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Sur President, 

Fil-laqgħa tiegħu tal-11-12 ta' April 2017, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali ħa nota tal-fatt li, 

waqt in-negozjati interistituzzjonali li għaddejjin bħalissa dwar il-pakkett leġiżlattiv dwar l-

implimentazzjoni tat-Trattat ta' Marrakexx  biex jiffaċilita l-aċċess għax-xogħlijiet 

ippubblikati għall-persuni neqsin mid-dawl, b'vista batuta jew b'diffikultajiet oħrajn biex 

jaqraw materjal stampat ("it-Trattat ta' Marrakexx"), ġie provviżorjament miftiehem li tinbidel 

il-bażi legali prevista fil-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament dwar l-iskambju 

transfruntier bejn l-Unjoni u l-pajjiżi terzi ta' kopji b'format aċċessibbli ta' ċerti xogħlijiet u 

materjal ieħor protett bid-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati għall-ġid tal-persuni għomja, 

b'diżabbiltà fil-vista jew li b'xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat. 

B'mod aktar speċifiku, ġie propost li l-Artikolu 207 tat-TFUE jiġi sostitwit bl-Artikolu 114 

tat-TFUE. 

 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali għalhekk iddeċieda, skont l-Artikolu 39(2) tar-Regoli ta' 

Proċedura, li tiġi adottata opinjoni li tivverifika l-bażi legali ta' din il-proposta u b'mod 

partikolari s-sostituzzjoni potenzjali tal-Artikolu 207 tat-TFUE bl-Artikolu 114 tat-TFUE. 

 

Matul il-laqgħa tiegħu tad-29-30 ta' Mejju 2017, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali eżamina l-

kwistjoni msemmija hawn fuq. 
 

I - L-isfond 

It-Trattat ta' Marrakexx ġie adottat fl-2013 fl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà 

Intellettwali (WIPO) u ġie ffirmat f'isem l-UE fit-30 ta' April 2014.  

It-Trattat ta' Marrakexx jesiġi li l-Partijiet Kontraenti jipprovdu eċċezzjonijiet jew 

limitazzjonijiet għad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati għall-benefiċċju tal-persuni għomja, 

b'diżabbiltà fil-vista jew li b'xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat, 

u jippermetti l-iskambju transfruntier ta' kopji b'format speċjali tal-kotba u materjal stampat 

ieħor bejn il-pajjiżi li huma partijiet mit-Trattat.  

Sabiex l-Unjoni tkun tista' tissodisfa l-obbligi tagħha skont it-Trattat ta' Marrakexx, u b'mod 

iktar speċifiku d-dispożizzjonijiet relatati mal-iskambju transfruntier ta' kopji f'format 

aċċessibbli, l-importazzjoni ta' kopji b'format aċċessibbli u kooperazzjoni biex jiġi ffaċilitat l-

iskambju transfruntier, il-Kummissjoni adottat proposta għal regolament fl-

14 ta' Settembru 2016.  

Il-bażi legali prevista mill-Kummissjoni fil-proposta tagħha hija l-Artikolu 207 TFUE. Ir-

raġunament wara dan jista' jinstab fl-argumentazzjoni tal-Kummissjoni mressqa quddiem il-

Qorti tal-Ġustizzja fil-proċedura 3/15.1 Skont il-Kummissjoni, l-objettiv ewlieni tat-Trattat ta' 

Marrakexx huwa li jiffaċilita l-iskambju transfruntier ta' kopji f'format aċċessibbli u b'dan il-

mod jintlaħaq l-objettiv tal-liberalizzazzjoni tal-kummerċ internazzjonali. Il-Kummissjoni 

kkunsidrat li t-Trattat ta' Marrakexx jikkostitwixxi strument ta' politika kummerċjali komuni.  

