
AD\715126MT.doc PE402.573v02-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għas-Sajd

2007/0260(COD)

3.4.2008

OPINJONI
tal-Kumitat għas-Sajd

għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u Kunsill dwar is-
sottomissjoni ta' statistiċi nominali tas-sajd mill-Istati Membri li jistadu f'żoni li
m'humiex fl-Atlantiku tat-Tramuntana (Riformulazzjoni)
(COM(2007)0760 – –C6-0443/2007 – 2007/0260(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Philippe Morillon



PE402.573v02-00 2/6 AD\715126MT.doc

MT

PA_Legapp



AD\715126MT.doc 3/6 PE402.573v02-00

MT

ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

I- Il-proposta tal-Kummissjoni

Il-kodifikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill Nru 2597/95(KE) tat-23 ta' Ottubru 1995 dwar il-
preżentazzjoni ta' statistiċi nominali tas-sajd mill-Istati Membri li jistadu f'żoni li m'humiex fl-
Atlantiku tat-Tramuntana, ġiet inizzjata mill-Kummissjoni. Ir-regolament il-ġdid kellu 
jissostitwixxi d-diversi atti inkorporati fih (l-Anness VII ta' din il-proposta għal regolament).

Sadanittant, id-Deċiżjoni 1999/468/KE tal-Kunsill tat-28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-
proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' l-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni1

ġiet modifikata bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/512/KE2, li daħħlet proċedura regolatorja bi 
skrutinju.

B'konformità mad-dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni3 tas-17 ta' Lulju 2006 dwar id-Deċiżjoni 2006/512/KE, sabiex din il-proċedura 
ġdida tkun applikabbli għall-atti diġà fis-seħħ li kienu adotatti skond il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 251 tat-Trattat, dawk l-atti jeħtieġ li jiġu adattati b'konfromità mal-proċeduri 
applikabbli.

Għalhekk, huwa xieraq li l-kodifikazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 2597/95 tinħadem mill-
ġdid sabiex tinkorpora l-emendi meħtieġa għall-adattament għall-proċedura l-ġdida tal-
komitoloġija.

II- Il-kuntest ġenerali

Il-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-proċedura regolatorja bi skrutinju huma definiti fl-
Artikolu 5 a ġdid tad-deċiżjoni 1999/468/KEE, kif ġiet emendata: l-att legali bażiku għandu 
jiġi adottat skond il-proċedura tal-kodeċiżjoni u għandu jagħti l-possibilità lill-Kummissjoni li 
tadotta “miżuri ta’ ambitu ġenerali mfassla sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dak 
l-istrument, fosthom bit-tneħħija ta’ wħud minn dawn l-elementi jew tissuplimenta l-istrument 
biż-żieda ta’ elementi ġodda mhux essenzjali” (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “miżuri 
kważi-leġiżlattivi”). 

Fid-dikjarazzjoni konġunta ta’ Lulju 2006, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni 
qablu dwar lista inizjali ta’ atti leġiżlattivi ta’ bażi li għandhom jiġu adattati b’urġenza għall-
proċedura regolatorja bi skrutinju (allinjament prijoritarju). 

Fit-23 ta' Novembru 2007 il-Kummissjoni adottat komunikazzjoni dwar l-allinjament ġenerali 
mal-proċedura regolatorja bi skrutinju (COM(2007)740 finali), fejn hi identifikat 225 att 
leġiżlattiv li kellhom wkoll ikunu suġġetti għal adattament u li kienu fuq tliet listi: l-ewwel 
lista ("lista ġenerali") -156 att leġiżlattiv li l-adattament tagħhom se jitwettaq permezz ta' 

                                               
1 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.
2 Deċiżjoni li daħlet fis-seħħ fit-23.07.2006 (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).
3 ĠU L 255, 21.10.2006, p. 1.
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regolamenti ta' emenda hekk msejħa "omnibus"1; il-lista nru 2 (“lista ta’ atti li qed jiġu 
kodifikati”) - 23 att leġiżlattiv li l-adattament tagħhom se jsir jew permezz ta’ modifikazzjoni 
leġiżlattiva, jew permezz ta’ bidla tal-proposta kodifikata b’formulazzjoni ġdida, fil-kuntest 
tal-progress tal-proċess ta’ kodifikazzjoni; il-lista nru 3 (“lista ta’ atti oħra qabel ma jiġu 
adottati” - dawk l-atti li l-adattament tagħhom jew se jsir fil-qafas ta’ modifika sostanzjali ta’ 
l-att ta’ bażi, li jmur lil hinn mill-aspetti proprji tal-komitoloġija, jew se jsir inutli permezz ta’ 
l-abrogazzjoni tagħhom.

