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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti 
li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta tad-13 ta’ Frar 2013 mill-President tal-Istati 
Uniti Barack Obama, il-President tal-Kummissjoni Ewropea José Manuel Barroso u l-
President tal-Kunsill Ewropew Herman Van Rompuy1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu dwar in-negozjati dwar il-ftehim UE-Stati Uniti 
dwar il-kummerċ u l-investiment tat-23 ta’ Mejju 20132,

– wara li kkunsidra d-direttivi għan-negozjar dwar is-Sħubija Transatlantika għall-Kummerċ 
u l-Investiment bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika tal-14 ta’ Ġunju 20133,

– wara li kkunsidra r-Rapporti 2013 u 2014 dwar Miżuri Sanitarji u Fitosanitarji mir-
Rappreżentant tal-Kummerċ tal-Istati Uniti4,

– wara li kkunsidra r-Rapporti 2013 u 2014 dwar l-Ostakli Tekniċi għall-Kummerċ mir-
Rappreżentant tal-Kummerċ tal-Istati Uniti5,

– wara li kkunsidra l-istudji mwettqa mid-Direttorat Ġenerali għall-politiki interni tiegħu 
intitolati "Legal implications of the EU-US trade and investment partnership (TTIP) for 
the Acquis Communautaire and the ENVI relevant sectors that could be addressed during 
negotiations" ta' Ottubru 20136 u "ENVI relevant legislative Areas of the EU-US Trade 
and Investment Partnership Negotiations (TTIP)" ta' Novembru 20147,

– wara li kkunsidra n-nota ta' informazzjoni dwar riżoluzzjoni ta' tilwim bejn l-investituri u 
l-istati (ISDS) fl-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea ta' Ġunju 2014 mill-Konferenza tan-NU 
dwar il-Kummerċ u l-Iżvilupp (UNCTAD)8, 

– wara li kkunsidra l-Artikoli 168 u 191 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, u b'mod partikolari l-prinċipju ta' prekawzjoni fl-Artikolu 191(2),

– wara li kkunsidra l-approċċ integrat tal-UE fir-rigward tas-sikurezza fl-ikel (approċċ li 

                                               
1 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm
2 Testi adottati, P7_TA(2013)0227.
3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/mt/pdf
4 http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20SPS.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/FINAL-2014-SPS-Report-Compiled_0.pdf
5 http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20TBT.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/2014%20TBT%20Report.pdf
6 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507492/IPOL-

ENVI_ET(2013)507492_EN.pdf
7 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536293/IPOL_STU(2014)536293_EN.pdf
8 http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2014d4_en.pdf
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japplika għall-katina kollha) stabbilit fl-20041,

– wara li kkunsidra r-riżultati tal-Ewrobarometru ta' Novembru 2014 dwar il-ftehim ta' 
kummerċ transatlantiku u ta' investiment,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2001/81/KE dwar il-Livelli Nazzjonali Massimi tal-
Emissjonijiet bħala parti mill-implimentazzjoni tal-Istrateġija Tematika dwar it-Tniġġis 
tal-Arja, u wara li qies il-leġiżlazzjoni għall-kategoriji ta' sorsi speċifiċi bħall-Euro 5/6 u l-
EURO VI, li għandhom l-għan li jnaqqsu t-tniġġis fl-arja li jikkawża 400 000 mewt 
prematura fl-Ewropa,

A. billi l-kummerċ kien ġeneratur għat-tkabbir, l-impjieg u l-prosperità għal ġenerazzjonijiet 
fl-Ewropa; billi, madankollu, il-kummerċ u l-investiment mhumiex miri fihom infushom 
iżda għandhom jikkostitwixxu mod biex jgħollu l-istandards tal-għajxien, itejbu l-
benessri, jipproteġu u jippromwovu s-saħħa pubblika u jikkontribwixxu biex jiġi żgurat 
impjieg sħiħ u użu sostenibbli tar-riżorsi tad-dinja bl-objettiv tal-iżvilupp sostenibbli, li 
jfittxu kemm li jipproteġu kif ukoll jikkonservaw l-ambjent;

B. billi, skont l-istħarriġ tal-Ewrobarometru ta' Novembru 2014, f'25 Stat Membru minn 28, 
il-maġġoranza taċ-ċittadini Ewropej huma favur ftehim ta' kummerċ transatlantiku u ta' 
investiment;

C. billi l-Ewropa, bħala kontinent b'popolazzjoni li qed tixjieħ, materja prima skarsa, rati tat-
twelid baxxi u mudell soċjali bbażat fuq infiq soċjali kbir bħala proporzjon tal-PDG, se 
tiġi tiddependi dejjem iktar fuq it-tkabbir barra mill-UE, sabiex tgħin biex tiġġenera 
domestikament il-prosperità ħalli tappoġġja s-sistemi soċjali tagħha li se jkunu taħt 
pressjoni severa, prinċipalment bħala riżultat ta' żieda fl-istennija tal-għomor akkoppjata 
ma' popolazzjoni li qed tonqsilha l-età tax-xogħol;

