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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-possibilità li jiġu adottati atti implimentattivi hija prevista fl-Artikolu 291 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li tipprevedi li fejn ikun hemm bżonn ta' kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' atti tal-Unjoni li jorbtu legalment, il-leġiżlatur jista' 
jikkonferixxi kompetenzi ta' implimentazzjoni fuq il-Kummissjoni.

It-Trattat ta' Lisbona jpoġġi lill-Parlament u lill-Kunsill fl-istess livell fejn tapplika l-
proċedura leġiżlattiva ordinarja, fost l-oħrajn fir-rigward tad-delega tal-kompetenzi ta' 
implimentazzjoni fuq il-Kummissjoni. Huwa għalhekk ta' importanza partikolari li jinżamm 
id-dritt ta' skrutinju li bħalissa huwa garantit lill-Parlament skont l-Artikolu 8 tad-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 1999/468/KE u biex tiġi żgurata l-possibilità għall-koleġiżlaturi li joġġezzjonaw 
għall-abbozz tal-miżuri. Barra minn hekk, il-Parlament għandu jingħata l-aċċess għal-laqgħat 
tal-kumitati; kif ukoll għandu jingħata ċertu titjib fir-rigward tal-informazzjoni provduta lill-
Parlament u l-Kunsill (eż. aġendi li jkunu sew fil-proċess, minuti tal-laqgħat, listi dettaljati 
tal-votazzjonijiet).

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

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 issa jirrikjedi li l-
Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistabbilixxu minn qabel ir-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-mekkaniżmi 
għall-kontroll mill-Istati Membri tal-
eżerċizzju tal-kompetenzi ta' 
implimentazzjoni tal-Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm qbil fil-kliem użat mal-Artikolu 291 tat-TFUE.
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4 a (ġdida)

Emenda

(4a) Kull meta tapplika l-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja, speċjalment fir-
rigward tal-għoti ta' kompetenzi ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni, huwa 
importanti li jiġi żgurat li l-Parlament 
Ewropew jitqiegħed fl-istess livell mal-
Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mat-Trattat ta' Lisbona huwa ta' importanza kbira li jiġi żgurat li l-Parlament huwa fl-
istess livell mal-Kunsill fir-rigward tal-għoti ta' kompetenzi ta' implimentazzjoni, f'każijiet fejn 
l-att bażiku jkun ġie adottat skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

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 
jiġu kompletament infurmati bil-
proċedimenti tal-kumitat fuq bażi regolari. 
Jekk jitqies li jkun meħtieġ għall-
eżerċizzju tal-iskrutinju tiegħu, il-
Parlament Ewropew għandu jingħata l-
possibbiltà li jattendi l-laqgħat tal-
kumitat, mingħajr ma jieħu sehem fil-
votazzjoni fuq l-abbozz tal-miżuri ta' 
implimentazzjoni.

Emenda 4
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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. Referenzi f'atti bażiċi 
eżistenti għall-proċeduri pprovduti f'dik 
id-Deċiżjoni għandhom jiġu adattati fl-
iqsar żmien possibbli, u fi kwalunkwe każ 
mhux aktar tard minn ...*, għar-regoli l-
ġodda dwar il-kompetenzi delegati u ta' 
implimentazzjoni sitipulati fl-Artikoli 290 
u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea. Sakemm isir dak l-
adattment, sabiex tiġi żgurata t-
tranżizzjoni bejn ir-reġim ipprovdut fid-
Deċiżjoni 1999/468/KE u dan ir-
Regolament, il-proċeduri pprovduti f'dan 
ir-Regolament għandhom japplikaw 
proviżorjament meta l-leġiżlazzjoni
eżistenti tagħmel referenza għall-proċeduri 
pprovduti f'dik id-Deċiżjoni bl-eċċezzjoni 
tal-proċedura regolatorja pprovduta bi 
skrutinju fl-Artikolu 5a tiegħu, li għandha 
tibqa' tapplika proviżorjament.
_____________

* Sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Il-mekkaniżmu tal-'allinjament awtomatiku' pprovdut fl-Artikoi 9 u 10 jidher li huwa bbażat 
fuq il-preżunzjoni mhux korretta li l-kompetenzi ta' implimentazzjoni kollha li attwalment 
huma soġġetti għal proċeduri tal-komitoloġija għajr l-RPS, wara t-Trattat ta' Lisbona, 
jeħtiġilhom jitqiesu bħala poteri għall-adozzjoni ta' atti ta' implimentazzjoni fit-tifsira tal-
Artikolu 291 tat-Trattat FUE. Dan ma jagħtix kas tal-fatt li jista' jkun hemm poteri ta' 
implimentazzjoni li jaqgħu fil-kategorija tal-atti delegati (l-Artikolu 290 tat-Trattat FUE) anki 
jekk mhumiex soġġetti għall-RPS. Kwalunkwe allinjament ta' leġiżlazzjoni attwali 
għaldaqstant għandu jsir każ b'każ.

Emenda 5
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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 il-
mekkaniżmi li għandhom japplikaw f'każi 
fejn att tal-Unjoni li jkun jorbot legalment 
(minn hawn 'il quddiem l-"att bażiku") 
jkun jirrikjedi li, meta jkun hemm bżonn 
ta' kondizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni tal-atti tal-Unjoni 
legalment vinkolanti, l-adozzjoni ta' dawn 
l-atti implimentattivi li jorbtu mill-
Kummissjoni jkunu soġġetti għall-kontroll 
mill-Istati Membri.

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm qbil fil-kliem użat mal-Artikolu 291 tat-TFUE. 

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk l-abbozz tal-miżuri jkun skont l-
opinjoni tal-kumitat, il-Kummissjoni 
għandha tadotta dawn il-miżuri, sakemm 
ma jinqalgħux ċirkostanzi eċċezzjonali jew 
elementi ġodda li jkunu jiġġustifikaw li l-
miżuri ma jkunux adottati. F'każijiet bħal 
dawn, il-president jista' jissottometti lill-
kumitat abbozz ġdid tal-miżuri li 
għandhom jittieħdu.

2. Jekk l-abbozz tal-miżuri jkun skont l-
opinjoni tal-kumitat, il-Kummissjoni 
għandha, mingħajr ħsara għall-Artikolu 
6a, tadotta dawn il-miżuri, sakemm ma 
jinqalgħux ċirkostanzi eċċezzjonali jew 
elementi ġodda li jkunu jiġġustifikaw li l-
miżuri ma jkunux adottati. F'każijiet bħal 
dawn, il-president jista' jissottometti lill-
kumitat abbozz ġdid tal-miżuri li 
għandhom jittieħdu.

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm qbil mal-introduzzjoni tal-Artikolu 6a ġdid.

Emenda 7
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk ma tingħata l-ebda opinjoni, il-
Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz tal-
miżuri. Meta l-Kummissjoni ma tadottax l-
abbozz tal-miżuri, il-president jista' 
jissottometti lill-kumitati verżjoni 
emendata tal-abbozz tal-miżuri.

4. Jekk ma tingħata l-ebda opinjoni, il-
Kummissjoni tista', mingħajr ħsara għall-
Artikolu 6a, tadotta l-abbozz tal-miżuri. 
Meta l-Kummissjoni ma tadottax l-abbozz 
tal-miżuri, il-president jista' jissottometti 
lill-kumitati verżjoni emendata tal-abbozz 
tal-miżuri.

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm qbil mal-introduzzjoni tal-Artikolu 6a ġdid.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Permezz ta' deroga minn paragrafu 3, il-
Kummissjoni tista' tadotta l-abbozz tal-
miżuri li ma jkunx skont l-opinjoni tal-
kumitat meta n-nuqqas ta' adozzjoni 
tagħhom fi skadenza imperattiva tkun 
toħloq tħarbit sinifikanti fis-swieq għas-
sigurtà u s-sikurezza tal-bnedmin jew fl-
interessi finanzjarji tal-Unjoni.

