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EMENDI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-

Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li 

ġejjin fir-rapport tiegħu: 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 86/278/KEE 

Artikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kummissjoni għandha twettaq, mhux 

aktar tard mill-1 ta' Jannar 2021 u mill-

inqas kull tliet snin wara dan, 

evalwazzjoni ta' din id-Direttiva u l-

implimentazzjoni tagħha. Il-Kummissjoni 

għandha tirrapporta lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-riżultati ta' 

din l-evalwazzjoni u takkumpanja 

rapporti bħal dawn, jekk ikun meħtieġ, bi 

proposti leġiżlattivi xierqa. 

Or. en 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4 

Direttiva 2002/49/KE 

Artikolu 10 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom 

jassiguraw li l-informazzjoni minn mappep 

strateġiċi tal-ħsejjes u sommarji tal-

pjanijiet ta' l-azzjoni kif imsemmija fl-

Anness VI ikunu mibgħuta lill-

Kummissjoni fi żmien sitt xhur mid-

datistabbiliti fl-Artikoli 7 u 8 

rispettivament. Għal dak il-għan, l-Istati 

Membri għandhom jirrapportaw l-

informazzjoni b'mod elettroniku biss lir-

2. L-Istati Membri għandhom 

jassiguraw li l-informazzjoni minn mapep 

strateġiċi tal-ħsejjes u sommarji tal-

pjanijiet ta' azzjoni, kif imsemmija fl-

Anness VI, jintbagħtu lill-Kummissjoni fi 

żmien sitt xhur mid-dati stabbiliti fl-

Artikoli 7 u 8 rispettivament. Għal dak il-

għan, l-Istati Membri għandhom 

jirrapportaw l-informazzjoni b'mod 

elettroniku biss lir-repożitorju tad-data. Fil-
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repożitorju tad-data li għandu jiġi stabbilit 

skont il-proċedura regolatorja bl-

iskrutinju msemmija fl-Artikolu 13(3). 

Fil-każ li Stat Membru jkun irid jaġġorna l-

informazzjoni, għandu jiddeskrivi d-

differenzi bejn l-informazzjoni aġġornata u 

dik oriġinali u r-raġunijiet għall-

aġġornament meta jagħmel l-informazzjoni 

aġġornata disponibbli fir-repożitorju tad-

data. 

każ li Stat Membru jkun irid jaġġorna l-

informazzjoni, għandu jiddeskrivi d-

differenzi bejn l-informazzjoni aġġornata u 

dik oriġinali u r-raġunijiet għall-

aġġornament meta jagħmel l-informazzjoni 

aġġornata disponibbli fir-repożitorju tad-

data. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 

delegati f'konformità mal-Artikolu 10a 

sabiex tissupplimenta din id-Direttiva 

rigward l-istabbiliment tar-repożitorju 

tad-data. 

Or. en 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid) 

Direttiva 2002/49/KE 

Artikolu 10a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. Jiżdied l-Artikolu li ġej: 

 Artikolu 10a 

 Eżerċizzju tad-delega 

 1. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati 

hija mogħtija lill-Kummissjoni soġġetta 

għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-

Artikolu. 

 2. Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati 

msemmija fl-Artikolu 10(2) għandha 

tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 

ħames snin minn ... [ĠU: data tad-dħul 

fis-seħħ tar-Regolament (UE) Nru 2018/... 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*+]. 

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 joġġezzjonaw għal tali 

estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 
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qabel it-tmiem ta' kull perjodu. 

 3. Id-delega ta' setgħa msemmija fl-

Artikolu 10(2) tista' tiġi rrevokata fi 

kwalunkwe mument mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' 

revoka għandha ttemm id-delega ta' 

setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Hija 

għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-

pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 

aktar tard speċifikata fih. M'għandha 

taffettwa l-validità ta' ebda 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. 

 6. Att delegat adottat skont l-

Artikolu 10(2) għandu jidħol fis-seħħ biss 

jekk ma tkun tqajmet l-ebda oġġezzjoni la 

mill-Parlament Ewropew u lanqas 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 mhux ser joġġezzjonaw. 

Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 

fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew 

tal-Kunsill. 

