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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 

għall-Affarijiet Legali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 

fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni għal qafas regolatorju sempliċi, ċar, armonizzat u 

prevedibbli, kif espress fil-programm REFIT; jenfasizza li l-ħidma prevista fil-

Komunikazzjoni REFIT għandha tkun parti minn proċess kontinwu, li jiżgura li l-

leġiżlazzjoni fis-seħħ fil-livell Ewropew hija adattata għall-iskop tagħha, tikseb l-objettiv 

tal-leġiżlaturi u tissodisfa l-aspettattivi taċ-ċittadini, in-negozji u partijiet ikkonċernati 

oħra; 

2. Jilqa' l-ewwel edizzjoni tat-tabella ta' valutazzjoni annwali tar-REFIT, li tippermetti l-

valutazzjoni tal-progress magħmul fl-oqsma kollha ta' politika u ta' kull inizjattiva 

identifikata mill-Kummissjoni, inklużi l-azzjonijiet meħuda mill-Parlament Ewropew u 

mill-Kunsill; jemmen li t-tabella ta’ valutazzjoni għandha tiġi kkumplimentata 

b’dikjarazzjoni annwali tal-ispejjeż u l-benefiċċji netti tal-leġiżlazzjoni Ewropea adottata 

u mħassra mill-Unjoni Ewropea, sabiex tipprovdi valutazzjoni aktar kompleta tal-progress 

li qed isir fl-indirizzar tal-burokrazija żejda u r-rikonoxximent mill-Kummissjoni li ħafna 

drabi l-ispiża kumulattiva tar-regolazzjoni hija l-problema għan-negozji; 

3. Jilqa' l-aħbar tal-Kummissjoni li, fir-rieżami ta' leġiżlazzjoni eżistenti u ppjanata, din ser 

tikkunsidra l-interessi partikolari ta' mikrointrapriżi u SMEs, u li se tapplika skemi anqas 

stretti għal dawn il-kumpaniji f'forma ta' eżenzjonijiet u simplifikazzjonijiet; 

4. Iqis li mhuwiex xieraq li jiġu introdotti eżenzjonijiet ġenerali mil-leġiżlazzjoni għall-

SMES; huwa tal-fehma li l-proposti li jippermettu l-għażla taʼ reġimi u eżenzjonijiet anqas 

stretti għandhom jiġu vvalutati fuq bażi taʼ każ bʼkaż; 

5. Jenfasizza l-istima tal-Kummissjoni li sa terz tal-piż amministrattiv marbut mal-

leġiżlazzjoni tal-UE jirriżulta minn miżuri ta' implimentazzjoni nazzjonali jew għażliet 

flessibbli ta' traspożizzjoni; jistieden lill-Kummissjoni, għaldaqstant, fir-rieżami tagħha 

tal-qafas regolatorju ta' regolamenti u direttivi, biex tippromwovi t-tiġdid tal-prinċipju tas-

suq intern komuni, u fejn ikun possibbli, li tevita milli tippermetti lok għal 

dispożizzjonijiet nazzjonali differenti; 

6. Jappoġġja l-għan li titnaqqas il-burokrazija u jitneħħew il-piżijiet regolatorji żejda, 

minħabba li dan jista’ jgħin biex jinkisbu protezzjonijiet proporzjonati u bbażati fuq l-

evidenza għaċ-ċittadini; jesprimi, madankollu, it-tħassib tiegħu dwar id-deregulazzjoni 

potenzjali, partikolarment fl-oqsma tal-ambjent, is-sikurezza tal-ikel, is-saħħa u d-drittijiet 

tal-consumatur, li jista' jkun pretest biex "titnaqqas il-burokrazija"; jitlob lill-Kummissjoni 

biex tqis b'mod sħiħ il-benefiċċji ta’ leġiżlazzjoni ambjentali u tas-saħħa għaċ-ċittadini, l-

ekonomija u l-ambjent u s-saħħa pubblika meta tivvaluta l-piż amministrattiv ta’ 

regolamenti, filwaqt li tappoġġja u ssaħħaħ il-kompetittività tal-UE; jissottolinja f’dan ir-

rigward li l-kwalità tal-leġiżlazzjoni hija l-punt ta’ riferiment xieraq għall-evalwazzjoni, 

għall-kuntrarju tan-numru ta' atti leġiżlattivi; ifakkar l-indipendenza regolatorji tal-Istati 

Membri f’każijiet fejn il-liġi tal-UE tipprevedi biss standards minimi; jistieden lill-
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Kummissjoni ma tbaxxix il-livell ta' ambizzjoni u jitlob li ma jiġux kompromessi l-

objettivi tal-politika pubblika, fosthom il-liġijiet ambjentali u tas-saħħa; 

