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Suġġett: Opinjoni motivata tal-Kamra tad-Deputati tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, dwar 
il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi 
organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal 
ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS)
(COM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

Skont l-Artikolu 6 tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju tas-sussidjarjetà u 
tal-proporzjonalità, il-parlamenti nazzjonali jistgħu, fi żmien tmien ġimgħat mid-data minn 
meta jirċievu l-abbozz ta’ att leġiżlattiv, jibagħtu lill-presidenti tal-Parlament Ewropew, tal-
Kunsill u tal-Kummissjoni, opinjoni motivata bir-raġunijiet li għalihom huma jqisu li l-abbozz 
inkwistjoni ma jimxix mal-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Skont ir-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali huwa 
responsabbli mill-konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Jekk jogħġobkom sibu mehmuża, għal skopijiet ta’ informazzjoni, opinjoni motivata tal-
Kamra tad-Deputati tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu dwar il-proposta ta’ hawn fuq.
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ANNESS
RIŻOLUZZJONI

Il-Kamra tad-Deputati

• wara li tikkunsidra l-Artikolu 168 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Kamra tad-Deputati;

• wara li tfakkar li l-Kumitat għall-Agrikoltura, il-Vitikoltura u l-Iżvilupp Rurali rċieva) proposta għal 
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq 
agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-
OKS), proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni Ewropea (COM (2010) 799) u li tirrigwarda l-kontroll tas-
sussidjarjetà;

• wara li tiddikjara li l-Kumitat għall-Agrikoltura, il-Vitikoltura u l-Iżvilupp Rurali adotta, matul il-laqgħa 
tiegħu tas-7 ta’ Marzu 2011, opinjoni motivata dwar l-inizjattiva leġiżlattiva msemmija hawn fuq;

tiddeċiedi li tapprova din l-opinjoni motivata tal-Kumitat għall-Agrikoltura,  il-Vitikoltura u l-Iżvilupp 
Rurali biex tinqara kif ġej:

“Il-Kumitat għall-Agrikoltura, il-Vitikoltura u l-Iżvilupp Rurali, wara li analizza l-konformità tad-dispożizzjonijiet 
tal-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ 
swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) 
mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, jesprimi r-riżervi tiegħu dwar il-proposta li qed tiġi diskussa minħabba r-raġunijiet 
li ġejjin:

Osservazzjonijiet preliminari

Il-Kumitat għall-Agrikoltura, il-Vitikoltura u l-Iżvilupp Rurali jiddikjara li r-Regolament tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti 
prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) għandu jiġi adattat wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u b’mod partikolari l-Artikoli 290 u 291 tat-TFUE.

Il-Kumitat għall-Agrikoltura, il-Vitikoltura u l-Iżvilupp Rurali jfakkar li l-allinjament tal-leġiżlazzjoni Ewropea 
mat-Trattat ta’ Lisbona għandu jkun ibbażat fuq l-assigurazzjoni ta’ stabilità leġiżlattiva suffiċjenti u xierqa.

-kumitat parlamentari jenfasizza li l-għażla li jintużaw l-atti delegati (l-Artikolu 290 tat-TFUE) għandha ssir b’mod 
prudenti u għandha tkun riżervata għal każijiet preċiżi u limitati. Issa, b’mod ġenerali, il-proposta tipprevedi numru 
eċċessiv ta’ atti delegati li, barra minn hekk, mhumiex definiti biżżejjed fir-rigward tal-objettivi tagħhom, il-
kontenut tagħhom u l-iskop tagħhom.

Il-kumitat parlamentari jikkritika għalhekk l-użu tal-kelma “ ...il-Kummissjoni tista’ tadotta, permezz tal-atti 
delegati.. ”, billi jgħid li mhijiex preċiża biżżejjed, tant li jistgħu jinħolqu kontradizzjonijiet legali
Barra minn hekk, parti kbira ħafna minn dawn l-atti hija ta’ natura teknika u huma jipprevedu dħul fis-seħħ 
uniformi tal-leġiżlazzjoni fit-territorju tal-Unjoni Ewropea.

Fil-prinċipju, għandu jkun hemm il-possibilità li d-deċiżjonijiet dwar il-maġġoranza tad-dispożizzjonijiet u l-miżuri 
previsti jittieħdu permezz ta’ atti ta’ eżekuzzjoni, u mhux permezz ta’ atti delegati.

Tkun idea tajba wkoll li nenfasizzaw li biex jiżguraw il-kwalità u l-applikabilità meħtieġa tal-atti delegati, l-esperti 
tal-Istati Membri għandhom jiġu kkonsultati fi żmien xieraq u l-opinjoni tagħhom għandha titqies kif suppost min-
naħa tal-Kummissjoni Ewropea.

