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PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Affarijiet Legali
Il-President

26.2.2013

Is-Sur Matthias Groote
President
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika
u s-Sikurezza tal-Ikel

BRUSSELL

Suġġett: Opinjoni skont l-Artikolu 37a tar-Regoli ta’ Proċedura dwar l-użu tal-atti 
delegati, fil-kuntest tal-iskrutinju tal-Parlament tal-Emenda tad-
Direttiva 2006/66/KE (it-tqegħid fis-suq ta’ batteriji u akkumulaturi portabbli li 
jkun fihom il-kadmju maħsuba għall-użu f’għodda mingħajr fil) 
(COM(2012)0136 – C7 0087/2012 – 2012/0066(COD))

Għażiż Sur President,

Permezz tal-ittra tat-3 ta’ Diċembru 2012, inti saqsejt lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, 
skont l-Artikolu 37a tar-Regoli ta’ Proċedura, jagħti opinjoni dwar id-dispożizzjonijiet tal-
imsemmija proposta li tiddelega setgħat leġiżlattivi lill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 290 TFUE u dwar id-dispożizzjonijiet li jagħtu setgħat ta’ implimentazzjoni lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 291 TFUE.

Fid-dawl tal-preparazzjoni tal-abbozz ta’ rapport fil-Kumitat ENVI u l-approċċ meħud fil-
konfront tal-proposta fi ħdan il-Kunsill, li jissuġġerixxi li d-dispożizzjonijiet li jipprevedu l-
adozzjoni tal-atti delegati jiġu sostitwiti b’dispożizzjonijiet li jipprevedu l-adozzjoni ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, inti qed isaqsi lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali biex jeżamina l-proposta 
tal-Kummissjoni, b’attenzjoni partikolari għall-objettivi, il-kontenut, il-portata u t-tul tad-
delega, kif ukoll għall-kundizzjonijiet li għalihom hija suġġetta.
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I - Kuntest

L-għan prinċipali tal-proposta huwa li tiġi emendata d-Direttiva 2006/66/KE (aktar ’il 
quddiem id-“Direttiva dwar il-Batteriji”) sabiex il-projbizzjoni tagħha tat-tqegħid fis-suq ta’ 
batteriji u akkumulaturi portabbli li jkun fihom il-kadmju f’għodda mingħajr fil tiġi estiża iżda 
l-proposta tipprevedi wkoll l-allinjament mal-Artikoli 290 u 291 TFUE1 tad-dispożizzjonijiet 
fid-Direttiva dwar il-Batteriji li jipprevedu l-proċeduri li jidħlu fl-ambitu tad-Deċiżjoni dwar 
il-Komitoloġija2 issa mħassra, u li kienu introdotti mid-Direttiva 2008/12/KE3.

Il-Kummissjoni proponiet dispożizzjonijiet dwar atti delegati sabiex jissostitwixxu d-
dispożizzjonijiet li jipprevedu l-proċedura regolatorja bi skrutinju (RPS) f’ħames każijiet. Hija 
pproponiet ukoll li waħda mid-dispożizzjonijiet RPS u żewġ dispożizzjonijiet li jipprevedu l-
proċedura regolatorja jiġu sostitwiti b’dispożizzjonijiet dwar atti ta’ implimentazzjoni.

F’test ta’ kompromess tal-Presidenza ppreżentat fil-Kunsill, ġie suġġerit li dispożizzjoni 
waħda biss li qabel kienet tipprevedi l-RPS għandha tiġi sostitwita b’dispożizzjoni li 
tipprevedi atti delegati, filwaqt li s-seba’ dispożizzjonijiet l-oħra msemmija hawn fuq 
għandhom jipprevedu atti ta’ implimentazzjoni.

II – Sfond għall-atti delegati u atti ta’ implimentazzjoni

Il-Grupp ta’ Ħidma fuq is-Simplifikazzjoni tal-Konvenzjoni Ewropea dwar il-Futur tal-
Ewropa rrakkomanda fir-Rapport Finali tiegħu li l-ġerarkija tal-leġiżlazzjoni Komunitarja 
għandha tiġi kjarifikata billi jiġu demarkati, sa fejn possibbli, kwistjonijiet li jaqgħu fl-ambitu 
leġiżlattiv u billi tiżdied kategorija ġdida ta’ leġiżlazzjoni4:

“Attwalment ma hemmx mekkaniżmu li jippermetti l-leġiżlatur 
jiddelega l-aspetti jew id-dettalji tekniċi ta’ leġiżlazzjoni filwaqt li 
jżomm il-kontroll fuq tali delega. Fis-sitwazzjoni preżenti, il-
leġiżlatur huwa obbligat li jew jidħol fl-inqas dettall fid-
dispożizzjonijiet li huwa jadotta, jew li jafda f’idejn il-
Kummissjoni l-aspetti aktar tekniki jew dettaljati tal-leġiżlazzjoni, 
bħal li kieku dawn kienu atti ta’ implimentazzjoni suġġetti għall-
kontroll tal-Istati Membri, abbażi tad-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 202 tat-Trattat KE.”