7. Jenfasizza li ċerti piżijiet amministrattivi huma meħtieġa sabiex l-objettivi tal-

leġiżlazzjoni u l-livell meħtieġ ta' protezzjoni jiġu rispettati adegwatament, b'mod 

partikolari fejn jidħol l-ambjent u l-protezzjoni tas-saħħa pubblika, li jikkostitwixxu setturi 

li fihom iridu jinżammu r-rekwiżiti ta' informazzjoni;  

8. Jenfasizza l-appoġġ qawwi konsistenti espress miċ-ċittadini Ewropej għall-azzjoni tal-UE 

dwar l-ambjent; jenfasizza li x-xogħol tas-simplifikazzjoni regolatorja (REFIT), b’mod 

partikolari fil-kuntest tal-programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni, ma jridx jitqies bħala 

pretest biex jitbaxxa l-livell ta’ ambizzjoni dwar kwistjonijiet ta’ importanza vitali għall-

protezzjoni tal-ambjent; 

9. Ifakkar li erba’ Membri tal-Grupp ta’ Livell Għoli dwar il-Piż Amministrattiv, dawk li 

jirrappreżentaw il-fehmiet tal-ħaddiema, is-saħħa pubblika, l-ambjent u l-konsumaturi, 

adottaw opinjoni kuntrarja fir-rigward tar-Rapport Finali tal-Grupp ta’ Livell Għoli tal-

24 ta’ Lulju 201411; 

10. Jenfasizza li regolamentazzjoni iktar sempliċi u iktar intelliġenti twassal għal 

traspożizzjoni konsistenti u aktar effettiva u infurzar uniformi mill-Istati Membri; 

11. Jenfasizza li 32 % tal-piżijiet amministrattivi ta' oriġini tal-UE huma r-riżultat tad-

deċiżjoni ta' ċerti Stati Membri li jmorru lil hinn minn dak li hu rikjest mil-leġiżlazzjoni 

tal-Unjoni u minħabba l-ineffikaċja tal-proċeduri amministrattivi tagħhom; għaldaqstant 

hu meħtieġ li jiġi evitat il-"gold-plating", jiġifieri l-introduzzjoni, waqt it-traspożizzjoni ta' 

direttivi Ewropej, ta' rekwiżiti u piżijiet li jmorru lil hinn minn dawk stabbiliti mil-liġi tal-

UE. Il-"gold-plating" iżid il-kumplessitajiet u l-ispejjeż li għandhom jinġarru mill-

awtoritajiet lokali u reġjonali u mill-kumpaniji pubbliċi u privati. huwa tal-fehma li 

definizzjoni applikabbli għall-UE kollha ta’ "gold-plating" hija meħtieġa sabiex 

tiggarantixxi ċertezza fl-applikazzjoni tal-liġi tal-UE u tippermetti lil dawk il-pajjiżi li 

jiċħdu l-“gold-plating” biex jiġu ġġudikati; 

12. Jemmen li l-Kummissjoni għandha tippubblika valutazzjonijiet tal-impatt proviżorji, 

b’mod partikolari biex jakkumpanjaw konsultazzjonijiet pubbliċi, li jistabbilixxu l-firxa 

sħiħa tal-impatti li l-għażliet proposti jista’ jkollhom; 

13. Ifakkar lill-Kummissjoni bit-talbiet tal-Parlament biex tissaħħaħ l-indipendenza tal-Bord 

tal-Valutazzjoni tal-Impatt (IAB), u b’mod partikolari li membri tal-IAB m’għandhomx 

jiġu soġġetti għal kontroll politiku; jikkunsidra li l-IAB għandu jkun magħmul biss minn 

persuni kwalifikati b’mod xieraq li huma kompetenti biex jivvalutaw l-analiżi ppreżentata 

fir-rigward tal-impatti ekonomiċi, soċjali u ambjentali relevanti; 

14. Jenfasizza li stħarriġ ta’ piżijiet u spejjeż mhux neċessarji minn dawk li huma suġġetti 

għalihom jista’ jkun element kruċjali għall-analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż, li hija r-

raġuni għaliex il-konsultazzjonijiet u dibattitu pubbliku huma essenzjali u għandhom 

jissaħħu mill-Kummissjoni; 

