. 1.
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III. IMPJIEGI, AFFARIJIET SOĊJALI U INKLUŻJONI

▌

1. Id-Direttiva tal-Kunsill 89/654/KEE tat-30 ta' Novembru 1989 dwar il-ħtiġiet minimi 

ta' sigurtà u ta' saħħa fuq il-post tax-xogħol (l-ewwel direttiva individwali fi ħdan it-

tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)11

11 ĠU L 393, 30.12.1989, p. 1.
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Sabiex jittieħed kont tal-armonizzazzjoni teknika u l-istandardizzazzjoni tad-disinn, 

il-manifattura jew il-kostruzzjoni ta' partijiet mill-postijiet tax-xogħol, il-progress 

tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u l-

għarfien fir-rigward tal-postijiet tax-xogħol, jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-

Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE sabiex 

tagħmel emendi strettament tekniċi għall-Annessi għad-Direttiva 89/654/KEE. 

B'mod partikolari huwa importanti li waqt il-ħidma preparatorja, il-Kummissjoni 

twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell ta' 

esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stabbiliti 

fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. 

B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, 

il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 

jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.
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F'konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta' Lulju 200312, il-Kummissjoni 

hija assistita mill-Kumitat ta' Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post 

tax-Xogħol fit-tħejjija, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni ta' attivitajiet fl-oqsma 

tas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol.

Għaldaqstant, id-Direttiva 89/654/KEE hija emendata kif ġej:

(1) l-Artikolu 9 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 9

Emendi għall-Annessi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 9a sabiex tagħmel emendi strettament tekniċi għall-Annessi, sabiex 

jittieħed kont tal-armonizzazzjoni teknika u l-istandardizzazzjoni tad-disinn, il-

manifattura jew il-kostruzzjoni ta' partijiet mill-postijiet tax-xogħol, il-progress 

tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u l-

għarfien fir-rigward tal-postijiet tax-xogħol.

12 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Lulju 2003 li tistabbilixxi Kumitat ta’ Konsulenza dwar 
is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (ĠU C 218, 13.9.2003, p. 1).
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Fejn, f’każijiet debitament ġustifikati u eċċezzjonali li jinvolvu riskji 

imminenti, diretti u serji għas-saħħa u s-sikurezza fiżiċi tal-ħaddiema u 

persuni oħra, raġunijiet imperattivi ta’ urġenza ▌ jeħtieġu azzjoni f’perijodu 

ta’ żmien qasir ħafna, jenħtieġ li l-proċedura prevista fl-Artikolu 9b tapplika 

għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.";

(2) jiddaħħlu l-Artikoli ▌li ġejjin:

"Artikolu 9a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.
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2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 9 għal perijodu ta' ħames snin minn … [data tad-

dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa sa mhux 

aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perijodu ta' ħames snin. Id-

delega tas-setgħat għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perijodi tal-

istess tul, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 

joġġezzjonax għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel 

tmiem kull perijodu.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 9 tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 

speċifikata fih.Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

delegat diġà fis-seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 9 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 

tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-

Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.



AM\1182554MT.docx 24/347 PE637.696v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Artikolu 9b

Proċedura ta' urġenza

1. L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ 

mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa 

l-ebda oġġezzjoni f'konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta' att delegat 

lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet li 

għalihom tkun intużat il-proċedura ta' urġenza.

2. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista' joġġezzjona għal att delegat 

f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 9a(6). F'dak il-każ, il-

Kummissjoni għandha tħassar l-att immedjatament wara n-notifika tad-

deċiżjoni ta' oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

__________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.".
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2. Id-Direttiva tal-Kunsill 89/656/KEE tat-30 ta' Novembru 1989 dwar il-ħtiġiet minimi 

ta' sigurtà u ta' saħħa għall-użu ta' tagħmir ta' protezzjoni personali mill-ħaddiema 

fuq il-post tax-xogħol (It-tielet Direttiva individwali fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 

16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)13

Sabiex jittieħed kont tal-armonizzazzjoni teknika u l-istandardizzazzjoni, il-progress 

tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u l-

għarfien fir-rigward tat-tagħmir ta' protezzjoni personali, jenħtieġ li tiġi ddelegata 

lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE sabiex 

tagħmel emendi strettament tekniċi għall-Annessi għad-Direttiva 89/656/KEE. Hija 

ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-

ħidma ta' tħejjija tagħha, anki fil-livell ta' esperti u li dawk il-konsultazzjonijiet 

jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-

13 ta' April 2016 dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod partikolari, sabiex tiġi 

żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-

Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċievuhom l-esperti tal-Istati 

Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' 

esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

13 ĠU L 393, 30.12.1989, p. 18.
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F'konformità mad-Deċiżjoni tat-22 ta' Lulju 2003, il-Kummissjoni hija assistita 

mill-Kumitat ta' Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol fit-

tħejjija, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni ta' attivitajiet fl-oqsma tas-sigurtà u s-

saħħa fuq il-post tax-xogħol.

Għaldaqstant, id-Direttiva 89/656/KEE hija emendata kif ġej:

(1) l-Artikolu 9 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 9

Emendi għall-Annessi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 9a sabiex tagħmel emendi strettament tekniċi għall-Annessi, ▌ 

sabiex jittieħed kont tal-armonizzazzjoni teknika u l-istandardizzazzjoni fir-

rigward tat-tagħmir ta' protezzjoni personali, il-progress tekniku, il-bidliet fir-

regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u l-għarfien fil-qasam 

tat-tagħmir ta' protezzjoni personali.
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Fejn, f'każijiet debitament ġustifikati u eċċezzjonali li jinvolvu riskji 

imminenti, diretti u serji għas-saħħa u s-sikurezza fiżiċi tal-ħaddiema u ta' 

persuni oħra, raġunijiet imperattivi ta' urġenza ▌jeħtieġu azzjoni f'perijodu 

qasir ħafna ta' żmien, il-proċedura prevista fl-Artikolu 9b għandha tapplika 

għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.";

(2) jiddaħħlu l-Artikoli ▌li ġejjin:

"Artikolu 9a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.
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2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 9 għal perijodu ta' ħames snin minn … [data tad-

dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa sa mhux 

aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perijodu ta' ħames snin. Id-

delega tas-setgħat għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perijodi tal-

istess tul, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 

joġġezzjonax għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel 

tmiem kull perijodu.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 9 tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 

speċifikata fih.Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

delegat diġà fis-seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 9 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 

tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-

Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
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Artikolu 9b

Proċedura ta' urġenza

1. L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ 

mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa 

l-ebda oġġezzjoni f'konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta' att delegat 

lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet li 

għalihom tkun intużat il-proċedura ta' urġenza.

2. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista' joġġezzjona għal att delegat 

f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 9a(6). F'dak il-każ, il-

Kummissjoni għandha tħassar l-att immedjatament wara n-notifika tad-

deċiżjoni ta' oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

__________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.".
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3. Id-Direttiva tal-Kunsill 90/269/KEE tad-29 ta' Mejju 1990 dwar il-ħtiġijiet minimi 

tas-saħħa u tas-sigurtà għat-tqandil manwali tat-tagħbija fejn hemm riskju 

partikolarment ta' korriment tad-dahar għall-ħaddiema (Ir-raba' Direttiva individwali 

fit-tifsira ta' Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)14

14 ĠU L 156, 21.6.1990, p. 9.



AM\1182554MT.docx 32/347 PE637.696v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Sabiex jittieħed kont tal-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-

ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u l-għarfien fir-rigward tat-tqandil manwali tat-

tagħbija fejn hemm riskju partikolarment ta' korriment tad-dahar għall-ħaddiema, 

jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-

Artikolu 290 TFUE sabiex tagħmel emendi strettament tekniċi għall-Annessi għad-

Direttiva 90/269/KEE ▌. Hija ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq 

konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, anki fil-livell ta' esperti u 

li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 

Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod 

partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 

jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.
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F'konformità mad-Deċiżjoni tat-22 ta' Lulju 2003, il-Kummissjoni hija assistita 

mill-Kumitat ta' Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol fit-

tħejjija, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni ta' attivitajiet fl-oqsma tas-sigurtà u s-

saħħa fuq il-post tax-xogħol.

Għaldaqstant, id-Direttiva 90/269/KEE hija emendata kif ġej:

(1) l-Artikolu 8 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 8

Emendi għall-Annessi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 8a sabiex tagħmel emendi strettament tekniċi għall-Annessi, sabiex 

jittieħed kont tal-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-

ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u l-għarfien fil-qasam tat-tqandil manwali 

tat-tagħbija.
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Fejn, f'każijiet debitament ġustifikati u eċċezzjonali li jinvolvu riskji 

imminenti, diretti u serji għas-saħħa u s-sikurezza fiżiċi tal-ħaddiema u ta' 

persuni oħra, raġunijiet imperattivi ta' urġenza ▌jeħtieġu azzjoni f'perijodu 

qasir ħafna ta' żmien, il-proċedura prevista fl-Artikolu 8b għandha tapplika 

għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.";

(2) jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:

"Artikolu 8a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.
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2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 8 għal perijodu ta' ħames snin minn … [data tad-

dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa sa mhux 

aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perijodu ta' ħames snin. Id-

delega tas-setgħat għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perijodi tal-

istess tul, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 

joġġezzjonax għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel 

tmiem kull perijodu.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 8 tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 

speċifikata fih.Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

delegat diġà fis-seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 8 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 

tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-

Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
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Artikolu 8b

Proċedura ta' urġenza

1. L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ 

mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa 

l-ebda oġġezzjoni f'konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta' att delegat 

lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet li 

għalihom tkun intużat il-proċedura ta' urġenza.

2. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista' joġġezzjona għal att delegat 

f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 8a(6). F'dak il-każ, il-

Kummissjoni għandha tħassar l-att immedjatament wara n-notifika tad-

deċiżjoni ta' oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

____________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.".
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4. Id-Direttiva tal-Kunsill 90/270/KEE tad-29 ta' Mejju 1990 dwar il-ħtiġijiet minimi ta' 

saħħa u sigurtà għax-xogħol b'tagħmir li għandu display screen (Il-ħames Direttiva 

individwali fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)15

Sabiex jittieħed kont tal-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-

ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u l-għarfien fir-rigward tat-tagħmir li għandu 

display screen, jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti 

f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE sabiex tagħmel emendi strettament tekniċi 

għall-Annessi għad-Direttiva 90/270/KEE ▌. Hija ta' importanza partikolari li l-

Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, anki 

fil-livell ta' esperti u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji 

stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌. B'mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' 

atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess 

ħin li jirċievuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.

15 ĠU L 156, 21.6.1990, p. 14.
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F'konformità mad-Deċiżjoni tat-22 ta' Lulju 2003, il-Kummissjoni hija assistita 

mill-Kumitat ta' Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol fit-

tħejjija, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni ta' attivitajiet fl-oqsma tas-sigurtà u s-

saħħa fuq il-post tax-xogħol.

Għaldaqstant, id-Direttiva 90/270/KEE hija emendata kif ġej:

(1) l-Artikolu 10 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 10

Emendi għall-Anness

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 10a sabiex tagħmel emendi strettament tekniċi għall-Anness, ▌ 

sabiex jittieħed kont tal-progress tekniku, l-iżviluppi fir-regolamenti jew fl-

ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u l-għarfien fil-qasam tat-tagħmir li għandu 

display screen.



AM\1182554MT.docx 40/347 PE637.696v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Fejn, f'każijiet debitament ġustifikati u eċċezzjonali li jinvolvu riskji 

imminenti, diretti u serji għas-saħħa u s-sikurezza fiżiċi tal-ħaddiema u ta' 

persuni oħra, raġunijiet imperattivi ta' urġenza ▌jeħtieġu azzjoni f'perijodu 

qasir ħafna ta' żmien, il-proċedura prevista fl-Artikolu 10b għandha tapplika 

għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.";

(2) jiddaħħlu l-Artikoli ▌li ġejjin:

"Artikolu 10a 

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.
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2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 10 għal perijodu ta' ħames snin minn … [data tad-

dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa sa mhux 

aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perijodu ta' ħames snin. Id-

delega tas-setgħat għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perijodi tal-

istess tul, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 

joġġezzjonax għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel 

tmiem kull perijodu.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 10 tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 

speċifikata fih.Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

delegat diġà fis-seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 10 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
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Artikolu 10b

Proċedura ta' urġenza

1. L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ 

mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa 

l-ebda oġġezzjoni f'konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta' att delegat 

lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet li 

għalihom tkun intużat il-proċedura ta' urġenza.

2. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista' joġġezzjona għal att delegat 

f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 10a(6). F'dak il-każ, il-

Kummissjoni għandha tħassar l-att immedjatament wara n-notifika tad-

deċiżjoni ta' oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

_________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.".
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5. Id-Direttiva tal-Kunsill 92/29/KEE tal-31 ta' Marzu 1992 dwar ħtiġiet minimi ta' 

sigurtà u ta' saħħa għal trattament mediku mtejjeb abbord bastimenti16

Sabiex jittieħed kont tal-progress tekniku jew tal-bidliet fir-regolamenti jew fl-

ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u tas-sejbiet ġodda fir-rigward tat-tagħmir mediku 

abbord bastimenti, jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti 

f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE sabiex tagħmel emendi strettament tekniċi 

għall-Annessi għad-Direttiva 92/29/KEE ▌. B'mod partikolari huwa importanti li 

waqt il-ħidma preparatorja, il-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul 

il-ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet 

jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-

13 ta' April 2016 dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi 

żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-

Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 

Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-

esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

16 ĠU L 113, 30.4.1992, p. 19.
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F'konformità mad-Deċiżjoni tat-22 ta' Lulju 2003, il-Kummissjoni hija assistita 

mill-Kumitat ta' Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol fit-

tħejjija, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni ta' attivitajiet fl-oqsma tas-sigurtà u s-

saħħa fuq il-post tax-xogħol.

Għaldaqstant, id-Direttiva 92/29/KEE hija emendata kif ġej:

(1) L-Artikolu 8 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 8

Emendi għall-Annessi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 8a sabiex tagħmel emendi strettament tekniċi għall-Annessi, ▌sabiex 

jittieħed kont tal-progress tekniku jew il-bidliet fir-regolamenti jew fl-

ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u s-sejbiet ġodda dwar it-trattament mediku 

abbord bastimenti.
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Fejn, f'każijiet debitament ġustifikati u eċċezzjonali li jinvolvu riskji 

imminenti, diretti u serji għas-saħħa u s-sikurezza fiżiċi tal-ħaddiema u ta' 

persuni oħra, raġunijiet imperattivi ta' urġenza ▌jeħtieġu azzjoni f'perijodu 

qasir ħafna ta' żmien, il-proċedura prevista fl-Artikolu 8b għandha tapplika 

għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.";

(2) jiddaħħlu l-Artikoli ▌li ġejjin:

"Artikolu 8a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.
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2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 8 għal perijodu ta' ħames snin minn … [data tad-

dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa sa mhux 

aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perijodu ta' ħames snin. Id-

delega tas-setgħat għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perijodi tal-

istess tul, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 

joġġezzjonax għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel 

tmiem kull perijodu.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 8 tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 

speċifikata fih.Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

delegat diġà fis-seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 8 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 

tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-

Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
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Artikolu 8b

Proċedura ta' urġenza

1. L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ 

mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa 

l-ebda oġġezzjoni f'konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta' att delegat 

lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet li 

għalihom tkun intużat il-proċedura ta' urġenza.

2. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista' joġġezzjona għal att delegat 

f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 8a(6). F'dak il-każ, il-

Kummissjoni għandha tħassar l-att immedjatament wara n-notifika tad-

deċiżjoni ta' oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

_____________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.".
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6. Id-Direttiva tal-Kunsill 92/57/KEE tal-24 ta' Ġunju 1992 dwar il-ħtiġiet minimi ta' 

sigurtà u saħħa li għandhom jiġu implimentati f'postijiet ta' kostruzzjoni temporanji 

jew mobbli (It-tmien Direttiva individwali fis-sens tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 

89/391/KEE)17

Sabiex jittieħed kont tal-armonizzazzjoni teknika u l-istandardizzazzjoni, il-progress 

tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u l-

għarfien fir-rigward tal-postijiet ta' kostruzzjoni temporanji jew mobbli, jenħtieġ li 

tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 

TFUE sabiex tagħmel emendi strettament tekniċi għall-Anness IV għad-

Direttiva 92/57/KEE ▌. Hija ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq 

konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, anki fil-livell ta' esperti u 

li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 

Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod 

partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 

jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.

17 ĠU L 245, 26.8.1992, p. 6.
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F'konformità mad-Deċiżjoni tat-22 ta' Lulju 2003, il-Kummissjoni hija assistita 

mill-Kumitat ta' Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol fit-

tħejjija, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni ta' attivitajiet fl-oqsma tas-sigurtà u s-

saħħa fuq il-post tax-xogħol.

Għaldaqstant, id-Direttiva 92/57/KEE hija emendata kif ġej:

(1) L-Artikolu 13 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 13

Emendi għall-Anness IV

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 13a sabiex tagħmel emendi strettament tekniċi għall-Annessi IV, ▌ 

sabiex jittieħed kont tal-armonizzazzjoni teknika u l-istandardizzazzjoni fir-

rigward tal-postijiet tax-xogħol temporanji jew mobbli, kif ukoll il-progress 

tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u l-

għarfien fil-qasam tal-postijiet tax-xogħol temporanji jew mobbli.
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Fejn, f'każijiet debitament ġustifikati u eċċezzjonali li jinvolvu riskji 

imminenti, diretti u serji għas-saħħa u s-sikurezza fiżiċi tal-ħaddiema u ta' 

persuni oħra, raġunijiet imperattivi ta' urġenza ▌jeħtieġu azzjoni f'perijodu 

qasir ħafna ta' żmien, il-proċedura prevista fl-Artikolu 13b għandha tapplika 

għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.";

(2) jiddaħħlu l-Artikoli ▌li ġejjin:

"Artikolu 13a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.
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2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 13 għal perijodu ta' ħames snin minn … [data tad-

dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa sa mhux 

aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perijodu ta' ħames snin. Id-

delega tas-setgħat għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perijodi tal-

istess tul, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 

joġġezzjonax għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel 

tmiem kull perijodu.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 13 tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 

speċifikata fih.Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

delegat diġà fis-seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 13 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
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Artikolu 13b

Proċedura ta' urġenza

1. L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ 

mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa 

l-ebda oġġezzjoni f'konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta' att delegat 

lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet li 

għalihom tkun intużat il-proċedura ta' urġenza.

2. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista' joġġezzjona għal att delegat 

f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 13a(6). F'dak il-każ, il-

Kummissjoni għandha tħassar l-att immedjatament wara n-notifika tad-

deċiżjoni ta' oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

___________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.".
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7. Id-Direttiva tal-Kunsill 92/58/KEE tal-24 ta' Ġunju 1992 dwar il-ħtiġijiet minimi 

għall-provvista ta' sinjali tas-sigurtà u/jew tas-saħħa fuq ix-xogħol (Id-disa' Direttiva 

individwali fl-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)18

Sabiex jittieħed kont tal-armonizzazzjoni teknika u l-istandardizzazzjoni, il-progress 

tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u l-

għarfien fir-rigward tas-sinjali tas-sigurtà u tas-saħħa fuq ix-xogħol, jenħtieġ li tiġi 

ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 

TFUE sabiex tagħmel emendi strettament tekniċi għall-Annessi għad-

Direttiva 92/58/KEE ▌. Hija ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq 

konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, anki fil-livell ta' esperti u 

li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 

Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod 

partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 

jirċievuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.

18 ĠU L 245, 26.8.1992, p. 23.
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F'konformità mad-Deċiżjoni tat-22 ta' Lulju 2003, il-Kummissjoni hija assistita 

mill-Kumitat ta' Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol fit-

tħejjija, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni ta' attivitajiet fl-oqsma tas-sigurtà u s-

saħħa fuq il-post tax-xogħol.

Għaldaqstant, id-Direttiva 92/58/KEE hija emendata kif ġej:

(1) l-Artikolu 9 jiġi sostitwit b'li ġej:

"Artikolu 9 

Emendi għall-Annessi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 9a sabiex tagħmel emendi strettament tekniċi għall-Annessi, ▌ 

sabiex jittieħed kont tal-armonizzazzjoni teknika u l-istandardizzazzjoni fir-

rigward tad-disinn u l-manifattura ta' sinjali jew tagħmir tas-sigurtà u/jew tas-

saħħa fuq ix-xogħol, kif ukoll il-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew 

fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u l-avvanzi fl-għarfien fil-qasam tas-

sinjali jew tat-tagħmir tas-sigurtà u/jew tas-saħħa fuq ix-xogħol.
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Fejn, f'każijiet debitament ġustifikati u eċċezzjonali li jinvolvu riskji 

imminenti, diretti u serji għas-saħħa u s-sikurezza fiżiċia tal-ħaddiema u ta' 

persuni oħra, raġunijiet imperattivi ta' urġenza ▌jeħtieġu azzjoni f'perijodu 

qasir ħafna ta' żmien, il-proċedura prevista fl-Artikolu 9b għandha tapplika 

għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu. "

(2) jiddaħħlu l-Artikoli ▌li ġejjin:

"Artikolu 9a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.
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2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 9 għal perijodu ta' ħames snin minn … [data tad-

dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa sa mhux 

aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perijodu ta' ħames snin. Id-

delega tas-setgħat għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perijodi tal-

istess tul, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 

joġġezzjonax għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel 

tmiem kull perijodu.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 9 tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 

speċifikata fih.Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

delegat diġà fis-seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 9 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 

tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-

Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
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Artikolu 9b

Proċedura ta' urġenza

1. L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ 

mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa 

l-ebda oġġezzjoni f'konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta' att delegat 

lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet li 

għalihom tkun intużat il-proċedura ta' urġenza.

2. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista' joġġezzjona għal att delegat 

f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 9a(6). F'dak il-każ, il-

Kummissjoni għandha tħassar l-att immedjatament wara n-notifika tad-

deċiżjoni ta' oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

_______________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.".

▌
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8. Id-Direttiva tal-Kunsill 94/33/KE tat-22 ta' Ġunju 1994 dwar il-protezzjoni taż-

żgħażagħ fuq ix-xogħol19

Sabiex tinkiseb protezzjoni adegwata taż-żgħażagħ fuq ix-xogħol u sabiex jittieħed 

kont tal-progress tekniku, il-bidliet fir-regoli jew fl-ispeċifikazzjonijiet 

internazzjonali u l-avvanzi fl-għarfien, jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-

setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE sabiex tagħmel emendi 

strettament tekniċi għall-Anness għad-Direttiva 94/33/KE ▌. Hija ta' importanza 

partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' 

tħejjija tagħha, anki fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu 

f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-

13 ta' April 2016 dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi 

żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-

Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 

Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-

esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

19 ĠU L 216, 20.8.1994, p. 12.
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F'konformità mad-Deċiżjoni tat-22 ta' Lulju 2003, il-Kummissjoni hija assistita 

mill-Kumitat ta' Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol fit-

tħejjija, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni ta' attivitajiet fl-oqsma tas-sigurtà u s-

saħħa fuq il-post tax-xogħol.

Għaldaqstant, id-Direttiva 94/33/KE hija emendata kif ġej:

(1) L-Artikolu 15 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 15

Emendi għall-Anness

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 15a sabiex tagħmel emendi strettament tekniċi għall-Anness, ▌ fid-

dawl tal-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet 

internazzjonali u l-avvanzi fl-għarfien dwar il-protezzjoni taż-żgħażagħ fuq ix-

xogħol.";
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(2) jiddaħħal l-Artikolu ▌ li ġej:

"Artikolu 15a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 15 għal perijodu ta' ħames snin minn … [data tad-

dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa sa mhux 

aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perijodu ta' ħames snin. Id-

delega tas-setgħat għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perijodi tal-

istess tul, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 

joġġezzjonax għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel 

tmiem kull perijodu.
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3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 15 tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 

speċifikata fih.Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

delegat diġà fis-seħħ.

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
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6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 15 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.".

9. Id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta' April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u 

s-sigurtà tal-ħaddiema mir-riskji li għandhom x'jaqsmu mal-aġenti kimiċi fuq il-post 

tax-xogħol (L-erbatax-il Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-

Direttiva 89/391/KEE)20

20 ĠU L 131, 5.5.1998, p. 11.
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Sabiex tinkiseb protezzjoni adegwata tal-ħaddiema mir-riskji għas-saħħa u s-sigurtà 

tagħhom u sabiex jittieħed kont tal-armonizzazzjoni teknika u l-istandardizzazzjoni, 

il-progress tekniku, il-bidliet fl-istandards jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u 

s-sejbiet ġodda dwar l-aġenti kimiċi, jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-

setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE sabiex tagħmel emendi 

strettament tekniċi għall-Annessi għad-Direttiva 98/24/KE ▌, u sabiex 

tissupplimenta dik id-Direttiva billi tistabbilixxi jew tirrevedi l-valuri limiti 

indikattivi tal-espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol. Hija ta' importanza partikolari li l-

Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, anki 

fil-livell ta' esperti u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji 

stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' 

atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess 

ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.
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Għaldaqstant, id-Direttiva 98/24/KE hija emendata kif ġej:

(1) fl-Artikolu 3(2), it-tieni subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 12a sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi jew 

tirrevedi l-valuri limiti indikattivi tal-espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol 

imsemmija fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu, b'kont meħud tad-

disponibbiltà tat-tekniki tal-kejl.

L-Istati Membri għandhom iżommu lill-organizzazzjonijiet tal-ħaddiema u ta' 

min iħaddem informati bil-valuri limiti indikattivi tal-espożizzjoni fuq il-post 

tax-xogħol iffissati fil-livell tal-Unjoni.

Fejn, f'każijiet debitament ġustifikati u eċċezzjonali li jinvolvu riskji 

imminenti, diretti u serji għas-saħħa u s-sikurezza fiżiċi tal-ħaddiema u ta' 

persuni oħra, raġunijiet imperattivi ta' urġenza ▌jeħtieġu azzjoni f'perijodu 

qasir ħafna ta' żmien, il-proċedura prevista fl-Artikolu 13b għandha tapplika 

għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.";
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(2) fl-Artikolu 12, il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b'li ġej:

"1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 12a sabiex tagħmel emendi strettament tekniċi għall-

Annessi,▌ sabiex jittieħed kont tal-armonizzazzjoni teknika u l-

istandardizzazzjoni rigward l-aġenti kimiċi, kif ukoll il-progress tekniku, 

il-bidliet fl-istandards jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali jew 

sejbiet ġodda fir-rigward tal-aġenti kimiċi.

Fejn, f'każijiet debitament ġustifikati u eċċezzjonali li jinvolvu riskji 

imminenti, diretti u serji għas-saħħa u s-sikurezza fiżiċi tal-ħaddiema u 

ta' persuni oħra, raġunijiet imperattivi ta' urġenza ▌jeħtieġu azzjoni 

f'perijodu qasir ħafna ta' żmien, il-proċedura prevista fl-Artikolu 12b 

għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.";
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(3) jiddaħħlu l-Artikoli ▌li ġejjin:

"Artikolu 12a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 3(2) u l-Artikolu 12(1) għal perijodu ta' ħames 

snin minn … [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament 

emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-

delega tas-setgħa sa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-

perijodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħat għandha tiġi estiża 

b'mod taċitu għal perijodi tal-istess tul, sakemm il-Parlament Ewropew 

jew il-Kunsill ma joġġezzjonax għal tali estensjoni mhux aktar tard 

minn tliet xhur qabel tmiem kull perijodu.
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3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 3(2) u l-Artikolu 12(1) tista' 

tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-

Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa 

speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-

pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 

jew f'data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-

validità ta' kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
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6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 3(2) u l-Artikolu 12(1) għandu jidħol 

fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet xhur min-notifika ta' dak l-att 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak 

il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw 

lill-Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu 

jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-

Kunsill.

Artikolu 12b

Proċedura ta' urġenza

1. L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ 

mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa 

l-ebda oġġezzjoni f'konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta' att delegat 

lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet li 

għalihom tkun intużat il-proċedura ta' urġenza.
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2. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista' joġġezzjona għal att delegat 

f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 12a(6). F'dak il-każ, il-

Kummissjoni għandha tħassar l-att immedjatament wara n-notifika tad-

deċiżjoni ta' oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.".

▌

10. Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2002/44/KE tal-25 ta' Ġunju 2002 

dwar il-ħtiġijiet minimi tas-saħħa u tas-sigurtà li jirrigwardaw l-espożizzjoni tal-

ħaddiema għar-riskji li jinħolqu mill-aġenti fiżiċi (il-vibrazzjoni) (Is-sittax-il 

Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)21

21 ĠU L 177, 6.7.2002, p. 13.
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Sabiex jittieħed kont tal-armonizzazzjoni teknika u l-istandardizzazzjoni fir-rigward 

tad-disinn, il-bini, il-manifattura jew il-kostruzzjoni tat-tagħmir tax-xogħol u tal-

postijiet tax-xogħol, il-progress tekniku, il-bidliet fl-ispeċifikazzjonijiet jew fl-

istandards Ewropej armonizzati u s-sejbiet ġodda dwar il-vibrazzjoni mekkanika, 

jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-

Artikolu 290 TFUE sabiex tagħmel emendi strettament tekniċi għall-Anness tad-

Direttiva 2002/44/KE ▌. Hija ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq 

konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, anki fil-livell ta' esperti u 

li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 

Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod 

partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 

jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.
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F'konformità mad-Deċiżjoni tat-22 ta' Lulju 2003, il-Kummissjoni hija assistita 

mill-Kumitat ta' Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol fit-

tħejjija, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni ta' attivitajiet fl-oqsma tas-sigurtà u s-

saħħa fuq il-post tax-xogħol.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2002/44/KE hija emendata kif ġej:

(1) l-Artikolu 11 jiġi sostitwit b'li ġej:

"Artikolu 11

Emendi għall-Anness

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 11a sabiex tagħmel emendi strettament tekniċi għall-Anness ▌ 

sabiex jittieħed kont tal-armonizzazzjoni teknika u l-istandardizzazzjoni fir-

rigward tad-disinn, il-bini, il-manifattura jew il-kostruzzjoni tat-tagħmir tax-

xogħol u tal-postijiet tax-xogħol, il-progress tekniku, il-bidliet fl-

ispeċifikazzjonijiet jew fl-istandards Ewropej armonizzati u s-sejbiet ġodda 

dwar il-vibrazzjoni mekkanika.



AM\1182554MT.docx 76/347 PE637.696v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Fejn, f'każijiet debitament ġustifikati u eċċezzjonali li jinvolvu riskji 

imminenti, diretti u serji għas-saħħa u s-sikurezza fiżiċi tal-ħaddiema u ta' 

persuni oħra, raġunijiet imperattivi ta' urġenza ▌jeħtieġu azzjoni f'perijodu 

qasir ħafna ta' żmien, il-proċedura prevista fl-Artikolu 11b għandha tapplika 

għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.";

(2) jiddaħħlu l-Artikoli ▌li ġejjin:

"Artikolu 11a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.
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2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 11 għal perijodu ta' ħames snin minn … [data tad-

dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa sa mhux 

aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perijodu ta' ħames snin. Id-

delega tas-setgħat għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perijodi tal-

istess tul, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 

joġġezzjonax għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel 

tmiem kull perijodu.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 11 tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 

speċifikata fih.Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

delegat diġà fis-seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 11 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
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Artikolu 11b

Proċedura ta' urġenza

1. L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ 

mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa 

l-ebda oġġezzjoni f'konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta' att delegat 

lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet li 

għalihom tkun intużat il-proċedura ta' urġenza.

2. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista' joġġezzjona għal att delegat 

f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 11a(6). F'dak il-każ, il-

Kummissjoni għandha tħassar l-att immedjatament wara n-notifika tad-

deċiżjoni ta' oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3) Jitħassar l-Artikolu 12.



AM\1182554MT.docx 80/347 PE637.696v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

11. Id-Direttiva 2003/10/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Frar 2003 

dwar il-ħtiġiet minimi ta' saħħa u sigurtà li jirrigwardaw l-espożizzjoni ta' ħaddiema 

għal riskji li jirriżultaw minn aġenti fiżiċi (ħoss) (Is-sbatax-il Direttiva individwali 

skont it-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)22

22 ĠU L 42, 15.2.2003, p. 38.
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Sabiex jittieħed kont tal-armonizzazzjoni teknika u l-istandardizzazzjoni fir-rigward 

tad-disinn, il-bini, il-manifattura jew il-kostruzzjoni tat-tagħmir tax-xogħol u tal-

postijiet tax-xogħol, il-progress tekniku, il-bidliet fl-ispeċifikazzjonijiet jew fl-

istandards Ewropej armonizzati u s-sejbiet ġodda dwar il-ħoss, jenħtieġ li tiġi 

ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 

TFUE sabiex tagħmel emendi strettament tekniċi għad-Direttiva 2003/10/KE. Hija 

ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-

ħidma ta' tħejjija tagħha, anki fil-livell ta' esperti u li dawk il-konsultazzjonijiet 

jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-

13 ta' April 2016 dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi 

żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-

Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 

Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-

esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.



AM\1182554MT.docx 82/347 PE637.696v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

F'konformità mad-Deċiżjoni tat-22 ta' Lulju 2003, il-Kummissjoni hija assistita 

mill-Kumitat ta' Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol fit-

tħejjija, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni ta' attivitajiet fl-oqsma tas-sigurtà u s-

saħħa fuq il-post tax-xogħol.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2003/10/KE hija emendata kif ġej:

(1) l-Artikolu 12 jiġi sostitwit b'li ġej:

"Artikolu 12

Emendi għad-Direttiva

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 12a sabiex tagħmel emendi strettament tekniċi għal din id-Direttiva 

sabiex jittieħed kont tal-armonizzazzjoni teknika u l-istandardizzazzjoni fir-

rigward tad-disinn, il-bini, il-manifattura jew il-kostruzzjoni tat-tagħmir tax-

xogħol u tal-postijiet tax-xogħol, il-progress tekniku, il-bidliet fl-

ispeċifikazzjonijiet jew fl-istandards Ewropej armonizzati u s-sejbiet ġodda 

dwar il-ħoss.
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Fejn, f'każijiet debitament ġustifikati u eċċezzjonali li jinvolvu riskji 

imminenti, diretti u serji għas-saħħa u s-sikurezza fiżiċi tal-ħaddiema u ta' 

persuni oħra, raġunijiet imperattivi ta' urġenza ▌jeħtieġu azzjoni f'perijodu 

qasir ħafna ta' żmien, il-proċedura prevista fl-Artikolu 12b għandha tapplika 

għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.";

(2) jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:

"Artikolu 12a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.
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2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 12 għal perijodu ta' ħames snin minn … [data tad-

dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa sa mhux 

aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perijodu ta' ħames snin. Id-

delega tas-setgħat għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perijodi tal-

istess tul, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 

joġġezzjonax għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel 

tmiem kull perijodu.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 12 tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 

speċifikata fih.Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

delegat diġà fis-seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 12 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
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Artikolu 12b

Proċedura ta' urġenza

1. L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ 

mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa 

l-ebda oġġezzjoni f'konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta' att delegat 

lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet li 

għalihom tkun intużat il-proċedura ta' urġenza.

2. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista' joġġezzjona għal att delegat 

f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 12a(6). F'dak il-każ, il-

Kummissjoni għandha tħassar l-att immedjatament wara n-notifika tad-

deċiżjoni ta' oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

__________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3) Jitħassar l-Artikolu 13.
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12. Id-Direttiva 2004/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 

dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-espożizzjoni għal 

karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol (Is-sitt Direttiva individwali fis-sens 

tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE)23

23 ĠU L 158, 30.4.2004, p. 50.



AM\1182554MT.docx 88/347 PE637.696v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Sabiex jittieħed kont tal-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-

ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u s-sejbiet ġodda fir-rigward tal-karċinoġeni jew 

il-mutaġeni, jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti 

f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE sabiex tagħmel emendi strettament tekniċi 

għall-Anness II għad-Direttiva 2004/37/KE ▌. Hija ta' importanza partikolari li l-

Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, anki 

fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-

prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar Tfassil 

Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-

tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti 

kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom 

ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li 

jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.
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F'konformità mad-Deċiżjoni tat-22 ta' Lulju 2003, il-Kummissjoni hija assistita 

mill-Kumitat ta' Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol fit-

tħejjija, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni ta' attivitajiet fl-oqsma tas-sigurtà u s-

saħħa fuq il-post tax-xogħol.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2004/37/KE hija emendata kif ġej:

(1) l-Artikolu 17 jiġi sostitwit b'li ġej:

"Artikolu 17

Emenda tal-Anness II

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 17a sabiex tagħmel emendi strettament tekniċi għall-Anness II, 

sabiex jittieħed kont tal-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-

ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u s-sejbiet ġodda fir-rigward tal-karċinoġeni 

jew tal-mutaġeni.

Fejn, f'każijiet debitament ġustifikati u eċċezzjonali li jinvolvu riskji 

imminenti, diretti u serji għas-saħħa u s-sikurezza fiżiċi tal-ħaddiema u ta' 

persuni oħra, raġunijiet imperattivi ta' urġenza ▌jeħtieġu azzjoni f'perijodu 

qasir ħafna ta' żmien, il-proċedura prevista fl-Artikolu 17b għandha tapplika 

għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.";
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(2) jiddaħħlu l-Artikoli ▌li ġejjin:

"Artikolu 17a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 17 għal perijodu ta' ħames snin minn … [data tad-

dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa sa mhux 

aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perijodu ta' ħames snin. Id-

delega tas-setgħat għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perijodi tal-

istess tul, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 

joġġezzjonax għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel 

tmiem kull perijodu.
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3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 17 tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 

speċifikata fih.Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

delegat diġà fis-seħħ.

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
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6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 17 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 17b

Proċedura ta' urġenza

1. L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ 

mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa 

l-ebda oġġezzjoni f'konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta' att delegat 

lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet li 

għalihom tkun intużat il-proċedura ta' urġenza.
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2. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista' joġġezzjona għal att delegat 

f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 17a(6). F'dak il-każ, il-

Kummissjoni għandha tħassar l-att immedjatament wara n-notifika tad-

deċiżjoni ta' oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.".

13. Id-Direttiva 2006/25/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2006 

dwar il-ħtiġijiet minimi ta' saħħa u sigurtà li jirrigwardaw l-espożizzjoni tal-

ħaddiema għar-riskji li jirriżultaw mill-aġenti fiżiċi (radjazzjoni ottika artifiċjali) (Id-

dsatax-il Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 

89/391/KEE)24

24 ĠU L 114, 27.4.2006, p. 38.
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Sabiex jittieħed kont tal-armonizzazzjoni teknika u l-istandardizzazzjoni fir-rigward 

tad-disinn, il-bini, il-manifattura jew il-kostruzzjoni tat-tagħmir tax-xogħol jew tal-

postijiet tax-xogħol, il-progress tekniku, il-bidliet fl-ispeċifikazzjonijiet jew fl-

istandards Ewropej armonizzati u s-sejbiet xjentifiċi ġodda dwar l-espożizzjoni fuq 

il-post tax-xogħol għar-radjazzjoni ottika, jenħtieġ li tiġi ddelegata s-setgħa lill-

Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE sabiex 

tagħmel emendi strettament tekniċi għall-Annessi għad-Direttiva 2006/25/KE ▌. 

Hija ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa 

matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, anki fil-livell ta' esperti, u li dawk il-

konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim 

Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod 

partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 

jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.
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F'konformità mad-Deċiżjoni tat-22 ta' Lulju 2003, il-Kummissjoni hija assistita 

mill-Kumitat ta' Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol fit-

tħejjija, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni ta' attivitajiet fl-oqsma tas-sigurtà u s-

saħħa fuq il-post tax-xogħol.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2006/25/KE hija emendata kif ġej:

(1) L-Artikolu 10 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 10

Emenda tal-Annessi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 10a sabiex tagħmel emendi strettament tekniċi għall-Annessi, ▌ 

sabiex jittieħed kont tal- armonizzazzjoni teknika u l-istandardizzazzjoni fir-

rigward tad-disinn, il-bini, il-manifattura jew il-kostruzzjoni tat-tagħmir tax-

xogħol jew tal-postijiet tax-xogħol, il-progress tekniku, il-bidliet fl-

ispeċifikazzjonijiet jew fl-istandards Ewropej armonizzati u s-sejbiet xjentifiċi 

ġodda dwar l-espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol għar-radjazzjoni ottika. Dawk 

l-emendi ma għandhomx jirriżultaw f'modifika tal-valuri limiti indikattivi 

stabbiliti fl-Annessi.
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Fejn, f'każijiet debitament ġustifikati u eċċezzjonali li jinvolvu riskji 

imminenti, diretti u serji għas-saħħa u s-sikurezza fiżiċi tal-ħaddiema u ta' 

persuni oħra, raġunijiet imperattivi ta' urġenza ▌jeħtieġu azzjoni f'perijodu 

qasir ħafna ta' żmien, il-proċedura prevista fl-Artikolu 10b għandha tapplika 

għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.";

(2) jiddaħħlu l-Artikoli ▌li ġejjin:

"Artikolu 10a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 10 għal perijodu ta' ħames snin minn … [data tad-

dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa sa mhux 

aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perijodu ta' ħames snin. Id-

delega tas-setgħat għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perijodi tal-

istess tul, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 

joġġezzjonax għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel 

tmiem kull perijodu.
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3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 10 tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 

speċifikata fih.Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

delegat diġà fis-seħħ.