D. billi skont id-Direttivi tal-Kunsill għan-negozjar tat-TTIP2, l-objettiv tal-Ftehim hu li 
jiżdied il-kummerċ u l-investiment bejn l-UE u l-Istati Uniti biex jiġġeneraw 
opportunitajiet ekonomiċi ġodda għall-ħolqien tal-impjiegi u t-tkabbir permezz ta' iktar 
aċċess għas-suq u iktar kompatibbiltà regolatorja, billi jeliminaw ostakli regolatorji bla 
bżonn għall-kummerċ u jistabbilixxu l-perkors għal standards globali, filwaqt li 
jirrikonoxxu li l-iżvilupp sostenibbli hu objettiv predominanti tal-Partijiet, u li l-Partijiet 
mhumiex se jinkoraġġixxu kummerċ jew investiment dirett barrani billi jbaxxu l-
istandards u l-leġiżlazzjoni domestiċi ambjentali, tas-saħħa u tas-sikurezza; billi l-
Kummissjoni Ewropea3 u l-President Obama4 fil-pubbliku u f'diversi okkażjonijiet 
iddikjaraw li l-istandards mhux se jitbaxxew fuq l-ebda naħa tal-Atlantiku;

E. billi l-Istati Uniti diġà kkonkludew diversi ftehimiet ta' sħubija ta' kummerċ u ta' 
investiment oħrajn ma' atturi globali oħrajn;

                                               
1 http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf
2 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/mt/pdf
3 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-12_en.htm
4 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/26/press-conference-president-obama-european-

council-president-van-rompuy-a
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F. billi n-negozjati tat-TTIP jinkludu tliet pilastri prinċipali, li jkopru a) l-aċċess għas-suq, b) 
kwistjonijiet regolatorji u ostakli nontariffarji (ONT) u c) regoli;

G. billi t-TTIP jipprovdi opportunità biex jiġi stabbilit perkors għal standards għolja f'ċerti 
oqsma tal-protezzjoni tas-saħħa pubblika, is-saħħa tal-annimali u l-ambjent f'livell globali;

H. billi madankollu hemm tħassib li l-għan tat-TTIP li jnaqqas u jelimina ostakli 
nontarriffarji eżistenti1 jista' jwassal għall-ftehim li jista' jitfa f'periklu l-livell ta' 
protezzjoni tal-UE dwar is-saħħa pubblika, inkluż is-sikurezza tal-ikel, is-saħħa tal-
annimali u l-ambjent;

I. billi hemm differenzi bejn is-sistemi regolatorji tal-UE u l-Istati Uniti, anke f'termini ta' 
protezzjoni għas-saħħa pubblika u l-ambjent, inkluża s-sikurezza alimentari, l-
informazzjoni tal-konsumatur u s-saħħa tal-annimali, minħabba kulturi legali u politiċi 
differenti li jirriflettu tħassib u approċċi differenti, bħal prinċipji differenti (eż. il-prinċipju 
ta' prekawzjoni), il-valur tal-ġudizzji, l-objettivi u l-metodi tal-politika tal-analiżi tar-
riskju;

J. billi l-UE u l-Istati Uniti jikkunsidraw ċerti standards f'dawn l-oqsma bħala ostakli għall-
kummerċ2;

K. billi hemm tħassib li l-intenzjoni li jiġi adottat it-TTIP u ftehimiet ta' kummerċ simili diġà 
affettwaw proposti tal-Kummissjoni u azzjonijiet relatati, pereżempju, mas-sikurezza 
alimentari u l-protezzjoni tal-klima (eż. it-trattament għat-tnaqqis ta' patoġenu, it-tikkettar 
ta' laħam minn annimali kklonati u d-dixxendenti tagħhom, u l-implimentazzjoni tad-
Direttiva dwar il-kwalità tal-fjuwil);

L. billi hemm tħassib li l-abbozz tad-dispożizzjonijiet dwar il-kooperazzjoni regolatorja dwar 
atti li għandhom jew li possibbilment ikollhom impatt sinifikanti fuq il-kummerċ u l-
investiment bejn l-UE u l-Istati Uniti:

- jagħtu d-drittijiet formali lill-Istati Uniti fir-rigward tal-atti tal-implimentazzjoni li 
għandhom jiġu adottati skont l-Artikolu 291 tat-TFUE, filwaqt li l-Parlament Ewropew 
ma għandu l-ebda dritt għal xi skrutinju fir-rigward ta' atti ta' implimentazzjoni,

- jagħtu d-dritt lill-Istati Uniti li jidħlu fi skambji regolatorji dwar l-adozzjoni tal-
leġiżlazzjoni nazzjonali mill-Istati Membri, inkluż l-eżami konġunt tal-mezzi possibbli 
biex jippromwovu kompatibbiltà regolatorja,

- jistgħu de facto jagħmluwha iktar diffiċli għall-UE biex tmur lil hinn mill-iktar 
denominatur komuni baxx tal-istrumenti internazzjonali minħabba l-impenji li għamlet 
dwar il-kooperazzjoni regolatorja internazzjonali u l-implimentazzjoni tal-istrumenti 
internazzjonali;

                                               
1 Ara r-Rapport 2014 dwar l-Ostakli Tekniċi għall-Kummerċ mir-Rappreżentant tal-Kummerċ tal-Istati 

Uniti, p. 45.
2 Għall-Istati Uniti, ara r-Rapporti tal-2013 u l-2014 dwar l-Ostakli Tekniċi għall-Kummerċ mir-

Rappreżentant tal-Kummerċ tal-Istati Uniti.
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M. billi prerekwiżit biex tinkiseb aktar kompatibilità regolatorja mingħajr ma jitpoġġew 
f'periklu l-istandards eżistenti u futuri tas-saħħa u ambjentali tal-UE hu li ssir distinzjoni 
ċara bejn dawn l-oqsma fejn l-objettivi u l-livelli ta' protezzjoni huma simili u dawk fejn 
huma diverġenti; billi f'oqsma fejn l-objettivi u l-livelli ta' protezzjoni huma simili, 
approċċi komuni jew rikonoxximent reċiproku jistgħu jiġu eżerċitati;  billi f'oqsma fejn il-
livelli ta' protezzjoni huma diverġenti b'mod ċar, il-kooperazzjoni għandha tiffoka fuq l-
iskambju ta' informazzjoni jew l-armonizzazzjoni 'l fuq; 

