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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Skont is-sistema attwali tal-komitoloġija, il-PAK hija qasam tal-politika li jkopri maġġoranza 
enormi tal-atti tal-komitoloġija: Fl-2006, 1576 miżura ta' implimentazzjoni ġew adottati mill-
Kummissjoni (2007: 963 miżura / 2008: 439 miżura).

Fi kważi l-każijiet kollha, dawn il-miżuri jiġu adottati skont il-"proċedura tal-
amministrazzjoni" stabbilita fl-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni KE/1999/468.

Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, id-dispożizzjonijiet attwali dwar il-komitoloġija 
se jkollhom jiġu sostitwiti b'atti delegati u atti ta’ implimentazzjoni skont l-Artikoli 290 u 291 
tat-TFUE.

Dan l-adattament tal-leġiżlazzjoni eżistenti għad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta' Lisbona huwa 
ta' importanza kbira partikolarment għal dawk l-oqsma li (bħall-politika agrikola) ma ġewx 
adottati skont il-proċedura ta’ kodeċiżjoni u li għalhekk ma ġewx allinjati maż-żieda fil-
kontroll parlamentari permezz ta’ proċedura regolatorja bi skrutinju (RPS) mill-2006.

Minħabba li hemm għadd konsiderevoli ta’ atti involuti u li ta’ spiss il-proċess ta’ distinzjoni 
bejn l-atti delegati u l-atti ta’ implimentazzjoni jkun kumpless, il-Kumitat għall-Agrikoltura u 
l-Iżvilupp Rurali qed jistenna li n-negozjati mal-Kummissjoni u l-koleġiżlatur li se jsiru każ 
każ se jkunu diffiċli.  

Huwa għalhekk aċċettabbli f’dan l-istadju li l-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp ikompli 
bi trasformazzjoni awtomatika ta’ “proċeduri tal-amministrazzjoni” f’atti ta’ implimentazzjoni 
(“eżaminazzjoni”), mingħajr ma ssir valutazzjoni każ b’każ dwar jekk il-miżura tissodisfax il-
kriterji ta’ att delegat.

Għalhekk, il-Kumissjoni hija mistiedna tressaq il-proposti leġiżlattivi meħtieġa għall-
adattament tal-acquis mingħajr dewmien.

Billi japplika l-proċedura leġiżlattiva ordinarja għall Politika Agrikola Komuni, it-TFUE 
iqiegħed lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fuq l-istess livell tal-koleġiżlaturi. Għalhekk il-
Parlament għandu jimpenja ruħu biex ikun ittrattat bl-istess mod f’dak li għandu x’jaqsam 
ma’ atti delegati u ta’ implimentazzjoni. B’mod partikolari, għandu talinqas iżomm id-
drittijiet li diġà għandu rigward l-atti ta’ “komitoloġija” relatati mal-atti bażiċi adottati skont 
il-proċedura ta’ kodeċiżjoni (id-Dritt ta’ Skrutinju, aċċess għal informazzjoni,...). Barra minn 
hekk, ir-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew għandu jkollhom aċċess għal-laqgħat tal-
“kumitati tar-rappreżentanti tal-Istati Membri”.

Bħala konklużjoni, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill it-tnejn għandhom ikunu jistgħu 
joġġezzjonaw għall-abbozz tal-miżura ta’ implimentazzjoni li tikkontrobatta l-intenzjoni tal-
koleġiżlaturi.



PEv02-00 4/13 AD\815425MT.doc

MT

EMENDI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, 
bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji 
ġenerali dwar il-mekkaniżmi għall-
kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzji 
tal-Kummissjoni għall-implimentazzjoni 
tal-poteri

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji 
ġenerali dwar l-eżerċizzji tal-Kummissjoni 
għall-implimentazzjoni tal-poteri skont l-
Artikolu 291 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament propost se jkopri l-funzjonament kollu tal-implimentazzjoni tal-poteri skont l-
Artikolu 291 TFUE, u mhux biss il-kontroll tagħha. Barra minn hekk, il-PE, bħala 
koleġiżlatur, għandu jkun fuq l-istess livell tal-Kunsill.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea issa jirrikjedi li l-
Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistabbilixxu r-regoli u l-prinċipji ġenerali 
dwar il-mekkaniżmi għall-kontroll mill-
Istati Membri tal-eżerċizzju tal-poteri 
implimentattivi tal-Kummissjoni.

