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It-tqassim tal-kwoti tariffarji inklużi fl-iskeda tad-WTO tal-Unjoni wara l-ħruġ tar-Renju Unit 
mill-Unjoni u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 32/2000

Proposta għal regolament (COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

_____________________________________________________________

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni 
ser ikollu effetti fuq ir-relazzjonijiet tar-
Renju Unit u l-Unjoni ma' partijiet terzi, 
b'mod partikolari fil-kuntest tal-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ 
(WTO), li tagħha t-tnejn huma membri 
oriġinali.

(2) Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni 
ser ikollu effetti fuq ir-relazzjonijiet tar-
Renju Unit u l-Unjoni ma' partijiet terzi, 
b'mod partikolari fil-kuntest tal-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ 
(WTO), li tagħha t-tnejn huma membri 
oriġinali. Peress li dan il-proċess se jkun 
għaddej waqt in-negozjati dwar il-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali (QFP), u b'kont 
meħud tas-sehem iddedikat għas-settur 
agrikolu fil-QFP, dan is-settur jista' jkun 
espost fil-biċċa l-kbira tiegħu, u 
għaldaqstant hemm bżonn ċertu kawtela 
matul dawn in-negozjati.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) F'konformità mar-regoli tad-WTO, 
dan it-tqassim tal-kwoti tariffarji li huma 
parti mill-iskeda ta' konċessjonijiet u 
impenji tal-Unjoni ser ikollu jseħħ skont l-
Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar 
it-Tariffi u l-Kummerċ tal-1994 ("GATT 
tal-1994"). Għalhekk, wara t-tlestija ta' 
kuntatti preliminari, l-Unjoni ser tidħol 
f'negozjati ma' Membri tad-WTO li 
għandhom interess prinċipali jew 
sostanzjali fil-fornimenti jew għandhom id-
dritt inizjali ta' negozjati b'rabta ma' kull 
waħda minn dawn il-kwoti tariffarji.

(4) F'konformità mar-regoli tad-WTO, 
dan it-tqassim tal-kwoti tariffarji li huma 
parti mill-iskeda ta' konċessjonijiet u 
impenji tal-Unjoni ser ikollu jseħħ skont l-
Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar 
it-Tariffi u l-Kummerċ tal-1994 ("GATT 
tal-1994"). Għalhekk, wara t-tlestija ta' 
kuntatti preliminari, l-Unjoni ser tidħol 
f'negozjati ma' Membri tad-WTO li 
għandhom interess prinċipali jew 
sostanzjali fil-fornimenti jew għandhom id-
dritt inizjali ta' negozjati b'rabta ma' kull 
waħda minn dawn il-kwoti tariffarji. Dawn 
in-negozjati jenħtieġ li jżommu portata 
limitata u jenħtieġ li bl-ebda mod ma jiġu 
estiżi għal negozjar mill-ġdid tat-termini 
ġenerali jew tal-livell ta' aċċess tal-
prodotti fis-suq tal-Unjoni.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Għalhekk, jenħtieġ li tintuża l-
metodoloġija li ġejja: bħala l-ewwel pass, 
jenħtieġ li jiġi stabbilit is-sehem tal-użu 
tar-Renju Unit għal kull kwota tariffarja 
individwali. Is-sehem tal-użu, espress 
bħala perċentwal, huwa s-sehem tar-Renju 
Unit tal-importazzjonijiet totali tal-Unjoni 
taħt il-kwota tariffarja fuq perjodu reċenti 
ta' tliet snin rappreżentattiv. Dan l-użu 
jenħtieġ li jiġi applikat fuq il-volum kollu 
tal-kwota tariffarja skedata biex jiġi 
stabbilit is-sehem tar-Renju Unit ta' kwota 
tariffarja partikolari. Mbagħad, is-sehem 
tal-Unjoni jkun jikkonsisti mill-bqija tal-
kwota tariffarja inkwistjoni. Dan ifisser li l-
volum totali ta' kwota tariffarja partikolari 
ma jinbidilx (jiġifieri wieħed jgħid li, il-
volum tal-UE27 = il-volum attwali tal-
UE28 – il-volum tar-Renju Unit). Jenħtieġ 
li d-dejta sottostanti tiġi estratta mill-

