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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Dan l-abbozz ta' opinjoni jwieġeb għall-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni Ewropea biex 
jinbidlu r-regoli dwar il-"komitoloġija", il-proċess li bih il-kumitati esperti - irrappreżentati 
minn esperti tal-Istati Membri mill-Ministeri u ppreseduti mid-dipartiment rilevanti tal-
Kummissjoni Ewropea - jistabbilixxu d-dritt sekondarju tal-UE, b'mod partikolari atti ta' 
implimentazzjoni u atti delegati. Aħna bħala l-Parlament nistgħu mbagħad, fil-każ ta' Atti 
Delegati, jew naċċettawhom jew inkella nirrifjutawhom, iżda ma nistgħux nemendawhom. 
F'dan l-abbozz ta' opinjoni r-rapporteur jimmira li jagħmel dan li ġej:

- Iżid id-demokrazija u l-leġittimità demokratika tad-deċiżjonijiet magħmula permezz tal-
komitoloġija;

- Iżid it-trasparenza f'kull stadju tal-proċess ta' komitoloġija, biex jagħmlu aktar responsabbli;

- Jinċentiva lill-Istati Membri biex isiru aktar responsabbli u jinżammu responsabbli fir-rwol 
ewlieni li jaqdu;

- Jiżgura li d-deċiżjonijiet importanti ma jitħallewx għal numru żgħir ta' Stati Membri, li jkun 
il-każ li kieku l-astensjonijiet ma kellhomx jiġu kkunsidrati, kif inhu propost issa fil-proposta 
tal-Kummissjoni.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Is-sistema stabbilita bir-
Regolament (KE) Nru 182/2011, b'mod 
globali, uriet li taħdem sew fil-prattika u 
sabet bilanċ istituzzjonali xieraq fir-
rigward tar-rwoli tal-Kummissjoni u l-
atturi l-oħra involuti. Din is-sistema 
għandha għalhekk tkompli taħdem bl-
istess mod ħlief għal ċerti emendi mmirati 
li jikkonċernaw l-aspetti speċifiċi tal-
proċedura fil-livell tal-kumitat ta' appell. 
Dawn l-emendi huma maħsuba sabiex 
jassiguraw ir-responsabbiltà politika u 
responsabbiltà ta' atti ta' implimentazzjoni 
politikament sensittivi mingħajr, 

(2) Is-sistema stabbilita bir-
Regolament (KE) Nru 182/2011, b'mod 
globali, uriet li taħdem sew fil-prattika u 
sabet bilanċ istituzzjonali xieraq fir-
rigward tar-rwoli tal-Kummissjoni u l-
atturi l-oħra involuti. Din is-sistema 
għandha għalhekk tkompli taħdem bl-
istess mod ħlief għal ċerti emendi mmirati 
li jikkonċernaw l-aspetti speċifiċi tal-
proċedura fil-livell tal-kumitat ta' appell. 
Dawn l-emendi huma maħsuba sabiex 
jassiguraw ir-responsabbiltà politika u r-
responsabbiltà ta' atti ta' implimentazzjoni 
politikament sensittivi u jqisu l-prinċipju 
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madankollu, ma jimmodifikaw ir-
responsabbiltajiet legali u istituzzjonali 
għal atti ta' implimentazzjoni kif 
organizzati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011.

ta' prekawzjoni, mingħajr, madankollu, ma 
jimmodifikaw ir-responsabbiltajiet legali u 
istituzzjonali għal atti ta' implimentazzjoni 
kif organizzati skont ir-Regolament (UE) 
Nru 182/2011.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Filwaqt li f'dawn il-każijiet il-
Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tiddeċiedi, minħabba s-sensittività 
partikolari tal-kwistjonijiet ikkonċernati, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jassumu ħafna 
r-responsabbiltà tagħhom b'mod sħiħ fil-
proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet. 
Madankollu, dan ma huwiex il-każ meta l-
Istati Membri ma jkunux f'pożizzjoni li 
jilħqu maġġoranza kwalifikata, minħabba, 
fost l-oħrajn, għadd sinifikanti ta' 
astensjonijiet jew nuqqas ta' dehriet fil-
mument tal-vot.