                                               
1 Filwaqt li l-Artikolu 290 TFUE huwa ta’ applikazzjoni immedjata, ir-regoli u l-prinċipji ġenerali li 
jirrigwardaw l-Artikolu 291 TFUE huma stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-
Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
2 Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat 
tal-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23), kif emendata bid-Deċiżjoni 
2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).
3 Id-Direttiva 2008/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2008 li temenda d-Direttiva 
2006/66/KE (ĠU L 76, 19.3.2008, p. 39).
4 Grupp ta’ Ħidma IX fuq is-simplifikazzjoni, Rapport Finali tad-29 ta' Novembru 2002, p. 8-12.
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Il-Grupp għalhekk jipproponi li jinħolqu “atti delgati” li jiżviluppaw fid-dettall jew 
jimmodifikaw ċerti elementi ta’ att leġiżlattiv, abbażi ta’ xi forma ta’ awtorizzazzjoni definita 
mil-leġiżlatur, u “atti ta’ implimentazzjoni”, li jimplimentaw atti leġiżlattivi. Għal dak li 
jikkonċerna l-leġiżlatur, huwa l-leġiżlatur li għandu jiddetermina jekk huwiex neċessarju li 
jiġu adottati, u sa liema punt, fil-livell tal-Unjoni atti ta' implimentazzjoni u/jew atti delegati 
u fejn xieraq il-mekkaniżmu ta’ komitoloġija (Artikolu 202 tat-Trattat KE) li għandu 
jakkompanja l-adozzjoni ta’ tali atti. L-atti leġiżlattivi kienu għalhekk definiti mill-Grupp 
bħala adottati direttament fuq il-bażi tat-Trattat u li fihom l-elementi essenzjali u l-għażliet 
ta’ politiki fundamentali f’ċertu qasam. Is-setgħat li jridu jiġu delegati jibdew minn regoli 
dwar l-elementi tekniċi u dettaljati li jiżvuluppaw att leġiżlattiv, sal-emenda susseġwenti ta’ 
ċerti aspetti tal-att leġiżlattiv innifsu Madankollu, il-Grupp ħaseb li, kieku kellu jiddeċiedi li 
joħloq kategorija ġdida ta’ atti delegati, ikun possibbli li jiġu simplifikati ċerti proċeduri ta’ 
komitoloġija, iżda rrimarka li kwalunkwe bidla mhux se ssir taħt it-Trattat direttament iżda 
abbażi ta' leġiżlazzjoni sekondarja.

Dawn is-suġġerimenti rriżultaw fi proposti għal dispożizzjonijiet fl-Abbozz ta’ Trattat li 
jistabbilixxi l-Kostituzzjoni tal-Ewropa dwar atti delegati u atti ta’ implimentazzjoni. Dawn 
id-dispożizzjonijiet fl-aħħar mill-aħħar baqgħu effettivament mhux emendati fit-Trattat ta’ 
Lisbona: L-Artikoli 290 u 291 tat-TFUE.

l-Artikolu 290 TFUE jipprevedi li (enfasi miżjuda):
"1. Att leġislattiv jista' jiddelega lill-Kummissjoni s-setgħa li 
tadotta atti mhux leġislattivi ta' applikazzjoni ġenerali sabiex 
jissupplimentaw jew jemendaw ċerti elementi mhux essenzjali tal-
att leġislattiv.
L-objettivi, il-kontenut, il-kamp ta’ applikazzjoni u d-durata tad-
delega ta’ setgħa għandhom jiġu definiti espressament fl-atti 
leġiżlattivi. L-elementi essenzjali ta' qasam għandhom ikunu 
riservati għall-att leġislattiv u għaldaqstant ma jistgħux ikunu s-
suġġett ta' delega ta' setgħa.
2. L-atti leġislattivi għandhom jistabbilixxu espressament il-
kondizzjonijiet li għalihom tkun suġġetta d-delega, dawn il-
kondizzjonijiet jistgħu jkunu kif ġej:
a) il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista' jiddeċiedi li jirtira 
d-delega;
b) l-att iddelegat jista' jidħol fis-seħħ biss jekk ma jkunx hemm 
oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fiż-żmien 
stabbilit mill-att leġislattiv.
Għall-finijiet ta' punti a) u b), il-Parlament Ewropew għandu 
jaġixxi b'maġġoranza tal-membri komponenti tiegħu, u l-Kunsill 
b'maġġoranza kwalifikata.
3. Il-kelma "delega" għandha tiddaħħal fl-intestatura tal-atti 
delegati.” 

l-Artikolu 291 TFUE jipprevedi li (enfasi miżjuda):
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"1. L-Istati Membri għandhom jadottaw il-miżuri kollha tad-dritt 
nazzjonali meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-atti tal-Unjoni 
legalment vinkolanti.
2. Meta jkun hemm bżonn ta' kondizzjonijiet uniformi għall-
implimentazzjoni tal-atti tal-Unjoni legalment vinkolanti, dawk l-
atti jistgħu jagħtu l-kompetenzi ta' implimentazzjoni lill-
Kummmissjoni jew, fil-każijiet speċifiċi ġustifikati b'mod xieraq u 
fil-każijiet previsti fl-Artikoli 24 u 26 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, lill-Kunsill.
3. Għall-finijiet tal-paragrafu 2, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill, li jaġixxu permezz ta' regolament skont il-proċedura 
leġislattiva ordinarja, għandhom jistabbilixxu minn qabel ir-
regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-miżuri ta' kontroll mill-Istati 
Membri tal-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni tal-
Kummissjoni.
4. Il-kelma "implimentazzjoni" għandha tiddaħħal fl-atti tal-
implimentazzjoni.”

Għandu jiġi nnotat li, għall-kuntrarju tal-approċċ meħud fl-Artikolu 291 TFUE dwar il-
miżuri ta’ implimentazzjoni, l-Artikolu 290 TFUE ma fihx bażi legali għall-adozzjoni ta’ 
att orizzontali – ir-Regolament dwar l-Atti ta’ Implimentazzjoni ċċitat hawn fuq għall-
Artikolu 291 TFUE – li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali applikabbli għad-delegi 
ta’ setgħa. Dawn il-kundizzjonijiet għandhom għalhekk ikunu stipulati f’kull att bażiku.