II - L-Artikoli relevanti tat-Trattat 

L-Artikolu 207 tat-TFUE taħt it-Titolu II, intitolat "Il-Politika Kummerċjali Komuni" huwa 

                                                 
1 Opinjoni A-3/15, EU:C:2017:114, par. 25-30. 
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ppreżentat bħala l-bażi legali fil-proposta tal-Kummissjoni u jaqra kif ġej:  

Artikolu 207 

(ex Artikolu 133 TKE) 

 

1. Il-politika kummerċjali komuni għandha tkun ibbażata fuq prinċipji uniformi, 

partikolarment fir-rigward ta' bidliet fir-rati tariffarji, il-konklużjoni ta' ftehim tariffarji u 

dawk kummerċjali rigward il-kummerċ ta' merkanzija u ta' servizzi, u l-aspetti kummerċjali 

tal-proprjetà intellettwali, l-investiment barrani dirett, il-kisba tal-uniformità fil-miżuri ta' 

liberalizzazzjoni, il-politika dwar l-esportazzjoni kif ukoll il-miżuri għall-protezzjoni tal-

kummerċ bħal dawk li għandhom jittieħdu fil-każ ta' dumping jew sussidji. Il-politika 

kummerċjali komuni għandha titwettaq fil-kuntest tal-prinċipji u l-objettivi tal-azzjoni esterna 

tal-Unjoni. 

 

2. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu permezz ta' regolament skont il-proċedura 

leġiżlattiva ordinarja, għandhom jadottaw il-miżuri li jiddefinixxu l-qafas għall-

implementazzjoni tal-politika kummerċjali komuni. 

 

 [...] 

III - Il-bażi legali proposta 

Wara l-opinjoni tal-Qorti A-3/15, il-Kunsill ippropona, matul in-negozjati interistituzzjonali, 

li jbiddel il-bażi legali tar-regolament propost għall-Artikolu 114 tat-TFUE.  

Titolu VII - Regoli komuni fuq il-kompetizzjoni, fuq it-tassazzjoni u l-approssimazzjoni tal-

liġijiet 

Kapitolu 3 

Approssimazzjoni tal-liġijiet 

Artikolu 114 

(ex Artikolu 95 TKE) 

1. Ħlief fejn provdut xort'oħra fit-Trattati, id-dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw 

għall-kisba tal-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 26. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li 

jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja u wara li jikkonsultaw mal-Kumitat 

Ekonomiku u Soċjali, għandhom jadottaw il-miżuri għall-approssimazzjoni tad-

dispożizzjonijiet stipulati bil-liġi, b'regolamenti jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 

li għandhom bħala l-għan tagħhom l-istabbiliment u l-operazzjoni tas-suq intern. 

IV – Ġurisprudenza tal-QtĠ-UE dwar l-għażla tal-bażi legali 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tradizzjonalment qieset il-kwistjoni tal-bażi legali xierqa bħala kwistjoni 

ta' importanza kostituzzjonali, sal-punt li tiggarantixxi l-osservanza tal-prinċipju tal-għoti tal-

kompetenzi (Artikolu 5 tat-TUE) u tiddetermina n-natura u l-kamp ta' applikazzjoni tal-

kompetenza tal-Unjoni.1 Skont il-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, "l-għażla 

tal-bażi legali ta' att Komunitarju għandha tiġi bbażata fuq elementi oġġettivi li jistgħu jkunu 

                                                 
1 Opinjoni 2/00 [2001] ECR I-9713, par. 5. 



 

PE594.172v02-00 4/7 RR\1121784MT.docx 

MT 

suġġetti għal stħarriġ ġudizzjarju, fosthom, b'mod partikolari, l-għan u l-kontenut tal-att."1 

Għaldaqstant, l-għażla ta' bażi legali żbaljata tista' tiġġustifika t-tħassir tal-att ikkonċernat. 

F'dan il-kuntest, ix-xewqa ta' istituzzjoni li jkun hemm parteċipazzjoni aktar attiva fl-

adozzjoni ta' miżura partikolari, f'liema ċirkostanzi miżura ġiet adottata, kif ukoll il-ħidma li 

saret f'aspetti oħra fl-ambitu ta' azzjoni kopert minn miżura partikolari huma irrelevanti biex 

tiġi identifikata l-bażi legali korretta.2  

Fil-każ li eżami ta' miżura juri li għandha skop doppju jew li għandha komponent doppju u 

jekk wieħed minn dawn ikun identifikabbli bħala l-iskop jew il-komponent ewlieni jew 

predominanti, waqt li l-ieħor ikun biss inċidentali, dik il-miżura għandha tkun ibbażata fuq 

bażi legali waħda, jiġifieri dik meħtieġa mill-iskop jew il-komponent ewlieni jew 

predominanti.3 Madankollu, meta miżura jkollha diversi objettivi jew komponenti 

kontemporanji, li jkunu marbuta b'mod inseparabbli, mingħajr ma wieħed ikun sekondarju u 