(7) Filwaqt li attwalment f'dawn il-
każijiet il-Kummissjoni għandha s-setgħa li 
tiddeċiedi, minħabba s-sensittività 
partikolari tal-kwistjonijiet ikkonċernati, 
jenħtieġ li l-Istati Membri jassumu 
responsabbiltà akbar fil-proċess tat-teħid 
ta' deċiżjonijiet u fejn l-att jikkonċerna l-
protezzjoni tas-saħħa jew is-sikurezza tal-
bniedem, tal-annimali, tal-pjanti, jew tal-
ambjent, jenħtieġ li japplika l-prinċipju 
ta' prekawzjoni. Bħala konsegwenza, 
f'każijiet bħal dawn, meta l-Istati Membri 
ma jkunux f'pożizzjoni li jilħqu 
maġġoranza kwalifikata favur proposti 
għall-għoti ta' awtorizzazzjoni għal 
prodott jew sustanza, jenħtieġ li jitqies li 
dik l-awtorizzazzjoni ma tkunx ingħatat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jenħtieġ li jerfgħu responsabbiltà akbar f'dan il-qasam politikament sensittiv.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex jiżdied il-valur miżjud tal- imħassar



PA\1198688MT.docx 5/12 PE647.138v01-00

MT

kumitat ta' appell, ir-rwol tiegħu 
għalhekk għandu jkun imsaħħaħ billi 
tkun provduta l-possibbiltà ta' laqgħa 
ulterjuri tal-kumitat ta' appell kull meta 
ma tkun ingħatat l-ebda opinjoni. Il-livell 
xieraq ta' rappreżentazzjoni waqt il-
laqgħa ulterjuri tal-kumitat ta' appell 
għandu jkun ta' livell ministerjali, biex 
tkun żgurata diskussjoni politika. Biex 
tkun possibbli l-organizzazzjoni ta' laqgħa 
ulterjuri bħal din, il-perjodu ta' żmien 
biex il-kumitat ta' appell jagħti opinjoni 
jenħtieġ li jiġi estiż.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma jidhirx li laqgħa ulterjuri fil-livell ministerjali tkun ta' siwi, fid-dawl tal-fatt li, fil-parti l-
kbira tal-każijiet, ir-riżultat tal-votazzjoni fil-kumitat ta' appell ma kienx differenti minn dak 
fil-kumitat permanenti.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Ir-regoli tal-votazzjoni tal-kumitat 
ta' appell jenħtieġ li jinbidlu sabiex 
jitnaqqas ir-riskju li ma tingħata l-ebda 
opinjoni u biex jipprovdu inċentiv lir-
rappreżentanti tal-Istati Membri biex 
jieħdu pożizzjoni ċara. Għal dan l-għan l-
Istati Membri li huma preżenti jew 
rappreżentati biss, u li ma jastjenux, 
għandhom jitqiesu bħala Stati Membri 
parteċipanti għall-kalkolu tal-
maġġoranza kwalifikata. Sabiex jiġi 
żgurat li r-riżultat tal-vot huwa 
rappreżentattiv, vot għandu jitqies bħala 
validu biss jekk maġġoranza sempliċi tal-
Istati Membri huma membri parteċipanti 
tal-kumitat ta' appell. Jekk il-kworum ma 
jintlaħaqx qabel l-iskadenza tal-limitu ta' 
żmien biex il-kumitat jieħu deċiżjoni, 
jitqies li l-kumitat ma ta l-ebda opinjoni, 
kif inhu l-każ illum.

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidher li l-bidla fir-regoli tal-votazzjoni hija motivata mir-rieda li jintlaħqu ċerti effetti 
statistiċi, aktar milli li titkabbar ir-responsabbiltà tal-Istati Membri. Rappreżentanti tal-Istati 
Membri jaf ikollhom raġunijiet validi biex jastjenu fil-votazzjoni.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-Kummissjoni jenħtieġ li jkollha 
l-possibbiltà, f'każijiet speċifiċi, li titlob 
lill-Kunsill biex jindika l-opinjonijiet u l-
orjentazzjoni tiegħu fuq l-implikazzjonijiet 
usa' ta' nuqqas ta' opinjoni, inklużi l-
implikazzjonijiet istituzzjonali, legali, 
politiċi u internazzjonali. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni tqis kwalunkwe pożizzjoni 
espressa mill-Kunsill fi żmien 3 xhur 
wara r-riferiment. F'każijiet debitament 
ġustifikati, il-Kummissjoni tista' tindika 
skadenza iqsar fir-riferiment.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ċar x'inhu l-valur miżjud ta' din il-miżura.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) It-trasparenza dwar il-voti tar-
rappreżentanti tal-Istati Membri fil-livell 
tal-kumitat ta' appell jenħtieġ li tiżdied u 
l-voti tar-rappreżentanti tal-Istati Membri 
individwali jenħtieġu jsiru pubbliċi.