N. billi l-leġiżlaturi tal-UE u l-Istati Uniti ħadu approċċi differenti ħafna fir-rigward ta' 
regolamentazzjoni dwar is-sikurezza alimentari u tal-għalf, speċifikament fir-rigward tal-
awtorizzazzjoni, it-tikkettar u l-kontrolli fil-katina alimentari u tal-għalf għall-OĠM, it-
traċċabilità tal-laħam, it-trattamenti patoġeni, il-pestiċidi u l-annimali kklonati; billi r-
Regolamenti tal-UE dwar is-sikurezza ambjentali u alimentari huma bbażati fuq il-
prinċipju ta' prekawzjoni u l-approċċ "mir-razzett sal-furketta" li jistabbilixxu aktar regoli 
stretti tal-UE u għandhom, għaldaqstant, jinżammu; 

O. billi l-impatt ta' TTIP futura fuq l-acquis ambjentali, tas-saħħa u s-sikurezza alimentari tal-
UE, se jiddependi bis-sħiħ fuq id-dispożizzjonijiet preċiżi tal-ftehim; billi, taħt l-ebda 
ċirkostanza, ftehim ta' kummerċ ma jista' jimmodifika leġiżlazzjoni eżistenti fil-pajjiżi 
kontraenti; billi l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti kif ukoll l-adozzjoni tal-
leġiżlazzjoni futura trid tibqa' f'idejn il-korpi eletti demokratikament fejn jiġu rispettati l-
proċeduri stabbiliti; 

P. billi l-UE bħalissa għandha aċċess limitat għas-suq tal-Istati Uniti fis-settur marittimu, u, 
jekk jitwettaq kif suppost, it-TTIP jista' jwassal għal kooperazzjoni aħjar, konverġenza 
ikbar u benefiċċju ekonomiku għan-negozji Ewropej;

Q. billi, għall-kuntrarju ta' iktar minn 150 pajjiż madwar id-dinja, l-Istati Uniti għadhom ma 
rratifikax konvenzjonijiet internazzjonali ewlenin dwar is-sustanzi kimiċi (eż. il-
Konvenzjoni ta' Stokkolma dwar is-Sustanzi Niġġiesa Organiċi Persistenti u l-
Konvenzjoni ta' Rotterdam dwar il-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti sustanzi kimiċi 
perikolużi), li turi li l-Istati Uniti huma iżolati fil-politika internazzjonali tal-kimiċi; billi, 
barra minn hekk, l-Istati Uniti jirrifjutaw li jimplimentaw il-parti ambjentali tas-sistema 
armonizzata globalment tan-NU għall-klassifikazzjoni u t-tikkettar tal-kimiċi, li juri li fejn 
jirrigwardja l-kimiċi, hemm nuqqas ta' ftehim bejn l-Istati Uniti u l-UE fl-iktar livell 
bażiku;

R. billi skont ir-rapport tal-Istati Uniti dwar l-Ostakli Tekniċi għall-Kummerċ tal-2014, l-
Istati Uniti qajmu tħassib dwar ir-REACH f'kull Laqgħa tal-Kumitat tal-Ftehim dwar l-
Ostakli Tekniċi għall-Kummerċ (OTK) tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) 
sa mill-2003, fejn intervjenew "bi tħassib li aspetti tar-REACH huma diskriminatorji, 
jonqoshom raġuni leġittima u joħolqu ostakli mhux meħtieġa għall-kummerċ", li jindika 
oppożizzjoni pjuttost fundamentali għar-REACH mill-Istati Uniti;

S. billi n-natura fundamentalment differenti tal-Att tal-Istati Uniti dwar il-Kontroll tas-
Sustanzi Tossiċi (TSCA), adottat fl-1976, meta mqabbel mar-REACH, adottat fl-2006, 
huwa aċċettat b'mod komuni; billi għal dik ir-raġuni, in-negozjati dwar it-TTIP ma 
għandhomx l-intenzjoni li jarmonizzaw iż-żewġ sistemi; billi, madankollu, in-negozjati 
jikkonċernaw kooperazzjoni futura dwar l-implimentazzjoni tar-REACH; billi, minħabba 
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l-opinjonijiet wisq diverġenti dwar il-governanza tar-riskju tal-kimiċi u l-oppożizzjoni 
fundamentali u sostnuta tal-Istati Uniti għar-REACH, ma jeżistu l-ebda benefiċċji fil-
kooperazzjoni dwar l-implimentazzjoni ta' dawn il-liġijiet diverġenti, iktar u iktar peress li 
l-implimentazzjoni hija 'l bogħod milli tkun eżerċizzju sempliċiment tekniku jew mhux 
kontroversjali;

T. billi hemm differenzi kbar fis-sistemi regolatorji tal-Istati Uniti u l-UE rigward il-prodotti 
għall-protezzjoni tal-pjanti:

- 82 sustanza attiva hija pprojbita fl-UE, iżda permessa fl-Istati Uniti,

- l-UE deliberatament adottat kriterji tat-tneħħija bbażati fuq il-periklu biex tneħħi l-użu 
ta' sustanzi attivi li huma karċinoġeniċi, mutaġeniċi, tossiċi għar-riproduzzjoni, persistenti 
u tossiċi u bijoakkumulattivi, jew interferenti endokrinali fir-Regolament (KE) 
Nru 1107/2009; l-Istati Uniti jinsistu fuq approċċ ibbażat fuq ir-riskju, abbażi ta' diversi 
suppożizzjonijiet u estrapolazzjonijiet, fejn b'hekk jiġi tollerat l-użu ta' dawn is-sustanzi ta' 
tħassib serju ħafna,