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
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6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 10 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 10b

Proċedura ta' urġenza

1. L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ 

mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa 

l-ebda oġġezzjoni f'konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta' att delegat 

lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet li 

għalihom tkun intużat il-proċedura ta' urġenza.
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2. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista' joġġezzjona għal att delegat 

f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 10a(6). F'dak il-każ, il-

Kummissjoni għandha tħassar l-att immedjatament wara n-notifika tad-

deċiżjoni ta' oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. ▌

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3) Jitħassar l-Artikolu 11.

▌

14. Id-Direttiva 2009/148/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 

2009 dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji konnessi mal-espożizzjoni għall-

asbestos fuq ix-xogħol25.

25 ĠU L 330, 16.12.2009, p. 28.
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Sabiex jittieħed kont tal-progress tekniku, jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 

s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE sabiex temenda l-

Anness I għad-Direttiva 2009/148/KE ▌. Hija ta' importanza partikolari li l-

Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, anki 

fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-

prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar Tfassil 

Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-

tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti 

kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom 

ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li 

jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

F'konformità mad-Deċiżjoni tat-22 ta' Lulju 2003, il-Kummissjoni hija assistita 

mill-Kumitat ta' Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol fit-

tħejjija, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni ta' attivitajiet fl-oqsma tas-sigurtà u s-

saħħa fuq il-post tax-xogħol.
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Għaldaqstant, id-Direttiva 2009/148/KE hija emendata kif ġej:

(1) jitħassar l-Artikolu 9;

(2) fl-Artikolu 18, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b'li ġej:

"2. Għandha tkun disponibbli valutazzjoni tal-istat tas-saħħa ta' kull ħaddiem 

qabel ma jibda jkun espost għat-trab li jiġi mill-asbestos jew minn 

materjali li jkun fihom l-asbestos fuq il-post tax-xogħol.

Dik il-valutazzjoni għandha tinkludi eżami speċifiku tas-sider. L-Anness 

I jagħti rakkomandazzjonijiet prattiċi li l-Istati Membri jistgħu jirreferu 

għalihom għas-sorveljanza klinika tal-ħaddiema. Il-Kummissjoni 

għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a li 

jemendaw l-Anness I, ▌ sabiex jiġi adattat għall-progress tekniku.
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Fejn, f'każijiet debitament ġustifikati u eċċezzjonali li jinvolvu riskji 

imminenti, diretti u serji għas-saħħa u s-sikurezza ▌ fiżiċi tal-ħaddiema 

u ta' persuni oħra, raġunijiet imperattivi ta' urġenza ▌jeħtieġu azzjoni 

f'perijodu qasir ħafna ta' żmien, il-proċedura prevista fl-Artikolu 13b 

għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.

Valutazzjoni ġdida għandha tkun disponibbli mill-anqas darba kull 

tliet snin sakemm tkompli l-espożizzjoni.

Għandu jiġi stabbilit rekord individwali tas-saħħa f'konformità mal-

liġijiet u/jew il-prattiki nazzjonali għal kull ħaddiem imsemmi fl-ewwel 

subparagrafu.";
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(3) jiddaħħlu l-Artikoli ▌li ġejjin:

"Artikolu 18a

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 18(2) għal perijodu ta' ħames snin minn … [data 

tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa sa mhux 

aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perijodu ta' ħames snin. Id-

delega tas-setgħat għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perijodi tal-

istess tul, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 

joġġezzjonax għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel 

tmiem kull perijodu.
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3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 18(2) tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 

speċifikata fih.Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

delegat diġà fis-seħħ.

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
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6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 18(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 18b

1. L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ 

mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa 

l-ebda oġġezzjoni f'konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta' att delegat 

lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet li 

għalihom tkun intużat il-proċedura ta' urġenza.
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2. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista' joġġezzjona għal att delegat 

f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 18a(6). F'dak il-każ, il-

Kummissjoni għandha tħassar l-att immedjatament wara n-notifika tad-

deċiżjoni ta' oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.".

IV. ENERĠIJA

▌

Ir-Regolament (KE) Nru 1222/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

25 ta' Novembru 2009 dwar it-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-

fjuwil u parametri essenzjali oħra26

26 ĠU L 342, 22.12.2009, p. 46.
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Sabiex jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-adattamenti tekniċi għar-Regolament (KE) 

Nru 1222/2009, jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti 

f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE sabiex temenda l-Annessi għal dak ir-

Regolament bil-għan li tadattahom għall-progress tekniku. Huwa partikolarment 

importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha 

ta’ tħejjija, ukoll fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa 

f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 

dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata 

parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 

jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-

esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-

Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.
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Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1222/2009 huwa emendat kif ġej:

(1) l-Artikolu 11 jiġi sostitwit b'li ġej:

"Artikolu 11

Emendi u adattament għall-progress tekniku

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 12a li jemendaw dan ir-Regolament fir-rigward ta' dawn li ġejjin:

(a) l-introduzzjoni ta' rekwiżiti ta' informazzjoni fir-rigward tal-

klassifikazzjoni tal-qabda fuq l-imxarrab tat-tajers C2 u C3, dment li 

jkunu disponibbli metodi ta' ttestjar armonizzati adatti;

(b) l-adattament, fejn rilevanti, tal-klassifikazzjoni tal-qabda għall-

ispeċifikazzjonijiet tekniċi ta' tajers iddisinjati primarjament biex 

f'kundizzjonijiet ta' silġ u/jew ta' borra, jagħtu prestazzjoni aqwa minn 

dik ta' tajer normali fir-rigward tal-abbiltà tagħhom li jibdew, imantnu, 

jew iwaqqfu l-moviment tal-vettura;

(c) l-adattament tal-Annessi I sa V għall-progress tekniku.";
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(2) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 12a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 11 għal perijodu ta' ħames snin minn … [data tad-

dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta’ setgħa mhux iktar 

tard minn disa’ xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta’ ħames snin. Id-

delega ta’ setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta’ 

żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 

joġġezzjona għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel 

tmiem kull perijodu.
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3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 11 tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 

speċifikata fih.Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

delegat diġà fis-seħħ.

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.



AM\1182554MT.docx 111/347 PE637.696v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 11 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_______________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3) Jitħassar l-Artikolu 13.



AM\1182554MT.docx 112/347 PE637.696v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

V. AMBJENT

▌

1. Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 94/63/KE tal-20 ta' Diċembru 1994 

dwar il-kontroll ta' emissjonijiet ta' komposti organiċi volatili (VOC) li jirriżultaw 

mill-ħażna tal-petrol u d-distribuzzjoni tiegħu minn terminals għall-istazzjonijiet tas-

servizz27

Sabiex jiġi żgurat li l-ispeċifikazzjonijiet għat-tagħmir ta' tagħbija mill-qiegħ 

stipulati fid-Direttiva 94/63/KE jiġu riveduti, fejn xieraq, u sabiex l-Annessi jiġu 

adattati għall-progress tekniku, jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li 

tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE sabiex temenda l-Annessi għal dik 

id-Direttiva. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq 

konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, ukoll fil-livell ta’ 

esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji 

stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' 

atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess 

ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.

27 ĠU L 365, 31.12.1994, p. 24.
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Għaldaqstant, id-Direttiva 94/63/KE hija emendata kif ġej:

(1) fl-Artikolu 4(1), is-sitt subparagrafu jiġi sostitwit b'li ġej:

"It-terminals kollha b'faċilitajiet ta' tagħbija għall-bawżers għandhom ikunu 

mgħammra b'mill-anqas struttura ta' rfid waħda li tissodisfa l-

ispeċifikazzjonijiet għat-tagħmir ta' tagħbija mill-qiegħ stipulati fl-Anness IV. 

Il-Kummissjoni għandha terġa' teżamina dawk l-ispeċifikazzjonijiet f'intervalli 

regolari u għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 7a 

li jemenda l-Anness IV fid-dawl tar-riżultat ta' dak ir-rieżami.";

(2) L-Artikolu 7 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 7

Adattament għall-progress tekniku

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 7a li jemendaw l-Annessi sabiex jiġu adattati għall-progress tekniku, 

bl-eċċezzjoni tal-valuri ta' limitu stipulati fil-punt 2 tal-Anness II.";
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(3) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 7a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 4(1) u l-Artikolu 7 għal perijodu ta' ħames snin 

minn … [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-

Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa 

mhux iktar tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' 

ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament 

għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-

Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 

qabel it-tmiem ta' kull perjodu..
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3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 4(1) u fl-Artikolu 7 tista' tiġi 

rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 

Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata 

f’dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni 

tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar 

tard speċifikata fih.Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe 

att delegat diġà fis-seħħ.

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.



AM\1182554MT.docx 116/347 PE637.696v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 4(1) u l-Artikolu 7 għandu jidħol fis-

seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak 

il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw 

lill-Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu 

jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-

Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p.1.";

(4) jitħassar l-Artikolu 8.

▌

2. Id-Direttiva 2002/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ġunju 2002 

li tirrigwarda l-istudju u l-amministrazzjoni tal-ħsejjes ambjentali28

28 ĠU L 189, 18.7.2002, p. 12.
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Sabiex id-Direttiva 2002/49/KE tiġi adattata għall-progress tekniku u xjentifiku, 

jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-

Artikolu 290 TFUE sabiex temenda l-Annessi għal dik id-Direttiva. Huwa 

partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul 

ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, ukoll fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet 

jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 

ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod partikolari, sabiex tiġi 

żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-

Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 

Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' 

esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2002/49/KE hija emendata kif ġej:
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(1) L-Artikolu 6 huwa emendat kif ġej:

(a) il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati 

f'konformità mal-Artikolu 12a li jemendaw l-Anness II sabiex jiġu 

stabbiliti metodi ta' valutazzjoni komuni għad-determinazzjoni ta' 

Lden  u Lnight.";

(b) fil-paragrafu 3, jiżdied it-tieni subparagrafu li ġej:

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità 

mal-Artikolu 12a li jemendaw l-Anness III sabiex jiġu stabbiliti metodi 

ta' valutazzjoni komuni għad-determinazzjoni tal-effetti perikolużi.";
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(2) l-Artikolu 12 jiġi sostitwit b'li ġej:

"Artikolu 12

Adattament għall-progress tekniku u xjentifiku

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 12a li jemendaw il-punt 3 tal-Anness I u l-Annessi II u III sabiex jiġu 

adattati għall-progress tekniku u xjentifiku.";

(3) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 12a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.
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2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 6(2) u (3) u l-Artikolu 12 għal perijodu ta' ħames 

snin minn … [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju 

Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' 

setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu 

ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża 

awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament 

Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard 

minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 6(2) u (3) u fl-Artikolu 12 

tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-

Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa 

speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-

pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 

jew f’data aktar tard speċifikata fih.Hija ma għandhiex taffettwa l-

validità ta' kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(2) u (3) u l-Artikolu 12 għandu 

jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-

Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika 

ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-

iskadenza ta' dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-

tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-

perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament 

Ewropew jew tal-Kunsill.

_____________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p.1";
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(4) fl-Artikolu 13, jitħassar il-paragrafu 3;

(5) fl-Anness III, it-tieni sentenza tal-kliem introduttorju tiġi sostitwita b'li ġejja:

"Ir-relazzjonijiet tal-effett tad-doża introdotti mir-reviżjonijiet futuri ta' dan l-

Anness jikkonċernaw, b'mod partikolari:".

3. Id-Direttiva 2004/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 

dwar il-limitazzjonijiet ta' emissjonijiet ta' kompożizzjonijiet organiċi volatili 

minħabba l-użu ta' solventi f'ċerti żebgħa u lostri u prodotti ta' lostru mill-ġdid ta' 

vetturi u li temenda d-Direttiva 1999/13/KE29

29 ĠU L 143, 30.4.2004, p. 87.
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Sabiex jiġi żgurat l-użu ta' metodi analitiċi aġġornati għad-determinazzjoni tal-

konformità mal-valuri ta' limitu tal-kontenut ta' kompożizzjonijiet organiċi volatili, 

jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-

Artikolu 290 TFUE sabiex temenda l-Anness III għad-Direttiva 2004/42/KE sabiex 

tadattah għall-progress tekniku. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni 

twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, ukoll fil-livell 

ta’ esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji 

stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' 

atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess 

ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.
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Għaldaqstant, id-Direttiva 2004/42/KE hija emendata kif ġej:

(1) l-Artikolu 11 jiġi sostitwit b'li ġej:

"Artikolu 11

Adattament għall-progress tekniku

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 11a li jemendaw l-Anness III sabiex jiġi adattat għall-progress 

tekniku.";

(2) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 11a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.
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2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 11 għal perijodu ta' ħames snin minn … [data tad-

dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar 

tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' ħames snin. Id-

delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' 

żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 

joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel 

it-tmiem ta' kull perjodu.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 11 tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 

speċifikata fih.Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

delegat diġà fis-seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 11 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016. p.1.";

(3) fl-Artikolu 12, jitħassar il-paragrafu 3.

▌
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4. Ir-Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

18 ta' Jannar 2006 dwar il-ħolqien ta' Reġistru Ewropew dwar ir-Rilaxx u t-

Trasferiment ta' Inkwinanti u li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 91/689/KEE u 

96/61/KE30

30 ĠU L 33, 4.2.2006, p. 1.
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Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 166/2006 jiġi adattat għall-progress tekniku u għall-

evoluzzjoni tal-liġi internazzjonali u sabiex jiġi żgurat rapportar aħjar, jenħtieġ li tiġi 

ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 

TFUE sabiex temenda l-Annessi II u III għal dak ir-Regolament bil-għan li 

tadattahom għall-progress tekniku jew xjentifiku jew bħala riżultat tal-adozzjoni mil-

Laqgħa tal-Partijiet għall-Protokoll ta' kwalunkwe emenda tal-Annessi għall-

Protokoll tal-UNECE dwar ir-Reġistri tar-Rilaxx u t-Trasferiment ta' Inkwinanti, kif 

ukoll tissupplimenta dak ir-Regolament billi tibda rapportar dwar ir-rilaxxi ta' 

inkwinanti rilevanti minn sors diffuż wieħed jew aktar. Huwa partikolarment 

importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha 

ta’ tħejjija, ukoll fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa 

f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 

dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata 

parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 

jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-

esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-

Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.
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Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 166/2006 huwa emendat kif ġej:

(1) fl-Artikolu 8, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b'li ġej:

"3. Meta tiddetermina li ma teżisti ebda data dwar ir-rilaxxi minn sorsi 

diffużi, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati 

f'konformità mal-Artikolu 18a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament 

billi tibda rapportar dwar ir-rilaxxi ta' inkwinanti rilevanti minn sors 

diffuż wieħed jew aktar billi jintużaw, fejn ikunu xierqa, metodoloġiji 

approvati f'livell internazzjonali.";

(2) L-Artikolu 18 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 18

Emendi għall-Annessi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 18a li jemendaw l-Annessi II u III għall-finijiet li ġejjin:

(a) sabiex tadattahom għall-progress tekniku jew xjentifiku;

(b) sabiex tadattahom bħala riżultat tal-adozzjoni mil-Laqgħa tal-Partijiet 

għall-Protokoll ta' kwalunkwe emenda tal-Annessi għall-Protokoll.";
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(3) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 18a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 8(3) u l-Artikolu 18 għal perijodu ta' ħames snin 

minn … [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-

Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa 

mhux iktar tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' 

ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament 

għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-

Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 

qabel it-tmiem ta' kull perjodu.
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3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 8(3) u fl-Artikolu 18 tista' tiġi 

rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 

Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata 

f’dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni 

tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar 

tard speċifikata fih.Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe 

att delegat diġà fis-seħħ.

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
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6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 8(3) u l-Artikolu 18 għandu jidħol 

fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak 

il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw 

lill-Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu 

jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-

Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p.1.";

(4) fl-Artikolu 19, jitħassar il-paragrafu 3.

5. Ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi 

u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda 

r-Regolament (KE) Nru 1907/200631

31 ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.



AM\1182554MT.docx 133/347 PE637.696v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Sabiex jiġi żgurat li r-Regolament (KE) Nru 1272/2008 jiġi aġġornat regolarment, 

jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-

Artikolu 290 TFUE sabiex:

– temenda l-Anness VI għal dak ir-Regolament sabiex tarmonizza l-

klassifikazzjoni u t-tikkettar tas-sustanzi;

– temenda l-Anness VIII biex tarmonizza aktar l-informazzjoni marbuta mar-

reazzjoni ta' emerġenza relatata mas-saħħa u l-miżuri preventivi;

– temenda ċerti dispożizzjonijiet ta' dak ir-Regolament u l-Annessi I sa VIII għal 

dak ir-Regolament sabiex tadattahom għall-progress tekniku u xjentifiku.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa 

matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, ukoll fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-

konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim 

Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod 

partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 

jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.
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Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 huwa emendat kif ġej:

(1) fl-Artikolu 37, il-paragrafu 5 jiġi sostitwit b'li ġej:

"5. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati mingħajr dewmien bla 

bżonn f'konformità mal-Artikolu 53a, fejn hija ssib li l-armonizzazzjoni 

tal-klassifikazzjoni u t-tikkettar tas-sustanza kkonċernata hija xierqa, 

sabiex temenda l-Anness VI permezz tal-inklużjoni ta' dik is-sustanza 

flimkien mal-elementi rilevanti ta' klassifikazzjoni u tikkettar fit-

Tabella 3.1 tal-Parti 3 tal-Anness VI u, fejn ikunu xierqa, il-limiti 

speċifiċi ta' konċentrazzjoni jew il-fatturi-M.

Entrata korrispondenti jenħtieġ li tiġi inkluża fit-Tabella 3.2 tal-Parti 3 

tal-Anness VI soġġett għall-istess kundizzjonijiet, sal-31 ta' Mejju 2015.

Meta, fil-każ tal-armonizzazzjoni tal-klassifikazzjoni u tat-tikkettar tas-

sustanzi, ir-raġunijiet imperattivi ta' urġenza jkunu jirrikjedu dan, 

jenħtieġ li l-proċedura prevista fl-Artikolu 53b tapplika għall-atti delegati 

adottati skont dan il-paragrafu.";
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(2) fl-Artikolu 45, il-paragrafu 4 jiġi sostitwit b'li ġej:

"4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità 

mal-Artikolu 53a li jemendaw l-Anness VIII biex tiġi armonizzata 

aktar l-informazzjoni marbuta mar-reazzjoni ta’ emerġenza relatata 

mas-saħħa u l-miżuri preventivi, wara konsultazzjoni mal-partijiet 

interessati rilevanti, bħall-Assoċjazzjoni Ewropea ta’ Ċentri għal Kontra 

l-Velenu u ta’ Tossikoloġisti Kliniċi (EAPCCT)▌.";

(3) fl-Artikolu 53, il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b'li ġej:

"1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 53a li jemendaw l-Artikolu 6(5), l-Artikolu 11(3), l-Artikoli 12 

u 14, il-punt (b) tal-Artikolu 18(3), l-Artikolu 23, l-Artikoli 25 sa 29, it-

tieni u t-tielet subparagrafi tal-Artikolu 35(2) u l-Annessi I sa VIII sabiex 

jiġu adattati għall-progress tekniku u xjentifiku, billi jittieħed 

f'kunsiderazzjoni l-iżvilupp ulterjuri tal-GHS, b'mod partikolari 

kwalunkwe emendi tan-NU li jirrigwardjaw l-użu ta' informazzjoni dwar 

taħlitiet simili u billi jiġu kkunsidrati l-iżviluppi fi programmi kimiċi 

rikonoxxuti f'livell internazzjonali u tad-data minn bażijiet ta' data dwar 

l-aċċidenti.

Meta jkun hemm raġunijiet imperattivi ta' urġenza li jkunu jirrikjedu dan, 

jenħtieġ li l-proċedura prevista fl-Artikolu 53b tapplika għall-atti delegati 

adottati skont dan il-paragrafu.";
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(4) jiddaħħlu l-Artikoli ▌li ġejjin:

"Artikolu 53a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 37(5), l-Artikolu 45(4) u l-Artikolu 53(1) għal 

perijodu ta' ħames snin minn ...[data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-

rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel 

ma jintemm il-perijodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha 

tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-

Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni 

mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.
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3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 37(5), fl-Artikolu 45(4) u fl-

Artikolu 53(1) tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-

delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-

jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 

Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fih.Hija ma għandhiex 

taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
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6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 37(5), l-Artikolu 45(4) u l-

Artikolu 53(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-

ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f'perijodu ta' 

xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-

Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser 

joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva 

tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 53b

Proċedura ta' urġenza

1. L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ 

mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa 

l-ebda oġġezzjoni f'konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta' att delegat 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet li 

għalihom tkun intużat il-proċedura ta’ urġenza.
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2. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista' joġġezzjona għal att delegat 

f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 53a(6). F'każ bħal dan, 

il-Kummissjoni għandha tħassar l-att immedjatament wara n-notifika tad-

deċiżjoni ta' oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

Artikolu 53c

Atti delegati separati għal setgħat delegati differenti

Il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat separat fir-rigward ta' kull 

setgħa delegata lilha skont dan ir-Regolament".

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p.1.";

(5) fl-Artikolu 54, jitħassru l-paragrafi 3 u 4.