Id-Dikjarazzjoni Nru 39 għat-TFUE dwar is-servizzi finanzjarji tistipula dan li ġej:
“Dikjarazzjoni dwar l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
Il-Konferenza tinnota l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tibqa' 
tikkonsulta l-esperti maħtura mill-Istati Membri fit-tħejjija ta' 
[abbozzi ta’] atti delegati fil-qasam tas-servizz finanzjarju skont il-
prattika stabbilita tagħha. "

Fid-dawl tal-implimentazzjoni prattika tal-Artikolu 290 TFUE, il-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali fit-23 ta’ Marzu 2010 adotta rapport ta’ inizjattiva ta’ natura mhux leġiżlattiva dwar is-
setgħa tad-delegazzjoni leġiżlattiva u r-rapporteur kien József Szájer1. Hawn taħt qed jittieħdu 
ċerti estratti min-nota spjegattiva tar-rapport, li jittrattaw il-kuntest relatat mad-demarkazzjoni 
bejn l-atti delegati u l-atti ta’ implimentazzjoni:

“Il-kontroll tas-setgħa ddelegata mil-Leġiżlatur għandu skont il-
loġika jibqa’ prerogattiva tal-Leġiżlatur. Barra minn hekk, 
kwalunkwe forma oħra ta' kontroll minn ħaddieħor għandha per se
tkun kontra l-Artikolu 290 tat-TFUE. B'mod partikolari, l-Istati 

                                               
1 Rapport dwar is-setgħa tad-delegazzjoni leġiżlattiva (A7-0110/2010).
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Membri, u kumitati a fortiori magħmula minn esperti mill-Istati 
Membri, m'għandhom l-ebda rwol f'dan il-qasam.”

[...]

Hu evidenti li r-responsabbiltà primarja għall-implimentazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni tinsab f’idejn l-Istati Membri. Dan 
joħroġ ċar fl-Artikolu 4(3) it-tieni subparagrafu tat-TUE (ex 
Artikolu 10 KE - "L-Istati Membri għandhom jieħdu kull miżura 
(...) xierqa (...) sabiex jassiguraw li l-obbligi li joħorġu mit-
Trattati (...) jitwettqu”) u fl-Artikolu 291 TFUE stess ("L-Istati 
Membri għandhom jadottaw il-miżuri kollha tad-dritt nazzjonali 
meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-atti tal-Unjoni legalment 
vinkolanti"). Dan kien ukoll il-każ qabel id-dħul fis-seħħ tat-
Trattat ta' Lisbona. 

Madankollu, fejn il-leġiżlatur iqis li huma meħtieġa kondizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta’ atti li jorbtu legalment tal-
Unjoni, liġi sekondarja li torbot legalment (kemm jekk att 
leġiżlattiv jew le) għandha tagħti s-setgħa lill-Kummissjoni li 
tadotta miżuri implimentattivi. L-Artikolu 291 tat-TFUE, li jsegwi 
direttament mill-mekkaniżmi tal-“komitoloġija” bbażati fuq l-
Artikolu 202 KE, jipprovdi bażi għall-adozzjoni ta' atti ta' 
implimentazzjoni mill-Kummissjoni, soġġett għal ċerti kontrolli 
mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' 
implimentazzjoni1. Minħabba r-responsabbiltà primarja tal-Istati 
Membri għall-implimentazzjoni, huwa naturali li l-Artikolu 291 
jsemmihom u jeskludi l-Leġiżlatur. M'hemm l-ebda differenza 
kunċettwali fundamentali bejn is-sistema preċedenti bbażata fuq l-
Artikolu 202 KE u s-sistema futura bbażata fuq l-Artikolu 291 tat-
TFUE.

Huwa evidenti li huwa l-leġiżlatur li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet 
għall-eżerċizzju ta' setgħat ta' implimentazzjoni bħal dawn. Qafas 
legali ġdid għall-atti ta' implimentazzjoni hu urġenti minħabba li 
d-deċiżjoni attwali tal-"komitoloġija" hija parzjalment 
inkompatibbli mal-reġim il-ġdid stabbilit skont l-Artikolu 291 tat-
TFUE.”

Ir-riżoluzzjoni li ġiet finalment adottata fis-seduta plenarja fil-5 ta’ Mejju 2010 tinkludi t-tliet 
paragrafi finali li ġejjin2: 

"18. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tippreżenta bħala kwistjoni ta' 

                                               
1 Ir-regoli u l-prinċipji ġenerali għall-kontroll mill-Istati Membri għandhom madankollu jiġu adottati fil-forma 

ta' regolamenti mill-Leġiżlatur li jaġixxi skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja – l-Artikolu 291(3) tat-TFUE.
2 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta’ Mejju 2010 dwar is-setgħa ta’ delegazzjoni leġiżlattiva, 

P7_TA(2010)0127.
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prijorità l-proposti leġiżlattivi meħtieġa biex l-acquis jiġi 
adattat għad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 290 u 291 tat-
TFUE; jikkunsidra, fir-rigward tal-Artikolu 290 tat-TFUE, li 
dan l-allinjament ma għandux ikun limitat għal dawk il-
miżuri li diġà ġew indirizzati skont il-proċedura regolatorja 
bi skrutinju, iżda għandu jkopri l-miżuri xierqa kollha ta' 
ambitu ġenerali indipendentement mill-proċedura tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet jew tal-komitoloġija applikabbli għalihom 
qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona;

