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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar segwitu dwar id-delega ta’ setgħat leġiżlattivi u l-kontroll mill-Istati Membri tal-
eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni
(2012/2323(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE),

– wara li kkunsidra r-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’ 
implimentazzjoni1,

– wara li kkunsidra l-Fehim Komuni dwar l-Atti Ddelegati, kif approvat fit-
3 ta’ Marzu 2011 mill-Konferenza tal-Presidenti,

– wara li kkunsidra l-Ftehim Qafas dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-
Kummissjoni Ewropea2, b’mod partikolari l-punt 15 tiegħu u l-Anness 1 għalih,

– wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-5 ta’ Settembru 2012 fil-Kawża 
C-355/10, Il-Parlament v Il-Kunsill (għadha mhux irrapportata), u l-Kawża pendenti C-
427/12, Il-Kummissjoni v Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta’ Mejju 2010 dwar is-setgħa tad-
delegazzjoni leġiżlattiva3,

– wara li kkunsidra l-ittra tal-President tal-Parlament lill-President tal-Kunsill tat-8 ta’ Frar 
2013 dwar in-nuqqas ta’ progress fil-Kunsill,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat 
għall-Iżvilupp, il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, il-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel, il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, il-Kumitat għat-Trasport u t-
Turiżmu, il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, il-Kumitat għas-Sajd, u l-
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A7-0000/2013),

A. billi t-Trattat ta’ Lisbona introduċa l-possibbiltà għall-Parlament u l-Kunsill (‘il-
leġiżlatur’) li jiddelegaw parti mis-setgħa tagħhom stess lill-Kummissjoni f’att leġiżlattiv 
(‘l-att bażiku’); billi d-delegazzjoni hija operazzjoni delikata li fiha l-Kummissjoni 
għandha l-istruzzjoni li teżerċita s-setgħa li hija intrinsika għar-rwol proprju tal-leġiżlatur; 

                                               
1 ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.
2 ĠU L 304, 20.11.2010, p. 47.
3 ĠU C 81 E, 15.3.2011, p. 6.
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billi l-punt ta’ tluq fl-eżaminazzjoni tal-kwistjoni tad-delegazzjoni għandu għalhekk 
dejjem ikun il-libertà tal-leġiżlatur; billi skont il-ġurisprudenza stabbilita, l-adozzjoni tar-
regoli essenzjali għas-suġġett previsti hija riżervata għal-leġiżlatur; billi għalhekk dik is-
setgħa ddelegata tista’ tikkonsisti biss fis-supplimentar jew fl-emendar ta’ partijiet mill-att 
leġiżlattiv li mhumiex essenzjali; billi l-atti ddelegati li jirriżultaw u li adottati mill-
Kummissjoni se jkunu atti mhux leġiżlattivi ta’ ambitu ġenerali; billi l-att bażiku għandu 
jiddefinixxi b’mod espliċitu l-objettiv, il-kontenut, il-kamp ta’ applikazzjoni u t-tul ta’ din 
id-delegazzjoni, u għandu jistipula l-kundizzjonijiet li d-delegazzjoni hija suġġetta 
għalihom;

B. billi sabiex jiġu stabbiliti l-arranġamenti prattiċi u l-kjarifiki maqbula u l-preferenzi 
applikabbli għad-delegazzjonijiet tas-setgħa leġiżlattiva skont l-Artikolu 290 TFUE, il-
Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni qablu dwar Fehim Komuni dwar l-Atti Ddelegati 
bil-ħsieb tal-eżerċizzju mingħajr problemi tas-setgħa ddelegata u l-kontroll effettiv ta’ dik 
is-setgħa mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill;

C. billi t-Trattati jipprovdu li l-Istati Membri jadottaw il-miżuri kollha tad-dritt nazzjonali 
meħtieġa biex jiġu implimentati atti tal-Unjoni li huma vinkolanti legalment; billi, 
madankollu, fejn huma meħtieġa l-kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-atti 
tal-Unjoni li huma vinkolanti legalment, dawk l-atti għandhom jikkonferu setgħat ta’ 
implimentazzjoni fuq il-Kummissjoni (u f’ċertu każi eċċezzjonali fuq il-Kunsill), kif 
stabbilit fl-Artikolu 291 TFUE; billi fejn l-att bażiku jeħtieġ li l-adozzjoni tal-atti ta’ 
implimentazzjoni mill-Kummissjoni għandha tkun suġġett għall-kontroll mill-Istati 
Membri, dawn l-atti għandhom jikkonferu dawk is-setgħat ta’ implimentazzjoni fuq il-
Kummissjoni skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011; billi impenn ewlieni li għamlet il-
Kummissjoni f’dikjarazzjoni annessa ma’ dak ir-Regolament kien l-allinjament urġenti 
tal-acquis mas-sistema l-ġdida ta’ atti ddelegati u ta’ implimentazzjoni li għandu jitlesta 
matul dan it-terminu leġiżlattiv, inkluż l-atti bażiċi li jirreferu għall-proċedura regolatorja 
bi skrutinju (RPS); 