(11) It-trasparenza matul il-proċess 
leġiżlattiv, inkluż fir-rigward ta' 
informazzjoni dwar kif rappreżentanti tal-
Istati Membri jivvotaw, jenħtieġ li tiżdied. 
Raġunijiet sostantivi għall-voti tar-
rappreżentanti tal-Istati Membri 
individwali jenħtieġ li jsiru pubbliċi. 
Jenħtieġ li tingħata informazzjoni 
dettaljata, inkluż dwar il-kompożizzjoni u 
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l-attendenza tal-kumitati, u dwar l-
awtoritajiet tal-Istati Membri 
rappreżentati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li t-trasparenza tiżdied matul il-proċess leġiżlattiv kollu kemm hu. Barra minn hekk, 
jenħtieġ li jingħataw raġunijiet sostantivi bl-għan li jkun hemm proċess deċiżjonali motivat, li 
l-Istati Membri jassumu aktar responsabbiltà politika u filwaqt li jitqiesu pretensjonijiet 
legali possibbli.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Fejn jidher diffiċli li jinkisbu 
opinjonijiet pożittivi mill-Istati Membri 
għal abbozzi ta' atti ta' implimentazzjoni 
bbażati fuq l-istess att bażiku, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill jenħtieġ li 
jkollhom il-possibbiltà li jindikaw lill-
Kummissjoni li huma jemmnu li l-għoti 
tas-setgħat ta' implimentazzjoni lill-
Kummissjoni fl-att bażiku jeħtieġ li jiġi 
rivedut.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Problemi sistematiċi b'abbozzi ta' atti ta' implimentazzjoni simili jistgħu jimmeritaw li jsir 
rieżami tas-setgħat ta' implimentazzjoni fl-att bażiku rilevanti.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Regolament (UE) Nru 182/2011
Artikolu 3 – paragrafu 7 – subparagrafu 5a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) fl-Artikolu 3(7), jiżdied is-sitt 
subparagrafu li ġej: 

imħassar
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"Meta ma tingħata l-ebda opinjoni fil-
kumitat ta' appell skont it-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 6(3), il-
president jista' jiddeċiedi li l-kumitat ta' 
appell għandu jagħmel laqgħa ulterjuri, 
f'livell ministerjali. F'dawn il-każijiet, il-
kumitat ta' appell għandu jagħti l-
opinjoni tiegħu fi żmien 3 xhur mid-data 
ta' riferiment inizjali.";

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma jidhirx li laqgħa ulterjuri fil-livell ministerjali tkun ta' siwi, fid-dawl tal-fatt li, fil-parti l-
kbira tal-każijiet, ir-riżultat tal-votazzjoni fil-kumitat ta' appell ma kienx differenti minn dak 
fil-kumitat permanenti.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt a
Regolament (UE) Nru 182/2011
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fil-paragrafu 1, jiżdied it-tieni 
sottoparagrafu li ġej:

imħassar

"Madankollu, il-membri tal-kumitat ta' 
appell li jkunu preżenti jew 
irrappreżentati waqt il-vot biss, u li ma 
jastjenux milli jivvotaw, għandhom 
jitqiesu bħala membri parteċipanti tal-
kumitat ta' appell. Il-maġġoranza 
msemmija fl-Artikolu 5(1) għandha tkun 
il-maġġoranza kwalifikata msemmija fl-
Artikolu 238(3)(a) TFUE. Vot għandu 
jitqies validu biss jekk maġġoranza 
sempliċi tal-Istati Membri huma membri 
parteċipanti.";

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidher li l-bidla fir-regoli tal-votazzjoni hija motivata mir-rieda li jintlaħqu ċerti effetti 
statistiċi, aktar milli li titkabbar ir-responsabbiltà tal-Istati Membri. Rappreżentanti tal-Istati 
Membri jaf ikollhom raġunijiet validi biex jastjenu fil-votazzjoni.
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b
Regolament (UE) Nru 182/2011
Artikolu 6 – paragrafu 3a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiddaħħal il-paragrafu 3a li ġej: imħassar
"3a. Meta ma tingħata l-ebda opinjoni 
fil-kumitat ta' appell, il-Kummissjoni 
tista' tirreferi l-kwistjoni lill-Kunsill għal 
opinjoni li tindika l-opinjonijiet u l-
orjentazzjoni tiegħu fuq l-implikazzjonijiet 
usa' tan-nuqqas ta' opinjoni, inklużi l-
implikazzjonijiet istituzzjonali, legali, 
politiċi u internazzjonali. Il-Kummissjoni 
għandha tqis kwalunkwe pożizzjoni 
espressa mill-Kunsill fi żmien 3 xhur 
wara r-riferiment. F'każijiet debitament 
ġustifikati, il-Kummissjoni tista' tindika 
skadenza iqsar fir-riferiment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ċar x'inhu l-valur miżjud ta' din il-miżura.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt ba (ġdid)
Regolament (UE) Nru 182/2011
Artikolu 6 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 (ba) jiddaħħal il-paragrafu 4a li ġej:
"B'deroga mill-paragrafu 3, meta l-att 
bażiku jikkonċerna l-protezzjoni tas-
saħħa jew tas-sikurezza tal-bnedmin, tal-
annimali, tal-pjanti jew tal-ambjent u l-
abbozz ta' att ta' implimentazzjoni 
jikkonċerna proposta li tingħata 
awtorizzazzjoni għal prodott jew sustanza, 
fin-nuqqas ta' opinjoni pożittiva vvotata 
mill-maġġoranza prevista fl-Artikolu 5(1), 
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il-Kummissjoni m'għandhiex tadotta dak 
l-abbozz ta' att ta' implimentazzjoni u 
għandu jitqies li l-awtorizzazzjoni ma 
tkunx ingħatat."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta' prekawzjoni jenħtieġ li jingħata aktar importanza, u l-Istati Membri jenħtieġ li 
jassumu aktar responsabbiltà f'dan il-qasam ta' sensittività politika.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt –a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 182/2011
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 (-a) Fil-paragrafu 1, il-punt (c) huwa 
sostitwit b'dan li ġej:

