
PA\814935MT.doc PE441.155v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

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

2010/2016(INI)

24.6.2010

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali

dwar l-iżgurar ta' studji tal-impatt indipendenti
(2010/2016(INI))

Rapporteur għal opinjoni: Martin Callanan



PE441.155v01-00 2/3 PA\814935MT.doc

MT

PA_NonLeg



PA\814935MT.doc 3/3 PE441.155v01-00

MT

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. Jistieden lill-Kummissjoni twettaq studji tal-impatt obbligatorji tal-proposti leġiżlattivi 
kollha, peress li dan hu meħtieġ biex jiġi stabbilit il-bżonn għal-leġiżlazzjoni u jekk 
hemmx “valur miżjud għall-UE”;

2. Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi Bord għall-Istudji tal-Impatt li jkun verament 
indipendenti biex jipprovdi sorveljanza kritika esterna tal-istudji tal-impatt; jissuġġerixxi 
li dan għandu jkun magħmul minn membri indipendenti minn barra l-istruttura 
istituzzjonali tal-UE, approvati mill-Parlament u l-Kunsill u appoġġati minn segretarjat ta’ 
persunal tal-Kummissjoni; jissuġġerixxi li l-Bord għall-Istudji tal-Impatt għandu 
jirrakkomanda lill-Parlament li jiċħad proposta leġiżlattiva jekk l-istudju tal-impatt li 
jakkumpanjaha ma jissodisfax l-istandards rikjesti; 

3. Jisħaq fuq il-fatt li l-partijiet interessati għandhom ikunu involuti fil-proċess tat-tfassil tal-
istudji tal-impatt u li l-abbozzi tal-istudji tal-impatt għandhom ikunu disponibbli għall-
kummenti qabel ma jiġi ppubblikat id-dokument finali;

4. Jipproponi li fl-oqsma ta’ kompetenza speċjali, il-Parlament u l-Kunsill jistgħu jitolbu li 
jiġu kkummissjonati studji tal-impatt mill-estern minn esperti fil-qasam relevanti; 

5. Jitlob li, f’kull studju tal-impatt, tiġi inkluża analiżi obbligatorja tal-benefiċċji u l-ispejjeż, 
bil-benefiċċji u l-ispejjeż ikkwantifikati b’mod ċar, sabiex l-għażliet alternattivi jkunu 
jistgħu jitqabblu bejniethom;

6. Jitlob li, fl-istudji tal-impatt kollha, tiġi inkluża analiżi tal-impatti ambjentali; jikkunsidra 
li, meta ma jkun hemm l-ebda impatt ta’ dan it-tip, dan għandu jiġi ddikjarat b'mod 
espliċitu fl-istudju tal-impatt;

7. Jenfasizza l-importanza u l-bżonn li l-Kumitati tal-Parlament, bi qbil mal-Approċċ 
Komuni Interistituzzjonali għall-Istudji tal-Impatt, jeżaminaw l-istudji tal-impatt u r-
rapporti tal-Bord għall-Istudji tal-Impatt li jakkumpanjawhom waqt l-istadju inizjali tal-
proċedura, u li jipproduċu studji tal-impatt huma wkoll fil-każ ta’ emendi sustantivi li 
jbiddlu b’mod sinifikanti l-proposti tal-Kummissjoni; 

8. Jissuġġerixxi li l-Qorti tal-Awdituri tkun responsabbli biex tissorvelja l-ħatra tal-membri 
l-ġodda tal-Bord għall-Istudji tal-Impatt, biex teżamina r-rapporti inizjali prodotti mill-
Bord għall-Istudji tal-Impatt il-ġdid u biex tiżgura li l-Parlament u l-Kunsill jimxu mar-
regoli stipulati fl-Approċċ Interistituzzjonali.