- hemm mudell ġenerali ta' ammonti iktar baxxi ta' residwi ta' pestiċidi permessi fl-ikel fl-
UE meta mqabbel mal-Istati Uniti;

U. billi l-abbozz tat-test tan-negozjati tal-UE dwar il-Miżuri Sanitarji u Fitosanitarji mressaq 
għar-rawnd tad-29 ta' Settembru - 3 ta' Ottubru 2014 jissuġġerixxi jobbliga lill-Partijiet 
japplikaw livelli ta' residwi massimi u tolleranzi stabbiliti mill-Kummissjoni tal-Codex 
Alimentarius fi żmien 12-il xahar wara l-adozzjoni tagħhom, sakemm il-Parti importatriċi 
tkun issenjalat riżerva fil-laqgħa tal-Kummissjoni tal-Codex Alimentarius; billi hemm 
mudell ġenerali ta' ammonti iktar baxxi ta' residwi ta' pestiċidi permessi fl-ikel fl-UE, kif 
imqabbel mal-Kummissjoni tal-Codex Alimentarius; billi tul dawn l-aħħar erba' snin, l-
Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) ressqet riżerva f'31-57 % tal-każijiet 
kollha, li tenfasizza l-grad għoli ta' nuqqas ta' ftehim mill-EFSA mal-istandards tal-Codex; 
billi bħalissa l-EFSA tħossha libera li tesprimi r-riżervi tagħha, fil-limiti possibbli; billi 
ladarba tiġi adottata t-TTIP, madankollu, huwa ferm dubjuż jekk l-EFSA se tkunx 
politikament permessa biex tkompli tagħmel hekk, peress li l-abbozz tat-test għandu l-
intenzjoni jikkommetti lill-UE u lill-Istati Membri biex jikkollaboraw fil-korpi tal-
istabbiliment tal-istandards internazzjonali "bi ħsieb li jintlaħqu riżultati reċiprokament 
sodisfaċenti", li jista' jiskoraġġixxi l-EFSA milli tressaq riżervi lill-Kummissjoni tal-
Codex Alimentarius fil-futur u għalhekk twassal għal standards iktar dgħajfa fl-UE;

V. billi l-importazzjoni fl-UE tal-laħam tat-tjur trattat b'soluzzjonijiet antimikrobiċi li fih 
ipoklorit tas-sodju għandha titwaqqaf;

W. billi l-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA), li jinsab kważi rratifikat, 
diġà wera l-opportunitajiet għall-kummerċ f'oqsma agrikoli sensittivi bħal-laħam taċ-
ċanga, filwaqt li jaderixxi b'mod strett mal-istandards u l-metodi sanitarji u fitosanitarji 
(SPS) Ewropej1;

X. billi r-rapport tal-OTK tal-Istati Uniti tal-2014 jirreferi għat-tħassib tal-industrija tal-

                                               
1 http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/Canada-to-develop-hormone-free-beef-for-EU
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protezzjoni tal-kimiċi u l-għelejjel tal-Istati Uniti fir-rigward tal-kriterji tat-tneħħija 
bbażati fuq il-periklu biex jiġu żviluppati għall-interferenti endokrinali, u ddikjara li l-
Istati Uniti qajmu tħassib bilaterlament dwar il-proposta tad-DĠ Ambjent kif ukoll waqt 
il-laqgħat tal-Kumitati tal-OTK tad-WTO u tal-SPS; billi l-Kummissjoni ddeċidiet li 
tagħti bidu għall-valutazzjoni tal-impatt fuq l-iżvilupp tal-kriterji għall-interferenti 
endokrinali f'Lulju 2013; billi din id-deċiżjoni hija r-raġuni prinċipali għan-nuqqas tal-
Kummissjoni li tadotta kriterji sal-iskadenza ta' erba' snin ta' Diċembru 2013; billi, filwaqt 
li l-Istati Uniti laqgħu d-deċiżjoni tal-Kummissjoni, kemm il-Kunsill u l-Parlament 
Ewropew iddeċidew li jappoġġjaw lill-Isvezja fl-azzjoni tal-qorti tagħha biex tikkontesta 
n-nuqqas tal-Kummissjoni, billi turi opinjonijiet fundamentalment differenti bħat-tip ta' 
dispożizzjonijiet regolatorji fid-dritt tal-UE;

Y. billi hemm rabtiet bejn ikel ħażin għas-saħħa u mard li ma jitteħidx li għandu x'jaqsam 
mad-dieta (NCDs); billi skont ir-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar id-dritt ta' kulħadd 
għat-tgawdija tal-ogħla standard possibbli ta' saħħa fiżika u mentali, kummerċ globali, 
żieda fl-investiment dirett barrani (IDB) fis-settur alimentari u l-kummerċjalizzazzjoni 
mifruxa tal-ikel ħażin għas-saħħa żiedu l-konsum tal-ikel ħażin għas-saħħa1; billi r-
Rapporteur Speċjali kkonkluda r-rapport tiegħu b'sett ta' rakkomandazzjonijiet, immirati 
għall-Istati Uniti u l-industrija tal-ikel, biex jieħdu passi konkreti ħalli jnaqqsu l-
produzzjoni u l-konsum tal-ikel ħażin għas-saħħa u jżidu d-disponibbiltà u l-affordabbiltà 
ta' alternattivi ta' ikel iktar tajjeb għas-saħħa;