D. billi huwa l-kompitu tal-leġiżlatur li jiddetermina, abbażi ta’ kull każ għalih, il-livell ta’ 
dettall ta’ kull att leġiżlattiv u għalhekk anke jekk jiddelegax kwalunkwe setgħa lill-
Kummissjoni biex tadotta l-atti ddelegati kif ukoll jekk hux se jkunu meħtieġa setgħat 
biex jiżguraw kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-att leġiżlattiv; billi l-
għoti ta’ dawn is-setgħat iddelegati jew ta’ implimentazzjoni qatt ma huwa obbligu; billi 
dan l-għoti għandu madankollu jitqies fejn huma meħtieġa l-flessibbiltà u l-effiċjenza u 
ma jistgħux jitwasslu permezz tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja; billi d-deċiżjoni dwar 
jekk jiġux konferiti s-setgħat iddelegati jew ta’ implimentazzjoni għandha tkun ibbażata 
fuq fatturi oġġettivi li għandhom jippermettu stħarriġ ġudizzjarju tas-soluzzjoni adottata;

E. billi n-negozjati leġiżlattivi dwar ħafna suġġetti wrew interpretazzjonijiet diverġenti fost l-
istituzzjonijiet dwar ċertu kwistjonijiet; billi, skont l-Artikolu 37a tar-Regoli ta’ Proċedura 
tiegħu, il-kumitati tal-Parlament jistgħu jitolbu opinjoni mingħand il-Kumitat għall-
Affarijiet Legali meta jiskrutinizzaw proposta li jkun fiha l-atti ddelegati; billi l-
Konferenza tal-Presidenti tat-13 ta’ Jannar 2012 approvat linja komuni, u fid-19 ta’ April 
2012 approvat approċċ orizzontali li għandu jiġi segwit mill-kumitati individwali sabiex 
jingħelbu d-differenzi ta’ opinjoni; billi dik il-linja komuni jeħtieġ li tittieħed pass ieħor ’il 
quddiem mill-Parlament billi jistabbilixxi l-kriterji tiegħu stess għall-applikazzjoni tal-
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Artikoli 290 u 291 TFUE u billi jagħmel ħiltu biex jaqbel fuq dawn il-kriterji mal-Kunsill 
u mal-Kummissjoni; 

1. Iqis li dawn il-kriterji li ġejjin għandhom jiġu segwiti mill-Parlament meta japplika l-
Artikoli 290 u 291 TFUE:

 Il-karattru vinkolanti jew mhux vinkolanti ta’ miżura għandu jiġi deċiż abbażi tan-natura u 
l-kontenut tagħha; hija biss is-setgħa tal-adozzjoni ta’ miżuri vinkolanti li tista’ tiġi 
ddelegata skont l-Artikolu 290 TFUE.

 Il-Kummissjoni tista’ temenda biss l-atti leġiżlattivi permezz ta’ atti ddelegati. Dan 
jinkludi l-emenda tal-annessi, għaliex l-annessi huma parti integrali mill-att leġiżlattiv. L-
annessi m’għandux jiżdied magħhom jew jitħassru bil-għan li jiskatta jew jiġi evitat l-użu 
tal-atti ddelegati; jekk il-leġiżlatur iqis li xi test għandu jkun parti integrali mill-att bażiku, 
jista’ jiddeċiedi li jinkludi dak it-test f’anness.

 Il-miżuri maħsuba biex jiddefinixxu b’mod ulterjuri l-kontenut eżatt tal-obbligi mniżżla fl-
att leġiżlattiv huma ddisinjati biex jissupplimentaw l-att bażiku billi jżidu l-elementi mhux 
essenzjali. 

 Il-miżuri li jwasslu għall-għażla tal-prijoritajiet, l-objettivi, ir-riżultati mistennija 
għandhom jiġu adottati permezz tal-atti ddelegati, jekk il-leġiżlatur jiddeċiedi li ma 
jinkludihomx fl-att leġiżlattiv innifsu.