6. Id-Direttiva 2009/126/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

21 ta' Ottubru 2009 dwar il-Fażi II tal-irkupru tal-fwar tal-petrol waqt ir-riforniment 

bil-karburant tal-vetturi bil-mutur fl-istazzjonijiet ta' servizz32

32 ĠU L 285, 31.10.2009, p. 36.
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Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza mal-istandards rilevanti mħejjija mill-Kumitat 

Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (CEN), jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-

Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE sabiex 

temenda ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2009/126/KE sabiex tadattahom għall-

progress tekniku. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq 

konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, ukoll fil-livell ta’ 

esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji 

stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' 

atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess 

ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.
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Għaldaqstant, id-Direttiva 2009/126/KE hija emendata kif ġej:

(1) L-Artikolu 8 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 8

Adattamenti tekniċi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 8a li jemendaw l-Artikoli 4 u 5 sabiex jiġu adattati għall-progress 

tekniku, fejn meħtieġ, sabiex tiżgura l-konsistenza ma' kwalunkwe standard 

rilevanti mħejji mill-Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (CEN).

Id-delega tas-setgħa msemmija fl-ewwel paragrafu ma għandhiex tapplika 

għall-effikaċja tal-qbid tal-fwar tal-petrol u l-proporzjon ta' fwar/petrol 

speċifikati fl-Artikolu 4 u għall-perijodi ta' żmien speċifikati fl-Artikolu 5.";
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(2) jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

"Artikolu 8a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 8 għal perijodu ta' ħames snin minn … [data tad-

dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar 

tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' ħames snin. Id-

delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' 

żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 

joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel 

it-tmiem ta' kull perjodu.
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3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 8 tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 

speċifikata fih.Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

delegat diġà fis-seħħ.

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
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6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 8 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 

tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-

Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3) jitħassar l-Artikolu 9.

▌

VI. EUROSTAT

▌

1. Ir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

20 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-klassifikazzjoni tal-istatistika ta' attivitajiet 

ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) 

Nru 3037/90, kif ukoll ċerti Regolamenti tal-KE dwar setturi speċifiċi tal-istatistika33

33 ĠU L 393, 30.12.2006, p.1.
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Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 jiġi adattat għall-iżviluppi ekonomiċi u 

teknoloġiċi u sabiex NACE Rev. 2 tiġi allinjata ma' klassifikazzjonijiet ekonomiċi u 

soċjali oħrajn, jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti 

f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE sabiex temenda l-Anness għal dak ir-

Regolament. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq 

konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, ukoll fil-livell ta’ 

esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji 

stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' 

atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess 

ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.
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Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 huwa emendat kif ġej:

(1) l-Artikolu 6 huwa emendat kif ġej:

(a) it-titolu jiġi sostitwit b'li ġej:

"Atti delegati u ta' implimentazzjoni";

(b) il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b'li ġej:

"2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 6a li jemenda l-Anness I sabiex jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 

ekonomiċi jew teknoloġiċi jew sabiex tallinjah ma' klassifikazzjonijiet 

ekonomiċi u soċjali oħrajn.";

(2) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 6a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.
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2. Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(2) 

għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perijodu ta' ħames snin minn … 

[data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-

Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa 

mhux iktar tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' 

ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament 

għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-

Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 

qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 6(2) tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 

speċifikata fih.Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

delegat diġà fis-seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 

fi żmien tliet xhur min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament 

Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 

mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż bi tliet 

xhur fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3) fl-Artikolu 7, jitħassar il-paragrafu 3.

▌
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2. Ir-Regolament (KE) Nru 451/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

23 ta' April 2008 li jistabbilixxi klassifikazzjoni statistika ġdida tal-prodotti skont l-

attività (KPA) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3696/9334

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 451/2008 jiġi adattat għall-iżviluppi ekonomiċi jew 

teknoloġiċi u jiġi allinjat ma' klassifikazzjonijiet ekonomiċi u soċjali oħrajn, jenħtieġ 

li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-

Artikolu 290 TFUE sabiex temenda l-Anness għal dak ir-Regolament. Huwa 

partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul 

ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, ukoll fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet 

jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 

ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi 

żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-

Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 

Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-

esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

34 ĠU L 145, 4.6.2008, p. 65.
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Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 451/2008 huwa emendat kif ġej:

(1) l-Artikolu 6 huwa emendat kif ġej:

(a) it-titolu jiġi sostitwit b'li ġej:

"Atti delegati u ta' implimentazzjoni";

(b) il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 6a li jemendaw l-Anness ▌ sabiex jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 

ekonomiċi jew teknoloġiċi jew sabiex jiġi allinjat ma' klassifikazzjonijiet 

ekonomiċi u soċjali oħrajn.

Meta teżerċita dik is-setgħa, il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-atti 

delegati ma jimponux piż jew spiża addizzjonali sinifikanti fuq l-Istati 

Membri jew fuq ir-rispondenti.";

(2) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 6a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.
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2. Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(2) 

għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perijodu ta' ħames snin minn … 

[data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-

Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa 

mhux iktar tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' 

ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament 

għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-

Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 

qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 6(2) tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 

speċifikata fih.Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

delegat diġà fis-seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 

fi żmien tliet xhur min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament 

Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 

mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż bi tliet 

xhur fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3) fl-Artikolu 7, jitħassar il-paragrafu 3.
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VII. SUQ INTERN, INDUSTRIJA, INTRAPRENDITORIJA U SMES

▌

1. Id-Direttiva tal-Kunsill 76/211/KEE tal-20 ta' Jannar 1976 fuq l-approssimazzjoni 

tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar il-prekundizzjonament bil-piż jew bil-volum ta' 

ċerti prodotti f'imballaġġ minn qabel35

Sabiex id-Direttiva 76/211/KE tiġi adattata għall-progress tekniku, jenħtieġ li tiġi 

ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 

TFUE sabiex temenda l-Annessi I u II għal dik id-Direttiva. Huwa partikolarment 

importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha 

ta’ tħejjija, ukoll fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa 

f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 

dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata 

parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 

jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-

esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-

Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

35 ĠU L 46, 21.2.1976, p. 1.
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Għaldaqstant, id-Direttiva 76/211/KEE hija emendata kif ġej:

(1) L-Artikolu 6 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 6

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 6a li jemendaw l-Annessi I u II biex jiġu adattati għall-progress 

tekniku.";

(2) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 6a

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.
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2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 6 għal perijodu ta' żmien ta' ħames snin minn … 

[data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-

Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa 

mhux iktar tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' 

ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament 

għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-

Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 

qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

▌

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 6 tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 

speċifikata fih.Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

delegat diġà fis-seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 6 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 

tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 

żmien tliet xhur min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew 

u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser 

joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva 

tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p.1.";

▌
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2. Id-Direttiva 2000/14/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Mejju 2000 

dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar emissjoni tal-ħoss fl-

ambjent minn tagħmir għall-użu ta' barra36

Sabiex id-Direttiva 2000/14/KE tiġi adattata għall-progress tekniku, jenħtieġ li tiġi 

ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 

TFUE sabiex temenda l-Anness III għal dik id-Direttiva. Huwa partikolarment 

importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha 

ta’ tħejjija, ukoll fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa 

f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 

dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata 

parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 

jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-

esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-

Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

36 ĠU L 162, 3.7.2000, p. 1.
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Għaldaqstant, id-Direttiva 2000/14/KE hija emendata kif ġej:
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(1) fl-Artikolu 18, jitħassar il-paragrafu 2;

(2) l-Artikolu 18a jiġi sostitwit b'li ġej:

"Artikolu 18a

Emendi għall-Anness III

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 18b li jemendaw l-Anness III sabiex jiġi adattat għall-progress 

tekniku. Dawk l-atti delegati ma għandu jkollhom ebda impatt dirett fuq il-

livell imkejjel tal-potenza akustika tat-tagħmir elenkat fl-Artikolu 12, b'mod 

partikolari permezz tal-inklużjoni ta' referenzi għall-istandards Ewropej 

rilevanti.";

(3) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 18b

Eżerċizzju tad-delega

1. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġett għall-

kondizzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 18a għal perijodu ta' żmien ta' ħames snin minn … 

[data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-

Kummissjoni għandha tfassal rapport b'rabta mad-delega tas-setgħa sa 

mhux aktar tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' 

ħames snin. Id-delega tas-setgħat għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal 

perijodi tal-istess tul, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 

joġġezzjonax għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel 

tmiem kull perijodu.
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3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 18a tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' 

revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. 

Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-

Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata 

hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat 

diġà fis-seħħ.

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
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6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 18a għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p.1.";
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(4) fl-Artikolu 19, jitħassar il-punt (b).

▌

3. Direttiva 2004/9/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Frar 2004 dwar l-

ispezzjoni u verifika ta' prassi tajba ta' laboratorji (GLP)37

Sabiex jiġi adottat l-adattament tekniku meħtieġ għad-Direttiva 2004/9/KE, jenħtieġ 

li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-

Artikolu 290 TFUE sabiex:

– temenda dik id-Direttiva sabiex issolvi n-nuqqas ta' qbil b'rabta mal-konformità 

mal-GLP;

– temenda l-formula tal-approvazzjoni f'dik id-Direttiva;

– temenda l-Anness I għal dik id-Direttiva sabiex tikkunsidra l-progress tekniku.

37 ĠU L 50, 20.2.2004, p. 28.
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Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa 

matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, ukoll fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-

konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim 

Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod 

partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 

jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2004/9/KE hija emendata kif ġej:

(1) fl-Artikolu 6, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b'li ġej:

"3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 6a li jemendaw din id-Direttiva sabiex jiġu riżoluti l-

kwistjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1. L-emendi għall-Anness I ma 

għandhomx ibiddlu n-natura tiegħu li jipprovdi gwida għall-proċeduri 

ta’ kontroll ta’ konformità għall-GLP u għat-twettiq ta' spezzjonijiet 

tal-faċilità tat-testijiet u l-eżamijiet tal-istudju.”;
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(2) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 6a

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 6(3) u l-Artikolu 8(2) għal perijodu ta' żmien ta' 

ħames snin minn … [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament 

emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-

delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-

perijodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża 

awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament 

Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard 

minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu..
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3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 6(3) u fl-Artikolu 8(2) tista' 

tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-

Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa 

speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-

pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 

jew f’data aktar tard speċifikata fih.Hija ma għandhiex taffettwa l-

validità ta' kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
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6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(3) u l-Artikolu 8(2) għandu jidħol 

fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-

perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-

Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi 

estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3) fl-Artikolu 7, jitħassar il-paragrafu 3;

(4) fl-Artikolu 8, il-paragrafu 2 jiġi sostitwit b'li ġej:

"2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 6a li jemendaw:

(a) il-formula fl-Artikolu 2(2);

(b) l-Anness I, sabiex tikkunsidra l-progress tekniku.".

▌
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4. Id-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-makkinarju, u 

li temenda d-Direttiva 95/16/KE38

Sabiex jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-iżviluppi ġodda, jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-

Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE sabiex 

temenda l-lista indikattiva ta' komponenti tas-sikurezza fl-Anness V għad-

Direttiva 2006/42/KE. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq 

konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, ukoll fil-livell ta’ 

esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji 

stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' 

atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess 

ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.

38 ĠU L 157, 9.6.2006, p. 24.
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Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tad-Direttiva 

Nru 2006/42/KE, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat ta' implimentazzjoni fir-

rigward tal-miżuri meħtieġa għat-trattament ta' makkinarju potenzjalment perikoluż. 

Jenħtieġ li dawk is-setgħat jiġu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) 

Nru 182/2011.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2006/42/KE hija emendata kif ġej:

(1) fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 2, it-tieni subparagrafu tal-punt (c) jiġi sostitwit 

b'li ġej:

"Lista indikattiva tal-komponenti tas-sikurezza tinsab fl-Anness V.";

(2) fl-Artikolu 8, il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b'li ġej:

"1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 21a li jemendaw l-Anness V sabiex tiġi aġġornata l-lista 

indikattiva ta' komponenti tas-sikurezza.";

(3) fl-Artikolu 9(3), it-tieni u t-tielet subparagrafi jiġu sostitwiti b'li ġej:

"Filwaqt li tieħu kont dovut tar-riżultati ta' dik il-konsultazzjoni, il-

Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri meħtieġa permezz ta' atti ta' 

implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 

f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 22(3).";
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(4) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 21a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 8(1) għal perijodu ta' żmien ta' ħames snin minn 

… [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-

Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa 

mhux iktar tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' 

ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament 

għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-

Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 

qabel it-tmiem ta' kull perjodu..
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3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 8(1) tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 

speċifikata fih.Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

delegat diġà fis-seħħ.

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
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6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 8(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 

fi żmien tliet xhur min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament 

Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 

mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p.1.";

(5) fl-Artikolu 22, il-paragrafu 3 jiġi sostitwit b'li ġej:

"3. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 

tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill*.

___________________________
* Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji 
ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-
eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU 
L 55, 28.2.2011, p. 13).".

▌
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5. Id-Direttiva 2009/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 

dwar dispożizzjonijiet komuni kemm għall-istrumenti tal-kejl kif ukoll għall-metodi 

ta' kontroll metroloġiku39

Sabiex jiġi żgurat li jsiru l-adattamenti tekniċi meħtieġa għad-Direttiva 2009/34/KE, 

jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-

Artikolu 290 TFUE biex temenda l-Annessi għal dik id-Direttiva biex tadattahom 

għall-progress tekniku. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq 

konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, ukoll fil-livell ta’ 

esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji 

stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' 

atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess 

ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.

39 ĠU L 106, 28.4.2009, p. 7.
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Sa fejn hija kkonċernata s-setgħa mogħtija fl-Artikolu 5(3), li tistabbilixxi li l-Istati 

Membri li taw l-approvazzjoni limitata ta' mudell KE għandhom japplikaw għal 

aġġustament għall-progress tekniku tal-Annessi I u II, tali approvazzjonijiet limitati 

ta' mudell KE ma għadhomx jeżistu. Għalhekk, is-setgħa mogħtija msemmija fl-

Artikolu 5(3) jenħtieġ li titħassar.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2009/34/KE hija emendata kif ġej:

(1) fl-Artikolu 5, jitħassar il-paragrafu 3;

(2) l-Artikolu 16 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 16

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 16a li jemendaw l-Annessi I u II biex jiġu adattati għall-progress 

tekniku.";
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(3) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 16a

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 16 hija 

mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta' żmien ta' ħames snin minn 

… [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-

Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa 

mhux iktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta'ta' ħames 

snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal 

perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-

Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 

qabel it-tmiem ta' kull perjodu.
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3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 16 tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard 

speċifikata fih.Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa 

speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-

pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 

jew f’data aktar tard speċifikata fih.Hija ma għandhiex taffettwa l-

validità ta' kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
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6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 16 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 

fi żmien tliet xhur min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament 

Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 

mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(4) jitħassar l-Artikolu 17.

▌

6. Id-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 

dwar l-issimplifikar tat-termini u l-kundizzjonijiet tat-trasferimenti ta' prodotti 

relatati mad-difiża fil-Komunità40

Sabiex jiġi żgurat li l-lista ta' prodotti relatati mad-difiża stabbilita fl-Anness għad-

Direttiva 2009/43/KE tkun tikkorrispondi strettament għal-Lista Militari Komuni tal-

Unjoni Ewropea, jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti 

f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE biex temenda dak l-Anness u temenda dik id-

Direttiva fir-rigward taċ-ċirkostanzi li fihom l-Istati Membri jistgħu jeżentaw it-

trasferimenti ta' prodotti relatati mad-difiża mill-obbligu ta' awtorizzazzjoni minn 

qabel. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 

xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, ukoll fil-livell ta' esperti, u li dawk il-

konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim 

Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod 

partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 

jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

40 ĠU L 146, 10.6.2009, p. 1.
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sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.
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Għaldaqstant, id-Direttiva 2009/43/KE hija emendata kif ġej:

(1) fl-Artikolu 4, il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 13a li jemendaw il-paragrafu 2, fuq it-talba ta' Stat Membru jew 

fuq inizjattiva tagħha stess, sabiex jiġu inklużi każijiet fejn:

(a) it-trasferiment isir taħt kundizzjonijiet li ma jaffettwawx l-ordni 

pubbliku jew is-sigurtà pubblika;

(b) l-obbligu ta' awtorizzazzjoni minn qabel ikun sar inkompatibbli 

mal-impenji internazzjonali tal-Istati Membri sussegwenti għall-

adozzjoni ta' din id-Direttiva;

(c) ikun meħtieġ għall-kooperazzjoni intergovernattiva, kif imsemmi 

fl-Artikolu 1(4).";
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(2) l-Artikolu 13 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 13

Emendi għall-Anness

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 13a li jemendaw il-lista ta' prodotti relatati mad-difiża stabbilita fl-

Anness, sabiex din tkun tikkorrispondi strettament għal-Lista Militari Komuni 

tal-Unjoni Ewropea.

Fejn ikun hemm raġunijiet imperattivi ta' urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-

proċedura prevista fl-Artikolu 13b għandha tapplika għall-atti delegati adottati 

skont dan l-Artikolu.'';

(3) jiddaħħlu l-Artikoli ▌li ġejjin:

"Artikolu 13a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.
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2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 4(3) u l-

Artikolu 13 hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta' żmien ta' 

ħames snin minn … [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament 

emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-

delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-

perjodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża 

awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament 

Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard 

minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 4(3) u fl-Artikolu 13 tista' tiġi 

rrevokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-

Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa 

speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-

pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 

jew f'data aktar tard speċifikata fih.  Hija ma għandhiex taffettwa l-

validità ta' kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 4(3) u l-Artikolu 13 għandu jidħol 

fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet xhur min-notifika ta' dak l-att 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-

perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-

Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonawikunu t-tnejn infurmaw . 

Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament 

Ewropew jew tal-Kunsill.
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Artikolu 13b

Proċedura ta' urġenza

1. L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ 

mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa 

l-ebda oġġezzjoni skont il-paragrafu 2. In-notifika ta' att delegat lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet li għalihom 

tkun intużat il-proċedura ta' urġenza..

2. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista' joġġezzjona għal att delegat 

f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 13a(6). F'dak il-każ, il-

Kummissjoni għandha tħassar l-att immedjatament wara n-notifika tad-

deċiżjoni ta' oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(4) jitħassar l-Artikolu 14.

▌
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7. Ir-Regolament (KE) Nru 79/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

14 ta' Jannar 2009 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi motorizzati li jaħdmu bl-

idroġenu u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE41

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 79/2009 jiġi adattat għall-progress tekniku fir-

rigward tas-sikurezza ta' vettura motorizzata li taħdem bl-idroġenu, jenħtieġ li tiġi 

ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 

TFUE biex tissupplimenta dak ir-Regolament b'rekwiżiti tekniċi għal tali vetturi, kif 

ukoll b'dispożizzjonijiet amministrattivi, mudelli għad-dokumenti amministrattivi u 

mudelli għall-immarkar. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq 

konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, ukoll fil-livell ta' esperti, 

u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. 

B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, 

il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 

jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.

41 ĠU L 35, 4.2.2009, p. 32.
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Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 79/2009 huwa emendat kif ġej:

(1) l-Artikolu 12 jiġi sostitwit b'li ġej:

''Artikolu 12

Setgħat delegati

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 12a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament fid-dawl tal-progress 

tekniku billi jiġu stabbiliti:

(a) regoli dettaljati għall-proċeduri tal-ittestjar stabbiliti fl-Annessi II sa V;

(b) regoli dettaljati dwar ir-rekwiżiti għall-installazzjoni tal-komponenti u 

tas-sistemi tal-idroġenu stabbiliti fl-Anness VI;

(c) regoli dettaljati dwar ir-rekwiżiti għall-funzjonament sikur u affidabbli 

tal-komponenti u tas-sistemi tal-idroġenu stabbiliti fl-Artikolu 5;
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(d) l-ispeċifikazzjonijiet għar-rekwiżiti li jirrigwardjaw kwalunkwe wieħed 

mill-punti li ġejjin:

(i) l-użu ta' idroġenu pur jew ta' taħlita ta' idroġenu u gass 

naturali/bijometanu;

(ii) forom ġodda ta' ħażna jew użu tal-idroġenu;

(iii) il-protezzjoni tal-vetturi mill-impatti fir-rigward tal-integrità tal-

komponenti u tas-sistemi tal-idroġenu;

(iv) ir-rekwiżiti tas-sikurezza ta' sistema integrata, li jkopru mill-anqas 

l-individwazzjoni ta' tnixxija u r-rekwiżiti li jirrigwardjaw il-gass 

mitiganti;

(v) l-iżolament elettriku u s-sikurezza elettrika;

(e) dispożizzjonijiet amministrattivi għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' 

vetturi fir-rigward tal-propulsjoni bl-idroġenu u ta' komponenti u sistemi 

tal-idroġenu;



AM\1182554MT.docx 186/347 PE637.696v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

(f) regoli dwar l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-manifatturi 

għall-finijiet tal-approvazzjoni tat-tip u l-ispezzjoni msemmija fl-

Artikolu 4(4) u (5);

(g) regoli dettaljati għall-ittikkettar jew mezzi oħrajn ta' identifikazzjoni ċara 

u rapida tal-vetturi li jaħdmu bl-idroġenu msemmija fil-punt 16 tal-

Anness VI;

u

(h) miżuri oħra meħtieġa għall-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.'';

(2) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 12a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.
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2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija msemmija fl-

Artikolu 12 hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta' żmien ta' 

ħames snin minn … [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament 

emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-

delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-

perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża 

awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament 

Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard 

minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu..