Z. billi skont il-pjan ta' azzjoni globali tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) għall-
prevenzjoni u l-kontroll tal-mard li ma jitteħidx 2013-20202, it-telf tal-ħruġ kumulattiv 
minħabba l-ikbar erba' mardiet li ma jitteħdux flimkien mad-disturbi mentali hu stmat li li 
jlaħħaq USD 47 triljun; billi skont id-WHO, dan it-telf jirrappreżenta 75 % tal-PDG 
globali fl-2010 (USD 63 triljun); billi skont id-WHO, li kollox jibqa' għaddej bħas-soltu 
fir-rigward ta' mard li ma jitteħidx se jirriżulta fi tnaqqis ta' produttività u żieda fl-ispejjeż 
għall-kura tas-saħħa fil-pajjiżi kollha;

AA. billi d-Direttur Ġenerali tad-WHO fit-8 Konferenza Globali dwar il-Promozzjoni tas-
Saħħa f'Ġunju tal-2013 qal li "l-isforzi biex jiġi evitat mard li ma jitteħidx imorru kontra l-
interessi tan-negozju ta' operaturi ekonomiċi b'saħħithom"3;

AB. billi t-TTIP, bħall-Ftehim ta' Sħubija Trans-Paċifika, jista' jirrestrinġi l-abbiltà tal-UE 
u l-Istati Membri biex jipproteġu l-politika tan-nutrizzjoni mill-influwenza ta' interessi 
personali, inaqqas il-firxa ta' interventi disponibbli biex jiskoraġġixxi b'mod attiv il-
konsum ta' ikel inqas tajjeb għas-saħħa (u jippromwovi ikel tajjeb għas-saħħa), inkluż 
permezz ta' politiki pubbliċi ta' akkwist, u jillimita l-kapaċità tal-UE u l-Istati Membri biex 
jimplimentaw dawn l-interventi4;

AC. billi l-liġi federali tal-Istati Uniti dwar il-benessri tal-annimali hija ferm taħt il-livell 
tar-Regolament tal-UE, inkluż in-nuqqas ta' leġiżlazzjoni dwar l-istandards tal-benessri 
għall-annimali mrobbija qabel jiġu maqtula; billi, sfortunatament, il-benessri tal-annimali 

                                               
1 http://www.unscn.org/files/Announcements/Other_announcements/A-HRC-26-31_en.pdf
2 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1
3 http://www.who.int/dg/speeches/2013/health_promotion_20130610/en/
4 http://www.healthpolicyjrnl.com/article/S0168-8510(14)00203-6/abstract



AD\1057731MT.doc 9/15 PE544.393v02-00

MT

mhux ikkunsidrat mill-Kummissjoni bħala tħassib għall-kummerċ, bl-istess mod bħas-
sikurezza alimentari jew is-saħħa tal-annimali għall-iskopijiet tar-rekwiżiti tal-
importazzjoni;

AD. billi l-UE u l-Istati Uniti għandhom differenzi kbar fl-approċċ regolatorju, il-punt tat-
tluq tal-emissjoni medja u l-livell ta' ambizzjoni rigward it-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' 
gass b'effett ta' serra medji ta' vetturi tax-xogħol ħafif; billi dan il-qasam għalhekk ma 
għandux ikun soġġett għar-rikonoxximent reċiproku;

AE. billi l-leġiżlaturi u r-regolaturi tal-UE u tal-Istati Uniti ħadu approċċ differenti ħafna 
biex jindirizzaw l-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra u jindirizzaw il-bidla fil-klima; 
billi l-ġlieda kontra t-theddid sinifikanti maħluq mill-bidla fil-klima u ż-żamma tal-
integrità ta’ politika tal-klima adottata għandhom jieħdu prijorità fuq il-promozzjoni tal-
kummerċ;

AF. billi huwa essenzjali għat-TTIP li jinternalizza l-klima esterna, l-ispejjeż tas-saħħa u 
ambjentali tal-avjazzjoni, it-trasport tal-merkanzija bil-baħar u fuq l-art sabiex tiġi żgurata 
s-sostenibbiltà tal-kummerċ globali tal-oġġetti; billi fin-nuqqas ta' azzjoni internazzjonali 
effikaċi biex jiġu internalizzati dawn l-ispejjeż, l-UE għandha tintroduċi u timplimenta 
miżuri reġjonali mhux diskriminatorji biex tindirizza dawn l-esternalitajiet;

AG. billi l-għan tad-dispożizzjonijiet tal-iżvilupp sostenibbli fit-TTIP għandhom ikunu 
biex jiżguraw li l-politiki tal-kummerċ u ambjentali jkunu ta' appoġġ reċiproku, biex 
jippromwovu l-użu ottimali tar-riżorsi f'konformità mal-objettiv tal-iżvilupp sostenibbli, u 
biex isaħħu l-kooperazzjoni u l-kollaborazzjoni ambjentali;

AH. billi f'ħafna oqsma, bħall-politiki ta' kontroll tal-klima u l-emissjonijiet, l-Istati Uniti 
għandhom standards regolatorji iktar baxxi milli fl-UE, li jirriżultaw fi spejjeż ogħla ta' 
produzzjoni u ta' konformità regolatorja fl-UE milli fl-Istati Uniti u għalhekk ir-riskju ta' 
rilokazzjoni tal-karbonju u l-emissjonijiet;