(3) It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (TFUE) issa jirrikjedi li l-
Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistabbilixxu r-regoli u l-prinċipji ġenerali 
dwar l-eżerċizzju tal-poteri implimentattivi 
tal-Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda 1
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Hu neċessarju li jiġi żgurat li l-
proċeduri għall-kontroll bħal dan huma 
ċari, effettivi u proprzjonati man-natura 
tal-atti implimentattivi u li dawn jirriflettu 
fuq ir-rekwiżiti istituzzjonali tat-Trattat kif 
ukoll mill-esperjenzi miksuba u mill-
prattiċi komuni segwiti fl-implimentazzjoni 
tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(4) Hu neċessarju li jiġi żgurat li l-
proċeduri għall-kontroll huma ċari, effettivi 
u proporzjonati man-natura tal-atti 
implimentattivi u li dawn jirriflettu fuq ir-
rekwiżiti istituzzjonali tat-TFUE u li l-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu fuq 
l-istell livell fir-rigward tal-atti kollha 
adottati skont il-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja, kif ukoll mill-esperjenzi 
miksuba u mill-prattiċi komuni segwiti fl-
implimentazzjoni tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-kriterji għandhom jiġi stupulati biex 
tkun ddeterminata l-proċedura li għandha 
tintuża għall-adozzjoni tal-atti 
implimentattivi. Sabiex ikun hemm aktar 
konsistenza u sabiex jiġi żgurat li r-
rekwiżiti proċedurali huma proporzjonati 
man-natura tal-atti implimentattivi li 
jkunu ser jiġu adottati, dawk il-kriterji 
għandhom jorbtu.

(8) Bla ħsara għall-proċedura li għandha 
tintuża għall-adozzjoni tal-atti 
implimentattivi, li hija determinata fl-att 
bażiku, il-proċedura ta’ eżaminazzjoni 
għandha, fil-prinċipju, tintuża għall-
adozzjoni tal-miżuri ta' implimentazzjoni 
ġenerali, fejn jinħtieġu kundizzjonijiet 
uniformi.

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni dwar jekk tintużax il-proċedura ta’ konsultazzjoni, li tagħti iktar poteri lill-
Kummissjoni, jew il-proċedura ta’ eżaminazzjoni, fejn l-Istati Membri għandhom iktar poteri, 
għandha titħalla f'idejn il-koleġiżlatur tal-att bażiku.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-proċedura ta' eżaminazzjoni għandha 
tapplika biss għall-adozzjoni ta' miżuri ta' 
ambitu ġenerali mfassla biex 
jimplimentaw l-atti bażiċi u għal miżuri 
speċifiċ li jkollhom impatt potenzjalment 
importanti. Dik il-proċedura għandha
tipprovdi għall-kontroll tal-Istati Membri
b'tali mod li l-miżuri ma jistgħux jiġu 
adotti jekk dawn ma jkunux konformi mal-
opinjoni tal-kumitat, ħlief f'ċirkostanzi li 
huma ferm eċċezzjonali, meta, minkejja 
opinjoni negattiva, il-Kummissjoni 
għandha tkun tista' tadotta u tapplika l-
miżuri għall-perjodu ta' żmien limitat. Il-
Kummissjoni għandha tkun tista' tirrevedi 
l-abbozz tal-miżuri f'każ li ma tingħata l-
ebda opinjoni mill-kumitat, billi jiġu 
kkunsidrati l-fehmiet espressi fi ħdan il-
kumitat.

(9) Il-proċedura ta’ eżaminazzjoni għandha 
tipprovdi għall-kontroll b'tali mod li l-
miżuri ma jistgħux jiġu adotti jekk dawn 
ma jkunux konformi mal-opinjoni tal-
kumitat, ħlief f'ċirkostanzi li huma ferm 
eċċezzjonali, meta, minkejja opinjoni 
negattiva, il-Kummissjoni għandha tkun 
tista' tadotta u tapplika l-miżuri għall-
perjodu ta' żmien limitat. Il-Kummissjoni 
għandha tkun tista' tirrevedi l-abbozz tal-
miżuri f'każ li ma tingħata l-ebda opinjoni 
mill-kumitat, billi jiġu kkunsidrati l-
fehmiet espressi fi ħdan il-kumitat.

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni dwar jekk tintużax il-proċedura ta’ konsultazzjoni, li tagħti iktar poteri lill-
Kummissjoni, jew il-proċedura ta’ eżaminazzjoni, fejn l-Istati Membri għandhom iktar poteri, 
għandha titħalla f'idejn il-koleġiżlatur tal-att bażiku.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-proċedura konsultattiva għandha 
tapplika fil-każi l-oħra kollha u meta tkun 
ikkunsidrata li tkun l-aktar xierqa.

imħassar



AD\815425MT.doc 7/13 PEv02-00

MT

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistipula r-regoli u l-
prinċipji ġenerali li jirregolaw l-
mekkaniżmi li għandhom japplikaw f'każi 
fejn att tal-Unjoni li jkun jorbot legalment 
(minn hawn 'il quddiem l-"att bażiku") 
jkun jirrikjedi li l-adozzjoni tal-atti
implimentattivi li jorbtu mill-Kummissjoni 
jkunu soġġetti għall-kontroll mill-Istati 
Membri. 