19. Jinsisti li l-ewwel prijorità għandha tkun li jiġi adattat l-
acquis fl-oqsma politiċi li qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat 
ta’ Lisbona ma kinux suġġetti għall-proċedura ta' 
kodeċiżjoni; jitlob li jiġu ttrattati skont il-każ b'tali mod biex 
jiġi żgurat, b'mod partikolari, li l-miżuri xierqa kollha ta“ 
ambitu ġenerali li qabel kienu adottati skont l-Artikoli 4 u 5 
tad-Deċiżjoni [dwar il-Komitoloġija] jkunu definiti bħala atti 
ddelegati;

20. Iqis li sabiex jisseddqu bis-sħiħ il-prerogattivi tal-Leġiżlatur, 
għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-użu relattiv tal-
Artikoli 290 u 291 TFUE u lill-konsegwenzi prattiċi tal-
applikazzjoni ta’ wieħed mill-artikoli jew l-ieħor, sew waqt l-
allinjament imsemmi aktar 'il fuq u sew waqt li jkunu qed 
jiġu ttrattati proposti skont il-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja; jinsisti li l-koleġiżlaturi għandhom is-setgħa li 
jiddeċiedu li l-kwistjonijiet li jkunu ġew adottati qabel skont 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju (RPS) jistgħu jiġu 
adottati skont l-Artikolu 290 TFUE jew skont il-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja; "

Għall-applikazzjoni prattika tal-Artikolu 290 TFUE, Fehim Komuni1 ġie miftiehem 
f’April 2011 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni. Dan jistabbilixxi l-
arranġamenti prattiċi u l-kjarifiki u l-preferenzi li hemm qbil fuqhom applikabbli għad-
delegi ta’ setgħa leġiżlattiva. Dan jipprovdi gwida u mudell ta’ formulazzjonijiet għad-
definizzjoni tal-objettivi, il-kontenut, l-ambitu u t-tul ta' żmien tal-atti delegati u l-atti ta’ 
implimentazzjoni, iżda ma jittrattax id-demarkazzjoni bejn l-atti delegati u l-atti ta' 
implimentazzjoni.

Barra minn hekk, ir-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew ġew emendati biex 
jinkludu l-Artikolu 37a li jipprevedi dan li ġej: 

“Delega tas-setgħat leġiżlattivi

1 Meta tiġi eżaminata proposta għal att leġislattiv li jiddelega 
setgħat lill-Kummissjoni kif previst mill-Artikolu 290 tat-Trattat 

                                               
1 Fehim Komuni dwar l-Atti Delegati, approvat fit-3 ta’ Marzu 2011 mill-Konferenza tal-Presidenti.
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dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament għandu 
jagħti attenzjoni partikolari għall-objettivi, il-kontenut, l-ambitu u 
t-tul ta' żmien tad-delega, kif ukoll għall-kundizzjonijiet li 
għalihom tkun soġġetta. 

2. Il-kumitat responsabbli għas-suġġett jista', f'kull ħin, jitlob l-
opinjoni tal-kumitat responsabbli għall-interpretazzjoni u l-
applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni. 

3. Il-kumitat responsabbli għall-interpretazzjoni u l-applikazzjoni 
tal-liġi tal-Unjoni jista' wkoll, bl-inizjattiva tiegħu, jittratta 
kwistjonijiet dwar id-delega tas-setgħat leġislattivi. F'każijiet bħal 
dawn, għandu jgħarraf kif jistħoqq lill-kumitat responsabbli mis-
suġġett. "

III – Il-pożizzjoni tal-Parlament fuq id-delega tas-setgħa leġiżlattiva

Id-demarkazzjoni bejn l-atti delegati u l-atti ta’ implimentazzjoni kienet is-suġġett ta' ċertu 
kontroversja f'għadd ta' proċeduri leġiżlattivi wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona. Il-
Kunsill insista fuq l-użu ta’ atti ta’ implimentazzjoni sabiex jinfluwenza aktar il-fażi 
preparatorja ta’ tali atti permezz tal-esperti mill-Istati Membri li jagħmlu parti mill-kumitati 
rilevanti previsti fir-Regolament dwar l-Atti ta’ Implimentazzjoni. L-intervent tal-esperti 
nazzjonali mhumiex formalment previst fit-tħejjija tal-atti delegati. Barra minn hekk, ir-rwol, 
l-influwenza u l-prerogattivi tal-Parlament huma akbar ferm għal dak li jikkonċerna l-atti 
delegati, peress li jiddisponi minn strumenti partikolarment b’saħħithom bħall-possibbiltà li 
joġġezzjona għal att delegat propost u li jirrevoka delega; Għal dak li jikkonċerna l-atti ta’ 
implimentazzjoni, is-setgħat tal-Parlament huma limitati għal dritt ta’ skrutinju, u l-
Kummissjoni tista’ tadotta att ta’ implimentazzjoni propost anki fil-każ ta' oġġezzjoni mill-
Parlament.