indirett meta mqabbel mal-ieħor/oħrajn, tali miżura għandha tkun ibbażata fuq id-diversi 

bażijiet legali korrispondenti,4 jekk il-proċeduri previsti fil-bażijiet legali rispettivi ma jkunux 

inkompatibbli mad-dritt tal-Parlament Ewropew u ma jimminawhx.5 

V – Għan u kontenut tal-miżura proposta 

L-iskop tal-proposta għal regolament, kif iddikjarat mill-Kummissjoni fil-memorandum ta' 

spjegazzjoni huwa li jimplimenta l-obbligi tal-Unjoni skont it-Trattat ta' Marrakexx fejn jidħol 

l-iskambju ta' kopji b'format aċċessibbli bejn l-Unjoni u l-pajjiżi terzi li huma partijiet għat-

Trattat ta' Marrakexx.  

L-Artikolu 1, li jispeċifika t-tema u l-kamp ta' applikazjoni, jipprevedi li r-regolament 

jistabbilixxi regoli dwar l-iskambju transfruntier ta' kopji b'format aċċessibbli ta' ċerti 

xogħlijiet u materjal ieħor bejn l-Unjoni u l-pajjiżi terzi li huma partijiet għat-Trattat ta' 

Marrakexx mingħajr l-awtorizzazzjoni tad-detentur tad-dritt, għall-benefiċċju ta' persuni 

għomja, b'diżabbiltà fil-vista jew li b'xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal 

stampat.  

L-Artikoli 3 u 4 tar-regolament propost huma ġejjin mill-Artikoli 5 u 6 tat-Trattat ta' 

Marrakexx li jimponi ċerti obbligi fuq il-Partijiet Kontraenti rigward l-iskambju transfruntier 

ta' kopji f'format aċċessibbli. B'mod aktar speċifiku, l-Artikolu 3 jiddisponi li l-kopji b'format 

aċċessibbli ta' xogħlijiet li jsiru skont l-implimentazzjoni tat-Trattat ta' Marrakexx fi 

kwalunkwe Stat Membru jistgħu jiġu distribwiti, ikkomunikati jew magħmula disponibbli lil 

persuni benefiċjarji stabbiliti f'pajjiżi terzi li huma partijiet għat-Trattat ta' Marrakexx. L-

Artikolu 4 jippermetti l-importazzjoni u l-aċċess għal kopji b'format aċċessibbli li jsiru skont 

l-implimentazzjoni tat-Trattat ta' Marrakexx minn pajjiż terz, minn persuni benefiċjarji fl-

Unjoni u minn entitajiet awtorizzati stabbiliti fl-Unjoni, għall-benefiċċju tal-persuni li 

għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat. 

                                                 
1 Kawża C-45/86, Kummissjoni v Kunsill (Preferenzi Tariffarji Ġeneralizzati) [1987] ECR 1439, par. 5; Kawża 

C-411/06, Kummissjoni v Parlament u Kunsill [2009] ECR I-7585. 
2 Kawża C-269/97 Kummissjoni v Kunsill [2000] ECR I-2257, par. 44. 
3 Kawża C-137/12 Kummissjoni v Kunsill EU:C:2013:675, par. 53; Kawża C-490/10 Parlament v Kunsill 

EU:C:2012:525, par. 45; Kawża C-155/07 Parlament v Kunsill [2008] ECR I-08103, par. 34. 
4 Kawża C-211/01 Kummissjoni v Kunsill [2003] ECR I-08913, par. 40. Kawża C-178/03 Kummissjoni v 

Parlament u Kunsill [2006] ECR I-107, paragrafi 43 sa 56. 
5 Kawża C-300/89 Kummissjoni v Kunsill ("Diossidu tat-titanju") [1991] ECR I-2867, paragrafi 17 sa 25; Kawża 

C-268/94, il-Portugall v Kunsill [1996] ECR I-6177. 
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VI – Analiżi u determinazzjoni tal-bażi legali xierqa 

Il-Kummissjoni pproponiet l-Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea bħala l-bażi legali xierqa għall-istabbiliment ta' arranġamenti tal-importazzjoni u l-

esportazzjoni għall-promozzjoni ta' ċerti tipi ta' skambji transfruntiera ta' kopji f'format 

aċċessibbli. Artikolu 207 tat-TFUE jipprovdi l-possibilità li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill, 

li jaġixxu permezz ta' regolamenti skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, jadottaw miżuri 

rigward il-qafas għall-implementazzjoni tal-politika kummerċjali komuni. 