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 12 tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 

Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata 

f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni 

tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar 

tard speċifikata fih. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

delegat li jkun diġà fis-seħħ..
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 12 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 

fi żmien tliet xhur min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament 

Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 

mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3) jitħassar l-Artikolu 13.
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8. Id-Direttiva 2009/81/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 

dwar il-koordinazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta’ ċerti kuntratti ta’ xogħlijiet, 

provvisti u servizzi minn awtoritajiet jew entitajiet kontraenti fl-oqsma tad-difiża u s-

sigurtà, u li temenda d-Direttivi 2004/17/KE u 2004/18/KE42

42 ĠU L 216, 20.8.2009, p. 76.
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Sabiex id-Direttiva 2009/81/KE tiġi adattata għall-iżviluppi tekniċi, ekonomiċi u 

regolatorji, jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti 

f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE biex temenda l-ammonti ta' limitu għall-

kuntratti bil-għan li tallinjahom ma' dawk stipulati fid-Direttiva 2014/25/UE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill43, biex temenda r-referenzi għall-Vokabularju 

Komuni tal-Akkwist (nomenklatura tas-CPV) u temenda ċerti numri ta' referenza fin-

nomenklatura tas-CPV u l-proċeduri għar-referenza fl-avviżi għal ċerti intestaturi fin-

nomenklatura tas-CPV. Minħabba li d-dettalji tekniċi u l-karatteristiċi tal-apparat 

għal irċevuta elettronika jenħtieġ li jinżammu aġġornati mal-iżviluppi teknoloġiċi, 

jenħtieġ ukoll li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li temenda d-dettalji tekniċi u l-

karatteristiċi tal-apparat għal irċevuta elettronika. ]. Huwa partikolarment importanti 

li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, 

ukoll fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f'konformità 

mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-

Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni 

ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-

dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti 

tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-

Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

43 Id-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-
akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali u li 
tħassar id-Direttiva 2004/17/KE (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 243).
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Għaldaqstant, id-Direttiva 2009/81/KE hija emendata kif ġej:
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(1) jiddaħħlu l-Artikoli ▌li ġejjin:

"Artikolu 66a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija msemmija fl-Artikolu 

68(1) u l-Artikolu 69(2) hija mogħtija lill-Kummissjoni perijodu ta' 

żmien ta' ħames snin minn … [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-

rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel it-

tmiem tal-perjodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi 

estiża awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-

Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni 

mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.
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3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 68(1) u fl-Artikolu 69(2) tista' 

tiġi rrevokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-

Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa 

speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-

pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 

jew f'data aktar tard speċifikata fih. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' 

kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
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6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 68(1) u l-Artikolu (69)2 għandu 

jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa l-ebda oġġezzjoni mill-

Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet xhur min-notifika ta' 

dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi 

dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw 

lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perijodu 

għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew 

tal-Kunsill.

Artikolu 66b

Proċedura ta' urġenza

1. L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ 

mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa 

l-ebda oġġezzjoni f'konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta' att delegat 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet li 

għalihom tkun intużat il-proċedura ta' urġenza.
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2. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista' joġġezzjona għal att delegat 

f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 66a(6). F'dak il-każ, il-

Kummissjoni għandha tħassar l-att immedjatament wara n-notifika tad-

deċiżjoni ta' oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(2) fl-Artikolu 67, jitħassru l-paragrafi 3 u 4;

(3) l-Artikolu 68(1) huwa emendat kif ġej:

(a) it-tieni subparagrafu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità 

mal-Artikolu 66a li jemendaw il-limiti stabbiliti previsti fl-ewwel 

subparagrafu.";

(b) jiżdied is-subparagrafu li ġej:

"Meta jkun meħtieġ li jiġu riveduti l-limiti stabbiliti previsti fl-ewwel 

subparagrafu, filwaqt li l-limitazzjonijiet taż-żmien jipprevjenu l-użu tal-

proċedura stabbilita fl-Artikolu 66a u, għalhekk, ikun hemm raġunijiet 

imperattivi ta' urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-

Artikolu 66b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan il-

paragrafu.";
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(4) fl-Artikolu 69, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 66a li jemendaw:

(a) in-numri ta' referenza għan-nomenklatura CPV stabbiliti fl-Annessi 

I u II, sa fejn dan ma jbiddilx il-kamp ta' applikazzjoni materjali ta' 

din id-Direttiva, u l-proċeduri għal referenza fl-avviżi għal 

intestaturi partikolari fin-nomenklatura CPV fi ħdan il-kategoriji ta' 

servizzi elenkati f'dawk l-Annessi;

(b) id-dettalji u l-karatteristiċi tekniċi tat-tagħmir għar-riċeviment 

elettroniku msemmija fil-punti (a), (f) u (g) tal-Anness VIII.".

▌

VIII. ĠUSTIZZJA U KONSUMATURI

1. Id-Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE tad-19 ta’ Ottubru 1992 dwar l-introduzzjoni ta’ 

miżuri biex jinkoraġġixxu t-titjib fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għall-

ħaddiema nisa tqal u ħaddiema li welldu reċentement, jew li qed ireddgħu (l-għaxar 

Direttiva partikolari fis-sens tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)44

44 ĠU L 348, 28.11.1992, p. 1.
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Sabiex jittieħed kont tal-progress tekniku, il-bidliet fir-regolamenti jew fl-

ispeċifikazzjonijiet internazzjonali u s-sejbiet ġodda, jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-

Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f’konformità mal-Artikolu 290 tat-TFUE biex 

tagħmel emendi strettament tekniċi għall-Anness I għad-Direttiva 92/85/KEE ▌. 

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa 

matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, ukoll fil-livell ta' esperti, u li dawk il-

konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f'konformità mal-prinċipji stipulatifil-Ftehim 

Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod 

partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 

jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.

F'konformità mad-Deċiżjoni tat-22 ta' Lulju 2003, il-Kummissjoni hija assistita 

mill-Kumitat ta' Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol fit-

tħejjija, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni ta' attivitajiet fl-oqsma tas-sigurtà u s-

saħħa fuq il-post tax-xogħol.
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Għaldaqstant, id-Direttiva 92/85/KEE hija emendata kif ġej:

(1) ▌ l-Artikolu 13▌ huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 13

Emendi għall-Anness I

▌ Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati 

f'konformità mal-Artikolu 13a sabiex tagħmel emendi strettament 

tekniċi għall-Anness I, ▌ sabiex jittieħed kont tal-progress tekniku, 

il-bidliet fir-regolamenti jew fl-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali 

u s-sejbiet ġodda.

Fejn, f'każijiet debitament ġustifikati u eċċezzjonali li jinvolvu 

riskji imminenti, diretti u serji għas-saħħa u s-sikurezza fiżiċi tal-

ħaddiema u ta' persuni oħra, raġunijiet imperattivi ta' urġenza 

▌jeħtieġu azzjoni f'perijodu qasir ħafna ta' żmien, il-proċedura 

prevista fl-Artikolu 13b għandha tapplika għall-atti delegati adottati 

skont dan l-Artikolu.";
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(2) jiddaħħlu dawn ▌li ġejjin:

"Artikolu 13a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 13 hija 

mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta' 5 snin minn … [data tad-

dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa mhux aktar 

tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perijodu ta' ħames snin. Id-delega 

tas-setgħat għandha tiġi estiża awtomatikament għal perijodi tal-istess 

tul, sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma joġġezzjonax 

għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' 

kull perjodu.
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3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 13 tista’ tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard 

speċifikata fih. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

delegat diġà fis-seħħ.

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
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6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 13 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tiġix espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-

Kunsill f’perijodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu ikunu t-tnejn infurmaw lill-

Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi 

estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 13b

Proċedura ta' urġenza

1. L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ 

mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa 

l-ebda oġġezzjoni f'konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta' att delegat 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet li 

għalihom tkun intużat il-proċedura ta' urġenza.

2. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista' joġġezzjona għal att delegat 

f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 13a(6). F'każ bħal dan, 

il-Kummissjoni għandha tħassar l-att immedjatament wara n-notifika tad-

deċiżjoni ta' oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.".



AM\1182554MT.docx 202/347 PE637.696v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

2. Id-Direttiva 2008/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2008 

dwar ftehim ta' kreditu għall-konsumatur u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 

87/102/KEE45

Sabiex id-Direttiva 2008/48/KE tiġi aġġornata, jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-

Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE biex 

temenda dik id-Direttiva bil-għan li żżid suppożizzjonijiet addizzjonali għall-kalkolu 

tar-rata perċentwali annwali tal-imposta jew timmodifika s-suppożizzjonijiet 

eżistenti. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq 

konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, ukoll fil-livell ta' esperti, 

u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. 

B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, 

il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 

jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.

45 ĠU L 133, 22.5.2008, p. 66.
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Għaldaqstant, id-Direttiva 2008/48/KE hija emendata kif ġej:

(1) fl-Artikolu 19, il-paragrafu 5 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"5. Fejn meħtieġ, is-suppożizzjonijiet addizzjonali stabbiliti fl-Anness I 

jistgħu jintużaw fil-kalkolu tar-rata perċentwali annwali tal-imposta.

Jekk is-suppożizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu u fil-Parti II tal-

Anness I ma jkunux biżżejjed biex ir-rata perċentwali annwali tal-

imposta tiġi kkalkolata b’mod uniformi jew ma jkunux għadhom adatti 

għas-sitwazzjonijiet kummerċjali fis-suq, il-Kummissjoni għandha s-

setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 24a li jemendaw 

dan l-Artikolu u l-Parti II tal-Anness I biex jiżdiedu s-suppożizzjonijiet 

addizzjonali meħtieġa għall-kalkolu tar-rata perċentwali annwali tal-

imposta jew biex jiġu modifikati dawk eżistenti.";
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(2) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 24a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 19(5) hija 

mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta' ħames snin minn… [id-data 

tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa mhux aktar 

tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perijodu ta' ħames snin. Id-delega 

ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' żmien 

identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona 

għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' 

kull perjodu.
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3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 19(5) tista’ tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard 

speċifikata fih. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat 

li jkun diġà fis-seħħ.

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
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6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 19(5) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 

fi żmien tliet xhur min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament 

Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 

mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3) jitħassar l-Artikolu 25.
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IX. MOBBILTÀ U TRASPORT

▌

1. Id-Direttiva tal-Kunsill 95/50/KE tas-6 ta' Ottubru 1995 dwar proċeduri uniformi 

għal verifiki fuq it-trasport ta' merkanzija perikoluża bit-triq46

Sabiex id-Direttiva 95/50/KE tiġi adattata għall-progress tekniku u xjentifiku, 

jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-

Artikolu 290 TFUE biex temenda l-Annessi għal dik id-Direttiva, b'mod partikolari 

biex jittieħed kont tal-emendi għad-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill47. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq 

konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, ukoll fil-livell ta' esperti, 

u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. 

B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, 

il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 

jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.

46 ĠU L 249, 17.10.1995, p. 35.
47 Id-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Settembru 2008 dwar 
it-trasport intern ta' oġġetti perikolużi (ĠU L 260, 30.9.2008, p. 13).
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Għaldaqstant, id-Direttiva 95/50/KE hija emendata kif ġej:

(1) l-Artikolu 9a huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 9a

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 9aa li jemendaw l-Annessi sabiex jiġu adattati għall-progress tekniku 

u xjentifiku fl-oqsma koperti minn din id-Direttiva, b'mod partikolari biex 

jittieħed kont tal-emendi tad-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill*.

___________________________
* Id-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

24 ta' Settembru 2008 dwar it-trasport intern ta' oġġetti perikolużi (ĠU 
L 260, 30.9.2008, p. 13).";

(2) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 9aa

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.
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2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija msemmija fl-Artikolu 

9a hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta' ħames snin minn … 

[data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-

Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa 

sa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' 

ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament 

għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-

Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 

qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 9a tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard 

speċifikata fih. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat 

li jkun diġà fis-seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 9a għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu ikunu t-tnejn infurmaw lill-

Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi 

estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3) jitħassar l-Artikolu 9b.

▌
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2. Id-Direttiva 2002/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2002 

li tistabbilixxi sistema għall-monitoraġġ u l-informazzjoni dwar it-traffiku tal-

bastimenti fil-Komunità u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/75/KEE48

Sabiex id-Direttiva 2002/59/KE tiġi adattata għall-evoluzzjoni tal-liġi internazzjonali 

u tal-Unjoni u għall-esperjenza miksuba fl-implimentazzjoni tagħha, jenħtieġ li tiġi 

ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 

TFUE biex temenda:

– ir-referenzi għall-istrumenti tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali 

(OMI) u tal-Unjoni f'dik id-Direttiva, sabiex iġġibhom f'konformità mad-

dispożizzjonijiet tal-liġi internazzjonali jew tal-Unjoni,

– ċerti referenzi f'dik id-Direttiva, sabiex iġġibhom f'konformità ma' 

dispożizzjonijiet oħrajn tal-liġi internazzjonali jew tal-Unjoni;

– l-Annessi I, III u IV għal dik id-Direttiva fid-dawl tal-progress tekniku u l-

esperjenza miksuba b'dik id-Direttiva.

48 ĠU L 208, 5.8.2002, p. 10.
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Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa 

matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, ukoll fil-livell ta' esperti, u li dawk il-

konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim 

Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod 

partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 

jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2002/59/KE hija emendata kif ġej:

(1) l-Artikolu 27 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 27

Emendi

1. Fl-ambitu ta' din id-Direttiva kif definit fl-Artikolu 2, il-Kummissjoni 

għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 27a li 

jemendaw ir-referenzi għall-istrumenti tal-OMI u tal-Unjoni f'din id-

Direttiva u d-definizzjonijiet fl-Artikolu 3 u l-Annessi sabiex jinġiebu 

f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-liġi internazzjonali jew tal-Unjoni 

li ġew adottati jew emendati jew li daħlu fis-seħħ ▌.
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2. Fl-ambitu ta' din id-Direttiva kif definit fl-Artikolu 2, il-Kummissjoni 

għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 27a li 

jemendaw l-Annessi I, III u IV fid-dawl tal-progress tekniku u l-

esperjenza miksuba b'din id-Direttiva ▌.";

(2) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 27a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 27 għal perijodu ta' ħames snin minn … [data 

tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa mhux aktar 

tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' ħames snin. Id-

delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' 

żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 

joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel 

it-tmiem ta' kull perjodu.
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3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 27 tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard 

speċifikata fih. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat 

li jkun diġà fis-seħħ.

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
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6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 27 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu ikunu t-tnejn infurmaw lill-

Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi 

estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3) jitħassar l-Artikolu 28.

3. Ir-Regolament (KE) Nru 2099/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

5 ta' Novembru 2002 li jistabbilixxi Kumitat dwar l-Ibħra Protetti u l-Prevenzjoni ta' 

Tniġġis minn Bastimenti (COSS) u li jemenda r-Regolamenti dwar is-sigurtà 

marittima u l-prevenzjoni ta' tniġġis minn bastimenti49

49 ĠU L 324, 29.11.2002, p. 1.
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Sabiex tiġi aġġornata l-lista ta' atti tal-Unjoni li jirreferu għall-Kumitat dwar l-Ibħra 

Protetti u l-Prevenzjoni ta' Tniġġis minn Bastimenti (COSS) fir-Regolament (KE) 

Nru 2099/2002, jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti 

f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE biex temenda dak ir-Regolament bil-għan li 

tinkludi referenza għall-atti tal-Unjoni li jagħtu setgħat lis-COSS illi daħlu fis-seħħ. 

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa 

matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, ukoll fil-livell ta' esperti, u li dawk il-

konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim 

Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod 

partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 

jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.
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Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 2099/2002 huwa emendat kif ġej:

(1) fl-Artikolu 3, jitħassar il-paragrafu 3;

(2) l-Artikolu 7 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 7

Is-setgħat tas-COSS u l-emendi

Is-COSS għandu jeżerċita s-setgħat mogħtija lilu permezz tal-leġislazzjoni 

marittima tal-Unjoni fis-seħħ.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 7a li jemendaw il-punt 2 tal-Artikolu 2 sabiex jiġu inklużi referenza 

għall-atti tal-Unjoni li jagħtu setgħat lis-COSS illi daħlu fis-seħħ wara l-

adozzjoni ta' dan ir-Regolament.";



AM\1182554MT.docx 218/347 PE637.696v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

(3) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 7a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 7 għal perijodu ▌ta' ħames snin minn … [data 

tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar 

tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' ħames snin. Id-

delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' 

żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 

joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel 

it-tmiem ta' kull perjodu.
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3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 7 tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard 

speċifikata fih. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat 

li jkun diġà fis-seħħ.

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
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6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 7 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 

tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-

Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.".
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4. Id-Direttiva 2003/25/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' April 2003 

dwar il-ħtiġiet ta' stabbiltà speċifiċi għall-vapuri tal-passiġġieri ro-ro50

Sabiex id-Direttiva 2003/25/KE tiġi adattata għall-progress tekniku, għall-iżviluppi 

fil-livell internazzjonali u għall-esperjenza miksuba fl-implimentazzjoni tagħha, 

jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-

Artikolu 290 TFUE biex temenda l-Annessi għal dik id-Direttiva. Huwa 

partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul 

ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, ukoll fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet 

jiġu mwettqa f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 

ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi 

żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-

Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 

Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-

esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

50 ĠU L 123, 17.5.2003, p. 22.
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Għaldaqstant, id-Direttiva 2003/25/KE hija emendata kif ġej:

(1) l-Artikolu 10 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 10

Emenda tal-Annessi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 10a li jemendaw l-Annessi sabiex jittieħed kont tal-iżviluppi fil-livell 

internazzjonali, b'mod partikolari fl-OMI, u biex tittejjeb l-effettività ta' din id-

Direttiva fid-dawl tal-esperjenza u l-progress tekniku.";

(2) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 10a

Eżerċizzju tad-delega

1. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-

Artikolu 10 soġġett għall-kondizzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu.
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2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 10 għal perijodu ta' ħames snin minn … [data 

tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar 

tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' ħames snin.Id-

delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' 

żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 

joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel 

it-tmiem ta' kull perjodu.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 10 tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard 

speċifikata fih. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat 

li jkun diġà fis-seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 10 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3) jitħassar l-Artikolu 11.
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5. Id-Direttiva 2003/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Lulju 2003 

dwar il-kwalifika inizjali u taħriġ perijodiku ta' sewwieqa ta' ċerti vetturi tat-triq 

għat-trasport ta' prodotti jew passiġġieri, li temenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) 

Nru 3820/85 u d-Direttiva tal-Kunsill 91/439/KEE u li tħassar id-Direttiva tal-

Kunsill 76/914/KEE51

Sabiex id-Direttiva 2003/59/KE tiġi adattata għall-progress xjentifiku u tekniku, 

jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-

Artikolu 290 TFUE biex temenda l-Annessi I u II għal dik id-Direttiva. Huwa 

partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul 

ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, ukoll fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet 

jiġu mwettqa f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 

ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi 

żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-

Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 

Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-

esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

51 ĠU L 226, 10.9.2003, p. 4.
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Għaldaqstant, id-Direttiva 2003/59/KE hija emendata kif ġej:

(1) l-Artikolu 11 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 11

Adattament għall-progress xjentifiku u tekniku

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 11a li jemendaw l-Annessi I u II biex jiġu adattati għall-progress 

tekniku u xjentifiku.";

(2) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 11a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu..
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2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 11 għal perijodu ta' ħames snin minn … [data 

tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar 

tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' ħames snin. Id-

delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' 

żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 

joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel 

it-tmiem ta' kull perjodu.

.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 11 tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard 

speċifikata fih. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat 

li jkun diġà fis-seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 11 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex sejrinjoġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż 

b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3) jitħassar l-Artikolu 12.