L-għażla tal-istrument korrett għandha konsegwenzi sinifikanti mhux biss għall-possibbiltà 
tal-Parlament li jeżerċita d-dritt tiegħu ta’ kontroll jew skrutinju, iżda wkoll għall-validità tal-
att legali stess. Il-President tal-Kummissjoni, f’ittra lill-President tal-Parlament, enfasizza li d-
delinjazzjoni bejn l-atti ta’ implimentazzjoni u l-atti delegati mhijiex kwistjoni ta’ għażla 
politika, u li l-punt ta’ tluq ta’ kwalunkwe analiżi għalhekk għandu jikkonsisti fil-kriterji 
ġuridiċi stabbiliti fl-Artikoli 290 u 291 TFUE1. Il-Kummissjoni għalhekk talbet kjarifika mill-
Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kwistjoni tad-delinjazzjoni f’każ fejn hija tikkunsidra li ġie 
magħżul it-tip ta' att żbaljat2.
                                               
1 Ittra tat-3 ta’ frar 2012 mill-President Barroso għall-President Schulz.
2 Fid-19 ta’ Settembru 2012, il-Kummissjoni ressqet azzjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja kontra l-Parlament u 
l-Kunsill fejn talbet li jiġi annullat artikolu fir-Regolament dwar il-Prodotti Bijoċidali li jipprevedi l-adozzjoni 
ta’ miżura li tistabbilixxi t-tariffi li għandhom jitħallsu lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi b’att ta’ 
implimentazzjoni pjutost milli b’att delegat. Il-Kummissjoni targumenta li peress li l-artikolu inkwistjoni huwa 
intiż sabiex jiġu ssuplimentati ċerti elementi mhux essenzjali tal-att leġiżlattiv, u fid-dawl tan-natura tad-delega u 
l-iskop tal-att li għandu jiġi adottat fl-ambitu ta' dawn is-setgħat, tali att għandu għalhekk jiġi adottat skont il-
proċeduri mniżżla fl-Artikolu 290 TFUE u mhux il-proċeduri mniżżla fl-Artikolu 291 TFUE. Kawża C-427/12, 
Il-Kummissjoni vs Il-Parlament Ewropew u Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.
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Sabiex tiġi stabbilita pożizzjoni politika orizzontali fuq il-kwistjoni tal-atti delegati ħalli jiġu 
protetti l-prerograttivi tal-Parlament u jiġu evitati aktar ir-riskju ta’ azzjonijiet legali u r-riskju 
ta’ annullament ta’ atti leġiżlattivi b’għażla żbaljata ta’ atti delegati jew atti ta’ 
implimentazzjoni, il-Konferenza tal-Presidenti approvat fl-2012 l-approċċ f’erba’ fażijiet li 
ġej bil-ħsieb li jiġi żgurat li l-Parlament jkun jista’ jeżerċita bis-sħiħ is-setgħat mogħtija lilu 
mit-Trattat ta’ Lisbona1;

1. Għażla tal-istrument korrett
2. Tisħiħ tar-rwol tal-Istati Membri fil-fażi preparatorja tal-atti delegati;
3. Inklużjoni tal-att bażiku (kodeċiżjoni);
4. Adozzjoni tal-pożizzjoni tal-Parlament mingħajr qbil fl-ewwel qari;

Bħala l-aħħar pass, meta l-atti delegati ma jkunux jistgħu jiġu inklużi f’fajl partikolari, 
għalkemm kien ġie stabbilit li huma għandhom jiġu inklużi, dan l-approċċ jipprevedi r-rifjut li 
jiġi ppreżentat il-fajl fis-seduta plenarja, u huma meħtieġa negozjati orizzontali ulterjuri mal-
Kunsill.

IV - Analiżi

Fin-nuqqas ta’ kwalunkwe każistika mill-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kwistjoni tad-
demarkazzjoni bejn atti delegati u atti ta’ implimentazzjoni, il-punt ta’ tluq għal kwalunkwe 
analiżi għandu jkun it-test tat-Trattat innifsu. L-Artikolu 290 TFUE jippermetti biss delega ta 
setgħa leġiżlattiva għall-adozzjoni ta’ “ atti mhux leġislattivi ta' applikazzjoni ġenerali sabiex 
jissupplimentaw jew jemendaw ċerti elementi mhux essenzjali tal-att leġislattiv” (enfasi 
miżjuda). 

Sabiex jiġi eżaminat jekk dawk il-kriterji humiex sodisfatti hawnhekk, huwa neċessarju li tiġi 
eżaminata n-natura tas-setgħa inkwistjoni fuq bażi ta’ każ b’każ. 

Artikolu 1(2) dwar arranġamenti tranżitorji dwar ir-rati minimi ta' kollezzjoni tar-rimi

Din id-dispożizzjoni tirreferi għall-Artikolu 10(4) l-ewwel subparagrafu tad-Direttiva dwar il-
Batteriji, li abbażi tad-Direttiva 2008/12/KE kien jipprevedi l-arranġamenti tranżitorji dwar ir-
rati minimi ta' kollezzjoni ta’ rimi ta’ batteriji u akkumulaturi li kellhom jiġu adottati abbażi 
tal-proċedura regolatorja fl-Artikolu 5 tad-Deċiżjoni dwar il-Komitoloġija.

Skont l-Artikolu 13(1)(c) tar-Regolament dwar l-Atti ta’ Implimentazzjoni, meta att bażiku 
adottat qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dak ir-Regolament jirreferi għall-Artikolu 5 tad-Deċiżjoni 
dwar il-Komitoloġija, tapplika l-proċedura ta’ eżami tar-Regolament.

Il-bidla proposta għall-atti ta’ implimentazzjoni f’dan il-każ hija għalhekk korretta. 

                                               
1 Linji gwida politiċi dwar approċċ orizzontali fi ħdan il-Parlament fuq il-kwistjoni ta’ atti delegati (Ittra tad-9 ta' 
April 2012 mill-President tas-CCC lill-President tal-Parlament).



