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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni, peress li tikkostitwixxi 

pass sinifikattiv lejn allinjament komprensiv tal-leġiżlazzjoni tal-UE mar-reġim ta’ atti delegati 

u atti ta’ implimentazzjoni, kif mitlub mit-Trattat ta’ Lisbona minn kważi tmien snin ilu.  

Din il-proposta għandha l-għan li tallinja d-dispożizzjonijiet dwar il-proċedura regolatorja bi 

skrutinju f’168 att leġiżlattiv, inklużi 34 att bażiku marbut mal-mobilità u l-politika tat-trasport.  

F’ħafna oqsma ġuridiċi, bħalma hu t-trasport, il-kwistjonijiet li għall-ewwel jidhru li huma 

x’aktarx tekniċi jistgħu jinvolvu għażliet politiċi li jġibu magħhom konsegwenzi importanti; 

għalhekk, il-Parlament għandu juża d-delega tas-setgħa lill-Kummissjoni bl-għan li tiġi żgurata 

l-leġittimità demokratika fil-proċess kollu tat-tfassil tal-liġijiet tal-UE. 

L-emendi jindirizzaw il-kwistjonijiet li ġejjin: 

• it-tul ta’ żmien tad-delega tas-setgħat ta’ ħames snin b’tiġdid awtomatiku, b’segwitu 

għal rapport tal-Kummissjoni li għandu jsir mhux iktar tard minn disa’ xhur qabel it-

tmiem tal-perjodu ta’ ħames snin; 

• l-għoti tas-setgħa li tadotta atti delegati li jissupplimentaw id-Direttiva tal-Kunsill 97/70 

u r-Regolament (KE) Nru 725/2004; 

• l-għoti tas-setgħa li tadotta atti delegati li jemendaw id-Direttiva 2009/18/KE, id-

Direttiva 2009/59/KE, id-Direttiva 2001/96/KE u d-Direttiva 2009/18/KE sabiex tiġi 

eskluża mill-ambitu tagħhom kwalunkwe emenda għall-istrumenti internazzjonali jekk 

ikun hemm riskju ċar li din tbaxxi l-istandard tas-sikurezza marittima. 

EMENDI 

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-

kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin: 

 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti VII – punt 60 – paragrafu 3 – punt 2 

Regolament (KE) Nru 437/2003 

Artikolu 5 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta 

atti delgati f’konformità mal-Artikolu 10a 

dwar l-istabbiliment ta’ standards oħrajn 

ta’ preċiżjoni.; 

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta 

atti delgati f’konformità mal-Artikolu 10a 

biex tissupplimenta dan ir-Regolament 

billi tistabbilixxi standards oħra ta’ 

preċiżjoni.; 
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Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 102 – paragrafu 2 – punt 2 

Ir-Regolament (KEE) Nru 3922/91 

Artikolu 11a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 11(1) għal perjodu ta’ żmien 

indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ 

ta’ dan l-Omnibus]. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata 

d-delega tas-setgħa msemmija fl-

Artikolu 11(1) għal perjodu ta’ ħames snin 

minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-

Omnibus]. 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. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 103 – paragrafu 2 – punt 2 

Direttiva 95/50/KE 

Article 9aa – paragraph 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 9a għal perjodu ta’ żmien 

indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ 

ta’ dan l-Omnibus]. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata 

d-delega tas-setgħa msemmija fl-

Artikolu 9a għal perjodu ta’ ħames snin 

minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-

Omnibus]. 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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Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 104 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Sabiex id-Direttiva 97/70/KE tiġi adattata 

għall-evoluzzjoni tal-liġi internazzjonali, 

il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 

li tadotta atti f’konformità mal-

Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda dik 

id-Direttiva bil-għan li tapplika l-emendi 

sussegwenti għall-Protokoll ta’ 

Torremolinos. Huwa partikolarment 

importanti li l-Kummissjoni twettaq 

konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' 

tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u 

li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu 

f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil 

Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. 

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. 

Sabiex id-Direttiva 97/70/KE tiġi adattata 

għall-evoluzzjoni tal-liġi internazzjonali, 

il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 

li tadotta atti f’konformità mal-

Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda dik 

id-Direttiva bil-għan li tapplika l-emendi 

sussegwenti għall-Protokoll ta’ 

Torremolinos u biex tadotta 

dispożizzjonijiet għal interpretazzjoni 

armonizzata ta’ dawk id-dispożizzjonijiet 

tal-Anness għall-Protokoll ta’ 

Torremolinos li tħallew fid-diskrezzjoni 

tal-amministrazzjonijiet tal-partijiet 

kontraenti individwali. 