(6) Għalhekk, jenħtieġ li tintuża l-
metodoloġija li ġejja: bħala l-ewwel pass, 
jenħtieġ li jiġi stabbilit is-sehem tal-użu 
tar-Renju Unit għal kull kwota tariffarja 
individwali. Is-sehem tal-użu, espress 
bħala perċentwal, huwa s-sehem tar-Renju 
Unit tal-importazzjonijiet totali tal-Unjoni 
taħt il-kwota tariffarja fuq perjodu reċenti 
ta' tliet snin rappreżentattiv. Dan l-użu 
jenħtieġ li jiġi applikat fuq il-volum kollu 
tal-kwota tariffarja skedata, b'kont meħud 
ta' kwalunkwe sottoutilizzazzjoni, biex jiġi 
stabbilit is-sehem tar-Renju Unit ta' kwota 
tariffarja partikolari. Mbagħad, is-sehem 
tal-Unjoni jkun jikkonsisti mill-bqija tal-
kwota tariffarja inkwistjoni. Dan ifisser li l-
volum totali ta' kwota tariffarja partikolari 
ma jinbidilx (jiġifieri wieħed jgħid li, il-
volum tal-UE27 = il-volum attwali tal-
UE28 – il-volum tar-Renju Unit). Jenħtieġ 



bażijiet tad-dejta rilevanti tal-
Kummissjoni.

li d-data sottostanti tiġi estratta mill-
bażijiet tad-data rilevanti tal-Kummissjoni.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-metodoloġija għas-sehem tal-użu 
għal kull kwota tariffarja individwali ġiet 
stabbilita u miftiehma bejn l-Unjoni u r-
Renju Unit, f'konformità mar-rekwiżiti 
tal-Artikolu XXVIII tal-GATT tal-1994, u 
għalhekk, din il-metodoloġija jenħtieġ li 
tinżamm kollha biex tiġi żgurata l-
applikazzjoni konsistenti tagħha.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Għat-TRQs agrikoli kkonċernati, l-
Artikoli 184-188 tar-Regolament (UE) 
Nru 1308/20131 jipprevedu l-bażi ġuridika 
meħtieġa għall-amminitsrazzjoni tat-TRQs 
ladarba jinqasmu skont ir-Regolament 
preżenti. Għat-TRQs li jkopru s-sajd, 
prodotti industrijali u ċerti prodotti agrikoli 
pproċessati, l-amministrazzjoni titwettaq 
skont ir-Regolament (KE) Nru 32/20002. 
Il-kwantitajiet tat-TRQs ikkonċernati huma 
stabbiliti fl-Anness I ta' dak ir-Regolament, 
li għalhekk jenħtieġ li jinbidlu bil-
kwantitajiet stabbiliti fil-Parti B tal-Anness 
ta' dan ir-Regolament.

(8) Għat-TRQs agrikoli kkonċernati, l-
Artikoli 184-188 tar-Regolament (UE) 
Nru 1308/20131 jipprevedu l-bażi ġuridika 
meħtieġa għall-amministrazzjoni tat-TRQs 
ladarba jinqasmu skont ir-Regolament 
preżenti.  Din l-amministrazzjoni 
għalhekk trid titwettaq skont il-mudell 
agrikolu tal-Unjoni, abbażi tal-
multifunzjonalità tal-attività agrikola, 
b'enfasi wkoll fuq ir-rikonoxximent 
espliċitu ta' kunsiderazzjonijiet mhux 
kummerċjali u li taqdi l-ħtiġijiet tal-
pubbliku fil-qasam tas-sikurezza tal-ikel, 
il-ħarsien tal-ambjent, il-kwalità tal-ikel u 
l-benessri tal-annimali. Għat-TRQs li 
jkopru s-sajd, prodotti industrijali u ċerti 
prodotti agrikoli pproċessati, l-
amministrazzjoni titwettaq skont ir-
Regolament (KE) Nru 32/20002. Il-
kwantitajiet tat-TRQs ikkonċernati huma 
stabbiliti fl-Anness I ta' dak ir-Regolament, 
li għalhekk jenħtieġ li jinbidlu bil-
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kwantitajiet stabbiliti fil-Parti B tal-Anness 
ta' dan ir-Regolament.

_________________ _________________
1 Ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi 
organizzazzjoni komuni tas-swieq fi 
prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti 
tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) 
Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) 
Nru 1234/2007 (ĠU L 347, 20.12.2013)

1 Ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi 
organizzazzjoni komuni tas-swieq fi 
prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti 
tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) 
Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) 
Nru 1234/2007 (ĠU L 347, 20.12.2013, 
p. 671).