AI. billi tnaqqis tat-tariffi fuq dawk il-prodotti sensittivi għall-enerġija fejn l-ispiża tal-
konformità regolatorja, ambjentali u tal-klima tal-UE hija ogħla minn dik fl-Istati Uniti 
jista' jirriżulta fi tnaqqis tal-kompetittività tal-produzzjoni tal-UE meta mqabbel mal-
importazzjonijiet tal-Istati Uniti li ma jġarrbux dawn l-ispejjeż;

AJ. billi s-sistemi tas-saħħa universali huma parti mill-mudell soċjali Ewropew u l-Istati 
Membri għandhom il-kompetenza għall-ġestjoni u l-organizzazzjoni tas-servizzi tas-saħħa 
u l-kura medika;

AK. billi r-Regolament (UE) Nru 536/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem jeħtieġ sommarju tar-riżultati 
tal-provi kliniċi kollha li għandu jiġi ppubblikat f'database aċċessibbli pubblikament sena 
wara li tkun tlestiet il-prova u meta rapport sħiħ ta' studju kliniku biex jiġi ppubblikat 
ladarba jkun tlesta l-proċess ta' awtorizzazzjoni jew l-applikant ikun irtira t-talba għall-
awtorizzazzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni; billi l-liġi tal-Istati Uniti ma teħtiġx l-istess 
livell ta' trasparenza;
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AL. billi huwa stmat li l-ispejjeż farmaċewtiċi jirrappreżentaw 1.5 % tal-PDG Ewropew, 
għalhekk kwalunkwe żieda fil-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali li tirriżulta mit-TTIP 
jista' jkollha impatt negattiv fuq l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa;

AM. billi, skont il-UNCTAD, il-miżuri ambjentali u tas-saħħa huma fost il-miżuri 
governattivi li ġew ikkontestati l-aktar fil-każijiet tal-ISDS; 

AN. billi l-Kummissjoni, fil-25 ta' Novembru 2014, iddeċiedet li żżid it-trasparenza tan-
negozjati tat-TTIP1; billi l-Parlament jilqa' din id-deċiżjoni; billi fis-7 ta' Jannar 2015, l-
Ombudsman Ewropew laqgħet ukoll il-progress li sar mill-Kummissjoni dwar il-fatt li n-
negozjati tat-TTIP jkunu aktar trasparenti - madankollu, hija għamlet ukoll diversi 
rakkomandazzjonijiet għal titjib ulterjuri2; billi l-aċċess għat-test tal-proposti tal-Istati 
Uniti se jżid ukoll it-trasparenza;

1. Jistieden lill-Kummissjoni ssegwi l-prinċipji u l-objettivi ġenerali tad-Direttivi tal-Kunsill 
għan-negozjati dwar it-TTIP;

2. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-politiki u l-prinċipji tal-UE dwar il-protezzjoni u t-
titjib tal-kwalità tas-saħħa pubblika, is-saħħa tal-annimali u l-ambjent jinżammu tul in-
negozjati, kemm de jure u kemm de facto, u jiġu riflessi bis-sħiħ fil-ftehim finali tat-TTIP;

3. Jistieden lill-Kummissjoni tiggarantixxi li t-TTIP jkun mingħajr ħsara għad-dritt, l-
abbiltajiet u l-proċeduri leġiżlattivi tal-UE u l-Istati Membri biex jadottaw, jimplimentaw 
u jinfurzaw, skont il-kompetenza rispettiva tagħhom, miżuri eżistenti u futuri meħtieġa 
biex isegwu objettivi leġittimi ta' politika pubblika bħas-saħħa pubblika, is-saħħa tal-
annimali u l-protezzjoni ambjentali b'mod mhux diskriminatorju;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li kwalunkwe ftehim, kemm permezz tal-Kapitolu 
orizzontali dwar il-kooperazzjoni regolatorja jew kwalunkwe dispożizzjoni settorjali, ma 
jwassalx għal tnaqqis fl-istandards eżistenti ambjentali, tas-saħħa u tas-sikurezza 
alimentari, u jiżgura b'mod simili li ma jaffettwax standards li għad irid jiġu stabbiliti 
f'oqsma fejn il-leġiżlazzjoni jew l-istandards huma differenti ħafna fl-Istati Uniti meta 
mqabbla ma' tal-UE, bħal, pereżempju, l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni (qafas) 
eżistenti (eż. ir-REACH), jew l-adozzjoni ta' liġijiet ġodda (eż. l-ikklonjar), jew 
definizzjonijiet futuri li jaffetwaw il-livell ta' protezzjoni (eż. kimiċi li jinterferixxu mal-
endokrinali);

5. Jistieden lill-Kummissjoni tillimita l-kooperazzjoni regolatorja għall-żoni settorjali 
speċifikati b'mod ċar fejn l-Istati Uniti u l-UE għandhom livelli simili ta' protezzjoni, jew 
fejn hemm bażi raġonevoli li, minkejja livelli diverġenti ta' protezzjoni, l-armonizzazzjoni 
'il fuq tista' tinkiseb, jew li għall-inqas jistħoqqilha tentattiv; jistieden lill-Kummissjoni 
tiżgura li kwalunkwe dispożizzjoni dwar kooperazzjoni regolatorja fit-TTIP ma 
tistabbilixxix rekwiżiti proċedurali għall-adozzjoni tal-atti tal-Unjoni li jikkonċernawha u 
lanqas ma tagħti lok għall-drittijiet infurzabbli f'dak ir-rigward;

6. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-leġiżlaturi u l-partijiet interessati kollha kkonċernati 