Dan ir-Regolament jistipula r-regoli u l-
prinċipji ġenerali li jirregolaw l-
mekkaniżmi li għandhom japplikaw f'każi 
fejn att tal-Unjoni li jkun jorbot legalment 
(minn hawn 'il quddiem l-"att bażiku") 
jkun jirrikjedi kundizzjonijiet uniformi tal-
implimentazzjoni u jipprovdi li l-adozzjoni 
ta’ atti implimentattivi bħal dawn li jorbtu 
mill-Kummissjoni jkunu soġġetti għall-
kontroll mill-Istati Membri.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika

Emenda 8

Proposta għal regolament 
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-proċedura tal-eżaminazzjoni tista'
tapplika biss għall-adozzjoni ta':

2. Il-proċedura tal-eżaminazzjoni għandha, 
fil-prinċipju, tapplika għall-adozzjoni ta’ 
miżuri ta' implimentazzjoni ġenerali, fejn 
jinħtieġu kundizzjonijiet uniformi.

(a) Miżuri ta' implimentazzjoni ta' ambitu 
ġenerali; 
(b) Miżuri oħra ta' implimentazzjoni 
marbuta mal-:
i) politiki agrikoli komuni u l-politiki ta' 
sajd komuni;
ii) l-ambjent, is-sigurtà u s-sikurezza jew 
il-protezzjoni tas-saħħa jew is-sikurezza 
tal-bnedmin, l-annimali jew il-pjanti;
iii) politika kummerċjali komuni.
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Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni dwar jekk tintużax il-proċedura ta’ konsultazzjoni, li tagħti iktar poteri lill-
Kummissjoni, jew il-proċedura ta’ eżaminazzjoni, fejn l-Istati Membri għandhom iktar poteri, 
għandha titħalla f'idejn il-koleġiżlatur tal-att bażiku.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-miżuri l-oħra kollha ta' 
implimentazzjoni u għal miżuri ta' 
implimentazzjoni msemmija f'paragrafu 2 
għandha tapplika l-proċedura 
konsultattiva, fejn din titqies li tkun 
xierqa.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni dwar jekk tintużax il-proċedura ta’ konsultazzjoni, li tagħti iktar poteri lill-
Kummissjoni, jew il-proċedura ta’ eżaminazzjoni, fejn l-Istati Membri għandhom iktar poteri, 
għandha titħalla f'idejn il-koleġiżlatur tal-att bażiku.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jesprimi l-oġġezzjoni tiegħu għall-abbozz 
tal-miżuri ta’ implimentazzjoni, li l-
adozzjoni tagħhom tiġi maħsuba u li 
jkunu tressqu quddiem kumitat skont att 
bażiku adottat skont l-Artikolu 294 tat-
TFUE, abbażi ta' dawk il-miżuri li 
jikkontrobattu l-intenzjoni tal-leġiżlatur 
espressa fl-att bażiku, il-Kummissjoni 
għandha teżamina l-abbozz tal-miżuri 
mill-ġdid.
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Waqt li jitqiesu r-raġunijiet għall-
oġġezzjoni u fil-limiti ta' żmien tal-
proċedura li tkun qed tittieħed, il-
Kummissjoni tista' tressaq abbozz ġdid 
tal-miżuri lill-kumitat u tressaq proposta 
quddiem il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill fuq il-bażi tat-TFUE.
Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
kumitat dwar l-azzjoni li jkollha l-ħsieb li 
twettaq u dwar ir-raġunijiet tagħha għal 
dan.

Ġustifikazzjoni

Għandu jinżamm id-dritt attwali ta’ skrutinju tal-PE. Għalhekk, għandu jiddaħħal l-Artikolu 
8 tad-Deċiżjoni 99/468 fir-regolament u jinkiteb mill-ġdid b’tali mod li l-PE jew l-Kunsill 
ikun jista’ jesprimi l-oġġezzjoni tiegħu għall-miżuri li jikkontrobattu l-intenzjoni tal-leġiżlatur 
espressa fl-att bażiku.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 - punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-pożizzjonijiet u r-raġunijiet tar-
rappreżentanti tal-Istati Membri,

Ġustifikazzjoni

Il-pożizzjonijiet tar-rappreżentanti tal-Istati Membri għandhom ikunu aċċessibbli għall-
Parlament Ewropew (li jagħti aċċess lill-pubbliku għas-seduti u l-laqgħat tal-kumitati 
kollha).