 Sabiex jiġi żgurat li l-istandards tal-

Unjoni jkunu protetti, il-Kummissjoni 

għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 

ddelegati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat, 

li jemendaw din id-Direttiva sabiex tkun 

eskluża mill-kamp ta' applikazzjoni 

tagħha kwalunkwe emenda għall-

Protokoll ta’ Torremolinos jekk, fuq il-

bażi ta' evalwazzjoni mill-Kummissjoni, 

ikun hemm riskju ċar li l-emenda 

internazzjonali se tbaxxi l-istandard tas-

sikurezza marittima, tal-prevenzjoni tat-

tniġġis mill-vapuri jew tal-protezzjoni tal-

kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol 

abbord il-vapuri stabbilit mil-leġiżlazzjoni 

marittima tal-Unjoni, jew ikun 

inkompatibbli ma' dan tal-aħħar. 
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 Huwa partikolarment importanti li l-

Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 

xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, 

inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-

konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità 

mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim 

Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet tat-13 ta' April 2016. 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. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 104 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 

uniformi għall-implimentazzjoni tad-

Direttiva 97/70/KE, il-Kummissjoni 

għandha tingħata setgħat ta’ 

implimentazzjoni sabiex tadotta 

dispożizzjonijiet għal interpretazzjoni 

armonizzata ta’ dawk id-dispożizzjonijiet 

tal-Anness għall-Protokoll ta’ 

Torremolinos li tħallew għad-diskrezzjoni 

tal-amministrazzjonijiet ta’ partijiet 

kontraenti individwali, safejn meħtieġ 

sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni 

konsistenti tagħhom fl-Unjoni. Dawk is-

setgħat għandhom jiġu eżerċitati 

f'konformità mar-Regolament (UE) 

Nru 182/2011. 

imħassar 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 104 – paragrafu 3 – punt 1 

Direttiva 97/70/KE 

Artikolu 8 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi 

interpretazzjoni armonizzata ta’ dawk id-

dispożizzjonijiet tal-Anness għall-Protokoll 

ta’ Torremolinos li tħallew għad-

diskrezzjoni tal-amministrazzjonijiet ta’ 

partijiet kontraenti individwali, safejn 

meħtieġ sabiex tiġi żgurata l-

implimentazzjoni konsistenti tagħhom fl-

Unjoni, permezz ta’ atti ta’ 

implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ 

implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 

f'konformità mal-proċedura msemmija fl-

Artikolu 9(2) . 

2. Il-Kummissjoni hija mogħtija s-

setgħa li tadotta atti delegati f’konformità 

mal-Artikolu 8a biex tissupplimenta d-

Direttiva 97/70/KE sabiex tistabbilixxi 

interpretazzjoni armonizzata ta’ dawk id-

dispożizzjonijiet tal-Anness għall-Protokoll 

ta’ Torremolinos li tħallew għad-

diskrezzjoni tal-amministrazzjonijiet ta’ 

partijiet kontraenti individwali. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 104 – paragrafu 3 – punt 1 

Direttiva 97/70/KE 

Artikolu 8 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. L-emendi għall-istrument 

internazzjonali msemmi fl-Artikolu 2(4) 

jistgħu jiġu esklużi mill-kamp ta’ 

applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, skont l-

Artikolu 5 tar-Regolament (KE) 

Nru 2099/2002 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill*. 

3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa 

tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 8a, li 

jemendaw din id-Direttiva sabiex teskludi 

mill-kamp ta' applikazzjoni tagħha 

kwalunkwe emenda għall-istrument 

internazzjonali msemmija fl-Artikolu 2(4), 

fuq il-bażi ta' evalwazzjoni mill-

Kummissjoni, ikun hemm riskju ċar li l-

emenda internazzjonali se tbaxxi l-

istandard tas-sikurezza marittima, tal-

prevenzjoni tat-tniġġis mill-vapuri jew tal-

protezzjoni tal-kundizzjonijiet tal-għajxien 
u tax-xogħol abbord il-vapuri stabbilit 

mil-leġiżlazzjoni marittima tal-Unjoni, jew 

ikun inkompatibbli ma' dan tal-aħħar. 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 104 – paragrafu 3 – punt 2 

Direttiva 97/70/KE 

Artikolu 8a – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 8(1) għal perjodu ta’ żmien 

indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ 

ta’ dan l-Omnibus]. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 8 għal perjodu ta’ ħames snin 

minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-

Omnibus]. 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. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 104 – paragrafu 3 – punt 2 

Direttiva 97/70/KE 

Artikolu 8a – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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. 