2 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 32/2000 tas-17 ta' Diċembru 1999 li 
jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni 
tal-kwoti ta' tariffi Komunitarji marbutin 
fil-GATT u ċerti kwoti ta' tariffi 
Komunitarji oħra u li jistabbilixxi regoli 
dettaljati għall-aġġustament tal-kwoti, u li 
jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1808/95 (ĠU L 5, 8.1.2000, p. 1).

2 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 32/2000 tas-17 ta' Diċembru 1999 li 
jiftaħ u jipprovdi għall-amministrazzjoni 
tal-kwoti ta' tariffi Komunitarji marbutin 
fil-GATT u ċerti kwoti ta' tariffi 
Komunitarji oħra u li jistabbilixxi regoli 
dettaljati għall-aġġustament tal-kwoti, u li 
jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1808/95 (ĠU L 5, 8.1.2000, p. 1).

Ġustifikazzjoni

Emenda li tirreferi għall-prinċipji fundaturi tal-Ftehim dwar l-Biedja fil-GATT, sabiex dawn 
jiġu applikati wkoll għat-tfassil u l-implimentazzjoni ta' dan it-tqassim tal-kwoti tariffarji.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Filwaqt li jittieħed kont li n-negozjati 
mal-Membri tad-WTO affettwati ser isiru 
fl-istess waqt tal-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja għall-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament, is-setgħa biex jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
jenħtieġ li jiġi ddelegat lill-Kummissjoni 
biex temenda l-Anness ta' dan ir-
Regolament u l-Anness I tar-Regolament 
(KE) Nru 32/2000 fir-rigward tal-
kwantitajiet tal-kwoti tariffarji mqassmin 
elenkati fih, sabiex jittieħed kont ta' 

(9) Filwaqt li jittieħed kont li n-negozjati 
mal-Membri tad-WTO affettwati ser isiru 
fl-istess waqt tal-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja għall-adozzjoni ta' dan ir-
Regolament, is-setgħa biex jiġu adottati atti 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
jenħtieġ li jiġi ddelegat lill-Kummissjoni 
biex temenda l-Anness ta' dan ir-
Regolament u l-Anness I tar-Regolament 
(KE) Nru 32/2000 fir-rigward tal-
kwantitajiet tal-kwoti tariffarji mqassmin 
elenkati fih. Dawn l-annessi jenħtieġ li 



kwalunkwe ftehim konkluż jew ta' 
informazzjoni pertinenti li tista' tirċievi fil-
kuntest ta' dawn in-negozjati li tindika li l-
fatturi speċifiċi li qabel ma kinux magħrufa 
jeħtieġu aġġustament fit-tqassim tal-kwoti 
tariffarji bejn l-Unjoni u r-Renju Unit. L-
istess possibbiltà jenħtieġ li tingħata wkoll 
meta din l-informazzjoni ssir disponibbli 
barra tali negozjati.

jiġu emendati biss sabiex jittieħed kont ta' 
kwalunkwe ftehim internazzjonali konkluż 
jew ta' informazzjoni pertinenti li tista' 
tirċievi, jew fil-kuntest ta' dawn in-
negozjati jew inkella lil hinn minnhom, li 
tindika li l-fatturi speċifiċi li qabel ma 
kinux magħrufa jeħtieġu aġġustament fit-
tqassim tal-kwoti tariffarji bejn l-Unjoni u 
r-Renju Unit.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 32/2000 jagħti setgħat lill-
Kummissjoni biex timplimenta wħud mid-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. 
Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' 
Lisbona, huwa xieraq li dawn is-setgħat 
jiġu allinjati mal-Artikoli 290 u 291 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE). Dan l-allinjament 
għandu jsir, fejn xieraq, permezz tal-għoti 
ta' setgħat delegati lill-Kummissjoni u 
billi jiġu applikati ċerti proċeduri stabbiliti 
fir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Għal 
dan il-għan, is-setgħat ta' 
implimentazzjoni mogħtija lill-
Kummissjoni minn dan ir-Regolament 
jenħtieġ li jiġu sostitwiti minn setgħat biex 
jadottaw atti delegati u ta' 
implimentazzjoni.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
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Il-porzjon tal-Unjoni tal-kwoti tariffarja 
kif stipulat fl-Artikolu 1 għandu jiġi 
ddeterminat bl-applikazzjoni tal-
proċedura li ġejja:
(1) Għandu jiġi stabbilit is-sehem tal-
użu tal-importazzjonijiet tal-Unjoni, 
f'perċentwali, għal kull kwota tariffarja 
individwali fuq perjodu rappreżentattiv 
reċenti ta' tliet snin;
(2) Is-sehem tal-użu tal-
importazzjonijiet tal-Unjoni, 
f'perċentwali, għandu jiġi applikat fuq il-
volum previst kollu tal-kwota tariffarja 
biex jiġi stabbilit is-sehem tagħha ta' 
kwota tariffarja partikolari;
(3) Rigward il-kwoti tariffarji 
individwali li għalihom ma jista' jiġi 
osservat l-ebda kummerċ matul il-perjodu 
rappreżentattiv kif stabbilit fil-punt 1, il-
porzjon tal-Unjoni għandu minflok jiġi 
stabbilit, billi tiġi segwita l-proċedura 
stabbilita fil-punt 2, abbażi tas-sehem tal-
użu tal-importazzjonijiet tal-Unjoni, 
f'perċentwali, ta' kwota tariffarja oħra bl-
istess definizzjoni tal-prodott, jew fil-linji 
tariffarji korrispondenti barra mill-kwota 
tariffarja.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2 imħassar
L-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 32/2000 għandu jinbidel bit-test 
tal-Parti B tal-Anness ta' dan ir-
Regolament.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja



Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta 
atti delegati skont l-Artikolu 4 biex 
temenda l-Anness ta' dan ir-Regolament u 
l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 32/2000 sabiex jittieħed kont 
dan li ġej:

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta 
atti delegati skont l-Artikolu 4 biex 
temenda l-parti A tal-Anness ta' dan ir-
Regolament sabiex jittieħed kont dan li ġej, 
filwaqt li tiżgura l-konsistenza mal-
metodoloġija komuni maqbula b'mod 
konġunt mar-Renju Unit u b'mod 
partikolari billi tiżgura li l-aċċess għas-
suq fl-Unjoni kif magħmul wara l-ħruġ 
tar-Renju Unit ma jaqbiżx dak li huwa 
rifless fis-sehem tal-flussi kummerċjali 
matul perjodu rappreżentattiv:

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ta' informazzjoni pertinenti li tista' 
tirċievi jew fil-kuntest tan-negozjati skont 
l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali 
dwar it-Tariffi u l-Kummerċ tal-1994 jew 
permezz ta' mezzi oħra.

(b) ta' informazzjoni pertinenti li tista' 
tirċievi jew fil-kuntest tan-negozjati skont 
l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali 
dwar it-Tariffi u l-Kummerċ tal-1994 jew 
minn sorsi oħra b'interess fi kwota 
tariffarja speċifika.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 32/2000 għandu jiġi emendat kif ġej:
(1) Fl-Artikolu 6, il-paragrafu 2 huwa 
sostitwit b'dan li ġej:
"2. Id-deċiżjoni li l-intitolament għall-
kwoti tariffarji msemmija fil-paragrafu 1 
jiġi rtirat b'mod temporanju, kollu jew 
parti minnu, għandha tiġi adottata 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, wara 
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konsultazzjonijiet xierqa minn qabel mill-
Kummissjoni mal-pajjiż benefiċjarju 
inkwistjoni. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f'konformità mal-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 10(2)."
(2) Fl-Artikolu 9, il-paragrafu 1 huwa 
sostitwit b'dan li ġej:
"1. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati f'konformità mal-
Artikolu 10a biex temenda l-Annessi I sa 
VII:
(a) meta l-emendi u l-aġġustamenti 
tekniċi huma meħtieġa minħabba bidliet 
fin-Nomenklatura Magħquda u l-kodiċi 
TARIC;
(b) meta l-aġġustamenti huma meħtieġa 
minħabba:
– il-konklużjoni mill-Kunsill ta' ftehimiet 
jew skambji ta' ittri fi ħdan il-qafas tal-
GATT jew il-konformità mal-obbligi 
kuntrattwali tal-Unjoni lejn xi pajjiżi fi 
ħdan il-qafas tal-GATT, jew
– l-estensjoni tal-iskema ġeneralizzata ta' 
preferenzi fir-rigward tal-prodotti tal-ġuta 
u tal-fibra mill-ġewż tal-Indi;
(c) iż-żieda tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
mal-listi miżmuma fl-Annessi IV u V fuq 
it-talba uffiċjali ta' Stat applikant li joffri 
l-garanziji meħtieġa għall-verifika tal-
awtentiċità ta' dawn il-prodotti;
(d) meta l-emendi u l-aġġustamenti 
huma meħtieġa għad-definizzjonijiet għal 
prodotti magħmulin bl-idejn u d-
drappijiet tan-newl tal-idejn kif ukoll 
għaċ-ċertifikati mudell tal-awtentiċità;
1a. Kwalunkwe emenda għall-Anness I, 
kif stabbilit fil-paragrafu 1, li tirriżulta 
mill-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni:
(a) għandha tiżgura l-konsistenza mal-
metodoloġija komuni maqbula b'mod 
konġunt mar-Renju Unit u b'mod 
partikolari tiżgura li l-aċċess għas-suq fl-
Unjoni kif magħmul wara l-ħruġ tar-
Renju Unit ma jaqbiżx dak li huwa rifless 