 Il-miżuri ddisinjati biex jistabbilixxu (iżjed) kundizzjonijiet, kriterji jew rekwiżiti li jridu 
jiġu ssodisfati – li t-twettiq tagħhom għandu jiġi żgurat mill-Istati Membri jew persuni 
oħra jew l-entitajiet direttament ikkonċernati mil-leġiżlazzjoni - għandhom, skont id-
definizzjoni, ibiddlu l-kontenut tal-leġiżlazzjoni u jżidu regoli ġodda ta’ applikazzjoni 
ġenerali. Konsegwentement, il-ħolqien ta’ dawn ir-regoli jew kriterji addizzjonali jista’ 
jitwettaq biss permezz ta’ att iddelegat. B’kuntrast, l-implimentazzjoni tar-regoli jew il-
kriterji diġà stabbiliti fl-att bażiku (jew f’att iddelegat tal-ġejjieni), mingħajr il-modifika 
tas-sustanza tad-drittijiet jew l-obbligi li jirriżultaw minnhom u mingħajr ma jsiru iżjed 
għażliet ta’ politika, tista’ sseħħ permezz tal-atti ta’ implimentazzjoni. 

 Taħt ċertu ċirkostanzi l-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta regoli vinkolanti 
addizzjonali b’kamp ta’ applikazzjoni ġenerali li jaffettwaw fis-sustanza d-drittijiet jew l-
obbligi stabbiliti fl-att bażiku. Dawk il-miżuri, skont id-definizzjoni, għandhom 
jissupplimentaw dawk stabbiliti fl-att bażiku, biex b’hekk jiddefinixxu ulterjorment il-
politika tal-Unjoni. Dan jista’ jinkiseb biss permezz ta’ att iddelegat.

 Il-miżura li tiddetermina t-tip ta’ informazzjoni li għandha tingħata skont l-att bażiku 
(jiġifieri l-kontenut eżatt tal-informazzjoni) ġeneralment tissupplimenta l-obbligu li 
tingħata l-informazzjoni u għandha titwettaq permezz tal-atti ddelegati. 

 Miżura li tiddetermina l-arranġamenti għall-għoti tal-informazzjoni (jiġifieri l-format) 
b’mod ġenerali ma żżidx mal-obbligu li tingħata l-informazzjoni. Minflok, din il-miżura 
tippermetti l-implimentazzjoni uniformi. Bħala regola ġenerali, dan għandu għalhekk 
jitwettaq permezz tal-atti ta’ implimentazzjoni.

 Il-miżuri li jistabbilixxu l-proċedura (jiġifieri l-mod kif xi ħaġa titwettaq jew tidħol fis-
seħħ) jistgħu jkunu jew att iddelegat jew att ta’ implimentazzjoni (jew anke element 
essenzjali tal-att bażiku) skont il-kontenut tagħhom, il-kuntest u n-natura tad-
dispożizzjonijiet stabbiliti fl-att bażiku. Il-miżuri li jistabbilixxu d-dettalji tal-proċeduri 
sabiex jiżguraw kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-obbligu stabbilit fl-att 
bażiku għandhom b’mod ġenerali jkunu miżuri ta’ implimentazzjoni.

 Bħal fil-każ tal-proċeduri, l-għoti tas-setgħa biex jiġu ddeterminati l-metodi (jiġifieri l-
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modi kif issir xi ħaġa partikolari b’mod regolari u sistematiku) jew il-metodoloġija 
(jiġifieri r-regoli li jiddeterminaw il-metodi) jista’ jipprovdi għal atti ddelegati jew ta’ 
implimentazzjoni, skont il-kontenut u l-kuntest.

 B’mod ġenerali, l-atti ddelegati għandhom jintużaw fejn l-att bażiku jħalli marġni 
konsiderevoli ta’ diskrezzjoni lill-Kummissjoni biex tissupplimenta l-qafas leġiżlattiv 
stabbilit fl-att bażiku.

