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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. Jinnota li d-delega tas-setgħa lill-Kummissjoni mhijiex sempliċement kwistjoni teknika 
iżda tista' tinvolvi kwistjonijiet ta' sensittività politika ta' importanza konsiderevoli għaċ-
ċittadini u għall-konsumaturi tal-UE, inklużi l-awtorizzazzjoni ta' dikjarazzjonijiet dwar 
is-saħħa u n-nutrizzjoni, l-addittivi tal-ikel u s-sustanzi kimiċi attivi, it-tikkettar tal-ikel, 
id-definizzjoni ta' xarbiet u oġġetti tal-ikel, u l-funzjonament tal-Iskema tal-UE għall-
Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS);

2. Jenfasizza li d-delega tas-setgħa hija għażla għall-Parlament bħala koleġiżlatur, li għandu 
jeżerċita b'attenzjoni fuq il-bażi ta' każ każ filwaqt li jikkunsidra l-ħtieġa li jissalvagwardja 
l-prerogattivi tiegħu u li jiżgura t-trasparenza fit-tfassil tal-liġijiet tal-UE; 

3. Jemmen li, fil-kuntest ta' kull allinjament wara Lisbona ta' att leġiżlattiv, dawk il-miżuri li 
qabel kienu soġġetti għall-proċedura regolatorja bi skrutinju għandhom isiru atti delegati 
pjuttost milli atti ta' implimentazzjoni, sakemm mhux eċċezzjonalment ġustifikat;

4. Iqis li, sabiex tissaħħaħ il-pożizzjoni tar-rapporteurs tiegħu fin-negozjati leġiżlattivi, 
għandu jsir rikors aktar għall-Artikolu 37a tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu; jenfasizza li 
huwa għalkollox fid-diskrezzjoni tal-leġiżlatur biex jiddeċiedi, minn fost l-elementi mhux 
essenzjali tal-att bażiku, liema għandhom jiġu rregolati permezz ta' delega tas-setgħat lill-
Kummissjoni u liema għandhom jibqgħu rregolati fil-livell leġiżlattiv; jemmen li elementi 
politikament importanti, bħal listi tal-Unjoni jew reġistri ta' prodotti jew sustanzi, 
għandhom jibqgħu parti integrali mill-att bażiku – meta jkun xieraq fil-forma ta' Annessi; 
jenfasizza li l-ħolqien ta' listi indipendenti għandu jkun evitat fl-interess taċ-ċertezza 
legali;

5. Huwa tal-fehma li l-prassi attwali tal-Kummissjoni fir-rigward tat-trażmissjoni u l-iffajljar 
tal-atti delegati u l-aġendi u d-dokumenti li jikkonċernaw laqgħat preparatorji hija anqas 
żviluppata sew milli għall-atti ta' implimentazzjoni u ma tirrappreżentax mekkaniżmu 
xieraq fit-tifsira tal-Ftehim Komuni dwar l-Atti Delegati; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura mill-aktar fis possibbli li jiġi pprovdut tal-anqas l-istess livell ta' informazzjoni u 
trasparenza bħal fil-każ tar-reġistru eżistenti tal-komitoloġija;

6. Huwa tal-fehma li l-arranġamenti attwali li jikkonċernaw is-sorveljanza tiegħu tal-atti ta' 
implimentazzjoni huma inadegwati u m'għandhomx ikunu limitati għal abbozzi ta' atti; 
jitlob li l-Artikolu 11 tar-Regolament dwar l-atti ta' implimentazzjoni jiġi emendat sabiex 
(fil-prinċipju u bl-eċċezzjoni tal-atti adottati għal raġunijiet ta' urġenza) il-Parlament 
ikollu d-dritt jiskrutinizza att ta' implimentazzjoni fi żmien perjodu ta' xahar wara l-
adozzjoni tiegħu. 