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill
għandhom ikollhom aċċess għall-

2. Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Istati Membri għandhom ikollhom aċċess 
ugwali għall-informazzjoni msemmija 
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informazzjoni msemmija f'paragrafu 1. f'paragrafu 1. Għal dawn il-finijiet, l-
informazzjoni kollha msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tintbagħat lill-
Parlament u lill-Kunsill fl-istess ħin li 
tintbagħat lill-membri tal-kumitati u fuq l-
istess termini.

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkjarifika l-modalitajiet ta’ trażmissjoni tal-informazzjoni billi tinkorpora d-
dispożizzjonijiet rilevanti tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-3 ta’ Ġunju 2008.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 8 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Ir-rappreżentanti tal-Parlament 
Ewropew għandu jkollhom aċċess għal-
laqgħat tal-kumitati bħala osservaturi.

Ġustifikazzjoni

Il-laqgħat tal-kumitati għandhom ikunu aċċessibbli għall-osservaturi tal-Parlament Ewropew 
(li jagħti aċċess lill-pubbliku għas-seduti u l-laqgħat tal-kumitati kollha)

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9
Revoka tad-Deċiżjoni 1999/468/KE

imħassar

Għandha titħassar id-Deċiżjoni 
1999/468/KE.
L-effetti tal-Artikoli 5a tad-Deċiżjoni 
revokata għandhom jinżammu għal 
finijiet tal-atti bażiċi eżistenti li jagħmlu 
referenza għalihom.
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Ġustifikazzjoni

Konsegwenza teknika u ġuridika tat-tħassir tal-Artikolu 10.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 10

Text proposed by the Commission Emenda

Artikolu 10
Adattazzjoni tal-atti bażiċi eżistenti

1. Meta l-atti bażiċi adottati qabel id-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament jipprovdu 
għall-eċerċizzju tal-poteri implimentattivi 
mill-Kummissjoni skont id-Deċiżjoni 
1999/468/KE, għandhom japplikaw ir-
regoli li ġejjin:

imħassar

(a) referenzi għall-Artikolu 3 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom jiġu 
interpretati bħala referenzi għall-Artikolu 
4 ta’ dan ir-Regolament;
(b) referenzi għall-Artikolu 4 u 5 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom jiġu 
interpretati bħala referenzi għall-Artikolu 
5 ta’ dan ir-Regolament;
(c) referenzi għall-Artikolu 6 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom jiġu 
interpretati bħala referenzi għall-Artikolu 
6 ta’ dan ir-Regolament;
(d) referenzi għall-Artikolu 7 u 8 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom jiġu 
interpretati bħala referenzi għall-Artikolu 
8 ta’ dan ir-Regolament.
2. L-Artikoli 3 u 7 ta' dan ir-Regolament 
għandhom japplikaw għall-kumitati 
kollha eżistenti.

Ġustifikazzjoni

L-allinjament tal-acquis mad-dispożizzjonijiet attwali dwar l-atti ddelegati u l-atti ta’ 
implimentazzjoni huwa ta’ importanza kruċjali għal dawk l-oqsma politiċi, li ma ġewx 
adottati bil-proċedura ta’ kodeċiżjoni qabel id-dħul fis-seħħ. Għandha ssir valutazzjoni ta’ 
kull każ għalih ta’ dawk id-dispożizzjonijiet bħala kwistjoni urġenti. Allinjament awtomatiku 
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kif kien issuġġerit mill-Kummissjoni jipperikola l-prerogattivi tal-Parlament Ewropew.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 10 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Adattazzjoni tal-atti bażiċi eżistenti

Il-Kummissjoni għandha teżamina l-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fis-seħħ u tressaq 
il-proposti leġiżlattivi meħtieġa għall-
allinjament tagħha mad-dispożizzjonijiet 
tat-Trattat ta’ Lisbona, partikolarment 
mal-Artikoli 290 u 291 TFUE, qabel il-31 
ta’ Diċembru 2010.

Ġustifikazzjoni

L-allinjament tal-acquis mad-dispożizzjonijiet attwali dwar l-atti ddelegati u l-atti ta’ 
implimentazzjoni huwa ta’ importanza kruċjali għal dawk l-oqsma politiċi, li ma ġewx 
adottati bil-proċedura ta’ kodeċiżjoni qabel id-dħul fis-seħħ. Għandha ssir valutazzjoni ta’ 
kull każ għalih ta’ dawk id-dispożizzjonijiet bħala kwistjoni urġenti.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Text proposed by the Commission Emenda

L-Artikolu 10 ta’ dan ir-Regolament 
għandu japplika mill-1 ta’ Diċembru 
2010.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Konsegwenza tat-tħassir tal-Artikolu 10
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