                                                 
1 http://www.eeb.org/EEB/?LinkServID=93589C92-5056-B741-DBB964D531862603 
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15. Jopponi l-iffissar ta’ mira netta għat-tnaqqis tal-ispejjeż regulatorji, peress li din tnaqqas 

bla bżonn il-firxa ta’ strumenti disponibbli għall-indirizzar ta’ kwistjonijiet ġodda jew 

mhux solvuti, u tinjora l-benefiċċji korrispondenti tar-regolamentazzjoni; 

16. Jopponi l-kunċett ta’ kumpens ta’ "piżijiet" regolatorji ġodda bit-tneħħija ta’ "piżijiet" 

eżistenti; jekk regola eżistenti toħloq piż bla bżonn jew hija skaduta, din għandha titneħħa; 

jekk qed isservi skop utli fejn il-benefiċċji jkunu ogħla mill-piż, din m’għandhiex 

titneħħa, sempliċiment minħabba li miżura ġdida ttieħdet xi mkien ieħor; 

17. Jenfasizza li meta jitwettqu evalwazzjonijiet u kontrolli tal-Idoneità ta' leġiżlazzjoni dwar 

l-ambjent, is-sigurtà tal-ikel, kunsiderazzjonijiet ambjentali u tas-saħħa kwalitattivi jridu 

jingħataw l-istess piż bħall-kunsiderazzjonijiet soċjo-ekonomiċi kwantitattivi, b’kont 

meħud tal-analiżi mwettqa taħt il-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-impatt; jirrimarka li, 

b’differenza mill-ispejjeż tan-negozju, benefiċċji fuq medda twila ta’ żmien għall-ambjent 

u s-saħħa pubblika ħafna drabi huma aktar diffiċli biex jiġu kkwantifikati; 

18. Jenfasizza li, meta jitwettqu dawn il-valutazzjonijiet u l-kontrolli tal-idoneità fil-

leġiżlazzjoni ambjentali, għandha titqies ukoll l-importanza ta' kundizzjonijiet indaqs 

madwar l-Ewropa, fejn ir-regolamenti jiġu implimentati u jkun hemm konformità 

magħhom bl-istess mod fid-diversi Stati Membri; 

19. Jenfasizza l-importanza li tiġi evitata d-duplikazzjoni leġiżlattiva; 

20. Jappoġġja t-titjib kontinwu fil-valutazzjonijiet tal-impatt, ex-ante u ex-post, it-trawwim 

tat-tfassil tal-politika bbażat fuq l-evidenza; 

21. Jitlob lill-Kummissjoni biex issaħħaħ l-effikaċja u l-viżibilità tal-mekkaniżmu tal-EU 

Pilot, bil-għan li joffri risposti malajr u eżawrjenti għat-talbiet taċ-ċittadini u tan-negozji 

dwar il-leġiżlazzjoni tal-UE. jenfasizza li l-parti l-kbira tat-talbiet tal-EU Pilot 

jirrigwardaw ksur fi kwistjonijiet ta' skart u ta' rekwiżiti ta' valutazzjoni tal-impatt 

ambjentali, li huma oqsma ewlenin għas-saħħa pubblika u għall-ambjent; 

22. Itenni li l-Kummissjoni diġà rrikonoxxiet li l-istandards ambjentali u r-regolamentazzjoni 

progressiva ma jikkostitwixxux xkiel għall-ekonomija, iżda huma pjuttost vantaġġ għat-

tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi; 

23. Jitlob lill-Kummissjoni tirrieżamina l-linji gwida dwar il-valutazzjoni, billi żżid l-

parteċipazzjoni u l-konsultazzjoni mal-partijiet interessati u tuża l-aktar mod dirett biex 

tippermetti liċ-ċittadini Ewropej jieħdu parti fil-proċess deċiżjonali;  

24. Jenfasizza li livell għoli ta’ protezzjoni tal-ambjent u tas-saħħa pubblika joħloq 

innovazzjonijiet u opportunitajiet għan-negozji u b'hekk joħloq benefiċċji lill-ekonomija 

Ewropea, speċjalment għall-SMEs fil-kuntest tat-tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika 

sostenibbli b’enfasi fuq Ewropa aktar awtosuffiċjenti fl-enerġija; 

25. Jenfasizza li l-politika ambjentali tal-UE stimolat l-innovazzjoni u l-investiment fi prodotti 

u servizzi ambjentali, u b’hekk ħolqot opportunitajiet ta’ impjiegi u ta’ esportazzjoni; 

26. Jenfasizza li l-ġestjoni tar-riskju u x-xjenza huma l-bażi għall-protezzjoni ambjentali u tas-
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saħħa fil-leġiżlazzjoni tal-UE; 