"(c) is-sommarji ta' entrati reġistrati, 
flimkien mal-listi tal-awtoritajiet u 
organizzazzjonijiet li għalihom jkunu 
jappartjenu l-persuni maħtura mill-Istati 
Membri bħala rappreżentanti tagħhom;"

"(c) is-sommarji ta' entrati reġistrati, 
flimkien mal-listi tal-persuni preżenti u 
mal-listi tal-awtoritajiet u 
organizzazzjonijiet rispettivi li għalihom 
ikunu jappartjenu l-persuni maħtura mill-
Istati Membri bħala rappreżentanti 
tagħhom;"

Or. en

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/mt/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li t-trasparenza tiżdied matul il-proċess leġiżlattiv kollu kemm hu. Jenħtieġ li 
tingħata informazzjoni aktar dettaljata dwar il-kompożizzjoni tal-kumitati.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 – punt a
Regolament (UE) Nru 182/2011
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(e) "ir-riżultati tal-vot inklużi, fil-każ 
tal-kumitat ta' appell, il-voti espressi mir-
rappreżentant ta' kull Stat Membru; ";

"(e) "ir-riżultati tal-vot, inklużi l-voti 
espressi mir-rappreżentant ta' kull Stat 
Membru, kif ukoll raġunijiet sostantivi 
minn kull rappreżentant għall-vot tiegħu; 
";

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasparenza jenħtieġ li titqawwa wkoll fil-livell tal-kumitat permanenti. Barra minn hekk, 
jenħtieġ li jingħataw raġunijiet sostantivi bl-għan li jkun hemm proċess deċiżjonali motivat, li 
l-Istati Membri jassumu aktar responsabbiltà politika u filwaqt li jitqiesu pretensjonijiet 
legali possibbli.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)
Regolament (UE) Nru 182/2011
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fl-Artikolu 11, il-paragrafu 1 jiġi 
sostitwit b'dan li ġej:

"Fejn att bażiku jiġi adottat skont il-
proċedura leġislattiva ordinarja, jew il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista' fi 
kwalunkwe mument jindika lill-
Kummissjoni li, fl-opinjoni tiegħu, l-
abbozz ta' att ta' implimentazzjoni jeċċedi 
s-setgħat ta' implimentazzjoni previsti fl-att 
bażiku. F'tali każ, il-Kummissjoni għandha 
teżamina l-abbozz tal-att ta' 
implimentazzjoni, filwaqt li tqis il-
pożizzjonijiet espressi, u għandha tinforma 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jekk 
ikollhiex l-intenzjoni li żżomm, temenda 
jew tirtira l-abbozz tal-att ta' 
implimentazzjoni."

"Fejn att bażiku jiġi adottat skont il-
proċedura leġislattiva ordinarja, jew il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista' fi 
kwalunkwe mument jindika lill-
Kummissjoni li, fl-opinjoni tiegħu, l-
abbozz ta' att ta' implimentazzjoni jeċċedi 
s-setgħat ta' implimentazzjoni previsti fl-att 
bażiku jew li jemmen li l-għoti tas-setgħat 
ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni fl-
att bażiku jeħtieġ li jiġi rivedut. F'tali 
każijiet, il-Kummissjoni għandha teżamina 
l-abbozz tal-att ta' implimentazzjoni jew l-
att bażiku, filwaqt li tqis il-pożizzjonijiet 
espressi, u għandha tinforma lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill jekk ikollhiex l-
intenzjoni li żżomm, temenda jew tirtira l-
abbozz tal-att ta' implimentazzjoni jew jekk 
ikollhiex l-intenzjoni li tippreżenta 
proposta biex jiġi emendat l-att bażiku."
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Ġustifikazzjoni

Meta jidher li jkun diffiċli li tinkiseb opinjoni pożittiva mill-Istati Membri f'każijiet simili, 
jista' jkun f'loku li jsir rieżami tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni.