▌
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6. Ir-Regolament (KE) Nru 785/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

21 ta' April 2004 dwar ir-rekwiżiti tal-assigurazzjoni tat-trasportaturi tal-ajru u l-

operaturi tal-ajruplani52

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 785/2004 jiġi adattat għall-evoluzzjoni tal-liġi 

internazzjonali, jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti 

f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE biex tkun tista' temenda ċerti valuri f'dak ir-

Regolament fid-dawl tal-emendi fil-ftehimiet internazzjonali. Huwa partikolarment 

importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha 

ta' tħejjija, ukoll fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa 

f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 

dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata 

parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 

jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-

esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-

Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

52 ĠU L 138, 30.4.2004, p. 1.
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Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 785/2004 huwa emendat kif ġej:

(1) fl-Artikolu 6, il-paragrafu 5 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"5. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 8a li jemendaw il-valuri msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3 ta' dan 

l-Artikolu, meta l-emendi għall-ftehimiet internazzjonali rilevanti 

jagħmlu dan neċessarju.";

(2) fl-Artikolu 7, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 8a li jemendaw il-valuri msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-

Artikolu, meta l-emendi għall-ftehimiet internazzjonali rilevanti jagħmlu 

dan neċessarju.";
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(3) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 8a 

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2. Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(5) u l-

Artikolu 7(2) hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta' ħames 

snin minn … [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament 

emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-

delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-

perijodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża 

awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament 

Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard 

minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.
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3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 6(5) u fl-Artikolu 7(2) tista' 

tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-

Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa 

speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-

pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 

jew f'data aktar tard speċifikata fih. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' 

kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
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6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(5) u l-Artikolu 7(2) għandu jidħol 

fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak 

il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw 

lill-Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu 

jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-

Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(4) fl-Artikolu 9, jitħassar il-paragrafu 3.
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7. Ir-Regolament (KE) Nru 789/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

21 ta' April 2004 dwar it-trasferiment tal-bastimenti tat-tagħbija u tal-passiġġieri bejn 

ir-reġistri ġewwa l-Komunità u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) 

Nru 613/9153

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 789/2004 jiġi adattat għall-iżviluppi fil-livell 

internazzjonali, b'mod partikolari fl-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali, u 

biex tittejjeb l-effettività ta' dak ir-Regolament fid-dawl tal-esperjenza u l-progress 

tekniku, jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti 

f'konformità mal-Artikolu 290  Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni 

twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, ukoll fil-livell 

ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f'konformità mal-prinċipji 

stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' 

atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess 

ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.

53 ĠU L 138, 30.4.2004, p. 19.
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Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 789/2004 huwa emendat kif ġej:

(1) fl-Artikolu 7, jitħassar il-paragrafu 3;

(2) fl-Artikolu 9, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"1. Fl-ambitu ta' dan ir-Regolament kif definit fl-Artikolu 3, il-

Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 9a li jemendaw id-definizzjonijiet fl-Artikolu 2 sabiex jittieħed 

kont tal-iżviluppi fil-livell internazzjonali, b'mod partikolari fl-OMI, u 

biex tittejjeb l-effettività ta' din id-Direttiva fid-dawl tal-esperjenza u l-

progress tekniku ▌.";
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(3) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 9a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu..

2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikolu 9(1) hija 

mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta' ħames snin minn … [data 

tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar 

tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' ħames snin. Id-

delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' 

żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 

joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel 

it-tmiem ta' kull perjodu.
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3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 9(1) tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. . Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard 

speċifikata fih. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat 

li jkun diġà fis-seħħ..

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
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6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 9(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.".

▌

8. Id-Direttiva 2005/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

7 ta' Settembru 2005 dwar is-Servizzi Armonizzati ta' Informazzjoni tax-Xmajjar 

(RIS) f'passaġġi fuq l-ilma interni fil-Komunità54

54 ĠU L 255, 30.9.2005, p. 152.
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Sabiex id-Direttiva 2005/44/KE tiġi adattata għall-progress tekniku u tittieħed 

kunsiderazzjoni tal-esperjenza miksuba mill-applikazzjoni tagħha, jenħtieġ li tiġi 

ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 

TFUE biex temenda l-Annessi I u II għal dik id-Direttiva. Huwa partikolarment 

importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha 

ta' tħejjija, ukoll fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa 

f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 

dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata 

parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 

jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-

esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-

Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.
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Għaldaqstant, id-Direttiva 2005/44/KE hija emendata kif ġej:

(1) l-Artikolu 10 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 10

Emendi għall-Annessi I u II

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 10a li jemendaw l-Annessi I u II fid-dawl tal-esperjenza miksuba mill-

applikazzjoni ta' din id-Direttiva u sabiex jadattaw dawk l-Annessi għall-

progress tekniku.";

(2) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 10a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.
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2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 10 għal perijodu ta' ħames snin minn … [data 

tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar 

tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' ħames snin. Id-

delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' 

żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 

joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel 

it-tmiem ta' kull perjodu.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 10 tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard 

speċifikata fih. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat 

li jkun diġà fis-seħħ..
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 10 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3) fl-Artikolu 11, jitħassar il-paragrafu 4.



AM\1182554MT.docx 243/347 PE637.696v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

9. Id-Direttiva 2005/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

26 ta' Ottubru 2005 dwar it-titjib tas-sigurtà fil-portijiet55

Sabiex jiġu aġġornati l-miżuri tekniċi meħtieġa biex jiżguraw is-sigurtà fil-portijiet 

fuq bażi regolari, jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti 

f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE biex temenda l-Annessi I sa IV għad-

Direttiva 2005/65/KE. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq 

konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta' tħejjija, ukoll fil-livell ta' esperti, 

u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. 

B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, 

il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 

jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.

55 ĠU L 310, 25.11.2005, p. 28.
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Għaldaqstant, id-Direttiva 2005/65/KE hija emendata kif ġej:

(1) l-Artikolu 14 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 14

Emendi għall-Annessi I sa IV

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 14a li jemendaw l-Annessi I sa IV sabiex jiġu adattati għall-

esperjenza miksuba fl-implimentazzjoni tagħhom mingħajr ma jitwessa' l-

ambitu ta' din id-Direttiva.

Meta, fil-każ tal-emendi meħtieġa għall-adattament tal-Annessi I sa IV, ir-

raġunijiet imperattivi ta' urġenza jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-

Artikolu 14b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-

Artikolu.";

(2) jiddaħħlu l-Artikoli ▌li ġejjin:

"Artikolu 14a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.
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2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 14 għal perijodu ta' ħames snin minn … [data 

tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar 

tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' ħames snin. Id-

delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' 

żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 

joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel 

it-tmiem ta' kull perjodu.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 14 tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard 

speċifikata fih. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat 

li jkun diġà fis-seħħ..
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 14 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.
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Artikolu 14b

Proċedura ta' urġenza

1. L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ 

mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa 

l-ebda oġġezzjoni f'konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta' att delegat 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet li 

għalihom tkun intużat il-proċedura ta' urġenza.

2. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista' joġġezzjona għal att delegat 

f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 14a(6). F'każ bħal dan, 

il-Kummissjoni għandha tħassar l-att immedjatament wara n-notifika tad-

deċiżjoni ta' oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3) jitħassar l-Artikolu 15.
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10. Ir-Regolament (KE) Nru 2111/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' 

Diċembru 2005 dwar l-istabbiliment ta’ lista Komunitarja ta’ kumpanniji tal-ajru li 

huma suġġetti għal projbizzjoni ta’ operar fil-Komunità u li jinforma lill-passiġġieri 

tat-trasport bl-ajru dwar l-identità tal-kumpannija tal-ajru li topera, u li tħassar l-

Artikolu 9 tad-Direttiva 2004/36/KE56

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 2111/2005 jiġi adattat għall-progress tekniku u 

xjentifiku u biex jiġu speċifikati aktar il-proċeduri applikabbli, jenħtieġ li tiġi 

ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 

TFUE biex temenda l-Anness għal dak ir-Regolament u tissupplimenta dak ir-

Regolament b'regoli dettaljati fir-rigward ta' ċerti proċeduri. Huwa partikolarment 

importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha 

ta' tħejjija, ukoll fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa 

f'konformità mal-prinċipji stipulati  fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 

2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata 

parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 

jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-

esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-

Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

56 ĠU L 344, 27.12.2005, p. 15.
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Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 2111/2005 huwa emendat kif ġej:

(1) fl-Artikolu 3, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"2. Il-kriterji komuni biex tiġi imposta projbizzjoni operattiva fuq 

trasportatur tal-ajru, li għandhom ikunu bbażati fuq l-istandards rilevanti 

tas-sikurezza, huma stabbiliti fl-Anness u minn hawn 'il quddiem issir 

referenza għalihom bħala "kriterji komuni".

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 14a li jemendaw l-Anness sabiex jiġu mmodifikati l-kriterji 

komuni bil-għan li jiġu kkunsidrati l-iżviluppi tekniċi u xjentifiċi.";

(2) l-Artikolu 8 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 8

Regoli dettaljati

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 14a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistipula regoli 

dettaljati fir-rigward tal-proċeduri msemmija f'dan il-Kapitolu filwaqt li 

jittieħed kont debitu tal-ħtieġa li jittieħdu deċiżjonijiet malajr fuq l-

aġġornament tal-lista Komunitarja.
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Meta, fil-każ tal-miżuri msemmija fl-ewwel paragrafu, ir-raġunijiet imperattivi 

ta' urġenza jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 14b għandha 

tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.";

(3) jiddaħħlu l-Artikoli ▌li ġejjin:

"Artikolu 14a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 3(2) u l-Artikolu 8 għal perijodu ta' ħames snin 

minn …[data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-

Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa 

mhux iktar tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' 

ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament 

għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-

Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 

qabel it-tmiem ta' kull perjodu.
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3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 3(2) u fl-Artikolu 8 tista' tiġi 

rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 

Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' 

setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu 

ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża 

awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament 

Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard 

minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.



AM\1182554MT.docx 252/347 PE637.696v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 3(2) u l-Artikolu 8 għandu jidħol fis-

seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill f'perijodu ta' xahar min-notifika ta' dak l-att 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak 

il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw 

lill-Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu 

jiġi estiż b'xahar fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 14b

Proċedura ta' urġenza

1. L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ 

mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa 

l-ebda oġġezzjoni f'konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta' att delegat 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet li 

għalihom tkun intużat il-proċedura ta' urġenza.

2. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista' joġġezzjona għal att delegat 

f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 14a(6). F'każ bħal dan, 

il-Kummissjoni għandha tħassar l-att immedjatament wara n-notifika tad-

deċiżjoni ta' oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";
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(4) fl-Artikolu 15, jitħassar il-paragrafu 4.

▌

11. Ir-Regolament (KE) Nru 336/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

15 ta' Frar 2006 dwar l-implimentazzjoni tal-Kodiċi Internazzjonali dwar l-

Amministrazzjoni tas-Sigurtà fi ħdan il-Komunità u li jħassar ir-Regolament tal-

Kunsill (KE) Nru 3051/9557

Sabiex jiġu aġġornati d-dispożizzjonijiet dwar l-implimentazzjoni tal-Kodiċi 

Internazzjonali dwar il-Ġestjoni tas-Sikurezza, jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-

Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE biex 

temenda l-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 336/2006. Huwa partikolarment 

importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha 

ta' tħejjija, ukoll fil-livell ta' esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa 

f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 

dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata 

parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 

jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-

esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-

Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

57 ĠU L 64, 4.3.2006, p. 1.
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Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 336/2006 huwa emendat kif ġej:

(1) fl-Artikolu 11, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"2. Fl-ambitu ta' dan ir-Regolament kif definit fl-Artikolu 3, il-

Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 11a li jemendaw l-Anness II sabiex jittieħed kont tal-iżviluppi 

fil-livell internazzjonali u, b'mod partikolari, fl-OMI, jew biex tittejjeb l-

effettività ta' dan ir-Regolament fid-dawl tal-esperjenza miksuba fl-

implimentazzjoni tiegħu.";

(2) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 11a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu..
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2. Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 11(2) 

għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perijodu ta' ħames snin minn … 

[data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-

Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa 

mhux iktar tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' 

ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament 

għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-

Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 

qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 11(2) tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard 

speċifikata fih. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat 

li jkun diġà fis-seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 11(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

▌
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(3) fl-Artikolu 12, jitħassar il-paragrafu 3.

12. Id-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

24 ta' Settembru 2008 dwar it-trasport intern ta' oġġetti perikolużi58

Sabiex id-Direttiva 2008/68/KE tiġi adattata għall-progress tekniku u xjentifiku, 

jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-

Artikolu 290 TFUE biex temenda l-Annessi għal dik id-Direttiva. Huwa 

partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul 

ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, ukoll fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet 

jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 

ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi 

żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-

Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 

Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-

esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

58 ĠU L 260, 30.9.2008, p. 13.
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Għaldaqstant, id-Direttiva 2008/68/KE hija emendata kif ġej:

(1) fl-Artikolu 8, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 8a li jemendaw l-Annessi sabiex jittieħed kont tal-emendi 

għall-ADR, RID u ADN, b'mod partikolari dawk relatati mal-progress 

xjentifiku u tekniku, inkluż l-użu ta' teknoloġiji ta' insegwiment u traċċar 

▌.";

(2) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 8a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu..
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2. Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8(1) 

għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perijodu ta' ħames snin minn … 

[data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-

Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa 

mhux iktar tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' 

ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament 

għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-

Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 

qabel it-tmiem ta' kull perjodu..

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 8(1) tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard 

speċifikata fih. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat 

li jkun diġà fis-seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 8(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3) fl-Artikolu 9, jitħassar il-paragrafu 3.

▌
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13. Id-Direttiva 2009/15/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 

dwar ir-regoli u l-istandards komuni għall-organizzazzjonijiet għall-ispezzjoni u l-

perizji tal-vapuri u għall-attivitajiet rilevanti tal-amministrazzjonijiet marittimi59

Sabiex id-Direttiva 2009/15/KE tiġi adattata għall-evoluzzjoni tal-istrumenti 

internazzjonali rilevanti u biex jiġu mmodifikati l-ammonti massimi pagabbli biex 

jikkumpensaw lil dawk korruti, jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li 

tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE biex temenda dik id-Direttiva 

sabiex:

– tinkorpora l-emendi sussegwenti għal ċerti konvenzjonijiet internazzjonali, 

protokolli, kodiċijiet u riżoluzzjonijiet relatati magħhom illi daħlu fis-seħħ;

– tbiddel ċerti ammonti speċifikati fihom.

59 ĠU L 131, 28.5.2009, p. 47.
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Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa 

matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, ukoll fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-

konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim 

Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod 

partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 

jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.

Għaldaqstant, id-Direttiva 2009/15/KE hija emendata kif ġej:

(1) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 5a

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu..
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2. Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 7(1) 

għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perijodu ta' ħames snin minn … 

[data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-

Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa 

mhux iktar tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' 

ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament 

għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-

Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 

qabel it-tmiem ta' kull perjodu..

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 7(1) tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard 

speċifikata fih. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat 

li jkun diġà fis-seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 7(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";
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(2) fl-Artikolu 6, jitħassar il-paragrafu 3;

(3) fl-Artikolu 7, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 5a li jemendaw din id-Direttiva, mingħajr ma jitwessa' l-ambitu 

tagħha, sabiex:

(a) tinkorpora, għall-finijiet ta' din id-Direttiva, l-emendi sussegwenti 

għall-konvenzjonijiet, il-protokolli, il-kodiċijiet u r-riżoluzzjonijiet 

internazzjonali relatati magħha msemmija fl-Artikolu 2(d), fl-

Artikolu 3(1) u fl-Artikolu 5(2), li daħlu fis-seħħ;

(b) tbiddel l-ammonti speċifikati fil-punt (b)(ii) u (iii) tal-

Artikolu 5(2).".

▌
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14. Ir-Regolament (KE) Nru 391/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

23 ta' April 2009 dwar ir-regoli u l-istandards komuni għall-organizzazzjonijiet 

għall-ispezzjoni u l-perizji tal-vapuri60

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 391/2009 jiġi kkompletat u adattat għall-evoluzzjoni 

tar-regoli internazzjonali, jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li 

tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE:

– temenda l-kriterji minimi stabbiliti fl-Anness I għal dak ir-Regolament billi 

tieħu kont, b'mod partikolari, tad-deċiżjonijiet rilevanti tal-OMI;

– tissupplimenta dak ir-Regolament bi kriterji biex titkejjel l-effettività tar-regoli 

u tal-proċeduri, kif ukoll il-prestazzjoni tal-organizzazzjonijiet rikonoxxuti fir-

rigward tas-sikurezza u l-prevenzjoni tat-tniġġis mill-vapuri kklassifikati 

tagħhom, filwaqt li tqis b'mod partikolari d-data prodotta mill-Memorandum ta' 

Qbil ta' Pariġi dwar il-Kontroll mill-Istat tal-Port jew minn skemi simili oħrajn;

60 ĠU L 131, 28.5.2009, p. 11.
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- tissupplimenta dak ir-Regolament bi kriterji biex jiġi ddeterminat meta tali 

prestazzjoni għandha titqies bħala theddida inaċċettabbli għas-sikurezza jew 

għall-ambjent, li jistgħu jieħdu inkunsiderazzjoni ċ-ċirkostanzi speċifiċi li 

jaffettwaw organizzazzjonijiet ta' daqs iżgħar jew speċjalizzati ħafna;

- tissupplimenta dak ir-Regolament b'regoli dettaljati dwar il-multi u l-ħlasijiet 

perjodiċi ta' penali u l-irtirar tar-rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet għall-

ispezzjoni u l-perizji tal-vapuri.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa 

matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, ukoll fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-

konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim 

Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod 

partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 

jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.
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Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 391/2009 huwa emendat kif ġej:

(1) fl-Artikolu 12, jitħassar il-paragrafu 4;

(2) fl-Artikolu 13, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 14a li jemendaw l-Anness I, mingħajr ma jitwessa' l-ambitu 

tiegħu, sabiex jiġu aġġornati l-kriterji minimi stabbiliti fih, filwaqt li 

jittieħed kont, b'mod partikolari, tad-deċiżjonijiet rilevanti tal-OMI.";

(3) fl-Artikolu 14, il-paragrafi 1 u 2 jiġu sostitwiti b'dawn li ġejjin:

"1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 14a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi 

dan li ġej:
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(a) il-kriterji biex titkejjel l-effettività tar-regoli u tal-proċeduri, kif 

ukoll il-prestazzjoni tal-organizzazzjonijiet rikonoxxuti fir-rigward 

tas-sikurezza u l-prevenzjoni tat-tniġġis mill-vapuri kklassifikati 

tagħhom, filwaqt li tqis b'mod partikolari d-data mill-Memorandum 

ta' Qbil ta' Pariġi dwar il-Kontroll mill-Istat tal-Port jew minn 

skemi simili oħrajn;

(b) il-kriterji biex jiġi determinat meta tali prestazzjoni għandha titqies 

bħala theddida inaċċettabbli għas-sikurezza jew għall-ambjent, li 

jistgħu jieħdu kont taċ-ċirkostanzi speċifiċi li jaffettwaw 

organizzazzjonijiet ta' daqs iżgħar jew speċjalizzati ħafna.

2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 14a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi 

regoli dettaljati dwar l-impożizzjoni ta' multi u ħlasijiet perjodiċi ta' 

penali skont l-Artikolu 6 u, jekk ikun meħtieġ, fir-rigward tal-irtirar tar-

rikonoxximent tal-organizzazzjonijiet għall-ispezzjoni u l-perizji tal-

vapuri skont l-Artikolu 7.";
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(4) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 14a

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu..

2. Is-setgħa ta' adozzjoni tal-atti delegati msemmija fl-Artikolu 13(1) u l-

Artikolu 14(1) u (2) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perijodu 

▌ta' ħames snin minn … [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament 

emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-

delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-

perijodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża 

awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament 

Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard 

minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu..
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3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 13(1) u fl-Artikolu 14(1) u (2) 

tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-

Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa 

speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-

pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 

jew f’data aktar tard speċifikata fih. M’għandhiex taffettwa l-validità ta' 

kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
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6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 13(1) u l-Artikolu 14(1) u (2) għandu 

jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-

Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' 

dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-

iskadenza ta' dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-

tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-

perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament 

Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.".

15. Ir-Regolament (KE) Nru 392/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

23 ta' April 2009 dwar ir-responsabbiltà ta' trasportaturi ta' passiġġieri bil-baħar fil-

każ ta' aċċidenti61

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 392/2009 jiġi adattat għal regoli internazzjonali u 

tal-Unjoni oħrajn, jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti 

f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE biex:

61 ĠU L 131, 28.5.2009, p. 24.
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– temenda l-Anness I għal dak ir-Regolament sabiex tinkorpora l-emendi għad-

dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta' Ateni dwar il-Ġarr bil-Baħar ta' 

Passiġġieri u l-Bagalji tagħhom, 1974 kif emendata bil-Protokoll tal-2002;

– temenda l-limiti stabbiliti fl-Anness I għal dak ir-Regolament għall-vapuri tal-

Klassi B skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2009/45/KE tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill62;

– temenda l-Anness II għal dak ir-Regolament sabiex tinkorpora l-emendi għad-

dispożizzjonijiet tal-Linji Gwida tal-OMI.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa 

matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, ukoll fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-

konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim 

Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod 

partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 

jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.