                                               
1 C(2014)9052 finali.
2 http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/58643/html.bookmark
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bil-kooperazzjoni regolatorja jkunu involuti fi kwalunkwe korp li jista' jinħoloq biex 
jesploraw kooperazzjoni regolatorja futura;

7. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li ma jkunx hemm kompromessi bejn l-għanijiet 
ekonomiċi u s-saħħa pubblika, is-sikurezza alimentari, il-benessri tal-annimali u l-
ambjent1; jistieden lill-Kummissjoni tirrikonoxxi li fejn l-UE u l-Istati Uniti għandhom 
regoli differenti ħafna, ma jsirx ftehim, bħal pereżempju fis-servizzi tal-kura tas-saħħa 
pubblika, l-OĠM, l-użu ta' ormoni fis-settur bovin, ir-REACH u l-implimentazzjoni 
tiegħu, u l-ikklonjar ta' annimali għall-iskopijiet ta' trobbija, u għaldaqstant ma 
tinnegozjax fuq dawn il-kwistjonijiet;

8. Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra l-miżuri jew standards regolatorji li ġejjin bħala 
fundamentali u li ma għandhomx jiġu kompromessi: 

- in-nonapprovazzjonijiet ta' sustanzi attivi u livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi tal-
UE, 

- il-miżuri regolatorji fir-rigward ta' interferenti endokrinali,

- l-awtonomija organizattiva fil-qasam tal-provvista tal-ilma u s-sanità,

- l-approċċ integrat tal-UE fir-rigward tas-sikurezza alimentari, inklużi d-dispożizzjonijiet 
dwar il-benessri tal-annimali, 

- l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi,

- l-implementazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 536/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar il-provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem, u b'mod 
partikolari l-ħtieġa għal rapporti dwar provi kliniċi sħaħ tal-provi kliniċi kollha li jiġu 
ppublikati fuq database aċċessibbli pubblikament ladarba l-proċess ta' awtorizzazzjoni 
jkun tlesta; 

- il-kompetenza tal-Istati Membri fir-rigward tal-organizzazzjoni tas-sistemi tas-saħħa, 
inkluż l-ipprezzar u r-rimbors tal-prodotti mediċinali kif ukoll l-aċċess għall-mediċini; 

- ir-restrizzjonijiet tal-ingredjenti fi prodotti kosmetiċi u l-projbizzjoni tal-ittestjar fuq l-
annimali fir-rigward ta' ingredjenti kosmetiċi u prodotti finali, 

- il-politiki tal-UE fl-enerġija rinnovabbli, fit-teknoloġija ambjentali, u fil-kisba tal-miri 
klimatiċi u enerġetiċi tal-UE, 

- il-miżuri biex titnaqqas id-dipendenza fuq il-fjuwils fossili, u proċessi internazzjonali 
u/jew tal-UE li jwasslu għad-dekarbonizzazzjoni tat-trasport, 

- ir-rekwiżiti ekodisinn għall-prodotti li jużaw l-enerġija; 

9. Jistieden lill-Kummissjoni teskludi s-servizzi pubbliċi u soċjali mid-dispożizzjonijiet 
kollha tal-ftehim; jinsisti, barra minn hekk, li ma għandu jkun hemm l-ebda listi negattivi, 

                                               
1 Ara d-diskors tal-Kummissarju tal-Kummerċ tal-UE Cecilia Malmström tal-11 ta' Diċembru 2014.
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approċċi mħallta jew "klawżoli ta' aġġustament";

10. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li approċċ komuni, kooperazzjoni regolatorja jew 
rikonoxximent reċiproku, kif xieraq, jintlaħqu fl-oqsma li ġejjin, sakemm il-livell tal-
istandards tal-UE ma jkunx kompromess:

- ir-rikonoxximent u l-protezzjoni tad-denominazzjonijiet ta' oriġini protetti Ewropej 
kollha (DOP) u l-oriġini ġeografiċi protetti (PGOs) mill-Istati Uniti, u jitwaqqaf l-użu 
qarrieqi tal-indikazzjonijiet ġeografiċi (IĠ) fl-Istati Uniti, 

- l-immaniġġjar integrat tal-organiżmi qerrieda sabiex jiġu evitati organiżmi qerrieda li 
jaffettwaw l-annimali u l-pjanti, 

- it-tnaqqis fl-użu ta' antibijotiċi fit-trobbija tal-bhejjem, li jiżgura l-effikaċja tal-
antibijotiċi kemm għall-bnedmin u l-annimali, 

- is-sistemi ta' identifikazzjoni tal-annimali, u dispożizzjonijiet kompatibbli tat-traċċabilità 
biex jiġi żgurat li ikel ipproċessat u mhux ipproċessat li fih prodotti li joriġinaw mill-
annimali jistgħu jiġu traċatti fil-katina alimentari kollha, 

- il-metodi alternattivi tal-ittestjar tal-annimali, 

- l-ispezzjonijiet relatati mal-produzzjoni tal-prodotti farmaċewtiċi u l-apparati mediċi, 

- il-miżuri biex tiġi miġġielda l-obeżità, b'mod partikolari fit-tfal,

- l-awkkist pubbliku ekoloġiku, 

- l-implimentazzjoni armonizzata tal-Ftehim UNECE tal-1958 dwar l-Adozzjoni ta' 
Preskrizzjonijiet Tekniċi Uniformi u l-Ftehim tal-1998 dwar Regolamenti Tekniċi Globali 
tan-NU; 