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. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 104 – paragrafu 3 – punt 2 

Direttiva 97/70/KE 

Artikolu 8a – paragrafu 6 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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 

perjodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 

jekk, qabel 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. 

6. Att delegat adottat skont l-Artikolu 

8 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix 

espressa oġġezzjoni mill-Parlament 

Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien 

perjodu ta' xahrejn min-notifika ta' dak l-att 

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 

jekk, qabel 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. 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 105 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta 

atti ddelegati skont l-Artikolu 8a, li 

jemendaw din id-Direttiva sabiex teskludi 

mill-kamp ta' applikazzjoni tagħha 

kwalunkwe emenda għall-Marpol 73/78 

jekk, fuq il-bażi ta' evalwazzjoni mill-

Kummissjoni, ikun hemm riskju ċar li l-

emenda internazzjonali se tbaxxi l-

istandard tas-sikurezza marittima, tal-

prevenzjoni tat-tniġġis mill-vapuri jew tal-

protezzjoni tal-kundizzjonijiet tal-għajxien 

u tax-xogħol abbord il-vapuri stabbilit 

mil-leġiżlazzjoni marittima tal-Unjoni, jew 

ikun inkompatibbli ma' dan tal-aħħar. 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 105 – paragrafu 3 – punt 1 

Direttiva 2000/59/KE 

Artikolu 13a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

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

fl-Artikolu 15 għal perjodu ta’ żmien 

indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ 

ta’ dan l-Omnibus]. 

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 15 għal perjodu ta’ ħames snin 

minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-

Omnibus]. 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. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 105 – paragrafu 3 – punt 3 

Direttiva 2009/59/KE 

Artikolu 15 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-emendi għall-istrumenti internazzjonali 

msemmija fl-Artikolu 2 jistgħu jiġu 

esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din 

id-Direttiva skont l-Artikolu 5 tar-

Regolament (KE) Nru 2099/2002 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill*. 

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta 

atti ddelegati skont l-Artikolu 13, li 

jemendaw din id-Direttiva sabiex teskludi 

mill-kamp ta' applikazzjoni tagħha 

kwalunkwe emenda għall-istrumenti 

internazzjonali msemmija fl-Artikolu 2 

biss jekk, fuq il-bażi ta' evalwazzjoni mill-

Kummissjoni, ikun hemm riskju ċar li l-

emenda internazzjonali se tbaxxi l-

istandard tas-sikurezza marittima, tal-

prevenzjoni tat-tniġġis mill-vapuri jew tal-

protezzjoni tal-kundizzjonijiet tal-għajxien 
u tax-xogħol abbord il-vapuri stabbilit 

mil-leġiżlazzjoni marittima tal-Unjoni, jew 

ikun inkompatibbli ma' dan tal-aħħar. 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 106 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Sabiex jiġi żgurat li l-istandards tal-

Unjoni jkunu protetti, il-Kummissjoni 
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għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 

ddelegati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat, 

li jemendaw din id-Direttiva sabiex tkun 

eskluża mill-kamp ta' applikazzjoni 

tagħha kwalunkwe emenda għall-

istrumenti internazzjonali msemmija fl-

Artikolu 3 ta’ din id-Direttiva jekk, fuq il-

bażi ta' evalwazzjoni mill-Kummissjoni, 

ikun hemm riskju ċar li l-emendi 

internazzjonali se jbaxxu l-istandard tas-

sikurezza marittima, tal-prevenzjoni tat-

tniġġis mill-vapuri jew tal-protezzjoni tal-

kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol 

abbord il-vapuri stabbilit mil-leġiżlazzjoni 

marittima tal-Unjoni, jew ikunu 

inkompatibbli ma' dan tal-aħħar. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 106 – paragrafu 3 – punt 2 

Direttiva 2001/96/KE 

Artikolu – 15 Nota f'qiegħ il-paġna 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.; imħassar 

Ġustifikazzjoni 

Referenza żbaljata 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 106 – paragrafu 3 – punt 2 

Direttiva 2001/96/KE 

Artikolu 15 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-emendi għall-istrumenti internazzjonali 

msemmija fl-Artikolu 3 jistgħu jiġu 

esklużi mill-iskop ta' din id-Direttiva, 

skont l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) 

Nru 2099/2002. 