27. Jinnota li l-Kummissjoni qed twettaq Kontroll tal-Idoneità tad-Direttivi dwar l-Għasafar u 

dwar il-Ħabitats; jenfasizza li dawn id-direttivi huma l-pedament tal-isforzi tal-Ewropa 

biex jitwaqqaf it-telf tal-bijodiversità u jiġu restawrati l-ekosistemi degradati u li l-qafas 

regolatorju tagħhom ikun kemm flessibbli kif ukoll modern u jkun qafas li fi ħdanu n-

negozji jistgħu jadattaw u joperaw b’suċċess; 

28. Jopponi, f’dan il-kuntest, il-ftuħ mill-ġdid tad-Direttivi dwar l-Għasafar u dwar il-

Ħabitats; 

29. Jinnota bi stagħġib l-irtirar mill-Kummissjoni tal-proposti dwar ir-reviżjoni tal-

leġiżlazzjoni dwar l-iskart u dwar it-trasparenza fil-leġiżlazzjoni relatata mas-saħħa; 

jinnota bi tħassib li l-Kummissjoni ħabbret l-intenzjoni tagħha li timmodifika proposta 

dwar it-tnaqqis ta’ emissjonijiet nazzjonali mingħajr ma tat aktar dettalji; jiddeplora l-fatt 

li ż-żewġ proposti ta’ irtirar tħabbru mingħajr ma kienet ippreżentata l-ebda analiżi jew 

evidenza ta’ ġustifikazzjoni u lanqas ma kien hemm konsultazzjoni preċedenti mal-

koleġiżlaturi jew mal-partijiet interessati; jenfasizza l-impenn imħabbar mill-

Kummissjoni, kif stipulat fil-Programm ta’ Ħidma tal-2015 tagħha, li tikkunsidra l-

opinjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill qabel ma tiffinalizza d-deċiżjoni tagħha 

dwar il-Programm ta’ Ħidma tal-2015, speċjalment l-irtirar tal-leġiżlazzjoni; jenfasizza l-

fatt li f’bosta voti fil-plenarja l-maġġoranza tal-MEPs esprimew l-appoġġ tagħhom għaż-

żamma tal-Pakkett tal-Ekonomija Ċirkolari mhux mibdul; jiddispjaċih ħafna dwar il-fatt li 

l-Kummissjoni madankollu rtirat il-proposta dwar ir-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-

iskart, u jiddeplora l-ħela bla bżonn ta’ ħin u ta’ riżorsi kkawżata minn dan l-irtirar; 

jiddeplora t-tħabbira tal-Kummissjoni li tirtira l-proposta tagħha dwar direttiva 

rieżaminata dwar it-tassazjoni fuq l-enerġija; 

30. Ifakkar is-sejbiet tar-rapport tal-Grupp ta’ Livell Għoli dwar il-Piżijiet Ammnistrattivi 

“Cutting Red Tape in Europe” li ma jelenkax il-leġiżlazzjoni ambjentali fost l-aktar ta’ 

piż; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex iżżomm dawn is-sejbiet f’moħħha meta tikkunsidra li 

tirtira jew li żżomm aktar proposti ambjentali; jenfasizza f’dan ir-rigward li l-istess 

rapport sab li r-regolazzjoni ambjentali jikkontribwixxi biss għal 1 % tal-ammont totali ta’ 

piż amministrattiv żejjed; 

32. Iqis li l-leġittimità tal-programm REFIT tiddependi fuq is-separazzjoni ta’ dawk il-

kwistjonijiet li jappartjenu għall-idoneità u l-effiċjenza regolatorja, mill-għan politiku tar-

regolamentazzjoni u l-kompromessi inerenti bejn il-partijiet interessati, li hija r-

responsabbiltà tal-leġiżlaturi; jenfasizza, fir-rigward tal-azzjonijiet tar-REFIT previsti fl-

Anness 3 tal-Programm ta’ Ħidma tal-2015 tal-Kummissjoni fl-oqsma tal-Azzjoni 

Klimatika u l-Enerġija, l-Ambjent, l-Affarijiet Marittimi u s-Sajd, is-Saħħa u s-Sikurezza 

tal-Ikel, u s-Suq Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorija u l-SMEs, l-importanza li jiġi 

limitat il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dawk l-azzjonijiet għas-simplifikazzjoni u li l-

objettivi tal-politika pubblika m’għandhomx jiddgħajfu. 

