
PA\669990MT.doc PE 390.482v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

PROVIŻORJU
2007/0030(COD)

5.6.2007

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

għall-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
qafas komuni għat-tqegħid ta’ prodotti fis-suq
(COM(2007)0053 – C6-0067/2007 – 2007/0030(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Karin Scheele



PE 390.482v01-00 2/4 PA\669990MT.doc

MT

PA_Legrej



PA\669990MT.doc 3/4 PE 390.482v01-00

MT

ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

Il-proposta għal deċiżjoni dwar qafas legali komuni għandha tiġi rifjutata.  Mhijiex adattata 
biex tarmonizza r-rekwiżiti għat-tqegħid tal-prodotti fis-suq intern. Il-proposta għandha l-
għan li torbot l-istituzzjonijiet Komunitarji, fid-dawl tal-leġiżlazzjoni futura, mal-qasam ta' l-
hekk imsejjaħ "old and new approach". Iżda dan ma jistax jorbot legalment. L-istituzzjonijiet 
ta' l-UE jistgħu sempliċiment joħorġu dispożizzjonijiet ġodda li jiddevjaw minn din id-
deċiżjoni billi jirrevedu regolamenti tas-suq intern li huma validi attwalment jew billi 
jintroduċu regolamenti ġodda.  Għal raġunijiet ta' ċertezza legali, jekk id-deċiżjoni ma 
timplikax validità legali għal-leġiżlatur Komunitarju, għandha tiġi evitata l-impressjoni ta' 
validità legali. Barra minn hekk, jista' jkun hemm problemi kunsiderevoli rigward l-
implimentazzjoni. 

F'dan il-kuntest wieħed jista' jqis li l-proposta għal deċiżjoni ma żżid l-ebda valur lis-
sitwazzjoni legali attwali.  Rigward il-kontenut, din il-proposta fil-fatt ma tistax tmur lil hinn 
milli tagħmel rakkomandazzjonijiet lill-leġiżlatur biex jirregola r-rekwiżiti tas-suq intern 
b'mod speċifiku fil-ġejjieni.  Rakkomandazzjonijiet bħal dawn sa issa ġew reġistrati fil-
"Gwida għall-implimenatzzjoni tad-direttivi bbażati fuq il-kunċett il-ġdid u fuq il-kunċett 
globali" (Kummissjoni Ewropea, Brussell 2000). 

Jidher sproporzjonat li, għal dan l-abbozz ta' deċiżjoni, wieħed jinvolvi l-leġiżlaturi fi 
proċedura ta' kodeċiżjoni li tieħu ħafna ħin .  Jekk l-għan tal-pakkett dwar is-suq intern 
ippreżentat fl-14 ta' Frar 2007 huwa li tinkiseb armonizzazzjoni orizzontali kemm jista' jkun 
wiesgħa ta' l-oqsma kollha rilevanti għas-suq intern, allura għandha tiġi implimentata 
armonizzazzjoni korrespondenti ta' l-oqsma rilevanti kollha b'mod immedjat u dirett.  F'dan ir-
rigward il-Kummissjoni fl-abbozz intern tagħha tas-6 ta' Settembru 2006, bit-titolu "A 
horizontal legislative approach to the harmonisation of legislation on industrial products" (N 
560 - 1 EN) kienet ippjanat biss proposta leġiżlattiva li għandha taffettwa l-liġi li tinsab fis-
seħħ direttament.

Din il-proposta għal deċizjoni tikkuntradixxi l-isforzi ta' l-entitajiet Komunitarji favur 
leġiżlazzjoni mtejba u simplifikata.  L-inizjattiva li ġiet imressqa tagħti l-impresssjoni li l-
leġiżlaturi għandhom jiffaċċjaw proposta għal deċiżjoni li, f'din il-forma, mhijiex meħtieġa u 
mhijiex ċara.  Pereżempju, il-kamp ta' applikazzjoni mhuwiex ċar u jidher li d-definizzjonijiet 
ta' l-eċċezzjonijiet saru b'mod arbitrarju (Artikolu 1).  

Għal dawn ir-raġunijiet, l-abbozz ta' deċiżjoni għandu jiġi rifjutat.  Xi elementi tal-proposta 
għal deċiżjoni għandhom jiġu inkorporati fil-"Proposta għal regolament dwar ir-rekwiżiti 
għall-akkreditazzjoni u għas-sorveljanza tas-suq marbuta mat-tqegħid ta' prodotti fis-suq" 
(COM(2007)0037)  
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Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel jistieden lill-Kumitat għas-
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Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jipproponi ċ-ċaħda 
tal-proposta tal-Kummissjoni.