- l-introduzzjoni uniformi ta' ċiklu tat-test imtejjeb kemm fl-UE u fl-Istati Uniti, ibbażat 
fuq il-Proċeduri Armonizzati għall-Ittestjar Dinji għall-Vetturi Ħfief; is-sorveljanza tas-
suq, il-konformità taċ-ċertifikazzjoni tal-produzzjoni u t-testijiet ta' konformità fl-użu, u 
trasparenza tar-riżultati, 

- l-introduzzjoni ta' sistema ta' klassifikazzjoni globali tal-vetturi għall-vetturi tax-xogħol 
ħafif u heavy duty,

- is-sostituzzjoni ta' ċjanur fil-qasam tal-minijeri; 

11. Jistieden lill-Kummissjoni ssegwi l-integrazzjoni tas-sistemi eżistenti ta' twissija bikrija 
tal-UE u l-Istati Uniti fis-settur alimentari u t-titjib tat-traċċabilità tal-prodotti fil-katina 
tal-kummerċ transatlantiku biex tkun tista' tittieħed azzjoni b'aktar ħeffa għal-protezzjoni 
tas-saħħa fil-każ ta' theddida fl-ikel;

12. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-Kapitolu tal-OTK fit-TTIP ma jirrestrinġix l-
għażliet tal-UE u l-Istati Membri tagħha li jadottaw miżuri bil-għan li jnaqqsu l-konsum 
ta' ċerti prodotti bħat-tabakk, l-ikel b'ħafna xaħam, il-melħ u z-zokkor u l-użu detrimentali 
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tal-alkoħol;

13. Jistieden lill-Kummissjoni tinkoraġġixxi lin-naħa tal-Istati Uniti tneħħi l-projbizzjoni fuq 
l-importazzjonijiet taċ-ċanga mill-UE;

14. Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi djalogu formali dwar il-benessri tal-annimali mar-
regolaturi tal-Istati Uniti; jistieden lill-Kummissjoni tiddefendi d-dispożizzjonijiet dwar il-
benessri tal-annimali ħalli tikseb armonizzazzjoni fl-ogħla livell, megħjuna mill-
mekkaniżmi meħtieġa ta' infurzar;

15. Jistieden lill-Kummissjoni fil-kuntest tal-Kapitolu dwar il-kummerċ u l-iżvilupp 
sostenibbli biex titlob mill-Istati Uniti konformità sħiħa mal-ftehimiet ambjentali 
multilaterali, bħal, inter alia, il-Protokoll ta' Montreal (Ożonu), il-Konvenzjoni ta' Basilea 
(vjeġġi transkonfinali ta' skart perikoluż), il-Konvenzjoni ta' Stokkolma (sustanzi niġġiesa 
organiċi persistenti), il-Konvenzjoni ta' Rotterdam (kummerċ ta' kimiċi u pestiċidi 
perikolużi), il-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta' Fawna u 
Flora Selvaġġi fil-Periklu, il-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika, u l-Protokoll ta' 
Kyoto, qabel ma taqbel dwar kooperazzjoni regolatorja dwar dawn il-kwistjonijiet;

16. Jistieden lill-Kummissjoni tevita ambigwitajiet biex tipprevjeni interpretazzjoni wiesgħa 
minn tribunali tal-arbitraġġ, billi jiġi żgurat li t-termini essenzjali użati fil-ftehim ikunu 
definiti b'mod ċar;

17. Jistieden lill-Kummissjoni topponi l-inklużjoni tal-ISDS fit-TTIP peress li, minn naħa, 
dan il-mekkaniżmu jista' jdgħajjef fundamentalment id-drittijiet sovrani tal-UE, tal-Istati 
Membri tagħha u tal-awtoritajiet reġjonali u lokali li jadottaw regolamenti dwar is-saħħa 
pubblika, is-sikurezza alimentari u l-ambjent, u, min-naħa l-oħra, huma l-qrati tal-UE 
u/jew tal-Istati Membri li jipprovdu protezzjoni legali effikaċi bbażata fuq leġittimità 
demokratika biex jiddeċiedu b'mod kompetenti, effiċjenti u b'mod ekonomiku l-każijiet 
kollha ta' disputi mistennija;

18. Jistieden lill-Kummissjoni, fi ħdan in-negozjati tat-TTIP, ittemm l-eżenzjonijiet tat-taxxi 
fuq il-fjuwils għall-avjazzjoni kummerċjali skont l-impenji G20 biex b'mod gradwali 
jitneħħew is-sussidji fuq il-fjuwils fossili;

19. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-Parlament jinżamm infurmat bis-sħiħ bil-proċess 
tan-negozjar;

20. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli żżid it-trasparenza fin-negozjati, f'konformità mar-
rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman Ewropew tas-7 ta' Jannar 2015;

21. Jistieden lill-Kummissjoni tħeġġeġ lill-Istati Uniti jirriflettu l-azzjoni tal-UE biex iżid it-
trasparenza;

22. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-Valutazzjoni tal-Impatt għas-Sostenibbiltà (VIS) 
tal-Kummerċ  dwar l-ftehim tat-TTIP ikun komprensiv, u aġġornat minn meta t-test ikun 
konsolidat u qabel jiġi finalizzat, b'involviment ċar tal-partijiet interessati u s-soċjetà 
ċivili; jikkunsidra li l-VIS għandha wkoll tagħmel eżami u tivvaluta bir-reqqa kwalunkwe 
dispożizzjoni proposta bil-ħsieb tal-impatt potenzjali tagħhom fuq l-acquis regolatorju u l-
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libertà tal-UE li tfittex objettivi leġittimi ta' politika pubblika fil-futur, u jekk l-għan 
maħsub jistax jinkiseb b'mod tajjeb ugwalment permezz ta' modi oħrajn.
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