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_____________________________________________________________ 
 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) Sabiex tiŜgura kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 471/2009, is-
setgħat ta' implimentazzjoni għandhom 
jingħataw lill-Kummissjoni biex tkun 
tista' tadotta miŜuri relatati mal-kodiëijiet 
li għandhom jintuŜaw għad-dejta 
msemmija fl-Artikolu 5(1) ta' dak ir-
Regolament u miŜuri relatati mar-rabta 
tad-dejta dwar il-karatteristiëi tan-negozju 
mad-dejta rrekordjata f'konformità mal-
istess Artikolu. Dawn is-setgħat 
għandhom jiāu eŜerëitati skont ir-
Regolament (UE) Nru 182/2011. 

imħassar 

 
 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Il-Kumitat dwar l-istatitika relatata 
mal-kummerë ta' oāāetti ma' pajjiŜi mhux 
membri (Il-Kumitat tal-Extrastat) 
imsemmi fl-Artikolu 11 tar-Regolament 
(KE) Nru 471/2009 jagħti pariri lill-
Kummissjoni u jassistiha fl-eŜerëitar tas-
setgħat ta' implimentazzjoni tagħha. 

imħassar 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Skont l-istrateāija għal Sistema 
Ewropea ādida dwar l-Istatistika (minn 
hawn 'il quddiem "ESS"), l-istruttura 
hija intenzjonata biex ittejjeb il-
koordinazzjoni u s-sħubija fi struttura 
piramida ëara fl-ESS, il-Kumitat 
Ewropew dwar is-Sistema tal-Istatistika 
(minn hawn 'il quddiem "ESSC"), 
stabbilit bir-Regolament (KE) 
Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar l-
Istatistika Ewropea9, għandu jkollu rwol 
konsultattiv u jassisti lill-Kummissjoni fl-
eŜerëitar tas-setgħat ta' implimentazzjoni 
tagħhom. 

imħassar 

__________________  
9 ĀU L 87, 31.3.2009, p. 164.  

 
 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 11 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) Ir-Regolament (KE) Nru 471/2009 
għandu jiāi emendat billi r-referenza tal-
Kumitat tal-Extrastat tinbidel b'referenza 

imħassar 
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għall-ESSC. 

 
 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 3 – sottopunt a 

Regolament (KE) Nru 471/2009 
Artikolu 5 – paragrafu 2 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
f'konformità mal-Artikolu 10a tadotta atti 
delegati relatati mal-ispeëifikazzjoni 
ulterjuri tad-dejta msemmija fil-
paragrafu 1. 

2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 10a dwar l-adozzjoni ta' regoli 
fir-rigward tal-ispeëifikazzjoni ulterjuri 
tad-dejta msemmija fil-paragrafu 1 u fir-
rigward tal-miŜuri relatati mal-kodiëijiet li 
għandhom jintuŜaw għal din id-dejta. 

Il-Kummissjoni permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni tadotta miŜuri relatati 
mal-kodiëijiet li għandhom jintuŜaw għal 
din id-dejta. 

 

Dawn l-atti ta' implimentazzjoni jiāu 
adottati f'konformità mal-proëedura ta' 
eŜami msemmija fl-Artikolu 11(2)." 

 

Āustifikazzjoni 

Konsiderazzjonijiet kostituzzjonali soda tas-separazzjoni tas-setgħat jindikaw li atti ta' natura 
normattiva – i.e. ta' regolamentazzjoni – għandhom ikunu eskluŜivi għal-leāiŜlatur u li dawn 
jistgħu jitħallew jiāu adottati mill-fergħa eŜekuttiva tal-gvern permezz ta' delega mil-leāiŜlatur, 
qatt bħala setgħa ta' implimentazzjoni. 
 
 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 4 – punt a 

Regolament (KE) Nru 471/2009 
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kummissjoni permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni tadotta miŜuri relatati 
mar-rabta tad-dejta ma' din l-istatistika li 

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 10a dwar l-adozzjoni ta' regoli 
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trid tiāi kompilata. dwar l-irbit tad-dejta ma' din l-istatistika li 
trid tiāi kompilata. 

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni jiāu 
adottati f'konformità mal-proëedura ta' 
eŜami msemmija fl-Artikolu 11(2).' 

 

Āustifikazzjoni 

Konsiderazzjonijiet kostituzzjonali soda tas-separazzjoni tas-setgħat jindikaw li atti ta' natura 
normattiva – i.e. ta' regolamentazzjoni – għandhom ikunu eskluŜivi għal-leāiŜlatur u li dawn 
jistgħu jitħallew jiāu adottati mill-fergħa eŜekuttiva tal-gvern permezz ta' delega mil-leāiŜlatur, 
qatt bħala setgħa ta' implimentazzjoni. 
 
 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 6 

Regolament (KE) Nru 471/2009 
Artikolu 10a – paragrafu 3 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija 
fl-Artikoli 3(2), (3) u (4), 4(5), 5(2) u (4), 
6(3) u 8(1) u (2), għal perjodu taŜ-Ŝmien 
indefinit minn (Publication office: please 
insert the exact date of the entry into force 
of this Regulation). 

3. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati 
msemmija fl-Artikoli 3(2), (3) u (4), 4(5), 
5(2) u (4), 6(3) u 8(1) u (2) hija mogħtija 
lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames 
snin minn ...*. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' 
setgħa mhux aktar tard minn disa’ xhur 
qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ ħames snin. 
Id-delega ta’ setgħa għandha tiāi estiŜa 
awtomatikament għal perjodi ta’ Ŝmien 
identiëi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill joāāezzjonaw għal tali 
estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 
qabel it-tmiem ta’ kull perijodu. 

 ____________ 

 * ĀU: jekk jogħāobkom daħħlu d-data 
tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. 

Āustifikazzjoni 

Ir-rapporteur iqis li jkun xieraq li l-għoti ta' setgħat jiāi limitat fiŜ-Ŝmien. Limitazzjoni ta' dan 
it-tip twassal għal aktar kontroll parlamentari, peress li tobbliga lill-Kummissjoni tfassal 
rapport rigward id-delega ta' setgħat sa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-
perjodu stabbilit. Min-naħa l-oħra, l-estensjoni taëita tad-delega għal perjodu ta’ durata 
identika tevita li l-leāiŜlaturi jiāu mgħobbija ŜŜejjed u tiffaëilita l-implimentazzjoni tal-Politika 
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Kummerëjali Komuni. Dan jirrifletti l-bidliet li āabu magħhom iŜ-Ŝewā strumenti Omnibus 
dwar il-Kummerë u l-allinjament sussegwenti għall-proëedura ta' komitoloāija. 
 
 
 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – punt 7 
Regolament (KE) Nru 471/2009 
Artikolu 11 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) L-Artikolu 11 jinbidel kif āej: (7) L-Artikolu 11 għandu jitħassar. 

"Artikolu 11  

Il-kumitat  

1. Il-Kummissjoni għandu jassistiha l-
Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-
Istatistika stabbilit bir-Regolament (KE) 
Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar 
l-istatistika Ewropea (*). Dan il-kumitat 
għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli 
u l-prinëipji āenerali dwar il-
modalitajiet ta' kontroll mill-Istati 
Membri tal-eŜerëizzju mill-Kummissjoni 
tas-setgħat ta' implimentazzjoni (*). 

 

2. Meta ssir referenza għal dan il-
paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 
tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. 

 

 
 
 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-
20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 
fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-
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Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea. Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea u 
għandu jiāi kkonsolidat mar-Regolament 
li jemenda fi Ŝmien tliet xhur minn meta 
jidħol fis-seħħ. 

 
 
 
 