AL\928228MT.doc 9/13 PE506.019v02-00

MT

Artikolu 1(2) dwar metodoloġija komuni għall-kalkolu tal-bejgħ annwali

Din id-dispożizzjoni tirreferi għall-Artikolu 10(4) it-tieni subparagrafu tad-Direttiva dwar il-
Batteriji, li abbażi tad-Direttiva 2008/12/KE kien jipprevedi l-istabbiliment, bl-użu tal-RPS, 
ta’ metodoloġija komuni għall-kalkolu tal-bejgħ annwali ta’ batteriji u akkumulaturi portabbli 
lil utenti aħħarin, sabiex jiġu monitorjati r-rati ta' kollezzjoni tar-rimi. Kien wkoll previst li 
dik il-miżura kienet “imfassla sabiex temenda elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva 
billi tissupplimentaha”.

Din id-dispożizzjoni hija ta’ applikazzjoni ġenerali, peress li l-kalkolu tal-bejgħ “japplika 
oġġettivament għal sitwazzjonijiet determinati”1. Il-fatt li fil-kliem “metodoloġija għall-
kalkolu” jinsab l-aġġettiv “komuni” tagħti appoġġ ulterjuri għal din il-konklużjoni.

Id-dispożizzjoni oriġinali kienet tipprevedi wkoll li l-miżura li għandha tittieħed kienet intiża 
sabiex temenda elementi mhux essenzjali billi tissupplimenta d-Direttiva. Din id-dispożizzjoni 
għalhekk tista’ tiġi allinjata biss billi tiġi prevista l-adozzjoni ta’ atti delegati.

Il-bidla proposta għall-atti ta’ implimentazzjoni f’dan il-każ hija għalhekk żbaljata, u d-
dispożizzjoni għandha tkun is-suġġett ta’ delega taħt l-Artikolu 290 TFUE. 

Artikolu 1(3) dwar l-adattament jew is-supplimentar tal-Anness III sabiex jitqies il-progress 
tekniku jew xjentifiku

Din id-dispożizzjoni tirreferi għall-Artikolu 12(6) tad-Direttiva dwar il-Batteriji, li abbażi tad-
Direttiva 2008/12/KE kien jipprevedi l-Anness III tad-Direttiva dwar il-Batteriji (dwar ir-
rekwiżiti dettaljati fil-qasam tat-trattament u r-riċiklaġġ) li kellu jiġi adattat jew 
issumplimentat b’mod konformi mal-RPS sabiex jittieħed kont tal-progress teniku jew 
xjentifiku. Kien ukoll previst li dawk il-miżuri kienu “mfassla sabiex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, inter alia billi jissupplimentawha”.

Din id-dispożizzjoni hija ta’ applikazzjoni ġenerali, peress li l-progress teniku u xjentifiku 
għal dak li jikkonċerna r-rekwiżiti fil-qasam tat-trattament u r-riċiklaġġ għall-batteriji u l-
akkumulaturi huma miżuri indirizzati f’termini astratti għal klassijiet ta’ persuni mhux 
identifikati u japplikaw oġġettivament għal sitwazzjonijiet determinati2.

Id-dispożizzjoni oriġinali kienet tipprevedi wkoll li l-miżuri li kellhom jittieħdu kienu intiżi 
sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali billi jissupplimentaw id-Direttiva. Din id-
dispożizzjoni għalhekk tista’ tiġi allinjata biss billi tiġi prevista l-adozzjoni ta’ atti delegati.

Il-bidla proposta għall-atti delegati f’dan il-każ hija għalhekk korretta.

Artikolu 1(5) dwar regoli dettaljati li jissupplimentaw il-kriterji għall-evalwazzjoni ta’ 
                                               
1 Ara l-kawża C-263/02, Il-Kummissjoni vs Jégo-Quéré [2004] Ġabra I-3425, punt 43.
2 Ibid.
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kundizzjonijiet ekwivalenti barra mill-Unjoni

Din id-dispożizzjoni tirreferi għall-Artikolu 15(3) tad-Direttiva dwar il-Batteriji, li abbażi tad-
Direttiva 2008/12/KE kien jipprevedi regoli dettaljati li jissupplimentaw il-kriterji għall-
evalwazzjoni ta’ kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ barra mill-
Unjoni, fil-kuntest tal-esportazzjonijiet, li kellhom jiġu stabbiliti taħt l-RPS. Kien ukoll 
previst li dawk il-miżuri kienu “[mfassla] sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din 
id-Direttiva billi jissupplimentawha”.

Din id-dispożizzjoni hija ta’ applikazzjoni ġenerali, peress li r-regoli għall-evalwazzjoni ta’ 
kundizzjonijiet ekwivalenti ta’ operazzjonijiet ta’ riċiklaġġ realatati ma’ batteriji huma miżuri 
indirizzati f’termini astratti għal klassijiet ta’ persuni mhux identifikati u japplikaw 
oġġettivament għal sitwazzjonijiet determinati.

Id-dispożizzjoni oriġinali kienet tipprevedi wkoll li l-miżuri li kellhom jittieħdu kienu intiżi 
sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali billi jissupplimentaw id-Direttiva. Din id-
dispożizzjoni għalhekk tista’ tiġi allinjata biss billi tiġi prevista l-adozzjoni ta’ atti delegati.