Fil-fatt, id-dħul fis-seħħ tar-Regolament Waħdieni dwar l-OKS attwalment huwa bbażat fuq kollaborazzjoni mill-
qrib mal-Istati Membri, li huma rrappreżentati minn esperti nazzjonali, b’mod partikolari fi ħdan il-kumitat ta’ 
ġestjoni tar-“Regolament Waħdieni dwar l-OKS”.
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Il-Kumitat għall-Agrikoltura, il-Vitikoltura u l-Iżvilupp Rurali huwa tal-opinjoni li l-adattament propost, li jiddelega 
setgħa daqstant kbira lill-Kummissjoni Ewropea, se jnaqqas ħafna l-abilità tal-Istati Membri li jipparteċipaw b’mod 
attiv fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet, b’tali mod li l-esperjenza distinta, miksuba fl-Istati Membri fil-livell 
reġjonali u li hija essenzjali għall-applikazzjoni adegwata tal-leġiżlazzjoni kollha fil-qasam tal-organizzazzjoni 
komuni tas-swieq, mhix se tkun tista’ tibqa’ tittieħed inkonsiderazzjoni.

Analiżi tal-kompatibilità tad-dispożizzjonijiet tal-proposta għal Regolament mal-prinċipju tas-sussidjarjetà u tal-
proporzjonalità

Fil-proposta tal-Kummissjoni Ewropea, ċerti elementi tal-Anness V tneħħew, fatt li bih il-Kummissjoni saret 
kompetenti fis-suġġett biss bl-adozzjoni tal-miżuri inkwistjoni permezz tal-atti delegati.

Għalhekk, l-Anness attwali V.A.II1 tar-Regolament Waħdieni dwar l-OKS 1234/2007 jistipola b’mod ġenerali u 
mingħajr l-ebda kondizzjoni li l-Istat Membru jista’ jaqsam il-kategoriji għall-karkassi ta’ annimali bovini fi tliet 
sottokategoriji. Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea tneħħi din id-dispożizzjoni ġenerali u tipprevedi fl-Artikolu 
35.3.a) tal-proposta tagħha li din tiġi awtorizzata permezz tal-atti delegati.

L-Anness VA. IV tal-istess Regolament jistipola b’mod ġenerali u mingħajr l-ebda kondizzjoni li l-Istat Membru 
jista’ jippermetti preżentazzjoni differenti tal-karkassi ta’ annimali bovini għal skopijiet statistiċi tal-prezz. Il-
proposta tal-Kummissjoni tneħħi din id-dispożizzjoni ġenerali u tipprevedi fl-Artikolu 35.3.b) tagħha li din tiġi 
awtorizzata permezz tal-atti delegati.

Bl-istess mod, l-Anness V.B.HI tar-Regolament 1234/2007 jistipola b’mod ġenerali u mingħajr l-ebda kondizzjoni 
li l-Istat Membru jista’ jippermetti preżentazzjoni differenti tal-karkassi tal-ħnieżer skont ċerti kondizzjonijiet. Il-
proposta tal-Kummissjoni tneħħi din id-dispożizzjoni ġenerali u tipprevedi li din tiġi awtorizzata permezz tal-atti 
delegati fl-Artikolu 35.3. d) i) tal-proposta tagħha.

Fl-istess ħin, l-Anness V.C.IV jistipola b’mod ġenerali u mingħajr l-ebda kondizzjoni li l-Istat Membru jista’ 
jippermetti preżentazzjoni differenti tal-karkassi tan-nagħaġ skont ċerti kondizzjonijiet. Il-proposta tal-
Kummissjoni tneħħi din id-dispożizzjoni ġenerali u tipprevedi li din tiġi awtorizzata permezz tal-atti delegati fl-
Artikolu 35.3.d) ii) tal-proposta.
Dawn l-erba’ dispożizzjonijiet ma jirrispettawx l-istatus quo politiku, ineħħu ċerti kompetenzi tal-Istati Membri u 
jmorru kontra l-prinċipju tas-sussidjarjetà. Fir-rigward tal-qafas ta’ sempliċi allinjament mat-TFUE, kien hemm 
nuqqas kbir ta’ konformità.
L-Artikoli 35.3.a) 35.3.b) 35.3,d) i) u 35.3.d) ii) għandhom jitneħħew u l-Annessi V AH! ; VAIV; V.8.III; V.C.IV 
għandhom jiġu fformulati mill-ġdid f’konformità mat-test inizjali tar-Regolament 1234/2007.

Konklużjoni

Il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq 
agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) 
għandha t-tendenza li ddgħajjef il-pożizzjoni tal-Istati Membri fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Hija 
tattribwixxi lill-Kummissjoni Ewropea setgħa kbira ħafna biex tadotta l-atti delegati u fiha ċertu numru ta’ 
dispożizzjonijiet li mhumiex kompatibbli mal-prinċipju tas-sussidjarjetà.”

Riżoluzzjoni adottata mill-Kamra tad-Deputati fis-sessjoni pubblika tagħha tat-8 ta’ Marzu 
2011

Is-Segretarju Ġenerali, Il-President,
Claude Frieseisen Laurent Mosar