Fl-opinjoni tagħha tal-14 ta' Frar 2017, il-Qorti tal-Ġustizzja qieset li l-konklużjoni tat-Trattat 

ta' Marrakexx ma taqax taħt il-politika kummerċjali komuni kif definita fl-Artikolu 207 tat-

TFUE. 

Skont il-Qorti, “it-Trattat ta' Marrakexx għandu essenzjalment l-iskop li jtejjeb il-kundizzjoni 

tal-persuni benefiċjarji billi jiffaċilita, b'diversi modi, fosthom ċirkulazzjoni ffaċilitata tal-

kopji f'format aċċessibbli, l-aċċess ta' dawn il-persuni għal xogħlijiet ippubblikati."1 B'mod 

iktar speċifiku, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-Artikoli 5, 6 u 9 tat-Trattat dwar l-iskambju 

transfruntier ta' kopji f'format aċċessibbli "ma jfittxux speċifikament li jippromwovu, li 

jiffaċilitaw jew li jirregolaw il-kummerċ internazzjonali tal-kopji f'format aċċessibbli, iżda 

tabilħaqq li jtejbu l-kundizzjoni tal-persuni benefiċjarji billi jiffaċilitaw l-aċċess ta' dawn il-

persuni għal kopji f'format aċċessibbli riprodotti f'partijiet kontraenti oħra."2  

Il-Qorti kkonkludiet li l-iskambju transfruntier li għalih hu previst fit-Trattat ta' Marrakexx ma 

jistax jiġi ekwiparat ma' kummerċ internazzjonali għal skopijiet kummerċjali. Il-konklużjoni 

tat-Trattat ta' Marrakexx ma taqax taħt il-politika kummerċjali komuni kif definita fl-

Artikolu 207 tat-TFUE.3 

Meta wieħed iqis li r-regolament propost għandu l-għan li jimplimenta l-obbligi skont it-

Trattat ta' Marrakexx dwar l-iskambju transfruntier ta' formati aċċessibbli, u b'mod aktar 

speċifiku, l-Artikoli 5, 6 u 9, u fid-dawl ta' dak li ntqal hawn fuq, jirriżulta li l-Artikolu 207 

tat-TFUE ma jistax jitqies bħala bażi legali valida għar-regolament propost. 

Il-Qorti tal-Ġustizzja fl-istess opinjoni tgħid li l-arranġamenti ta' importazzjoni u 

esportazzjoni previsti mit-Trattat ta' Marrakexx ikollhom jiġu implimentati fi ħdan il-qasam 

armonizzat bid-Direttiva 2001/294 "sa fejn l-għan tagħhom, fl-aħħar mill-aħħar, huwa li tiġi 

awtorizzata l-komunikazzjoni lill-pubbliku jew id-distribuzzjoni, fit-territorju ta' parti 

kontraenti, ta' kopji f'format aċċessibbli ppubblikati f'parti kontraenti oħra mingħajr ma 

jinkiseb il-kunsens tad-detenturi ta' drittijiet." 

Id-Direttiva 2001/29 hija bbażata fuq l-Artikolu 114 tat-TFUE u għandha l-għan li tipprovdi 

qafas legali armonizzat għad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà tal-informazzjoni 

fejn dan ikun meħtieġ għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern. 

It-test li l-Kunsill u l-Parlament qablu dwaru jadotta l-opinjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja li 

tipprevedi arranġamenti għall-importazzjoni u l-esportazzjoni li għandhom jiġu implimentati 

fi ħdan il-qasam armonizzat mid-Direttiva 2001/29: 

                                                 
1 Opinjoni A-3/15, par. 70. 
2 Opinjoni A-3/15, par. 89. 
3 Opinjoni A-3/15, par. 91 and 101. 
4 Opinjoni A-3/15, par. 112. 
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Artikolu 1 "Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli uniformi dwar l-iskambju transfruntier ta' 

kopji b'format aċċessibbli ta' xogħlijiet u materjal ieħor bejn l-Unjoni u l-pajjiżi terzi li huma 

partijiet għat-Trattat ta' Marrakexx mingħajr l-awtorizzazzjoni tad-detentur tad-dritt, għall-ġid 

tal-persuni għomja, b'diżabbiltà fil-vista jew li b'xi mod ieħor għandhom diffikultà biex 

jaqraw materjal stampat, fil-qasam armonizzat mid-Direttiva 2001/29 u d-Direttiva […] 

sabiex l-armonizzazzjoni tad-drittijiet esklużivi u l-eċċezzjonijiet fis-suq intern ma jkunux 

ipperikolati."   