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta 

atti ddelegati skont l-Artikolu 15a, li 

jemendaw din id-Direttiva sabiex teskludi 

mill-kamp ta' applikazzjoni tagħha 

kwalunkwe emenda għall-istrumenti 

internazzjonali msemmija fl-Artikolu 3 

biss jekk, fuq il-bażi ta' evalwazzjoni mill-
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Kummissjoni, ikun hemm riskju ċar li l-

emenda internazzjonali se tbaxxi l-

istandard tas-sikurezza marittima, tal-

prevenzjoni tat-tniġġis mill-vapuri jew tal-

protezzjoni tal-kundizzjonijiet tal-għajxien 

u tax-xogħol abbord il-vapuri stabbilit 

mil-leġiżlazzjoni marittima tal-Unjoni, jew 

ikun inkompatibbli ma' dan tal-aħħar. 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 106 – paragrafu 3 – punt 3 

Direttiva 2001/96/KE 

Artikolu 15a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 15 għal perjodu ta’ żmien 

indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ 

ta’ dan l-Omnibus]. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 15 għal perjodu ta’ ħames snin 

minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-

Omnibus]. 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. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 107 – paragrafu 3 – punt 2 

Direttiva 2002/59/KE 

Artikolu 27a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 27 għal perjodu ta’ żmien 

indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ 

ta’ dan l-Omnibus]. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 27 għal perjodu ta’ ħames snin 

minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-

Omnibus]. Il-Kummissjoni għandha 

tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' 
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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. 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 108 – paragrafu 2 – punt 3 

Regolament (KE) Nru 2099/2002 

Artikolu 7a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 7 għal perjodu ta’ żmien 

indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ 

ta’ dan l-Omnibus]. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 7 għal perjodu ta’ ħames snin 

minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-

Omnibus]. 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. 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 109 – paragrafu 2 – punt 2 

Direttiva 2003/25/KE 

Artikolu 10a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 10 għal perjodu ta’ żmien 

indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 10 għal perjodu ta’ ħames snin 

minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-

Omnibus]. Il-Kummissjoni għandha 



 

PE604.743v02-00 14/32 AD\1132631MT.docx 

MT 

ta’ dan l-Omnibus]. 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. 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 110 – paragrafu 2 – punt 2 

Direttiva 2003/59/KE 

Artikolu 11a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 11 għal perjodu ta’ żmien 

indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ 

ta’ dan l-Omnibus]. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 11 għal perjodu ta’ ħames snin 

minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-

Omnibus]. 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. 

 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 111 – paragrafu 3 – punt 4 

Regolament (KE) Nru 782/2003 

Artikolu 8a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 6(1) u fl-Artikolu 8 għal 

perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 6(1) u fl-Artikolu 8 għal 

perjodu ta’ ħames snin minn [data tad-dħul 
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tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus]. fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus]. 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. 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 112 – paragrafu 3 – punt 2 

Direttiva 2004/52/KE 

Artikolu 4a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 4(2), (4) u (5) għal perjodu ta’ 

żmien indeterminat minn [data tad-dħul 

fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus]. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 4(2), (4) u (5) għal perjodu ta’ 

ħames snin minn [data tad-dħul fis-seħħ 

ta’ dan l-Omnibus]. 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. 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 113 – paragrafu 2 – punt 2 

Direttiva 2004/54/KE 

Artikolu 16a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 
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fl-Artikolu 16 għal perjodu ta’ żmien 

indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ 

ta’ dan l-Omnibus]. 

fl-Artikolu 16 għal perjodu ta’ ħames snin 

minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-

Omnibus]. 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. 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 114 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 725/2004 

jiġi adattat għall-evoluzzjoni tal-liġi 

internazzjonali, il-Kummissjoni għandha 

tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità 

mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex 

temenda dak ir-Regolament bil-għan li 

tintegra l-emendi għal ċerti strumenti 

internazzjonali. Huwa partikolarment 

importanti li l-Kummissjoni twettaq 

konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' 

tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u 

li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu 

f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-

Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil 

Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. 

