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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-Artikolu 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jistipula l-qafas 
għall-adozzjoni ta' atti implimentattivi. L-Artikolu 291(3) b'mod partikulari jirrikjedi li l-
Parlament u l-Kunsill jistipulaw, permezz ta' regolament, ir-regoli u l-prinċipji ġenerali 
rigward il-mekkaniżmi għall-kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-
setgħat ta' implimentazzjoni. 

Fil-proposta tagħha għal regolament bħal dan (COM(2010)0083), il-Kummissjoni tfittex li 
timplimenta dan ir-rekwiżit billi tintroduċi l-proċedura konsultattiva u dik ta' eżaminazzjoni 
biex jirregolaw l-adozzjoni ta' atti implimentattivi.

Il-proċedura ta' eżaminazzjoni għandha tapplika għall-miżuri implimentattivi kollha li 
jirrigwardaw l-ambjent u s-saħħa pubblika.  Id-dispożizzjoni fl-Artikolu 2(3) tar-regolament 
propost, li fiha diskrezzjoni rigward l-użu tal-proċedura konsultattiva "fejn din titqies li tkun 
xierqa", għandha għalhekk titneħħa.

Ir-Regolament propost għandu barra minn hekk jistipula b'mod ċar li l-Parlament u l-Kunsill 
għandhom jitpoġġew fl-istess pożizzjoni fir-rigward tal-aċċess għall-informazzjoni dwar il-
laqgħat tal-kumitati skont il-proċeduri l-ġodda. L-Artikolu 8 tar-Regolament propost għandu 
għalhekk jissaħħaħ biex jistipula b'mod speċifiku li l-Parlament u l-Kunsill għandhom aċċess 
ugwali għal din l-informazzjoni.

Mhux xieraq li jsir l-allinjament awtomatiku tal-proċedura konsultattiva, dik tal-
amministrazzjoni u dik regolatorja li jinsabu fl-Artikoli 3, 4 u 5 tad-Deċiżjoni eżistenti tal-
Komitoloġija1. Jeħtieġ li titwettaq analiżi dettaljata tal-acquis eżistenti biex jiġi ddeterminat 
liema miżuri tassew huma inklużi fl-ambitu tad-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-atti 
ddelegati li jinsabu fl-Artikolu 290 tat-TFUE. L-Artikolu 10 tar-regolament propost għandu 
għalhekk jitħassar.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Affarijiet Legali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

                                               
1  Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat 
tal-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni, ĠU L 184, 17.7.1999, p.23.
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Emenda1

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 
tapplika biss għall-adozzjoni ta' miżuri ta' 
ambitu ġenerali mfassla biex jimplimentaw 
atti bażiċi u miżuri speċifiċi li jkollhom 
impatt potenzjalment importanti, li 
jinkludu dawk li jikkonċernaw l-ambjent 
u l-ħarsien tas-saħħa pubblika. Dik il-
proċedura għandha tipprovdi għall-kontroll 
tal-Istati Membri b'tali mod li l-miżuri ma 
jkunux jistgħu jiġu adottati jekk dawn ma 
jkunux konformi mal-opinjoni tal-kumitat, 
ħlief f'ċirkostanzi li jkunu ferm 
eċċezzjonali, meta, minkejja opinjoni 
negattiva, il-Kummissjoni għandha tkun 
tista' tadotta u tapplika l-miżuri għal 
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.

Or. en

Emenda 2

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.

(10) Il-proċedura konsultattiva għandha 
tapplika fir-rigward tal-miżuri 
implimentattivi l-oħra kollha.

Or. en



PA\812084MT.doc 5/7 PE440.146v01-00

MT

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-Parlament u l-Kunsill għandu jiġu
infurmati bil-proċedimenti tal-kumitat fuq 
bażi regolari.

(12) Il-Parlament u l-Kunsill għandhom 
jinżammu infurmati bil-proċedimenti tal-
kumitati fuq bażi regolari u għandu 
jkollhom aċċess ugwali għall-
informazzjoni dwar dawk il-proċedimenti.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 14 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Għandha titħassar id-Deċiżjoni 
1999/468/KE. Sabiex tiġi żgurata t-
tranżizzjoni bejn ir-reġim ipprovdut fid-
Deċiżjoni 1999/468/KE u dan ir-
Regolament, kwalunkwe referenza ta' 
leġiżlazzjoni eżistenti għall-proċeduri 
pprovduti f'dik id-Deċiżjoni bl-eċċezzjoni 
tal-proċedura regolatorja pprovduta bi 
skrutinju fl-Artikolu 5a tiegħu, għandha 
tinftiehem bħala referenza għall-
proċeduri korrispondenti pprovduti f'dan 
ir-Regolament. L-effetti tal-Artikolu 5a 
tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom 
jinżammu għall-fini tal-atti bażiċi eżistenti 
li jirreferu għal dak l-Artikolu.

(14) Għandha titħassar id-Deċiżjoni 
1999/468/KE. Sabiex tiġi żgurata t-
tranżizzjoni bejn ir-reġim ipprovdut fid-
Deċiżjoni 1999/468/KE u dan ir-
Regolament, l-effetti tal-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom 
jinżammu għall-fini tal-atti bażiċi eżistenti 
li jirreferu għal dak l-Artikolu.

Or. en
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Emenda 5

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.

3. Għall-miżuri l-oħra kollha ta' 
implimentazzjoni għandha tapplika l-
proċedura konsultattiva.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom ikollhom aċċess għall-
informazzjoni msemmija f'paragrafu 1.

2. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandu jkollhom aċċess ugwali għall-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 u 
għandhom jirċevuha fl-istess ħin u bl-
istess termini. 

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10
Adattazzjoni tal-atti bażiċi eżistenti

imħassar

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-
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regoli li ġejjin:
(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.

Or. en


