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KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW
skont l-Artikolu 294(6) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
dwar
il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta' Proposta għal Regolament tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 471/2009 dwar
statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri firrigward tal-għoti ta' setgħat delegati u ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni għalladozzjoni ta' ċerti miżuri
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1.

SFOND

Data li fiha ntbagħtet il-proposta lill-Parlament Ewropew u lillKunsill
(dokument COM(2013) 0579 final – 2013/0279(COD):

it-8 ta' Awissu 2013.

Data tal-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew:

Mhux applikabbli.

Data tal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, fl-ewwel qari:

it-12 ta' Marzu 2014.

Data li fiha ntbagħtet il-proposta emendata:

Mhux applikabbli.

Data tal-adozzjoni tal-pożizzjoni tal-Kunsill:

is-16 ta' Ġunju 2016.

2.

L-GĦAN TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

L-għan ta’ din il-proposta tal-Kummissjoni huwa li temenda r-Regolament (KE)
Nru 471/2009 sabiex jiġi allinjat mal-kuntest istituzzjonali l-ġdid wara d-dħul fis-seħħ tatTrattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
Ġie propost:
•

li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati biex tissupplimenta jew
temenda r-regoli fir-rigward ta’ ċerti dispożizzjonijiet, sabiex jitqiesu l-bidliet fil-Kodiċi
Doganali jew f'dispożizzjonijiet derivati minn konvenzjonijiet internazzjonali, bidliet
meħtieġa għal raġunijiet metodoloġiċi u l-ħtieġa li tiġi stabbilita sistema effiċjenti għallġbir ta' dejta u l-ġbir ta’ statistika,

•

li l-Kummissjoni tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni li jippermettulha tadotta,
b'konformità mal-proċedura ta’ eżami, miżuri relatati ma’ ċerti dispożizzjonijiet, sabiex
jiġi żgurat li jkun hemm kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tarRegolament (KE) Nru 471/2009,

u
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•

li r-referenza għall-Kumitat tal-Extrastat tiġi sostitwita b’referenza għall-Kumitat tasSistema Ewropea tal-Istatistika (ESSC), fil-kuntest ta’ ristrutturazzjoni u
simplifikazzjoni ġenerali tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika (ESS).

3.

KUMMENTI DWAR IL-POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

3.1

Kummenti ġenerali

Il-pożizzjoni tal-Kunsill tirrifletti, minn naħa, il-ftehim politiku proviżorju milħuq bejn ilKunsill, il-Kumitat INTA tal-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni fid-diskussjoni tripartitika
informali tat-8 ta’ Diċembru 2014 u, min-naħa l-oħra, il-Ftehim Interistituzzjonali l-ġdid dwar
it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (FII), li ġie adottat u li daħal fis-seħħ fit-13 ta’ April 20161.
Fil-fatt, il-kwistjoni prinċipali li kienet qiegħda timblokka l-fajl kienet dik tal-konsultazzjoni
tal-Istati Membri meta l-Kummissjoni tipprepara atti delegati. Ġie deċiż li wieħed jistenna ddħul fis-seħħ tal-FII.
Fis-16 ta’ Ġunju 2016, il-Kunsill adotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari. L-emendi
prinċipalment jispeċifikaw ċerti obbligi speċifiċi għall-Istati Membri (inter alia l-iskadenzi
għat-trażmissjonijiet) direttament fl-att bażiku, minflok jagħtu s-setgħa lill-Kummissjoni biex
tispeċifikahom b’att delegat, kif kien ġie propost qabel. Il-Kummissjoni tqis li, anki fuq żmien
itwal, dawk l-obbligi legali kieku xorta waħda ma jeħtieġx li jinbidlu u li konsegwentement,
iċ-ċaqliq tagħhom minn atti delegati għall-att bażiku ma joħloq l-ebda problema ta’
flessibbiltà; għaldaqstant, hija ma toġġezzjonax għal dawk l-emendi tal-Kunsill.
3.2

Kummenti dwar l-emendi li ġew adottati mill-Parlament Ewropew

3.2.1.

L-emendi tal-Parlament Ewropew inklużi għalkollox, parzjalment jew fil-prinċipju
fil-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari

Is-setgħa tal-Kummissjoni li tadotta atti delegati, li oriġinarjament ġiet proposta għal perjodu
ta’ żmien indeterminat, ġiet limitata għal perjodu ta’ ħames snin, kif propost fl-emenda 7 talParlament Ewropew.
3.2.2.

L-emendi tal-Parlament Ewropew li mhumiex inklużi fil-pożizzjoni tal-Kunsill flewwel qari

Fl-ewwel qari tiegħu fl-2014, il-Parlament Ewropew ippropona emendi li kieku essenzjalment
kienu jħassru s-setgħat komitoloġiċi kollha proposti mill-Kummissjoni. Dan ma kienx
aċċettabbli għall-Kunsill u lanqas għall-Kummissjoni.
3.3

Dispożizzjonijiet ġodda introdotti mill-pożizzjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

Il-premessa u l-paragrafi standard preskritti skont il-FII il-ġdid tat-13 ta’ April 2016 ġew
miżjuda. Il-Kummissjoni tappoġġa bis-sħiħ din iż-żieda.

4.

KONKLUŻJONI

Il-Kummissjoni tappoġġa l-kompromess milħuq minħabba li huwa f'konformità mal-isforzi
tal-Kummissjoni biex tallinja l-leġiżlazzjoni ta’ qabel it-Trattat ta’ Lisbona. Dan jirrifletti
wkoll il-bilanċ li hemm bejn l-atti delegati u ta’ implimentazzjoni kif jinsabu fil-proposta
oriġinali tal-Kummissjoni. Barra minn hekk, dan huwa każ ta’ applikazzjoni b'suċċess talFtehim Interistituzzjonali l-ġdid dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.
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