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. 

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 725/2004 

jiġi adattat għall-evoluzzjoni tal-liġi 

internazzjonali, il-Kummissjoni għandha 

tingħata s-setgħa li tadotta atti f’konformità 

mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex 

temenda dak ir-Regolament bil-għan li 

tintegra l-emendi għal ċerti strumenti 

internazzjonali u sabiex tiddefinixxi l-

proċeduri armonizzati għall-applikazzjoni 

tad-dispożizzjonijiet obbligatorji tal-Kodiċi 

ISPS, mingħajr ma jitwessa’ l-kamp ta’ 

applikazzjoni ta’ dak ir-Regolament. 
Huwa partikolarment importanti li l-

Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 

xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, 

inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-

konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità 

mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim 

Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-

Liġijiet tat-13 ta' April 2016. 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-
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tħejjija ta' atti delegati. 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 114 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet 

uniformi għall-implimentazzjoni tar-

Regolament (KE) Nru 725/2004, il-

Kummissjoni għandha tingħata setgħat 

ta’ implimentazzjoni sabiex tiddefinixxi l-

proċeduri armonizzati għall-applikazzjoni 

tad-dispożizzjonijiet obbligatorji tal-Kodiċi 

ISPS, mingħajr ma jitwessa’ l-kamp ta’ 

applikazzjoni ta’ dak ir-Regolament. 

Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati 

f'konformità mar-Regolament (UE) 

Nru 182/2011. 

imħassar 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 114 – paragrafu 3 – punt 1 

Regolament (KE) Nru 725/2004 

Artikolu 10 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Kummissjoni għandha 

tistabbilixxi proċeduri armonizzati għall-

applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 

obbligatorji tal-Kodiċi ISPS, mingħajr ma 

twessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-

Regolament. Dawk l-atti ta' 

implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 

skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 

11(2).. 

3. Il-Kummissjoni hija mogħtija s-

setgħa li tadotta atti delegati f’konformità 

mal-Artikolu 10a biex tissupplimenta r-

Regolament (KE) Nru 725/2004 sabiex 
tistabbilixxi proċeduri armonizzati għall-

applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 

obbligatorji tal-Kodiċi ISPS, mingħajr ma 

twessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-

Regolament.; 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 114 – paragrafu 3 – punt 2 

Regolament (KE) Nru 725/2004 

Artikolu 10a – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 10(2) għal perjodu ta’ żmien 

indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ 

ta’ dan l-Omnibus]. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 10 għal perjodu ta’ ħames snin 

minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-

Omnibus]. 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. 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 115 – paragrafu 2 – punt 3 

Regolament (KE) Nru 785/2004 

Artikolu 8a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 6(5) u fl-Artikolu 7(2) għal 

perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data 

tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus]. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 6(5) u fl-Artikolu 7(2) għal 

perjodu ta’ ħames snin minn [data tad-dħul 

fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus]. 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. 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 116 – paragrafu 2 – punt 3 
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Regolament (KE) Nru 789/2004 

Artikolu 9a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 9(1) għal perjodu ta’ żmien 

indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ 

ta’ dan l-Omnibus]. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 9(1) għal perjodu ta’ ħames 

snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-

Omnibus]. 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. 

 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 117 – paragrafu 2 – punt 2 

Regolament (KE) Nru 868/2004 

Artikolu 14a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 5(3) għal perjodu ta’ żmien 

indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ 

ta’ dan l-Omnibus]. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 5(3) għal perjodu ta’ ħames 

snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-

Omnibus]. 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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Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 118 – paragrafu 2 – punt 2 

Direttiva 2005/44/KE 

Artikolu 10a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 10 għal perjodu ta’ żmien 

indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ 

ta’ dan l-Omnibus]. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 10 għal perjodu ta’ ħames snin 

minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-

Omnibus]. 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. 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 119 – paragrafu 2 – punt 2 

Direttiva 2005/65/KE 

Artikolu 14a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 14 għal perjodu ta’ żmien 

indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ 

ta’ dan l-Omnibus]. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 14 għal perjodu ta’ ħames snin 

minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-

Omnibus]. 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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Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 120 – paragrafu 2 – punt 3 

Regolament (KE) Nru 2111/2005 

Artikolu 14a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 3(2) u fl-Artikolu 8 għal 

perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data 

tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus]. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 3(2) u fl-Artikolu 8 għal 

perjodu ta’ ħames snin minn [data tad-dħul 

fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus]. 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. 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 121 – paragrafu 3 – punt 4 

Direttiva 2006/126/KE 

Artikolu 8a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 1(2) u (3), fl-Artikolu 3(2) u fl-

Artikolu 8 għal perjodu ta’ żmien 

indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ 

ta’ dan l-Omnibus]. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 1(2) u (3), fl-Artikolu 3(2) u fl-

Artikolu 8 għal perjodu ta’ ħames snin 

minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-

Omnibus]. 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 
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qabel it-tmiem ta' kull perjodu. 