 ______________ 

 * Ir-Regolament (UE) 2018/... tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’... 

dwar [l-allinjament tal-obbligi ta' 

rappurtar fil-qasam tal-politika 

ambjentali...], (ĠU L ..., p. ...). 

 + ĠU: Jekk jogħġbok daħħal fit-test in-

numru tar-Regolament li jinsab fid-

dokument 2018/0205(COD) u daħħal in-
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numru, l-isem, id-data, u r-referenza tal-

ĠU ta' dak ir-Regolament fin-nota ta' 

qiegħ il-paġna. 

Or. en 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5 

Direttiva 2002/49/KE 

Anness VI - punt 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

"Il-Kummissjoni, megħjuna mill-Aġenzija 

Ewropea għall-Ambjent, għandha 

tiżviluppa mekkaniżmu ta' skambju ta' 

informazzjoni diġitali obbligatorju biex 

titqassam l-informazzjoni mill-mapep 

strateġiċi tal-ħsejjes u mis-sommarji tal-

pjanijiet ta' azzjoni kif imsemmi fl-

Artikolu 10(2) skont il-proċedura 

regolatorja bi skrutinju msemmija fl-

Artikolu 13(3).”. 

Il-Kummissjoni, megħjuna mill-Aġenzija 

Ewropea għall-Ambjent, għandha tadotta 

atti delegati f'konformità mal-

Artikolu 10a biex tissupplimenta din id-

Direttiva dwar l-iżvilupp ta' mekkaniżmu 

ta' skambju ta' informazzjoni diġitali 

obbligatorju biex titqassam l-informazzjoni 

mill-mapep strateġiċi tal-ħsejjes u mis-

sommarji tal-pjanijiet ta' azzjoni, kif 

imsemmi fl-Artikolu 10(2).  

Or. en 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2004/35/KE 

Artikolu 18 - paragrafu 4 - parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-Kummissjoni għandha, 

f'intervalli regolari, twettaq evalwazzjoni 

ta' din id-Direttiva. L-evalwazzjoni 

għandha tkun ibbażata, fost l-oħrajn, fuq l-

elementi li ġejjin: 

4. Il-Kummissjoni għandha twettaq, 

mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2021 u 

mill-inqas kull tliet snin wara dan, 

evalwazzjoni ta' din id-Direttiva. L-

evalwazzjoni għandha tkun ibbażata, fost l-

oħrajn, fuq l-elementi li ġejjin: 

Or. en 
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Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2004/35/KE 

Artikolu 18 – paragrafu 4 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-esperjenza miksuba permezz tal-

implimentazzjoni ta' din id-Direttiva; 

(a) l-esperjenza miksuba permezz tal-

implimentazzjoni ta' din id-Direttiva 

f'termini ta' rimedju attwali tal-ħsara 

ambjentali, b'mod partikolari fir-rigward 

ta' kull inċident ta' ħsara ambjentali 

kkawżat minn organiżmi ġenetikament 

modifikati (OĠM), l-applikazzjoni ta' din 

id-Direttiva għal speċi protetti u ħabitats 

naturali, id-dritt ta' operatur li jillimita r-

responsabbiltà tiegħu skont il-

konvenzjonijiet internazzjonali msemmija 

fl-Artikolu 4(3), u l-esklużjoni tat-tniġġis 

kopert minn strumenti internazzjonali 

elenkati fl-Annessi IV u V mill-kamp ta' 

applikazzjoni ta' din id-Direttiva; 

Or. en 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2004/35/KE 

Artikolu 18 – paragrafu 4 – punt ba (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) analiżi tal-iżviluppi u t-tibdil fil-

fora internazzjonali rilevanti u l-

implimentazzjoni tagħhom fl-Istati 

Membri; 

Or. en 
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Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2004/35/KE 

Artikolu 18 – paragrafu 4a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4 a Il-Kummissjoni għandha 

tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill dwar ir-riżultati tal-evalwazzjoni 

msemmija fil-paragrafu 4 u takkumpanja 

rapporti bħal dawn, jekk ikun meħtieġ, bi 

proposti leġiżlattivi xierqa. 