fis-sehem tal-flussi kummerċjali matul 
perjodu rappreżentattiv; kif ukoll
(b) tista' tiġi adottata wkoll biex tiġi 
kkunsidrata l-informazzjoni pertinenti li l-
Kummissjoni tista' tirċievi jew fil-kuntest 
tan-negozjati skont l-Artikolu XXVIII tal-
Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-
Kummerċ tal-1994 jew minn sorsi oħra 
b'interess fi kwota tariffarja speċifika".
(3) L-Artikolu 10 għandu jiġi sostitwit 
b'dan li ġej:
"1. Il-Kummissjoni għandha tkun 
megħjuna mill-Kumitat tal-Kodiċi 
Doganali stabbilit mill-Artikolu 285 tar-
Regolament (UE) Nru 952/2013.
2. Meta ssir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011."
(4) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 10a
1. Is-setgħa li tadotta atti delegati hija 
mogħtija lill-Kummissjoni soġġetta għall-
kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.
2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti 
delegati msemmija fl-Artikolu 9 għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu 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 aktar tard minn disa' xhur 
qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-
delega ta' setgħa għandha tiġi estiża 
b'mod taċitu għal perjodi ta' żmien 
identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali 
estensjoni mhux aktar tard minn tliet 
xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.
3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-
Artikolu 9 tista' tiġi revokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li 
tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' 
setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din 
għandha ssir effettiva fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
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Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 
aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex 
taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att 
delegat li jkun diġà fis-seħħ.
4. Qabel ma' tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 
nnominati minn kull Stat Membru skont 
il-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 tiġix 
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 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 l-
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill."
(5) L-Anness I jinbidel bil-Parti B tal-
Anness ta' dan ir-Regolament.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 3 għandha tingħata 
lill-Kummissjoni għal perjodu ta' [4] snin 
mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

(2) Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 3 għandha tingħata 
lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni 
għandha tfassal rapport fir-rigward tad-
delega ta' setgħa mhux aktar tard minn 
disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' 
ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha 
tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' 



żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal 
tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet 
xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Qabel ma' tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 
nnominati minn kull Stat Membru skont il-
prinċipji stipulati fil-Ftehim 
Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet tat-13 ta' April 2016.

(4) Qabel ma' tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti 
nnominati minn kull Stat Membru skont il-
prinċipji stipulati fil-Ftehim 
Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 
dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. Biex jiġi 
żgurat aċċess ugwali għall-informazzjoni 
kollha, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom jirċievu d-dokumenti kollha fl-
istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati 
Membri.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Att delegat adottat skont l-Artikolu 3 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix 
espressa oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien[two 
months] 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'[one month] 
fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew 
jew tal-Kunsill.

(6) Att delegat adottat skont l-Artikolu 3 
għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix 
espressa 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 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 l-
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikoli 1 u 2 għandhom japplikaw mid-
data li fiha d-dritt tal-Unjoni ma jibqax 
japplika għar-Renju Unit skont ftehim 
konkluż mill-Unjoni u r-Renju Unit skont 
l-Artikolu 50 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea jew, fin-nuqqas ta' tali ftehim, mt-
30 ta' Marzu 2019.

L-Artikolu 1 u l-Artikolu 3a għandhom 
japplikaw mid-data li fiha d-dritt tal-Unjoni 
ma jibqax japplika għar-Renju Unit skont 
ftehim konkluż mill-Unjoni u r-Renju Unit 
skont l-Artikolu 50 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea jew, fin-nuqqas ta' tali 
ftehim, mit-30 ta' Marzu 2019.

(In-numerazzjoni tal-Artikoli mhijiex korretta fil-proposta tal-Kummissjoni. Bi żball, hemm 
żewġ Artikoli bin-numru 4.)