 L-awtorizzazzjonijiet jistgħu jkunu miżuri ta’ applikazzjoni ġenerali. Dan huwa 
pereżempju l-każ fejn id-deċiżjonijiet jikkonċernaw l-awtorizzazzjoni jew il-projbizzjoni 
tal-inklużjoni ta’ sustanza speċifika fl-ikel, fil-kożmetiċi eċċ. Dawk id-deċiżjonijiet huma 
ġenerali għaliex jikkonċernaw kwalunkwe operatur li lest juża dik is-sustanza. F’dawn il-
każijiet, jekk id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tkun ibbażata kompletament fuq kriterji li 
jinsabu fl-att bażiku, din għandha tkun att ta’ implimentazzjoni, sakemm il-leġiżlatur ma
jkunx għażel li jżomm l-awtorizzazzjonijiet bħala parti integrali mill-att bażiku fil-forma 
ta’ Anness; jekk iżżid kontenut normattiv ġdid li jaffettwa s-sustanza tad-drittijiet u l-
obbligi u b’hekk iżżid orjentazzjoni politika sekondarja jew għażliet ta’ politika għall-att 
bażiku, biex b’hekk jiġi ssupplimentat, din għandha tkun att iddelegat.

 L-att leġiżlattiv jista’ jiddelega biss lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti mhux 
leġiżlattivi ta’ applikazzjoni ġenerali. Il-miżuri ta’ applikazzjoni individwali ma jistgħux 
għalhekk jiġu adottati permezz ta’ atti ddelegati. L-att b’kamp ta’ applikazzjoni ġenerali 
huwa att li jistabbilixxi r-regoli li huma maħsuba biex japplikaw għal għadd mhux 
determinat ta’ destinatarji.

 L-atti ta’ implimentazzjoni ma għandhom iżidu ebda orjentazzjoni politika oħra u s-
setgħat mogħtija lill-Kummissjoni ma għandhom iħallu ebda marġni ta’ diskrezzjoni 
sinifikanti.

 Il-miżuri li jimplikaw devjazzjoni temporanja mir-regoli stabbiliti mill-att bażiku li 
għandhom jiġu applikati f’sitwazzjoni speċifika, taħt kundizzjonijiet speċifiċi ddefiniti 
b’mod ċar u għal perjodu limitat ta’ żmien ma jemendawx u ma jissupplimentawx l-att 
bażiku. Dawn għandhom għalhekk jiġu adottati permezz tal-atti ta’ implimentazzjoni. 
Madankollu, meta dawk il-miżuri jimplikaw devjazzjoni iżjed permanenti mir-regoli 
stabbiliti fl-att bażiku, li tmur lil hinn minn perjodu ta’ żmien limitat, dawn għandhom jiġu 
adottati permezz tal-atti ddelegati.

2. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jidħlu f’negozjati mal-Parlament sabiex jilħqu 
ftehim dwar dawn il-kriterji msemmija hawn fuq; iqis li dan jista’ jinkiseb fil-qafas ta’ 
reviżjoni tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet li jkun jinkludi dawn 
il-kriterji;

3. Jesprimi tħassib serju dwar il-fatt li l-allinjament tal-acquis mat-Trattat ta’ Lisbona huwa 
biss parzjalment realtà erba’ snin wara d-dħul fis-seħħ tiegħu; jistieden lill-Kummissjoni 
tippreżenta kwalunkwe proposti pendenti dwar l-allinjament; jistieden lill-Presidenza tal-
Kunsill tagħmel l-aħjar li tista’ biex tipprogressa bit-taħditiet dwar dawk il-pakketti li 
attwalment huma mwaqqfa fil-Kunsill, inkluż il-proposti fl-oqsma tal-agrikoltura u s-sajd; 
iqis li mill-inqas il-każijiet kollha li ġew trattati qabel taħt l-RPS għandhom issa jkunu 
allinjati mal-Artikolu 290 TFUE;

4. Jesprimi tħassib li, minkejja l-fatt li tista’ tkun soluzzjoni tajba f’ċertu każijiet, iż-żamma 
tal-elementi kollha tal-politika fl-att bażiku tista’, maż-żmien, iċċaħħad l-Artikolu 290 
TFUE mill-użu tiegħu bħala mezz ta’ valur għar-razzjonalizzazzjoni tal-proċess 
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leġiżlattiv, li kienet ir-raġuni bażika inizjali għalih;

5. Iħeġġeġ lill-kumitati tiegħu jimmonitorjaw mill-qrib l-użu tal-atti ddelegati u ta’ 
implimentazzjoni fl-isferi ta’ responsabbiltà rispettivi tagħhom;

6. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-Parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-għan ta’ dan ir-rapport huwa li janalizza l-applikazzjoni prattika tal-Artikoli 290 u 291
TFUE u jipprovdi lir-rapporteurs b’għadd ta’ linji gwida prattiċi meta jittrattaw mal-atti 
ddelegati u ta’ implimentazzjoni. Il-Parlament irċieva, sat-18 ta’ Lulju 2013, 69 att iddelegat 
(4 fl-2010, 7 fl-2011, 38 fl-2012 u 20 sa issa fl-2013) inkluż 64 regolament iddelegat, 2 
direttivi ddelegati u 3 deċiżjonijiet iddelegati, u l-ebda koleġiżlatur ma oġġezzjona sa issa 
għal xi att iddelegat.