 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 122 – paragrafu 2 – punt 2 

Regolament (KE) Nru 336/2006 

Artikolu 11a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 11(2) għal perjodu ta’ żmien 

indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ 

ta’ dan l-Omnibus]. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 11(2) għal perjodu ta’ ħames 

snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-

Omnibus]. 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. 

 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 123 – paragrafu 3 – punt 6 

Direttiva 2007/59/KE 

Artikolu 31a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 4(4), fl-Artikolu 22(4), fl-

Artikolu 23(3), fl-Artikolu 25(5), fl-

Artikolu 31(1) u fl-Artikolu 34 għal 

perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data 

tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus]. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 4(4), fl-Artikolu 22(4), fl-

Artikolu 23(3), fl-Artikolu 25(5), fl-

Artikolu 31(1) u fl-Artikolu 34 għal 

perjodu ta’ ħames snin minn [data tad-dħul 

fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus]. 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 
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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. 

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 124 – paragrafu 3 – punt 2 

Regolament (KE) Nru 1371/2007 

Artikolu 34a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 33 u fl-Artikolu 34 għal perjodu 

ta’ żmien indeterminat minn [data tad-dħul 

fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus]. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 33 u fl-Artikolu 34 għal perjodu 

ta’ ħames snin minn [data tad-dħul fis-

seħħ ta’ dan l-Omnibus]. 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. 

 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 125 – paragrafu 2 – punt 2 

Direttiva 2008/68/KE 

Artikolu 8a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 8(1) għal perjodu ta’ żmien 

indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ 

ta’ dan l-Omnibus]. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 8(1) għal perjodu ta’ ħames 

snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-

Omnibus]. 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. 
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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. 

 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 126 – paragrafu 3 – punt 4 

Direttiva 2008/96/KE 

Artikolu 12a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 7(1a) u fl-Artikolu 12 għal 

perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data 

tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus]. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 7(1a) u fl-Artikolu 12 għal 

perjodu ta’ ħames snin minn [data tad-dħul 

fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus]. 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. 

 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 127 – paragrafu 3 – punt 3 

Regolament (KE) Nru 300/2008 

Artikolu 18a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 4(2) u (4) u fl-Artikolu 11(2) 

għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn 

[data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus]. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 4(2) u (4) u fl-Artikolu 11(2) 

għal perjodu ta’ ħames snin minn [data 

tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus]. Il-

Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-
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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. 

 

Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 128 – paragrafu 3 – punt 1 

Direttiva 2009/15/KE 

Artikolu 5a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 7(1) għal perjodu ta’ żmien 

indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ 

ta’ dan l-Omnibus]. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 7(1) għal perjodu ta’ ħames 

snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-

Omnibus]. 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. 

Emenda43 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 129 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Sabiex jiġi żgurat li l-istandards tal-

Unjoni jkunu protetti, il-Kummissjoni 

għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti 

ddelegati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat, 

li jemendaw din id-Direttiva sabiex tkun 

eskluża mill-kamp ta' applikazzjoni 

tagħha kwalunkwe emenda għall-Kodiċi 
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OMI għall-Investigazzjoni tad-Diżgrazzji 

u l-Inċidenti fuq il-Baħar jekk, fuq il-bażi 

ta' evalwazzjoni mill-Kummissjoni, ikun 

hemm riskju ċar li l-emendi 

internazzjonali se jbaxxu l-istandard tas-

sikurezza marittima, tal-prevenzjoni tat-

tniġġis mill-vapuri jew tal-protezzjoni tal-

kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol 

abbord il-vapuri stabbilit mil-leġiżlazzjoni 

marittima tal-Unjoni, jew ikunu 

inkompatibbli ma' dan tal-aħħar. 