62 Id-Direttiva 2009/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 dwar regoli 
u standards ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri (ĠU L 163, 25.6.2009, p. 1).
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Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 392/2009 huwa emendat kif ġej:

(1) l-Artikolu 9 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 9

Emenda tal-Annessi

1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 9a li jemendaw l-Anness I għal dan ir-Regolament sabiex jiġu 

inkorporati l-emendi għal-limiti stabbiliti fl-Artikolu 3(1), fl-

Artikolu 4bis(1), fl-Artikolu 7(1) u fl-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni ta' 

Ateni bil-għan li jiġu kkunsidrati d-deċiżjonijiet meħuda skont l-

Artikolu 23 ta' dik il-Konvenzjoni.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta, sal-31 ta' Diċembru 2016, 

abbażi ta' valutazzjoni tal-impatt adegwata, atti delegati f'konformità 

mal-Artikolu 9a li jemenda l-limiti stabbiliti fl-Anness I għal dan ir-

Regolament għall-vapuri tal-Klassi B skont l-Artikolu 4 tad-

Direttiva 2009/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*, filwaqt li 

jittieħed kont ▌ tal-konsegwenzi għan-nollijiet u l-ħila tas-suq li jikseb 

polza ta' assigurazzjoni bi prezz li jista' jintlaħaq fil-livell meħtieġ fl-

isfond tal-politika ta' tisħiħ tad-drittijiet tal-passiġġieri, kif ukoll in-natura 

staġjonali ta' ftit mit-traffiku.
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2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 9a li jemendaw l-Anness II sabiex jiġu inkorporati emendi għad-

dispożizzjonijiet tal-Linji Gwida tal-OMI.

___________________________
* Id-Direttiva 2009/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

6 ta' Mejju 2009 dwar regoli u standards ta' sigurtà għal vapuri tal-
passiġġieri (ĠU L 163, 25.6.2009, p. 1).";

(2) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 9a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu..



AM\1182554MT.docx 276/347 PE637.696v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 9(1) u (2) għal perijodu ta' ħames snin minn … 

[data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-

Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa 

mhux iktar tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' 

ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament 

għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-

Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 

qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 9(1) u (2) tista' tiġi rrevokata 

fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard 

speċifikata fih. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat 

li jkun diġà fis-seħħ.



AM\1182554MT.docx 277/347 PE637.696v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 9(1) u (2) għandu jidħol fis-seħħ biss 

jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew 

jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3) jitħassar l-Artikolu 10.

▌
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X. SAĦĦA U SIKUREZZA ALIMENTARI

▌

1. Ir-Regolament (KE) Nru 141/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' 

Diċembru 1999 dwar il-prodotti mediċinali orfni63

Sabiex jinkisbu l-objettivi tar-Regolament (KE) Nru 141/2000, jenħtieġ li tiġi 

ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 

TFUE biex tissupplimenta dak ir-Regolament b'definizzjonijiet ta' "prodott 

mediċinali simili" u "superjorità klinika". Huwa partikolarment importanti li l-

Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, 

ukoll fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f’konformità 

mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-

Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni 

ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-

dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti 

tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-

Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

63 ĠU L 18, 22.1.2000, p. 1.
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Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 141/2000 huwa emendat kif ġej:

(1) fl-Artikolu 8, il-paragrafu 4 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"4. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 10b sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament permezz tal-

adozzjoni tad-definizzjonijiet ta' "prodott mediċinali simili" u 

"superjorità klinika".";

(2) fl-Artikolu 10a, jitħassar il-paragrafu 3;

(3) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 10b

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu..
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2. Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8(4) 

għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perijodu ta' ħames snin minn … 

[data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-

Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa 

mhux iktar tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' 

ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament 

għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-

Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 

qabel it-tmiem ta' kull perjodu..

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 8(4) tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard 

speċifikata fih. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat 

li jkun diġà fis-seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 8(4) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.".
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2. Id-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Marzu 2001 

dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta' organiżmi modifikati ġenetikament u li 

tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/220/KEE64

Sabiex jinkisbu l-objettivi tad-Direttiva 2001/18/KE, jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-

Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE biex 

temenda l-Annessi għal dik id-Direttiva u tissupplimenta dik id-Direttiva bi:

– kriterji derogatorji u rekwiżiti ta' informazzjoni għan-notifika għat-tqegħid fis-

suq ta' ċerti tipi ta' organiżmi ġenetikament modifikati (OĠM);

– limiti minimi li taħthom il-prodotti fejn ma jistgħux jiġu esklużi traċċi 

aċċidentali u teknikament inevitabbli ta' OĠM awtorizzati ma għandhomx 

bżonn jiġu ttikkettati bħala OĠM;

– limiti stabbiliti aktar baxxi minn 0,9 %, li taħthom ir-rekwiżiti tal-ittikkettar 

stabbiliti fid-Direttiva ma japplikawx għat-traċċi ta' OĠM fil-prodotti maħsuba 

għal ipproċessar dirett;

64 ĠU L 106, 17.4.2001, p.1.
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– rekwiżiti speċifiċi tal-ittikkettar għall-OĠM li ma jitqiegħdux fis-suq skont it-

tifsira ta' din id-Direttiva.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa 

matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, ukoll fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-

konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim 

Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod 

partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 

jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.
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Għaldaqstant, id-Direttiva 2001/18/KE hija emendata kif ġej:

(1) l-Artikolu 16 huwa emendat kif ġej:

(a) fil-paragrafu 2, l-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

''Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità 

mal-Artikolu 29a sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi 

l-kriterji u r-rekwiżiti tal-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, kif 

ukoll kwalunkwe rekwiżit xieraq għal sommarju tad-dossier, wara 

konsultazzjoni tal-Kumitat Xjentifiku rilevanti. Il-kriterji u r-rekwiżiti ta' 

informazzjoni għandhom ikunu tali li jassiguraw livell għoli ta' sigurtà 

lis-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u jkunu bbażati fuq evidenza xjentifika 

disponibbli fuq din is-sigurtà u mill-esperjenza miksuba mir-rilaxx ta' 

GMOs komparabbli.";
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(b) il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"3. Qabel ma tadotta atti delegati skont il-paragrafu 2, il-Kummissjoni 

għandha tagħmel il-proposta disponibbli għall-pubbliku. Il-

pubbliku jista' jagħmel kummenti lill-Kummissjoni fi żmien 60 

jum. Il-Kummissjoni għandha tibgħat kwalunkwe dokumenti bħal 

dawn, flimkien ma' analiżi, lill-esperti msemmija fl-Artikolu 

29a(4).";

(2) l-Artikolu 21 huwa emendat kif ġej:

(a) il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"2. Għall-prodotti fejn ma jistgħux jiġu esklużi traċċi aċċidentali jew 

teknikament inevitabbli ta' OĠM awtorizzati, il-Kummissjoni 

għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 

29a sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi limiti 

minimi li taħthom dawn il-prodotti ma għandhomx bżonn jiġu 

ttikkettati f'konformità mal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu. Il-livelli 

ta' limitu għandhom jiġu stabbiliti skont il-prodott ikkonċernat.";
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(b) fil-paragrafu 3, it-tieni subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati, f'konformità 

mal-Artikolu 29a sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi 

l-limiti msemmija fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu.";

(3) fl-Artikolu 26, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 29a li jemendaw l-Anness IV billi jiġu stabbiliti rekwiżiti 

speċifiċi tal-ittikkettar msemmija fil-paragrafu 1, mingħajr ma jiġu 

dupplikati jew jinħolqu inkonsistenzi mad-dispożizzjonijiet dwar l-

ittikkettar stipulati fil-leġislazzjoni tal-Unjoni eżistenti. Fit-twettiq ta' 

dan, jenħtieġ li jittieħed kont, kif xieraq, tad-dispożizzjonijiet dwar l-

ittikkettar stabbiliti mill-Istati Membri f'konformità mal-leġislazzjoni tal-

Unjoni.";



AM\1182554MT.docx 287/347 PE637.696v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

(4) l-Artikolu 27 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 27

Adattament tal-Annessi għall-progress tekniku

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 29a li jemendaw it-Taqsimiet C u D tal-Anness II, l-Annessi III sa VI 

u t-Taqsima C tal-Anness VII, sabiex jiġu adattati għall-progress tekniku.";

(5) jiddaħħal ▌l-Artikolu li ġej:

"Artikolu 29a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu..
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2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 16(2), fl-Artikolu 21(2) u (3), fl-Artikolu 26(2) u 

fl-Artikolu 27 għal perijodu ta' ħames snin minn … [data tad-dħul fis-

seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha 

tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar tard minn 

disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' ħames snin. Id-delega ta' 

setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' żmien 

identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona 

għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' 

kull perjodu..

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 16(2), fl-Artikolu 21(2) u (3), 

fl-Artikolu 26(2) u fl-Artikolu 27 tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin 

mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha 

ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Hija għandha 

ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. Hija ma 

għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-

seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 16(2), l-Artikolu 21(2) u (3), l-

Artikolu 26(2) u l-Artikolu 27 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun 

ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-

Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";
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(6) fl-Artikolu 30, jitħassar il-paragrafu 3.

3. Id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Novembru 

2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x'jaqsam ma' prodotti mediċinali għall-

użu mill-bniedem65

Sabiex jinkisbu l-objettivi tad-Direttiva 2001/83/KE, jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-

Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE biex:

– temenda dik id-Direttiva fir-rigward ta' waħda mill-kondizzjonijiet li jridu 

jissodisfaw il-prodotti mediċinali omeopatiċi sabiex jibbenifikaw minn 

proċedura ta' reġistrazzjoni simplifikata u speċjali jekk l-evidenza xjentifika 

ġdida titlob dan;

– temenda dik id-Direttiva fir-rigward tat-tipi ta' operazzjonijiet li jitqiesu bħala 

li jikkostitwixxu l-manifattura ta' sustanzi attivi li jintużaw bħala materjali tal-

bidu, biex jittieħed kont tal-progress tekniku u xjentifiku;

65 ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67.
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– temenda l-Anness I għal dik id-Direttiva biex jittieħed kont tal-progress 

tekniku u xjentifiku;

▌

– tissupplimenta dik id-Direttiva billi tispeċifika l-prinċipji u l-linji gwida ta' 

prassi tajba ta' manifattura għal prodotti mediċinali.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa 

matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, ukoll fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-

konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim 

Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod 

partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 

jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.
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Għaldaqstant, id-Direttiva 2001/83/KE hija emendata kif ġej:

(1) fl-Artikolu 14(1), it-tieni subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 121a li jemendaw it-tielet inċiż tal-ewwel subparagrafu jekk l-

evidenza xjentifika ġdida titlob dan.";

▌

(2) fl-Artikolu 46a, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b' dan li ġej:

"2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 121a li jemendaw il-paragrafu 1 biex jittieħed kont tal-progress 

tekniku u xjentifiku.";

(3) fl-Artikolu 47, l-ewwel paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 121a sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tispeċifika l-prinċipji 

u l-linji gwida tal-prassi tajba ta' manifattura għall-prodotti mediċinali 

msemmija fl-Artikolu 46(f).";
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(4) l-Artikolu 120 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 120

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 121a li jemendaw l-Anness I biex jittieħed kont tal-progress tekniku u 

xjentifiku.";

(5) fl-Artikolu 121, jitħassar il-paragrafu 2a;

(6) l-Artikolu 121a huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 121a

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.
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2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 14(1), fl-Artikolu 22b, fl-Artikolu 23b, fl-

Artikolu 46a, fl-Artikolu 47, fl-Artikolu 52b, fl-Artikolu 54a u fl-

Artikolu 120 għal perijodu ta' ħames snin minn … [data tad-dħul fis-

seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha 

tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar tard minn 

disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' ħames snin. Id-delega ta' 

setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' żmien 

identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona 

għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' 

kull perjodu.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 14(1), fl-Artikolu 22b, fl-

Artikolu 23b, fl-Artikolu 46a, fl-Artikolu 47, fl-Artikolu 52b, fl-

Artikolu 54a u fl-Artikolu 120 tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-

Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha 

ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir 

effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali 

tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. M'għandhiex 

taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 14(1), l-Artikolu 22b, l-Artikolu 23b, 

l-Artikolu 46a, l-Artikolu 47, l-Artikolu 52b, l-Artikolu 54a u l-

Artikolu 120 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-

ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien 

xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-

Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser 

joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva 

tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.".

▌
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4. Id-Direttiva 2002/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Mejju 2002 

dwar sustanzi mhux mixtieqa fl-għalf tal-annimali66

Sabiex jinkisbu l-objettivi tad-Direttiva 2002/32/KE, jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-

Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE biex 

temenda l-Annessi I u II għal dik id-Direttiva biex tadattahom għall-progress tekniku 

u tissupplimenta dik id-Direttiva bi kriterji ta' aċċettabbiltà għall-proċessi ta' 

detossifikazzjoni. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq 

konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, ukoll fil-livell ta’ 

esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji 

stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' 

atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess 

ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.

66 ĠU L 140, 30.5.2002, p. 10.
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Għaldaqstant, id-Direttiva 2002/32/KE hija emendata kif ġej:

(1) fl-Artikolu 7(2), l-ewwel u t-tieni subparagrafi huma sostitwiti b'dawn li 

ġejjin:

"2. Għandha tittieħed deċiżjoni immedjata dwar jekk jenħtieġx li jiġu 

emendati l-Annessi I u II. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti 

delegati f'konformità mal-Artikolu 10a li jemendaw dawk l-Annessi.

Meta, fil-każ ta' dawk l-emendi, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta' 

urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 10b 

għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu.

L-Istat Membru jista' jżomm il-miżuri li jkun implimenta sakemm il-

Kummissjoni ma tkun ħadet ebda deċiżjoni.'';
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(2) l-Artikolu 8 huwa emendat kif ġej:

(a) il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati 

f'konformità mal-Artikolu 10a li jemendaw l-Annessi I u II biex 

jiġu adattati għall-iżviluppi tekniċi u xjentifiċi.

Meta, fil-każ ta' dawk l-emendi, ikun hemm raġunijiet imperattivi 

ta' urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-

Artikolu 10b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan 

l-Artikolu.";

(b) fil-paragrafu 2, it-tieni inċiż huwa sostitwit b'dan li ġej

''– għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 10a sabiex jissupplimentaw din id-Direttiva billi 

tiddefinixxi kriterji ta' aċċettabbiltà għall-proċessi ta' 

detossifikazzjoni kumplimentari għall-kriterji pprovduti għall-

prodotti maħsuba għall-għalf tal-annimali li jkunu għaddew minn 

tali proċessi.";
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(3) jiddaħħlu l-Artikoli ▌li ġejjin:

"Artikolu 10a

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2. Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 7(2) u l-

Artikolu 8(1) u (2) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal ▌perijodu ta' 

ħames snin minn … [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament 

emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-

delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-

perijodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża 

awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament 

Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard 

minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.
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3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 7(2) u fl-Artikolu 8(1) u (2) 

tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-

Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa 

speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-

pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 

jew f'data aktar tard speċifikata fih. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' 

kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
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6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 7(2) u l-Artikolu 8(1) u (2) għandu 

jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-

Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika 

ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-

iskadenza ta' dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-

tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-

perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament 

Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 10b

1. L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ 

mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa 

l-ebda oġġezzjoni f'konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta' att delegat 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet li 

għalihom tkun intużat il-proċedura ta’ urġenza.
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2. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista' joġġezzjona għal att delegat 

f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 10a(6). F'każ bħal dan, 

il-Kummissjoni għandha tħassar l-att immedjatament wara n-notifika tad-

deċiżjoni ta' oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(4) fl-Artikolu 11, jitħassru l-paragrafi 3 u 4.

▌

5. Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 178/2002 tat-28 ta' 

Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li 

jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi 

kwistjonijiet ta' sigurtà tal-ikel67

67 ĠU L 31, 1.2.2002, p.1.
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Sabiex jinkisbu l-objettivi tar-Regolament (KE) Nru 178/2002, jenħtieġ li tiġi 

ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 

TFUE biex temenda dak ir-Regolament fir-rigward tan-numru u l-ismijiet tal-

Bordijiet Xjentifiċi, u biex tissupplimenta dak ir-Regolament bil-proċedura li 

għandha tiġi applikata mill-Awtorità għat-talbiet għal opinjoni xjentifika, bil-kriterji 

għall-inklużjoni ta' istitut fuq il-lista ta' organizzazzjonijiet kompetenti nnominati 

mill-Istati Membri u bl-arranġamenti biex jiġu stabbiliti r-rekwiżiti armonizzati tal-

kwalità u r-regoli finanzjarji li jirregolaw kwalunkwe appoġġ finanzjarju.

Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa 

matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, ukoll fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-

konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim 

Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod 

partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li 

jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.
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Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 huwa emendat kif ġej:

(1) fl-Artikolu 28(4), it-tieni subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 57a li jemendaw l-ewwel subparagrafu fir-rigward tan-numru u l-

ismijiet tal-Bordijiet Xjentifiċi, fid-dawl tal-iżvilupp tekniku u xjentifiku, fuq 

talba tal-Awtorità.";

(2) l-Artikolu 29(6) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"6. Sabiex tapplika dan l-Artikolu, il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta mal-

Awtorità, għandha tadotta:

(a) atti delegati f'konformità mal-Artikolu 57a sabiex jissupplimentaw 

dan ir-Regolament billi jistabbilixxu l-proċedura li għandha tiġi 

applikata mill-Awtorità għat-talbiet għal opinjoni xjentifika;
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(b) atti ta' implimentazzjoni li jistipulaw il-linji gwida li jirregolaw l-

evalwazzjoni xjentifika ta' sustanzi, prodotti jew proċessi li skont 

il-leġislazzjoni tal-Unjoni, huma soġġetti għal sistema ta' 

awtorizzazzjoni minn qabel jew għad-dħul fuq lista pożittiva, 

b'mod partikolari fejn il-leġislazzjoni tal-Unjoni tipprevedi jew 

tawtorizza li dossier jiġi ppreżentat għal dan il-għan mill-applikant. 

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 

f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 58(2).";

(3) fl-Artikolu 36(3), l-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 57a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi l-

kriterji għall-inklużjoni ta' istitut fuq il-lista ta' organizzazzjonijiet kompetenti 

nnominati mill-Istati Membri, l-arranġamenti biex jiġu stabbiliti rekwiżiti 

armonizzati ta' kwalità u r-regoli finanzjarji li jirregolaw kwalunkwe appoġġ 

finanzjarju.";
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(4) fil-Kapitolu V, it-titolu tat-Taqsima 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"TAQSIMA 1

EZERĊIZZJU TAD-DELEGA, PROĊEDURI TA' KUMITAT U TA' 

MEDJAZZJONI";

(5) jiddaħħal l-Artikolu ▌ li ġej wara t-titolu tat-Taqsima 1:

"Artikolu 57a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu..

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 28(4), l-Artikolu 29(6) u l-Artikolu 36(3) għal 

perijodu ta' ħames snin minn … [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

Regolament emendatorju]. Il Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport 

fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel 

ma jintemm il-perijodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha 

tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-

Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni 

mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.
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3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 28(4), fl-Artikolu 29(6) u fl-

Artikolu 36(3) tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-

delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-

jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 

Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. M'għandhiex taffettwa l-

validità ta' kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
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6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 28(4), l-Artikolu 29(6) u l-

Artikolu 36(3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-

ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f'perijodu ta' 

xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-

Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser 

joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva 

tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(6) fl-Artikolu 58, jitħassar il-paragrafu 3.

▌

6. Ir-Regolament (KE) Nru 1830/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' 

Settembru 2003 dwar it-traċċjabilità u l-ittikkettar ta' organiżmi modifikati 

ġenetikament u t-traċċjabilità ta' prodotti ta' ikel u għalf manifatturati minn 

organiżmi modifikati ġenetikament u li jemenda d-Direttiva 2001/18/KE68

68 ĠU L 268, 18.10.2003, p. 24.
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Sabiex jinkisbu l-objettivi tar-Regolament (KE) Nru 1830/2003, jenħtieġ li tiġi 

ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 

TFUE biex tissupplimenta dak ir-Regolament billi tistabbilixxi sistema għall-

iżvilupp u l-assenjazzjoni ta' identifikaturi uniċi lil organiżmi ġenetikament 

modifikati. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq 

konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, ukoll fil-livell ta’ 

esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji 

stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' 

atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess 

ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.
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Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1830/2003 huwa emendat kif ġej:

(1) L-Artikolu 8 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 8

Identifikaturi uniċi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi u 

tadatta sistema għall-iżvilupp u l-assenjazzjoni ta' identifikaturi uniċi lill-OĠM, 

billi tikkunsidra l-iżviluppi fil-fora internazzjonali.";

(2) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 9a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu..
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2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 8 għal perijodu ta' ħames snin minn … [data tad-

dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar 

tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' ħames snin. Id-

delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' 

żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 

joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel 

it-tmiem ta' kull perjodu.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 8 tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard 

speċifikata fih. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat 

li jkun diġà fis-seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 8 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 

tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-

Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p.1.";

(3) fl-Artikolu 10, jitħassar il-paragrafu 2;

(4) fl-Artikolu 13, jitħassar il-paragrafu 2.
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7. Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' 

Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-għalf tal-annimali69

Sabiex jinkisbu l-objettivi tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, jenħtieġ li tiġi 

ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 

TFUE biex temenda l-Annessi I sa IV għal dak ir-Regolament sabiex tadattahom 

għall-progress tekniku u tissupplimenta dak ir-Regolament b'regoli li jippermettu 

dispożizzjonijiet simplifikati għall-awtorizzazzjoni ta' addittivi li kienu awtorizzati 

għall-użu fl-ikel. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq 

konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, ukoll fil-livell ta’ 

esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji 

stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' 

atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess 

ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.