Or. en 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2007/2/KE 

Artikolu 23 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha, f'intervalli 

regolari, twettaq evalwazzjoni ta' din id-

Direttiva. L-evalwazzjoni għandha tkun 

ibbażata, fost l-oħrajn, fuq l-elementi li 

ġejjin: 

Il-Kummissjoni għandha twettaq, mhux 

aktar tard mill-1 ta' Jannar 2021 u mill-

inqas kull tliet snin wara dan, 
evalwazzjoni ta' din id-Direttiva. L-

evalwazzjoni għandha tkun ibbażata, fost l-

oħrajn, fuq l-elementi li ġejjin: 

Or. en 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 2 

Direttiva 2007/2/KE 

Artikolu 23 – paragrafu 2a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-

riżultati tal-evalwazzjoni msemmija fil-

paragrafu 2 u takkumpanja rapporti bħal 

dawn, jekk ikun meħtieġ, bi proposti 

leġiżlattivi xierqa. 

Or. en 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 1 

Direttiva 2009/147/KE 

Artikolu 12 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Kull sitt snin, l-Istati Membri 

għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni, fl-

istess żmien tar-rapport imfassal skont l-

Artikolu 17 tad-Direttiva tal-

Kunsill 92/43/KEE*, rapport dwar l-

implimentazzjoni tal-miżuri meħuda skont 

din id-Direttiva u l-impatti ewlenin ta' 

dawn il-miżuri. Dan ir-rapport għandu 

jinkludi b'mod partikolari, informazzjoni 

dwar l-istatus u t-tendenzi tal-ispeċijiet tal-

għasafar selvaġġi protetti b'din id-Direttiva, 

it-theddid u l-pressjoni fuqhom, il-miżuri 

ta' konservazzjoni meħudin għalihom u l-

kontribut tan-netwerk taż-Żoni ta' 

Protezzjoni Speċjali għall-għanijiet 

stabbiliti fl-Artikolu 2 ta' din id-

Direttiva."; 

1. Kull sitt snin, l-Istati Membri 

għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni, fl-

istess żmien tar-rapport imfassal skont l-

Artikolu 17 tad-Direttiva tal-

Kunsill 92/43/KEE*, rapport dwar l-

implimentazzjoni tal-miżuri meħuda skont 

din id-Direttiva u l-impatti ewlenin ta' 

dawn il-miżuri. Dak ir-rapport għandu 

jkun aċċessibbli għall-pubbliku u għandu 

jinkludi b'mod partikolari, informazzjoni 

dwar l-istatus u t-tendenzi tal-ispeċijiet tal-

għasafar selvaġġi protetti b'din id-Direttiva, 

it-theddid u l-pressjoni fuqhom, il-miżuri 

ta' konservazzjoni meħudin għalihom u l-

kontribut tan-netwerk taż-Żoni ta' 

Protezzjoni Speċjali għall-għanijiet 

stabbiliti fl-Artikolu 2 ta' din id-Direttiva. 

Or. en 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 2 
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Direttiva 2009/147/KE 

Artikolu 12 – paragrafu 2 – l-ewwel sentenza 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Kull sitt snin, il-Kummissjoni, 

megħjuna mill-Aġenzija Ewropea għall-

Ambjent, għandha tħejji rapport kompost 

ibbażat fuq l-informazzjoni msemmija fil-

paragrafu 1.". 

Kull sitt snin, il-Kummissjoni, megħjuna 

mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, 

għandha tippubblika rapport kompost 

ibbażat fuq l-informazzjoni msemmija fil-

paragrafu 1.  

Or. en 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a 

Direttiva 2010/63/UE 

Artikolu 54 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Is-servizzi tal-Kummissjoni għandhom 

jippubblikaw ħarsa ġenerali għall-Unjoni 

kollha fuq il-bażi tad-data li tkun saret 

disponibbli mill-Istati Membri. 

Mhux aktar tard minn 6 xhur wara s-

sottomissjoni mill-Istati Membri tad-data 

msemmija fit-tieni subparagrafu, is-

servizzi tal-Kummissjoni għandhom 

jippubblikaw ħarsa ġenerali għall-Unjoni 

kollha fuq il-bażi ta' dik id-data. 