5. Permezz ta' deroga minn paragrafu 3, il-
Kummissjoni tista', mingħajr ħsara għall-
Artikolu 6a, tadotta l-abbozz tal-miżuri li 
ma jkunx skont l-opinjoni tal-kumitat meta 
n-nuqqas ta' adozzjoni tagħhom fi skadenza 
imperattiva tkun toħloq tħarbit sinifikanti 
fis-swieq għas-sigurtà u s-sikurezza tal-
bnedmin jew fl-interessi finanzjarji tal-
Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm qbil mal-introduzzjoni tal-Artikolu 6a ġdid.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fil-każ tal-proċedura ta' eżaminazzjoni, 4. Fil-każ tal-proċedura ta' eżami, meta l-
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meta l-miżuri ma jkunux skont l-opinjoni 
tal-kumitat skont l-Artikolu 5(3), il-
Kummissjoni għandha tħassar il-miżuri 
adottati skont il-paragrafu 2.

miżuri ma jkunux skont l-opinjoni tal-
kumitat skont l-Artikolu 5(3), il-
Kummissjoni għandha tħassar il-miżuri 
adottati skont il-paragrafu 2 ta' dan l-
Artikolu.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jitjieb l-abbozzar u tiġi evitata l-konfużjoni.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Monitoraġġ mill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill tal-eżerċizzju tal-Kummissjoni ta' 

kompetenzi ta' implimentazzjoni
Jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
iqis li l-abbozz tal-miżuri, li l-adozzjoni 
tiegħu hija kontemplata u li tressaq lil 
kumitat skont l-att bażiku adottat bi qbil 
mal-Artikolu 294 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ma 
jkunx bi qbil mal-att bażiku, huwa 
għandu jesprimi l-oġġezzjoni tiegħu f'dak 
ir-rigward u l-Kummissjoni għandha 
terġa' tqis abbozz ta' miżuri bħal dan. 
Waqt li titqies l-oġġezzjoni u fil-limiti ta' 
żmien applikabbli għall-proċedura li tkun 
qed tittieħed, il-Kummissjoni tista' jew 
tressaq abbozz ġdid tal-miżuri lill-kumitat 
jew tressaq proposta quddiem il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill fuq il-
bażi tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea.
Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
kumitat dwar l-azzjoni li jkollha l-ħsieb li 
twettaq f'dak ir-rigward u dwar ir-
raġunijiet għal dan.



AD\818982MT.doc 9/15 PE441.007v02-00

MT

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament għandu jżomm id-dritt ta' skrutinju li huwa bħalissa garantit mill-Artikolu 8 tad-
deċiżjoni tal-Komitoloġija (Deċiżjoni 1999/468/KE).

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-aġendi tal-laqgħat tal-kumitat. (a) l-aġendi tal-laqgħat tal-kumitat, li jridu 
jsiru disponibbli fi żmien raġonevoli qabel 
il-laqgħat.

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jiġi żgurat li l-aġendi huma disponibbli sew minn qabel sabiex il-Parlament 
ikun konxju kemm jista' jkun malajr tal-abbozz tal-miżuri li se jkunu diskussi waqt il-laqgħa u 
b'hekk jipprepara għall-attivitajiet futuri tiegħu.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) is-sommarju tar-rekords, flimkien mal-
lista tal-awtoritajiet u l-organizzazzjonijiet 
li għalihom jkunu jappartjenu l-persuni 
maħtura mill-Istati Membri biex dawn 
jirrappreżentawhom,

(b) is-sommarju tar-rekords, flimkien mal-
lista tal-awtoritajiet u l-organizzazzjonijiet 
li għalihom ikunu jappartjenu l-persuni 
maħtura mill-Istati Membri biex dawn 
jirrappreżentawhom, kif ukoll ma' 
kwalunkwe minuti li jkunu disponibbli,