Għandu jiġi nnotat barra minn hekk li l-Parlament fil-proċeduri attwali dwar id-Direttiva dwar 
il-Kontabbiltà u r-Regolament u d-Direttiva dwar il-Protezzjoni ta’ Data ħa l-pożizzjoni li d-
determinazzjoni tal-ekwivalenza f’pajjiżi terzi tista’ tkun biss is-suġġett ta’ delega tas-setgħat 
leġiżlattivi u ma għandhiex x’taqsam mal-kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni.

Il-bidla proposta għall-atti delegati f’dan il-każ hija għalhekk korretta.

Artikolu 1(6) dwar ir-rekwiżiti għar-reġistrazzjoni tal-produtturi

Din id-dispożizzjoni tirreferi għall-Artikolu 17 tad-Direttiva dwar il-Batteriji, li abbażi tad-
Direttiva 2008/12/KE kien jipprevedi r-rekwiżiti proċedurali għar-reġistrazzjoni tal-produtturi 
li kellhom jiġu adottati taħt l-RPS.  Kien ukoll previst li dawk il-miżuri kienu “imfassla biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, billi jissuplimentawha”.

Din id-dispożizzjoni hija ta’ applikazzjoni ġenerali, peress li hija indirizzata f’termini astratti 
għal klassijiet ta’ persuni mhux identifikati u tapplika oġġettivament għal sitwazzjonijiet 
determinati.

Id-dispożizzjoni oriġinali kienet tipprevedi wkoll li r-rekwiżiti inkwistjoni kienu intiżi sabiex 
jemendaw elementi mhux essenzjali billi jissupplimentaw id-Direttiva. Din id-dispożizzjoni 
għalhekk tista’ tiġi allinjata biss billi tiġi prevista l-adozzjoni ta’ atti delegati.

Il-bidla proposta għall-atti delegati f’dan il-każ hija għalhekk korretta.

Artikolu 1(8)(a) dwar regoli dettaljati li jissupplimentaw it-tikkettar tal-kapaċità

Din id-dispożizzjoni tirreferi għall-Artikolu 21(2) tad-Direttiva dwar il-Batteriji, li abbażi tad-
Direttiva 2008/12/KE kien jipprevedi regoli dettaljati li jiżguraw li t-tikketti tal-kapaċità fuq 
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il-batteriji u l-akkumulaturi jkunu viżibbli, leġibbli u li ma jitħassrux, li kellhom jiġu adottati 
taħt l-RPS. Kien ukoll previst li dawk il-miżuri kienu “[mfassla] biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jissuplimentawha”.

Din id-dispożizzjoni hija ta’ applikazzjoni ġenerali, peress li hija indirizzata f’termini astratti 
għal klassijiet ta’ persuni mhux identifikati u tapplika oġġettivament għal sitwazzjonijiet 
determinati.

Id-dispożizzjoni oriġinali kienet tipprevedi wkoll li l-miżuri li kellhom jittieħdu kienu intiżi 
sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali billi jissupplimentaw id-Direttiva. Din id-
dispożizzjoni għalhekk tista’ tiġi allinjata biss billi tiġi prevista l-adozzjoni ta’ atti delegati.

Il-bidla proposta għall-atti delegati f’dan il-każ hija għalhekk korretta.

Artikolu 1(8)(b) dwar eżenzjonijiet mir-rekwiżiti tat-tikkettjar 

Din id-dispożizzjoni tirreferi għall-Artikolu 21(7) tad-Direttiva dwar il-Batteriji, li abbażi tad-
Direttiva 2008/12/KE kien jipprevedi eżenzjonijiet mir-rekwiżiti tat-tikkettjar fl-Artikolu 21 li 
kellhom jiġu adottati taħt l-RPS.  Kien ukoll previst li dawk il-miżuri kienu “[mfassla] biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jissuplimentawha”.

Din id-dispożizzjoni hija ta’ applikazzjoni ġenerali, peress li hija indirizzata f’termini astratti 
għal klassijiet ta’ persuni mhux identifikati u tapplika oġġettivament għal sitwazzjonijiet 
determinati.

Id-dispożizzjoni oriġinali kienet tipprevedi wkoll li l-miżuri li kellhom jittieħdu kienu intiżi 
sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali billi jissupplimentaw id-Direttiva. Din id-
dispożizzjoni għalhekk tista’ tiġi allinjata biss billi tiġi prevista l-adozzjoni ta’ atti delegati.

Il-bidla proposta għall-atti delegati f’dan il-każ hija għalhekk korretta.

Artikolu 1(9) dwar kwestjonarju lill-Istati Membri għal skopijiet ta’ rapportar

Din id-dispożizzjoni tirreferi għall-Artikolu 22(2) tad-Direttiva dwar il-Batteriji, li kien 
jipprevedi kwestjonarju jew skema li kellhom jiġu stabbiliti taħt il-proċedura regolatorja tal-
Artikolu 5 tad-Deċiżjoni dwar il-Komitoloġija, li kellhom iservu bħala bażi għar-rapporti 
dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva li l-Istati Membri huma meħtieġa jippreżentaw kull tliet 
snin.

Skont l-Artikolu 13(1)(c) tar-Regolament dwar l-Atti ta’ Implimentazzjoni, meta att bażiku 
adottat qabel id-dħul fis-seħħ ta’ dak ir-Regolament jirreferi għall-Artikolu 5 tad-Deċiżjoni 
dwar il-Komitoloġija, tapplika l-proċedura ta’ eżami tar-Regolament.