Or. en 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a 

Direttiva 2010/63/UE 

Artikolu 54 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Il-Kummissjoni għandha twettaq, 

mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2021 u 

mill-inqas kull tliet snin wara dan, 

evalwazzjoni ta' din id-Direttiva u l-

implimentazzjoni tagħha, ibbażata b'mod 
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partikolari fuq l-informazzjoni riċevuta 

mill-Istati Membri skont l-Artikolu 54(1), 

u b'kont meħud tal-avvanzi fl-iżvilupp ta' 

metodi alternattivi li ma jinvolvux l-użu 

tal-annimali. Il-Kummissjoni għandha 

tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill dwar ir-riżultati ta' din l-

evalwazzjoni u takkumpanja rapporti bħal 

dawn, jekk ikun meħtieġ, bi proposti 

leġiżlattivi xierqa. 

Or. en 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b 

Direttiva 2010/63/UE 

Artikolu 54 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Il-Kummissjoni għandha 

tistabbilixxi format u kontenuti komuni 

għall-preżentazzjoni tal-informazzjoni 

msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3 ta' dan l-

Artikolu f'konformità mal-proċedura 

regolatorja msemmija fl-Artikolu 56(3).”; 

4. Il-Kummissjoni għandha 

tistabbilixxi format u kontenuti komuni 

għall-preżentazzjoni tal-informazzjoni 

msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 3 ta' dan l-

Artikolu f'konformità mal-proċedura ta' 

eżami msemmija fl-Artikolu 56(3). 

Or. en 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 - paragrafu 1 - punt 2a (ġdid) 

Direttiva 2010/63/UE 

Artikolu 56 – paragrafu 3 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 2a. Fl-Artikolu 56, il-paragrafu 3 

huwa sostitwit b'dan li ġej: 

3. Meta ssir riferenza għal dan il-

paragrafu, l-Artikoli 5 u 7 tad-

Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom ikunu 

3.  Meta ssir referenza għal dan il-

paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
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applikabbli, wara li jkunu kunsidrati d-

dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha. 

tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.  

Or. en 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 

Regolament (UE) Nru 995/2010 

Artikolu 20 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Sat-3 ta' Diċembru 2015, u 

suċċessivament kull sitt snin, il-

Kummissjoni għandha tirrieżamina, fuq il-

bażi tar-rapportar u l-esperjenza tal-

applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-

funzjonament u l-effikaċja ta' dan ir-

Regolament, inkluża l-prevenzjoni tat-

tqegħid fis-suq intern ta' injam maħsud 

b'mod illegali jew prodotti tal-injam ġejjin 

minn tali injam. B'mod partikolari għandha 

tqis il-konsegwenzi amministrattivi għall-

intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u l-

kopertura tal-prodott. Il-Kummissjoni 

għandha tirrapporta lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-riżultati tar-

rieżami u takkumpanja rapporti bħal dawn, 

jekk ikun meħtieġ, bi proposti leġiżlattivi 

xierqa. 

3. Sat-3 ta' Diċembru 2015, u 

suċċessivament kull tliet snin, il-

Kummissjoni għandha tirrieżamina, fuq il-

bażi tal-informazzjoni u l-esperjenza dwar 

l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-

funzjonament u l-effikaċja ta' dan ir-

Regolament, inkluża l-prevenzjoni tat-

tqegħid fis-suq intern ta' injam maħsud 

b'mod illegali jew prodotti tal-injam ġejjin 

minn tali injam. B'mod partikolari għandha 

tqis il-konsegwenzi amministrattivi għall-

intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u l-

kopertura tal-prodott. Il-Kummissjoni 

għandha tirrapporta lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill dwar ir-riżultati tar-

rieżami u takkumpanja rapporti bħal dawn, 

jekk ikun meħtieġ, bi proposti leġiżlattivi 

xierqa. 