32. Jistieden lill-Kummissjoni biex ma tagħmilx valutazzjonijiet kumulattivi tal-ispejjeż li 

jkunu awtonomi u unilaterali flimkien mar-REFIT, kif intiż pereżempju għall-każ tal-

leġiżlazzjoni u l-politiki l-aktar relevanti tal-UE għall-industrija Ewropea tas-sustanzi 

kimiċi, u minflok tintegra dan l-aspett fil-Kontroll tal-Idoneità sabiex jiġi żgurat approċċ 
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bilanċjat li jikkunsidra wkoll il-benefiċċji tal-leġiżlazzjoni kkonċernata; 

33. Jistieden lill-Kummissjoni, fid-dawl tal-problemi serji u persistenti li jirriżultaw mill-

implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006 dwar indikazzjonijiet dwar in-

nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel, inklużi problemi ta' tgħawwiġ tal-kompetizzjoni, 

biex tirrevedi l-bażi xjentifika ta' dan ir-Regolament u kemm huwa utli u realistiku, u jekk 

ikun meħtieġ, telimina l-kunċett ta' profili ta' nutrijenti; iqis li l-għanijiet tar-Regolament 

(KE) Nru 1924/2006, bħal pereżempju l-iżgurar li l-informazzjoni li tingħata dwar l-ikel 

tkun vera u li jingħataw indikazzjonijiet speċifiċi rigward il-kontenut ta' xaħam, zokkor u 

melħ, issa ntlaħqu mir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 dwar l-għoti ta’ informazzjoni 

dwar l-ikel lill-konsumaturi; 

34. Jistieden lill-Kummissjoni biex tikkunsidra bis-serjetà r-riżultat tal-ħidma tal-Inizjattiva 

Ewropea taċ-Ċittadini "Right2Water", u biex tiżgura li l-proposti tagħha jiġu implimentati 

għas-sodisfazzjon ġenerali tal-partijiet kollha interessati, u b'mod partikolari, taċ-ċittadini 

Ewropej kollha; 

35. Jistenna lill-Kummissjoni twettaq konsultazzjoni strutturata, inkluż mal-Parlament 

Ewropew, qabel ma tħabbar li tkun se tirtira xi proposta tagħha; 

36. Jenfasizza l-obbligu tal-Kummissjoni skont il-Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-

Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea li tipprovdi spjegazzjoni dettaljata fi 

żmien xieraq qabel ma tirtira kwalunkwe proposta li dwarha l-Parlament Ewropew ikun 

diġà esprima pożizzjoni fl-ewwel qari, bħal kif inhu l-każ għad-Direttiva dwar it-

Trasparenza rigward l-ipprezzar u r-rimborż ta’ prodotti mediċinali; 

37. Jiddeplora l-fatt li l-Kummissjoni ma kinitx faċilitatur fin-negozjati għal direttiva ġdida 

dwar il-basktijiet tal-plastik, u saħansitra heddet pubblikament li tirtira l-proposta tagħha 

ftit qabel il-konklużjoni ta’ ftehim mill-koleġiżlaturi bl-iskuża ta’ "regolamentazzjoni 

aħjar"; 

38. Ifakkar lill-Kummissjoni dwar il-prerogattivi tal-koleġiżlaturi fil-proċedura leġiżlattiva u 

jħeġġeġ lill-Kummissjoni tirrispetta d-dritt tal-koleġiżlaturi li jemendaw il-proposti tal-

Kummissjoni; ifakkar ukoll ir-responsabilità tal-koleġiżlaturi li jaderixxu mal-prinċipji ta’ 

regolamentazzjoni aħjar, u b’mod partikolari ftehimiet interistituzzjonali; jikkunsidra 

wkoll li reviżjoni tal-ftehim interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet waqgħet lura 

u jilqa’ l-inizjattivi mill-Kummissjoni sabiex jinbdew in-negozjati biex jiġi aġġornat dan 

il-ftehim; 

39. Jemmen li meta leġiżlazzjoni hija proposta f’qasam kumpless u multidimensjonali, 

għandu jiġi previst it-tieni stadju ta’ konsultazzjoni fejn abbozz ta’ att leġiżlattiv huwa 

ppubblikat, akkumpanjat minn valutazzjoni tal-impatt proviżorja, għall-kummenti mill-

partijiet interessati kollha; iqis li dan it-tieni stadju jintroduċi aktar serjetà fl-analiżi tal-

Kummissjoni u jsaħħaħ il-każ għal kwalunkwe proposta adottata wara dan il-proċess; 

40. Jitlob lill-Kummissjoni testendi l-mandat tal-Grupp ta' Livell Għoli li skada fil-

31 ta' Ottubru 2014, filwaqt li tiżgura li l-membri tiegħu jkunu immuni għal kull tip ta' 

kunflitt ta' interess u li fih ikun hemm Membru mill-Parlament Ewropew tal-Kumitat 

għall-Affarijiet Legali; 
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