Il-bidla proposta għall-atti ta’ implimentazzjoni f’dan il-każ hija għalhekk korretta. 
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L-objettivi, il-kontenut, l-ambitu u t-tul taż-żmien tad-delegi proposti

Għal dak li jikkonċerna l-objettiv, il-kontenut u l-ambitu tad-delegi proposti, l-ebda minnhom 
ma nbidel meta mqabbla mas-sitwazzjoni preċedenti li fiha d-Direttiva dwar il-Batteriji kienet 
tagħmel riferiment għad-Deċiżjoni dwar il-Komitoloġija, meta jitqies il-fatt li l-bidliet 
proposti huma intiżi sabiex jallinjaw id-Direttiva mal-Artikoli 290-291 TFUE. Il-bidliet 
proposti huma għalhekk proċedurali aktar milli sostantivi u ma jaffettwawx l-objettiv, il-
kontenut u l-iskop.

L-emenda 12 fl-abbozz ta’ rapport tal-Kumitat ENVI hija intiża sabiex tbiddel l-Artikolu 1(2) 
tal-proposta, dwar metodoloġija komuni għall-kalkolu tal-bejgħ annwali, biex jipprevedi atti 
delegati pjutost milli atti ta’ implimentazzjoni. Din hija bidla proċedurali u ma taffettwax l-
objettiv, il-kontenut u l-ambitu tad-delega proposta meta mqabbla mas-sitwazzjoni preċedenti 
ta’ komitoloġija.

Għal dak li jikkonċerna t-tul taż-żmien tad-delegi proposti, il-proposta tal-Kummissjoni 
tintroduċi l-Artikolu 23a bit-titolu “Eżerċitar tad-delega” li huwa konformi mal-mudell 
“artikolu a” u “għażla 1” fil-Fehim Komuni. Dan jipprevedi tul mhux determinat tad-delega u 
perjodu 2+2 xhur għal oġġezzjoni mill-Parlament jew il-Kunsill.

L-emenda 14 fl-abbozz ta’ rapport tal-Kumitat ENVI hija intiża sabiex tbiddel “għażla 1” 
għall-“għażla 2” tal-Fehim Komuni u tipprevedi perjodi ta’ delega ta’ 5 snin u l-Kummissjoni 
hija meħtieġa tirraporta dwar id-delega ta’ setgħa mhux aktar tard minn disa’ xhur qabel it-
tmiem tal-perjodu ta’ ħames snin, perjodu li jkun estiż b’mod taċitu sakemm il-Parlament jew 
il-Kunsill ma jopponux tali estenzjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull 
perjodu.

Din l-emenda proposta tidħol fl-ambitu tal-prerogattivi tal-Leġiżlatur u għandha l-valur 
miżjud li tipprevedi kontroll regolari tad-delegi.

It-test ta’ kompromess tal-Kunsill

Fl-14 ta’ Settembru 2012, il-Presidenza Ċiprijotta ppreżentat test ta’ kompromess fuq il-
proposta1. Dan it-test iżomm l-atti delegati għall-Artikolu 1(8)(b), dwar eżenzjonijiet mir-
rekwiżiti tat-tikkettjar, iżda jipprevedi atti ta’ implimentazzjoni fid-dispożizzjonijiet rilevanti 
kollha diskussi hawn fuq.

V- Il-Konklużjoni u r-rakkomandazzjoni

Fil-laqgħa tiegħu tal-21 ta’ Frar 2013, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali adotta b'mod 
unanimu l-opinjoni li ġejja.2:

                                               
1 Dokument tal-Kunsill Nru 13763/12
2 Dawn kienu preżenti: Evelyn Regner (Aġent President), Raffaele Baldassarre (Viċi-President), Françoise 
Castex (Viċi-President), Francesco Enrico Speroni (rapporteur), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Marielle Gallo, 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Bernhard Rapkay, József 
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Fid-dawl tal-argumentazzjoni hawn fuq, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali huwa tal-opinjoni li 
bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 1(2) tal-proposta, li jikkonċerna metodoloġija komuni għall-kalkolu 
tal-bejgħ annwali, u li jeħtieġ li jipprevedi atti delegati aktar milli atti ta' implimentazzjoni, il-
proposta tal-Kummissjoni hija korretta fl-allinjament tad-dispożizzjonijiet ta’ komitoloġija 
fid-Direttiva dwar il-Batteriji mal-Artikoli 290 u 291 TFUE. Il-Leġiżlatur huwa liberu li 
jagħzel “għażla 2” tal-Fehim Komuni għal dak li jikkonċerna t-tul taż-żmien tad-delega.

Fid-dawl tal-gwida politika approvata mill-Konferenza tal-Presidenti, u peress li l-kriterji tal-
Artikolu 290 TFUE huma ċarament sodisfatti għall-metodoloġija komuni fl-Artikolu 1(2) tal-
proposta, il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel għandu jinsisti 
fuq atti delegati għal din id-dispożizzjoni, u għandu jappoġġa l-allinjament propost mill-
Kummissjoni għad-dispożizzjonijiet rilevanti l-oħra. Jekk il-Kunsill jibqa’ jsostni t-test ta’ 
kompromess tiegħu u l-pożizzjoni li atti ta’ implimentazzjoni għandhom jintużaw b’mod aktar 
estensiv, il-Kumitat għandu jinforma l-Kunsill li l-fajl mhux se jiġi ppreżentat fis-seduta 
plenarja bħala tali, u jekk il-Kunsill jibqa’ jippersisti, il-Kumitat għandu jirrakkomanda l-
adozzjoni tal-pożizzjoni tal-Parlament mingħajr qbil fl-ewwel qari. 

Dejjem tiegħek,

Klaus-Heiner Lehne

                                                                                                                                                  
Szájer, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka.