Or. en 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 2 

Regolament (KE) Nru 2173/2005 

Artikolu 9 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Sa Diċembru 2021 u suċċessivament kull Sa Diċembru 2021 u suċċessivament kull 
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sitt snin, il-Kummissjoni għandha, abbażi 

tar-rapportar u tal-esperjenza fl-

applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, 

teżamina l-funzjonament u l-effikaċja ta' 

dan ir-Regolament. Meta tagħmel dan hija 

għandha tieħu kont tal-progress fl-

implimentazzjoni tal-Ftehimiet ta' Sħubija 

volontarji. Il-Kummissjoni għandha 

tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill dwar ir-riżultati tar-rieżami u 

takkumpanja rapporti bħal dawn, jekk ikun 

xieraq, bi proposti għat-titjib tal-iskema 

tal-liċenzjar FLEGT. 

tliet snin, il-Kummissjoni għandha, abbażi 

tal-informazzjoni dwar l-applikazzjoni ta' 

dan ir-Regolament u abbażi tal-esperjenza 

fiha, teżamina l-funzjonament u l-effikaċja 

ta' dan ir-Regolament. Meta tagħmel dan 

hija għandha tieħu kont tal-progress fl-

implimentazzjoni tal-Ftehimiet ta' Sħubija 

volontarji. Il-Kummissjoni għandha 

tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill dwar ir-riżultati tar-rieżami u 

takkumpanja rapporti bħal dawn, jekk ikun 

xieraq, bi proposti għat-titjib tal-iskema 

tal-liċenzjar FLEGT. 

Or. en 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt 1 

Regolament (KE) Nru 338/97 

Artikolu 15, paragrafu 4, punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) Bla ħsara għall-Artikolu 20, l-

awtoritajiet amministrattivi tal-Istati 

Membri għandhom, sena qabel kull laqgħa 

tal-Konferenza tal-Partijiet għall-

Konvenzjoni, jikkomunikaw lill-

Kummissjoni l-informazzjoni kollha li 

għandha x'taqsam mal-perjodu preċedenti 

rilevanti li tkun meħtieġa biex jitħejjew ir-

rapporti msemmijin fl-Artikolu VIII.7 (b) 

tal-Konvenzjoni u informazzjoni 

ekwivalenti dwar id-dispożizzjonijiet ta' 

dan ir-Regolament li huma barra mill-iskop 

tal-Konvenzjoni. L-informazzjoni li 

għandha tkun ikkomunikata u l-format tal-

preżentazzjoni tagħha għandhom ikunu 

speċifikati mill-Kummissjoni skont il-

proċedura regolatorja msemmija fl-

Artikolu 18(2). 

(c) Bla ħsara għall-Artikolu 20, l-

awtoritajiet amministrattivi tal-Istati 

Membri għandhom, sena qabel kull laqgħa 

tal-Konferenza tal-Partijiet għall-

Konvenzjoni, jikkomunikaw lill-

Kummissjoni l-informazzjoni kollha li 

għandha x'taqsam mal-perjodu preċedenti 

rilevanti li tkun meħtieġa biex jitħejjew ir-

rapporti msemmijin fl-Artikolu VIII.7(b) 

tal-Konvenzjoni u informazzjoni 

ekwivalenti dwar id-dispożizzjonijiet ta' 

dan ir-Regolament li huma barra mill-iskop 

tal-Konvenzjoni. L-informazzjoni li 

għandha tkun ikkomunikata u l-format tal-

preżentazzjoni tagħha għandhom ikunu 

speċifikati mill-Kummissjoni skont il-

proċedura ta' eżami msemmija fl-

Artikolu 18(2). 

Or. en 
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Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 - paragrafu 1 - punt 1a (ġdid) 

Regolament (KE) Nru 338/97 

Artikolu 18 – paragrafu 2 

 

Test fis-seħħ Emenda 

 1a. Fl-Artikolu 18, il-paragrafu 2 

huwa sostitwit b'dan li ġej: 

2.  Meta ssir riferenza għal dan il-

paragrafu, l-Artikoli 5 u 7 tad-

Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom ikunu 

applikabbli, wara li jkunu kunsidrati d-

dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha. 

2.  Meta ssir referenza għal dan il-

paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 

tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. 

Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-

Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun 

iffissat għal tliet xhur. F'dak li 

jirrigwardja id-doveri tal-Kumitat referuti 

fil-punti 1 u 2 ta' l-Artikolu 19, jekk, ma l-

iskadenza tal-perijodu ta' tlett xhur mid-

data tar-referemza lejn il-Kunsill, il-

Kunsill ikun għadu ma aġixxix, il-miżuri 

proponuti għandhom ikunu adottati mill-

Kummissjoni. 

 

Or. en 

 

 

 

 

 

 