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm il-possibilità li jkun hemm aċċess mhux biss għas-sommarju tar-rekords 
imma wkoll għall-minuti (il-possibilità li jintalab aċċess għall-minuti hija prevista fil-ftehim 
interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni (2008/C 143/01)).
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ir-riżultati tal-votazzjoni, (d) ir-riżultati dettaljati tal-votazzjoni, 
inklużi l-ispjegazzjonijiet tal-votazzjoni 
mill-Istati Membri individwali,

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li wieħed ikun jaf ir-raġunijiet għall-votazzjoni kontra jew l-astensjonijiet 
għax dan jaf jagħti indikazzjoni tajba tal-problemi possibbli relatati mal-abbozz tal-miżuri.

Emenda 14

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Parlament Ewropew għandu jkollu 
d-dritt li jattendi għal-laqgħat tal-kumitat.
Għal dan il-għan, il-Parlament Ewropew 
għandu jaħtar rappreżentanti li jattendu l-
laqgħat u jirrappurtaw kemm jista' jkun 
malajr dwar ir-riżultati tal-proċedimenti 
lill-kumitat parlamentari relevanti. Ir-
rappreżentanti tal-Parlament Ewropew 
m'għandhomx jieħdu sehem fil-votazzjoni 
dwar l-abbozz tal-miżuri ta' 
implimentazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-Parlament ikun jaf ir-raġunijiet għall-opinjonijiet maħruġa mill-
kumitati. Għal dan il-għan, ikun aħjar jekk il-Parlament jikseb l-informazzjoni direttament, 
permezz tar-rappreżentanti tiegħu stess. Dawn tal-aħħar huma rappreżentanti sempliċi u 
mhux membri tal-kumitat, u għaldaqstant m'għandhomx jieħdu sehem fil-votazzjonijiet li 
jistgħu jsiru.

Emenda 15
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Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha titħassar id-Deċiżjoni 
1999/468/KE.

Għandha titħassar id-Deċiżjoni 
1999/468/KE b'effett minn...*.

L-effetti tal-Artikoli 5a tad-Deċiżjoni 
revokata għandhom jinżammu għal 
finijiet tal-atti bażiċi eżistenti li jagħmlu 
referenza għalihom.

_____________

* Sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Il-mekkaniżmu tal-'allinjament awtomatiku' pprovdut fl-Artikoi 9 u 10 jidher li huwa bbażat 
fuq il-preżunzjoni mhux korretta li l-kompetenzi ta' implimentazzjoni kollha li attwalment 
huma soġġetti għal proċeduri tal-komitoloġija għajr l-RPS, wara t-Trattat ta' Lisbona, 
jeħtiġilhom jitqiesu bħala poteri għall-adozzjoni ta' atti ta' implimentazzjoni fit-tifsira tal-
Artikolu 291 tat-Trattat FUE.  Dan ma jagħtix kas tal-fatt li jista' jkun hemm poteri ta' 
implimentazzjoni li jaqgħu fil-kategorija tal-atti delegati (l-Artikolu 290 tat-Trattat FUE) anki 
jekk mhumiex soġġetti għall-RPS. Kwalunkwe allinjament ta' leġiżlazzjoni attwali 
għaldaqstant għandu jsir każ b'każ.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Adattazzjoni tal-atti bażiċi eżistenti