Emenda  44 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 129 – paragrafu 3 – punt 2 

Direttiva 2009/18/KE 

Artikolu 18a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 5(4) u fl-Artikolu 20 għal 

perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data 

tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus]. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 5(4) u fl-Artikolu 20 għal 

perjodu ta’ ħames snin minn [data tad-dħul 

fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus]. 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. 

Emenda  45 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 129 – paragrafu 3 – punt 4 

Direttiva 2009/18/KE 

Artikolu 20 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Emendi għall-Kodiċi tal-IMO 

jistgħu jkunu esklużi mill-kamp ta’ 

applikazzjoni ta’ din id-Direttiva skond l-

3. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa 

tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 13, li 

jemendaw din id-Direttiva sabiex teskludi 
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Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 

2099/2002. 

mill-kamp ta' applikazzjoni tagħha 

kwalunkwe emenda għall-Kodiċi OMI 

għall-Investigazzjoni tad-Diżgrazzji u l-

Inċidenti fuq il-Baħar jekk, fuq il-bażi ta' 

evalwazzjoni mill-Kummissjoni, ikun 

hemm riskju ċar li l-emenda 

internazzjonali se tbaxxi l-istandard tas-

sikurezza marittima, tal-prevenzjoni tat-

tniġġis mill-vapuri jew tal-protezzjoni tal-

kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol 

abbord il-vapuri stabbilit mil-leġiżlazzjoni 

marittima tal-Unjoni, jew ikun 

inkompatibbli ma' dan tal-aħħar. 

 

Emenda  46 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 130 – paragrafu 2 – punt 2 

Direttiva 2009/33/KE 

Artikolu 8a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 7 għal perjodu ta’ żmien 

indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ 

ta’ dan l-Omnibus]. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 7 għal perjodu ta’ ħames snin 

minn [data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-

Omnibus]. 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. 

 

Emenda  47 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 131 – paragrafu 3 – punt 4 

Regolament (KE) Nru 391/2009 

Artikolu 14a – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 13(1) u fl-Artikolu 14(1) u (2) 

għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn 

[data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus]. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 13(1) u fl-Artikolu 14(1) għal 

perjodu ta’ ħames snin minn [data tad-dħul 

fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus]. 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. 

 

Emenda  48 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 132 – paragrafu 3 – punt 2 

Regolament (KE) Nru 392/2009 

Artikolu 9a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Is-setgħa li jiġu adottati l-atti 

delegati msemmija fl-Artikolu 9(1) u (2) 

għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 

perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data 

tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus]. 

2. Is-setgħa li jiġu adottati l-atti 

delegati msemmija fl-Artikolu 9(1) u (2) 

għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 

perjodu ta’ ħames snin minn [data tad-dħul 

fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus]. 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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Emenda  49 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 133 – paragrafu 3 – punt 6 

Regolament (KE) Nru 1071/2009 

Artikolu 24a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 6(2) u fl-Artikolu 8(9) għal 

perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data 

tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus]. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 6(2) u fl-Artikolu 8(9) għal 

perjodu ta’ ħames snin minn [data tad-dħul 

fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus]. 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. 

 

Emenda  50 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 134 – paragrafu 3 – punt 3 

Regolament (KE) Nru 1072/2009 

Artikolu 14a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 4(2) u (4) u fl-Artikolu 5(4) 

għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn 

[data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus]. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 4(2) u (4) u fl-Artikolu 5(4) 

għal perjodu ta’ ħames snin minn [data 

tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus]. 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 



 

PE604.743v02-00 30/32 AD\1132631MT.docx 

MT 

qabel it-tmiem ta' kull perjodu. 

 

Emenda  51 

Proposta għal regolament 

Anness I – parti XI – punt 135 – paragrafu 3 – punt 6 

Regolament (KE) Nru 1073/2009 

Artikolu 25a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 4(2), fl-Artikolu 5(3) u (5), fl-

Artikolu 6(4), fl-Artikolu 7(2), fl-

Artikolu 12(5) u fl-Artikolu 28(3) għal 

perjodu ta’ żmien indeterminat minn [data 

tad-dħul fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus]. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 

fl-Artikolu 4(2), fl-Artikolu 5(3) u (5), fl-

Artikolu 6(4), fl-Artikolu 7(2), fl-

Artikolu 12(5) u fl-Artikolu 28(3) għal 

perjodu ta’ ħames snin minn [data tad-dħul 

fis-seħħ ta’ dan l-Omnibus]. 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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