III - Il-pożizzjoni tar-rapporteur

Din il-proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni hija inkluża fil-lista nru 2 imsemmija hawn taħt u 
tuża t-teknika tal-formulazzjoni mill-ġdid2.

Fit-12 ta' Diċembru 2007 il-Konferenza tal-Presidenti ddeċidiet li tinnomina l-kumitat ta’ l-
affarijiet legali bħala l-kumitat responsabbli għall-adattament ta’ atti leġiżlattivi eżistenti 
għall-proċedura ġdida tal-komitoloġija, u l-kumitati speċjalizzati differenti kellhom jingħataw 
irwol konsultattiv. 

Skond l-opinjoni tal-25 ta' Jannar 2008 tal-Grupp Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-
Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni3, din il-proposta tal-Kummissjoni ma 
timplika ebda emenda bażika ħlief dawk li ġew identifikati bħala tali; min-naħa l-oħra, skond 
l-istess opinjoni, rigward id-dispożizzjonijiet ta' l-atti preċedenti li ma nbidlux bil-
modifikazzjonijiet tal-kontenut imsemmija, il-Kummissjoni tillimita ruħha għal 
kodifikazzjoni pura u sempliċi, mingħajr ma ddaħħal modifikazzjonijiet sostanzjali.

Fl-opinjoni mogħtija minnu, il-Grupp Konsultattiv jirrimarka wkoll dwar għadd ta’ 
adattamenti tekniċi meħtieġa biex jiżguraw il-konformità tal-proposta mar-regolamenti ta’ 
kodifikazzjoni. Ir-rapporteur għal opinjoni jqis, min-naħa tiegħu, li jkun xieraq li wieħed 
jipproċedi lejn dawn l-adattamenti tekniċi. Id-deċiżjoni dwar din il-kwistjoni, madankollu, 
hija fl-ambitu tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali.

Rigward l-emendi bażiċi proposti (ara l-Artikoli 2 u 5 u l-premessi 1, 6 u 7), ir-rapporteur iqis 
li dawn huma limitati għall-proposta ta' allinjament komplut u korrett mal-proċedura 
regolatorja bi skrutinju l-ġdida.

Il-proċedura l-ġdida tirrispondi għat-talbiet ta' żmien twil tal-Parlament Ewropew li 
għandhom l-għan li jsaħħu mill-ġdid id-drittijiet ta' skrutinju ta' l-implimentazzjoni ta' l-atti 
leġiżlattivi adottati fil-qafas tal-proċedura ta' kodeċiżjoni. Il-PE jista’ jopponi l-miżuri 
“kważi-leġiżlattivi” maħsuba4, fiż-żmien u fil-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafi 3 u 4 ta’ l-
Artikolu 5 a (ġdid) tad-Deċiżjoni 1999/468/KEE hekk kif emendata, meta huwa jqis li dawn 

                                               
1 Ara d-dokumenti (COM(2007)0741, COM (2007)0824 u COM(2007)0822, spiss imsejħa l-1, it-2 u t-3 
"omnibus".
2 L-adozzjoni ta' att legali ġdid li jinkorpora f'test wieħed kemm l-emendi sostantivi li dan jagħmel għal att ta' 
qabel kif ukoll id-dispożizzjonijiet mhux mibdula ta' dak l-att.
3 Imwaqqfa permezz tal-Ftehima Interistituzzjonali tat-28 ta’ Novembru 2001 dwar użu aktar strutturat tat-
teknika tat-tfassil mill-ġdid ta’ atti legali (ĠU C 77, 28.3.2002, p.1).
4 B'mod partikolari l-adattament tal-lista ta' statistika ta' żoni tas-sajd, jew tas-suddiviżjonijiet tagħhom, u ta' l-
ispeċi.
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il-miżuri jmorru lil hinn mill-kompetenzi ta’ eżekuzzjoni stipulati fil-att ta’ bażi, jew li 
mhumiex kompatibbli ma’ l-għan jew mal-kontenut ta’ l-att ta’ bażi jew li ma jirrispettawx il-
prinċipji tas-sussidjarjetà jew tal-proporzjonalità.

******

Il-Kumitat tas-Sajd jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-kumitat responsabbli, 
sabiex jipproponi l-approvazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni.
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