9a. Sa ...*, il-Kummissjoni għandha
tirrevedi l-atti bażiċi adottati qabel id-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament bil-għan li 
tadatta dawn l-atti għar-regoli l-ġodda 
dwar il-kompetenzi delegati u ta' 
implimentazzjoni stipulati fl-Artikoli 290 
u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni 
għandha regolarment tirrapporta lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-
progress ta’ dik ir-reviżjoni. Fejn ikun 
xieraq, tali rapporti għandhom ikunu 
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akkumpanjati minn proposta leġiżlattiva.
_____________
* Sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Il-mekkaniżmu tal-'allinjament awtomatiku' pprovdut fl-Artikoi 9 u 10 jidher li huwa bbażat 
fuq il-preżunzjoni mhux korretta li l-kompetenzi ta' implimentazzjoni kollha li attwalment
huma soġġetti għal proċeduri tal-komitoloġija għajr l-RPS, wara t-Trattat ta' Lisbona, 
jeħtiġilhom jitqiesu bħala poteri għall-adozzjoni ta' atti ta' implimentazzjoni fit-tifsira tal-
Artikolu 291 tat-Trattat FUE. Dan ma jagħtix kas tal-fatt li jista' jkun hemm poteri ta' 
implimentazzjoni li jaqgħu fil-kategorija tal-atti delegati (l-Artikolu 290 tat-Trattat FUE) anki 
jekk mhumiex soġġetti għall-RPS. Kwalunkwe allinjament ta' leġiżlazzjoni attwali 
għaldaqstant għandu jsir każ b'każ.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Adattazzjoni tal-atti bażiċi eżistenti Miżuri tranżizzjonali
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:

1. Sakemm jiġu adattati, skont l-
Artikolu 9a, l-atti bażiċi adottati qabel id-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament li 
jipprovdu għall-eżerċizzju tal-poteri 
implimentattivi mill-Kummissjoni skont 
id-Deċiżjoni 1999/468/KE, għandhom 
japplikaw ir-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;

(a) fejn l-att bażiku jagħmel referenza
għall-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE, għandha tapplika l-
proċedura konsultattiva msemmija fl-
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;

(b) fejn l-att bażiku jagħmel referenza
għall-Artikoli 4 u 5 tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE, għandha tapplika l-
proċedura ta' eżami msemmija fl-
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;

(c) fejn l-att bażiku jagħmel referenza
għall-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE, għandu japplika l-
Artikolu 6 ta’ dan ir-Regolament;

(d) referenzi għall-Artikolu 7 u 8 tad- (d) fejn l-att bażiku jagħmel referenza 
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Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom jiġu 
interpretati bħala referenzi għall-Artikolu 
8 ta’ dan ir-Regolament.

għall-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE, għandu japplika l-
Artikolu 8 ta’ dan ir-Regolament;

(da) fejn l-att bażiku jirreferi għall-
Artikolu 8 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, 
għandu japplika l-Artikolu 6a ta’ dan ir-
Regolament;

2. L-Artikoli 3 u 7 ta' dan ir-Regolament 
għandhom japplikaw għall-kumitati kollha 
eżistenti.

2. L-Artikoli 3 u 7 ta' dan ir-Regolament 
għandhom japplikaw għall-kumitati kollha 
eżistenti għall-finijiet tal-paragrafu 1.

Ġustifikazzjoni

Il-mekkaniżmu tal-'allinjament awtomatiku' pprovdut fl-Artikoi 9 u 10 jidher li huwa bbażat 
fuq il-preżunzjoni mhux korretta li l-kompetenzi ta' implimentazzjoni kollha li attwalment 
huma soġġetti għal proċeduri tal-komitoloġija għajr l-RPS, wara t-Trattat ta' Lisbona, 
jeħtiġilhom jitqiesu bħala poteri għall-adozzjoni ta' atti ta' implimentazzjoni fit-tifsira tal-
Artikolu 291 tat-Trattat FUE. Dan ma jagħtix kas tal-fatt li jista' jkun hemm poteri ta' 
implimentazzjoni li jaqgħu fil-kategorija tal-atti delegati (l-Artikolu 290 tat-Trattat FUE) anki 
jekk mhumiex soġġetti għall-RPS. Kwalunkwe allinjament ta' leġiżlazzjoni attwali 
għaldaqstant għandu jsir każ b'każ.
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