It-tamiet qawwija li kienu marbuta mar-rapporti dwar id-delegazzjoni tas-setgħa leġiżlattiva u 
mar-Regolament dwar l-Atti ta’ Implimentazzjoni fl-2010 u l-2011-li tagħhom jien kont ir-
rapporteur-ma mmaterjalizzawx bil-mod previst oriġinarjament. Dawn l-istrumenti ġew 
iddisinjati biex itejbu ulterjorment il-kontroll eżerċitat mill-koleġiżlaturi tal-leġiżlazzjoni 
sekondarja u b’hekk jirrinfurzaw il-leġittimità demokratika ta’ dawn l-atti. Kellhom l-għan 
ukoll li jtejbu l-effettività u jissimplifikaw iżjed il-leġiżlazzjoni fil-livell Ewropew.

Sabiex jitħejja t-tfassil ta’ dan ir-rapport, twaqqaf tim tal-proġett amministrattiv magħmul 
minn amministraturi mill-kumitati li taw l-opinjonijiet tagħhom u s-servizzi rilevanti tal-
Parlament, u tħejja dokument ta’ ħidma, li ppreżenta fil-qosor il-kwistjonijiet ewlenin, li 
jistgħu jiġu deskritti b’mod wiesa’ li jirrelataw ma’ żewġ oqsma differenti: 

1. L-għażla bejn l-użu tal-atti ddelegati jew ta’ implimentazzjoni tikkawża diffikultajiet 
f’bosta negozjati dwar proposti leġiżlattivi ġodda mill-Kummissjoni u proposti li 
jallinjaw il-leġiżlazzjoni eżistenti mat-Trattat ta’ Lisbona. 

2. Hemm diversi kwistjonijiet relatati mat-tħejjija u l-adozzjoni mill-Kummissjoni ta’ atti 
ddelegati u abbozzi ta’ atti ta’ implimentazzjoni u l-immaniġġjar tagħhom mill-
Parlament Ewropew, inklużi l-modi differenti kif il-Parlament jeżerċita s-setgħat 
tiegħu ta’ skrutinju, l-involviment tal-esperti u l-ħolqien ta’ fluss ta’ informazzjoni 
effikaċi u effiċjenti bejn l-istituzzjonijiet u fi ħdan il-Parlament.

Id-delineazzjoni tal-atti ddelegati u ta’ implimentazzjoni, u l-għażla korretta u l-iżjed adatta 
ta’ dispożizzjonijiet li għandhom jiġu inklużi fl-att bażiku, jikkostitwixxu kwistjonijiet li jsiru 
parti integrali minn ħafna min-negozjati dwar il-proposti leġiżlattivi. Għalhekk qed 
nippreżenta għadd ta’ proposti prattiċi biex jiġu ssalvagwardjati l-prerogattivi tal-Parlament u 
jiġu ggwidati l-Membri u l-persunal f’dan ix-xogħol, billi jitqiesu l-pożizzjonijiet differenti 
meħuda mill-Parlament, l-’approċċ orizzontali’ approvat mill-Konferenza tal-Presidenti u l-
eżerċizzji analitiċi regolari mwettqa mis-servizzi tal-Parlament.

F’dan ir-rigward, huwa essenzjali li l-kumitati jagħmlu iżjed użu mill-possibbiltà li jitolbu 
opinjoni mingħand il-JURI skont ir-Regola 37a tar-Regoli ta’ Proċedura dwar l-użu tal-atti 
ddelegati.

L-għan aħħari ta’ dan ir-rapport huwa li jikkonsolida l-ħidma li tkun saret kemm fil-livell 
amministrattiv kif ukoll dak politiku fl-istituzzjonijiet tal-UE, b’fokus partikolari fuq il-
koleġiżlaturi u l-Kummissjoni, dwar il-kwistjonijiet relatati mal-atti ddelegati u ta’ 
implimentazzjoni matul dawn l-aħħar erba’ snin u li jwitti t-triq biex dawn il-kwistjonijiet 
isiru parti mir-reviżjoni li jmiss tal-Ftehim Interistituzzjonali tal-2003 dwar Tfassil Aħjar tal-
Liġijiet.