69 ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.
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Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 huwa emendat kif ġej:

(1) fl-Artikolu 3, il-paragrafu 5 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"5. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 21a li jemendaw l-Anness IV sabiex jiġu adattati l-

kondizzjonijiet ġenerali stabbiliti fih għall-progress teknoloġiku jew 

għall-iżvilupp xjentifiku.";

(2) fl-Artikolu 6, il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 21a li jemendaw l-Anness I sabiex jiġu adattati l-kategoriji tal-

addittivi fl-għalf u l-gruppi funzjonali bħala riżultat tal-progress 

teknoloġiku jew tal-iżvilupp xjentifiku.";

(3) fl-Artikolu 7(5), it-tielet subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 21a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi 

regoli li jippermettu dispożizzjonijiet simplifikati għall-awtorizzazzjoni 

tal-addittivi li kienu ġew awtorizzati biex jintużaw fl-ikel.";
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(4) fl-Artikolu 16, il-paragrafu 6 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"6. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 21a li jemendaw l-Anness III biex jittieħed kont tal-progress 

teknoloġiku u l-iżvilupp xjentifiku.";

(5) fl-Artikolu 21, ir-raba' paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 21a li jemendaw l-Anness II.";

(6) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 21a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu..
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2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 3(5), fl-Artikolu 6(3), fl-Artikolu 7(5), fl-

Artikolu 16(6) u fl-Artikolu 21 għal perijodu ta' ħames snin minn … 

[data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-

Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa 

mhux iktar tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' 

ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament 

għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-

Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 

qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 3(5), fl-Artikolu 6(3), fl-

Artikolu 7(5), fl-Artikolu 16(6) u fl-Artikolu 21 tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard 

speċifikata fih. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat 

li jkun diġà fis-seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 3(5), l-Artikolu 6(3), l-Artikolu 7(5), 

l-Artikolu 16(6) u l-Artikolu 21 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun 

ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-

Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p.1.";

(7) fl-Artikolu 22, jitħassar il-paragrafu 3.
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8. Ir-Regolament (KE) Nru 2065/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' 

Novembru 2003 dwar it-taħwir bl-affumikazzjoni użat jew intiż għall-użu fi jew fuq 

l-ikel70

Sabiex jinkisbu l-objettivi tar-Regolament (KE) Nru 2065/2003, jenħtieġ li tiġi 

ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 

TFUE biex temenda l-Annessi għal dak ir-Regolament wara talba lill-Awtorità għal 

assistenza teknika u/jew xjentifika u biex tissupplimenta dak ir-Regolament bi 

kriterji ta' kwalità għall-metodi analitiċi validati. Huwa partikolarment importanti li 

l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, 

ukoll fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f’konformità 

mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-

Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni 

ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-

dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti 

tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-

Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

70 ĠU L 309, 26.11.2003, p. 1.
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Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 2065/2003 huwa emendat kif ġej:

(1) fl-Artikolu 17, il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 18a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi 

kriterji tal-kwalità għall-metodi analitiċi vvalidati msemmija fil-punt 4 

tal-Anness II, inkluż is-sustanzi li għandhom jitkejlu. Dawk l-atti delegati 

għandhom jieħdu kont tal-evidenza xjentifika disponibbli.";

(2) fl-Artikolu 18, il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 18a li jemendaw l-Annessi wara talba lill-Awtorità għal 

assistenza teknika u/jew xjentifika.";
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(3) jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

"Artikolu 18a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu..

2. Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 17(3) u l-

Artikolu 18(1) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perijodu ta' 

ħames snin minn … [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament 

emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-

delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-

perijodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża 

awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament 

Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni mhux iktar tard 

minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu..
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3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 17(3) u fl-Artikolu 18(1) tista' 

tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-

Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa 

speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-

pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 

jew f'data aktar tard speċifikata fih. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' 

kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
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6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 17(3) u l-Artikolu 18(1) għandu 

jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-

Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' 

dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-

iskadenza ta' dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-

tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-

perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament 

Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(4) fl-Artikolu 19, jitħassar il-paragrafu 3.

▌

9. Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' 

April 2004 li jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta' iġjene għall-ikel li joriġina mill-

annimali71

71 ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55.
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Sabiex jinkisbu l-objettivi tar-Regolament (KE) Nru 853/2004, jenħtieġ li tiġi 

ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 

TFUE biex temenda l-Annessi II u III għal dak ir-Regolament u tissupplimenta dak 

ir-Regolament fir-rigward tal-użu ta' sustanzi oħrajn minbarra l-ilma tajjeb għax-xorb 

biex titneħħa l-kontaminazzjoni superfiċjali mill-prodotti li joriġinaw mill-annimali, 

fir-rigward tal-emendi tal-garanziji speċjali li jirrigwardjaw it-tqegħid ta' ċertu ikel li 

joriġina mill-annimali fis-suq fl-Iżvezja jew fil-Finlandja u fir-rigward tad-derogi 

mill-Annessi II u III għal dak ir-Regolament (KE) Nru 853/2004. Huwa 

partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul 

ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, ukoll fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet 

jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 

ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi 

żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-

Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 

Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-

esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.
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Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 huwa emendat kif ġej:

(1) fl-Artikolu 3, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"2. L-operaturi fin-negozju tal-ikel ma għandhom jużaw l-ebda sustanza oħra 

ħlief l-ilma tajjeb għax-xorb ▌ jew, meta r-Regolament (KE) Nru 

852/2004 jew dan ir-Regolament jippermetti l-użu tiegħu, l-ilma nadif ▌, 

biex titneħħa l-kontaminazzjoni superfiċjali minn prodotti li joriġinaw 

mill-annimali, sakemm l-użu tas-sustanza ma jkunx ġie approvat mill-

Kummissjoni. Għal dak l-għan, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 

tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11a li jissupplimentaw 

dan ir-Regolament. L-operaturi fin-negozju tal-ikel għandhom 

jikkonformaw ukoll ma kwalunkwe kondizzjoni għall-użu li tista' tiġi 

adottata bl-istess proċedura. L-użu ta' sustanza approvata ma għandux 

jaffettwa l-obbligu tal-operatur fin-negozju tal-ikel li jikkonforma mar-

rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.";
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(2) fl-Artikolu 8(3), il-punt (a) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"(a) Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 11a ▌li jemendaw il-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu sabiex 

jiġu aġġornati r-rekwiżiti stabbiliti f'dawk il-paragrafi ▌, b'kont meħud 

tal-bidliet fil-programmi ta' kontroll tal-Istati Membri jew l-adozzjoni ta' 

kriterji mikrobijoloġiċi f'konformità mar-Regolament (KE) 

Nru 852/2004.";

(3) jitħassar l-Artikolu 9;

(4) fl-Artikolu 10, il-paragrafi 1 u 2 huma sostitwiti b'dawn li ġejjin:

"1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 11a li jemendaw l-Annessi II u III. L-emendi għandu jkollhom 

l-għan li jiżguraw u jiffaċilitaw il-kisba tal-objettivi ta' dan ir-

Regolament, wara li jittieħdu inkunsiderazzjoni l-fatturi ta' riskju 

rilevanti, u għandhom jiġu ġustifikati abbażi ta':

(a) l-esperjenza miksuba mill-operaturi fin-negozju tal-ikel u/jew mill-

awtoritajiet kompetenti, b'mod partikolari dwar l-implimentazzjoni 

tas-sistemi bbażati fuq l-HACCP skont l-Artikolu 5;
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(b) l-esperjenza miksuba mill-Kummissjoni, b'mod partikolari dwar l-

eżitu tal-verifiki tagħha;

(c) l-iżviluppi teknoloġiċi u l-konsegwenzi prattiċi tagħhom u l-

aspettattivi tal-konsumaturi fir-rigward tal-kompożizzjoni tal-ikel;

(d) il-pariri xjentifiċi, b'mod partikolari valutazzjonijiet tar-riskju 

ġodda;

(e) il-kriterji mikrobijoloġiċi u tat-temperatura għall-oġġetti tal-ikel;

(f) il-bidliet fix-xejriet tal-konsum.

L-emendi msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jikkonċernaw:

(a) ir-rekwiżiti dwar l-immarkar ta' identifikazzjoni tal-prodotti li 

joriġinaw mill-annimali;

(b) l-objettivi tal-proċeduri bbażati fuq l-HACCP;
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(c) ir-rekwiżiti fuq l-informazzjoni dwar il-katina alimentari;

(d) ir-rekwiżiti speċifiċi ta' iġjene għall-postijiet ta' negozju, inkluż il-

mezzi tat-trasport, fejn il-prodotti li joriġinaw mill-annimali jiġu 

manifatturati, immaniġġjati, ipproċessati, maħżuna jew distribwiti;

(e) ir-rekwiżiti speċifiċi ta' iġjene għall-operazzjonijiet li jinvolvu l-

produzzjoni, l-immaniġġjar, l-ipproċessar, il-ħażna, it-trasport jew 

id-distribuzzjoni tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali;

(f) ir-regoli għat-trasport tal-laħam waqt li jkun għadu sħun;

(g) l-istandards jew il-kontrolli tas-saħħa, fejn ikun hemm evidenza 

xjentifika li tindika li dawn huma meħtieġa biex titħares is-saħħa 

pubblika;

(h) l-estensjoni tal-Anness III, it-Taqsima VII, il-Kapitolu IX għall-

molluski bivalvi ħajjin minbarra l-pectinidae;
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(i) il-kriterji biex jiġi determinat meta d-data epidemjoloġika tindika li 

post għas-sajd ma jippreżenta ebda periklu għas-saħħa fir-rigward 

tal-preżenza ta' parassiti u, konsegwentement, biex jiġi determinat 

meta l-awtorità kompetenti tkun tista' tawtorizza lill-operaturi fin-

negozju tal-ikel biex ma jiffriżawx prodotti tas-sajd f'konformità 

mal-Anness III, it-Taqsima VIII, il-Kapitolu III, il-Parti D;

(j) l-istandards tas-saħħa addizzjonali għall-molluski bivalvi ħajjin 

f'kooperazzjoni mal-Laboratorju ta' Referenza tal-Unjoni rilevanti, 

inkluż:

(i) valuri ta' limitu u metodi analitiċi għal bijotossini tal-baħar 

oħrajn;

(ii) proċeduri għall-ittestjar ta' vajrus u standards virologiċi; u

(iii) pjanijiet għall-ġbir tal-kampjuni u l-metodi u t-tolleranzi 

analitiċi li għandhom jiġu applikati biex tiġi kkontrollata l-

konformità mal-istandards tas-saħħa;
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2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 11a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tagħti derogi 

mill-Annessi II u III, filwaqt li jittieħed kont tal-fatturi ta' riskji rilevanti 

u dment li tali derogi ma jaffettwawx il-kisba tal-objettivi li ġejjin ta' dan 

ir-Regolament:

(a) li jiġi ffaċilitat l-issodisfar, minn negozji żgħar, tar-rekwiżiti 

stipulati fl-Annessi;

(b) li jkun permess l-użu kontinwu ta' metodi tradizzjonali fi 

kwalunkwe wieħed mill-istadji tal-produzzjoni, l-ipproċessar jew 

id-distribuzzjoni tal-ikel;

(c) li jiġu akkomodati l-ħtiġijiet tan-negozji tal-ikel li jinsabu f'reġjuni 

li huma soġġetti għal limitazzjonijiet ġeografiċi speċjali;

(d) li tiġi ffaċilitata l-ħidma tal-istabbilimenti li jipproduċu materja 

prima li hija maħsuba għall-produzzjoni ta' prodotti tal-ikel 

raffinati ħafna li jkunu għaddew minn trattament biex tiġi żgurata 

s-sikurezza tagħhom.";
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(5) l-Artikolu 11 huwa emendat kif ġej:

(a) il-frażi introduttorja hija sostitwita b'dan li ġej:

''Mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni ġenerali tal-Artikolu 9 u tal-

Artikolu 10(1), il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi l-miżuri li ġejjin 

permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni 

għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura msemmija fl-

Artikolu 12(2):";

(b) jitħassru l-punti 1, 5, 6, 7 u 8;

(6) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 11a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu..
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2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 3(2), fl-Artikolu 8(3)(a) u fl-Artikolu 10(1) u (2) 

għal perijodu ta' ħames snin minn … [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-

rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel 

ma jintemm il-perijodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha 

tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-

Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni 

mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 3(2), fl-Artikolu 8(3)(a) u fl-

Artikolu 10(1) u (2) tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-

delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-

jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 

Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fih. M'għandhiex taffettwa l-

validità ta' kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 3(2), l-Artikolu 8(3)(a) u l-

Artikolu 10(1) u (2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet 

espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill 

f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-Parlament 

Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 

mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p.1.";

(7) fl-Artikolu 12, jitħassar il-paragrafu 3.

▌
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10. Ir-Regolament (KE) Nru 183/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' 

Jannar 2005 li jistabbilixxi l-ħtiġijiet għall-iġjene tal-għalf72

Sabiex jinkisbu l-objettivi tar-Regolament (KE) Nru 183/2005, jenħtieġ li tiġi 

ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 

TFUE biex temenda l-Annessi I, II u III għal dak ir-Regolament sabiex tadattahom 

għall-progress tekniku u tissupplimenta dak ir-Regolament billi tiddefinixxi l-kriterji 

u l-miri mikrobijoloġiċi speċifiċi, billi tirrikjedi l-approvazzjoni tal-istabbilimenti 

fin-negozju tal-għalf u billi tagħti derogi mill-Annessi I, II u III għal dak ir-

Regolament. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq 

konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, ukoll fil-livell ta’ 

esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji 

stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' 

atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess 

ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.

72 ĠU L 35, 8.2.2005, p. 1.
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Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 183/2005 huwa emendat kif ġej:

(1) fl-Artikolu 5(3), it-tieni subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

''Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 30a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddefinixxi l-

kriterji u l-miri msemmija fil-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu.";

(2) fl-Artikolu 10, il-punt (3) huwa sostitwit b'dan li ġej:

"(3) hija meħtieġa approvazzjoni minn Regolament Delegat li l-Kummissjoni 

għandha s-setgħa li tadotta f'konformità mal-Artikolu 30a sabiex 

tissupplimenta dan ir-Regolament.";

(3) fl-Artikolu 27, it-tieni paragrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 30a biex temenda l-Annessi I, II u III.";
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(4) l-Artikolu 28 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 28

Derogi mill-Annessi I, II u III

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 30a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tagħti derogi mill-

Annessi I, II u III għal raġunijiet partikolari, dment li tali derogi ma 

jaffettwawx il-kisba tal-objettivi ta' dan ir-Regolament.'';

(5) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 30a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu..
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2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 5(3), il-punt (3) tal-Artikolu 10, l-Artikolu 27 u l-

Artikolu 28 għal perijodu ta' ħames snin minn … [data tad-dħul fis-seħħ 

ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal 

rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' 

xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa 

għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, 

ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali 

estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull 

perjodu.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 5(3), fil-punt (3) tal-

Artikolu 10, fl-Artikolu 27 u fl-Artikolu 28 tista' tiġi revokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-

deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard 

speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe 

att delegat diġà fis-seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 5(3), il-punt (3) tal-Artikolu 10, l-

Artikolu 27 u l-Artikolu 28 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet 

espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 

żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-Parlament 

Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 

mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p.1.";

(6) fl-Artikolu 31, jitħassar il-paragrafu 3.

▌
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11. Ir-Regolament (KE) Nru 1394/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-

13 ta' Novembru 2007 dwar prodotti mediċinali ta' terapija avvanzata u li jemenda d-

Direttiva 2001/83/KE u r-Regolament (KE) Nru 726/200473

Sabiex jinkisbu l-objettivi tar-Regolament (KE) Nru 1394/2007, jenħtieġ li tiġi 

ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 

TFUE biex temenda l-Annessi għal dak ir-Regolament biex tadattahom għall-

progress tekniku u xjentifiku. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni 

twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, ukoll fil-livell 

ta’ esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji 

stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' 

atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess 

ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess 

sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija 

ta' atti delegati.

73 ĠU L 324, 10.12.2007, p. 121.



AM\1182554MT.docx 339/347 PE637.696v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Għaldaqstant, ir-Regolament (KE) Nru 1394/2007 huwa emendat kif ġej:

(1) L-Artikolu 24 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Artikolu 24

Emendi għall-Annessi

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 25a li jemendaw l-Annessi biex jiġu adattati għall-progress tekniku u 

xjentifiku, wara li tikkonsulta mal-Aġenzija.";

(2) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 25a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu..
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2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 24 għal perijodu ta' ħames snin minn … [data 

tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni 

għandha tfassal rapport b'rabta mad-delega tas-setgħa sa mhux aktar 

tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' ħames snin. Id-

delega tas-setgħat għandha tiġi estiża awtomatikament għal perijodi 

tal-istess tul, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 

joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel 

tmiem kull perijodu.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 24 tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 

tirrevoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-

deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-

deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 

speċifikata fih.Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 

delegat diġà fis-seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 24 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk 

ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 

mill-Kunsill f'perijodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni 

li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

(3) fl-Artikolu 26, jitħassar il-paragrafu 3.

▌
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12. Id-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 

2009 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli tal-

pestiċidi74

Sabiex jiġi stabbilit qafas għal azzjoni tal-Unjoni bil-għan li jinkiseb l-użu 

sostenibbli tal-pestiċidi, jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta 

atti f'konformità mal-Artikolu 290 TFUE biex temenda l-Annessi I sa IV għad-

Direttiva 2009/128/KE sabiex jitttieħed kont tal-progress tekniku u xjentifiku. Huwa 

partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul 

ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, ukoll fil-livell ta’ esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet 

jiġu mwettqa f’konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 

ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet ▌. B'mod partikolari, biex tiġi 

żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-

Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 

Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' 

esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

74 ĠU L 309, 24.11.2009, p.71.
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Għaldaqstant, id-Direttiva 2009/128/KE hija emendata kif ġej:

(1) fl-Artikolu 5, il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 20a li jemendaw l-Anness I sabiex jittieħed kont tal-progress 

tekniku u xjentifiku.";

(2) fl-Artikolu 8, il-paragrafu 7 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"7. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 20a li jemendaw l-Anness II sabiex jittieħed kont tal-progress 

tekniku u xjentifiku.";

(3) fl-Artikolu 14(4), it-tieni subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 20a li jemendaw l-Anness III sabiex jittieħed kont tal-progress tekniku 

u xjentifiku.";
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(4) fl-Artikolu 15(1), it-tieni subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

"Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità 

mal-Artikolu 20a li jemenda l-Anness IV sabiex tieħu kont tal-progress tekniku 

u xjentifiku.";

(5) jiddaħħal l-Artikolu ▌li ġej:

"Artikolu 20a

Eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni 

suġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu..
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2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 5(3), l-Artikolu 8(7), l-Artikolu 14(4) u l-Artikolu 

15(1) għal perijodu ta' ħames snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan 

ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport 

fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux iktar tard minn disa' xhur qabel 

ma jintemm il-perijodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha 

tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-

Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali estensjoni 

mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 5(3), fl-Artikolu 8(7), fl-

Artikolu 14(4) u fl-Artikolu 15(1) tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin 

mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka 

għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. 

Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-

Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata 

fih.Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat diġà 

fis-seħħ.
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4. Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 

nominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet ▌*.

5. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 5(3), l-Artikolu 8(7), l-Artikolu 14(4) 

u l-Artikolu 15(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa 

l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill f'perijodu 

ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-

Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser 

joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva 

tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

___________________________
* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.";

▌

(6) fl-Artikolu 21, jitħassar il-paragrafu 2.
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XI. TASSAZZJONI U UNJONI DOGANALI

. Id-Deċiżjoni Nru 70/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

15 ta’ Jannar 2008 dwar ambjent mingħajr karti għad-dwana u l-kummerċ75

Skont l-Artikolu 15 tad-Deċiżjoni Nru 70/2008/KE, il-Kummissjoni għandha s-

setgħa li testendi ċerti limiti ta’ żmien f’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 

1999/468/KE76. Dik is-setgħa mogħtija qatt ma ġiet eżerċitata u ma għadhiex 

meħtieġa. Għalhekk, mhuwiex meħtieġ li tingħata xi setgħa lill-Kummissjoni. 

Minflok, jenħtieġ li tiġi revokata s-setgħa fid-Deċiżjoni Nru 70/2008/KE u jenħtieġ li 

jitħassru l-Artikoli 15 u 16 ta' dik id-Deċiżjoni.

Għaldaqstant, fid-Deċiżjoni Nru 70/2008/KE, jitħassru l-Artikoli 15 u 16. 

Or. en

75 ĠU L 23, 26.1.2008, p. 21.
76 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-
eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23).