Premessa 2 “Dan ir-Regolament għandu l-iskop li [...] jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għal 

dawn l-esportazzjonijiet u l-importazzjonijiet b'mod uniformi fi ħdan il-qasam armonizzat 

mid-Direttiva 2001/29 u d-Direttiva [...] sabiex jiġi żgurat li dawk il-miżuri jiġu applikati 

b'mod konsistenti fis-suq intern kollu u ma jipperikolawx l-armonizzazzjoni ta' drittijiet 

esklussivi u l-eċċezzjonijiet fih.” 

Għalhekk, l-Artikolu 114 tat-TFUE jista' jkun bażi legali xierqa għall-proposta għal 

regolament. 

VII - Konklużjoni u rakkomandazzjoni 

Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, u wara l-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-14 ta' Frar 2017, 

peress li l-objettiv tal-proposta tal-Kummissjoni mhuwiex li jippromwovi, jiffaċilita jew 

jirregola l-kummerċ internazzjonali f'kopji f'format aċċessibbli, iżda pjuttost li jtejjeb il-

pożizzjoni tal-persuni benefiċjarji billi jiffaċilita l-aċċess ta' persuni bħal dawn għal kopji 

f'format aċċessibbli, nistgħu nikkonkludu li r-regolament propost ma jistax jiġi bbażat fuq l-

Artikolu 207 tat-TFUE kif previst fil-proposta tal-Kummissjoni.  

Wara li ġiet ikkunsidrata l-proposta magħmula mill-Kunsill waqt in-negozjati 

interistituzzjonali sabiex ir-regolament propost jiġi bbażat fuq l-Artikolu 114 tat-TFUE 

minflok l-Artikolu 207 tat-TFUE, u minħabba l-fatt li l-arranġamenti ta' importazzjoni u 

esportazzjoni stabbiliti mill-miżura proposta fl-aħħar mill-aħħar għandhom il-ħsieb li 

jippermettu komunikazzjoni lill-pubbliku jew id-distribuzzjoni fit-territorju ta' Parti 

Kontraenti, ta' kopji b'format aċċessibbli ppubblikati f'Parti Kontraenti oħra, mingħajr ma 

jinkiseb il-kunsens tad-detenturi tad-drittijiet tal-awtur u jkollhom jiġu implimentati fi ħdan il-

qasam armonizzat mid-Direttiva 2001/29, li hija bbażata fuq l-Artikolu 114 tat-TFUE, nistgħu 

nikkonkludu li r-regolament propost pjuttost li jista' ikun ibbażat fuq l-Artikolu 114 tat-TFUE. 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali għalhekk għandu jirrakkomanda li l-bażi legali xierqa għar-

Regolament propost tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskambju transfruntier bejn 

l-Unjoni u l-pajjiżi terzi ta' kopji b'format aċċessibbli ta' ċerti xogħlijiet jew materjal ieħor 

protett bid-dritt tal-awtur u bi drittijiet relatati għall-benefiċċju ta' persuni għomja, b'diżabbiltà 

fil-vista jew li b'xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat huwa l-

Artikolu 114 tat-TFUE. 

Fil-laqgħa tiegħu tat-30 ta' Mejju 2017, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali għaldaqstant 

iddeċieda b'unanimità1 li l-bażi legali korretta għar-regolament propost hija l-Artikolu 114 tat-

                                                 
1 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Pavel Svoboda (President), Jean-Marie Cavada (Viċi 

President), Mady Delvaux (Viċi President), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Pascal 

Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 

Kostas Chrysogonos, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, João Pimenta 

Lopes, Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, 
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TFUE.  

Dejjem tiegħek, 

 

 

 

Pavel Svoboda, 

 

(Taffettwa l-verżjonijiet lingwistiċi kollha.) 

                                                                                                                                                         
Tadeusz Zwiefka. 


