
 

RR\1125427MT.docx  PE597.391v02-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

Parlament Ewropew 
2014-2019  

 

Dokument ta' sessjoni 
 

30.6.2017 A8-0188/2017/err01 

ERRATUM 

għar-rapport 

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approssimazzjoni 

tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri fir-

rigward tar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi 

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) 

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

Rapporteur:  Morten Løkkegaard 

A8-0188/2017 

 

Wara n-nota ta’ spjegazzjoni, tiddaħħal l-opinjoni li ġejja: 

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI DWAR IL-BAŻI ĠURIDIKA 

15.6.2017 

Is-Sa Vicky Ford 

President 

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

BRUSSELL 

Suġġett: Opinjoni dwar il-bażi ġuridika tal-proposta għal direttiva tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u 

tad-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri fir-rigward tar-rekwiżiti 

ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi (COM(2015)0615 – 

C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) 



 

PE597.391v02-00 2/6 RR\1125427MT.docx 

MT 

Sinjura President, 

Bl-ittra tat-22 ta' Mejju 2017, inti kkonsultajt lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, skont l-

Artikolu 39(2) tar-Regoli ta' Proċedura, biex jeżamina l-validità u r-relevanza tal-bażi 

ġuridika tal-proposta tal-Kummissjoni kkonċernata. 

Il-kumitat eżamina l-kwistjoni msemmija hawn fuq waqt il-laqgħa tiegħu tat-

12 ta' Ġunju 2017. 

Il-Kummissjoni ppreżentat proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 

l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati 

Membri fir-rigward tar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi, li hija bbażata 

fuq l-Artikolu 114 TFUE; 

Ir-rapport adottat mill-IMCO fil-25 ta' April 2017 iżid kunsiderazzjoni li għandha l-għan li 

żżid l-Artikolu 26 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea bħala t-tieni bażi 

ġuridika. 

Fil-laqgħa tiegħu tat-12 ta' Ġunju 2017, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali ddeċieda, 

b'unanimità1, li jirrakkomanda li l-Artikolu 114 TFUE biss jinżamm bħala l-bażi ġuridika 

għad-Direttiva. L-Artikolu 26 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ma 

jistax jintuża bħala bażi ġuridika. Il-kunsiderazzjoni dwar l-Artikolu 26 għandha, għalhekk, 

titħassar. 

 

Sfond 

Il-kwistjoni mqajma tikkonċerna l-bażi ġuridika korretta tal-proposta għal direttiva tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-

dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri fir-rigward tar-rekwiżiti ta' aċċessibbiltà 

għall-prodotti u għas-servizzi (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) (iktar 

'il quddiem id-"Direttiva") 

Il-proposta tal-Kummissjoni hija bbażata fuq l-Artikolu 114 TFUE li jipprovdi dan li ġej: 

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 leġislattiva 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. 

 

                                                 
1 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Pavel Svoboda (President), Lidia Joanna Geringer de 

Oedenberg (Viċi President), Jean-Marie Cavada (Viċi President), Laura Ferrara (Viċi President), Max 

Andersson, Joëlle Bergeron, Dominique Bilde (għal Marie-Christine Boutonnet, skont l-Artikolu 200(2)), 

Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Bogdan Brunon Wenta (għal Tadeusz Zwiefka, skont l-

Artikolu 200(2)), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Katerina Konecná (għal Jiři Maštálka, skont l-Artikolu 200(2)), 

Merja Kyllönen (għal Kostas Chrysogonos, skont l-Artikolu 200(2)), Gilles Lebreton, Victor Negrescu, António 

Marinho e Pinto, Emil Radev, Dariusz Rosati (għal Rosa Estaràs Ferragut, skont l-Artikolu 200(2)), Virginie 

Rozière, Sajjad Karim, Elly Schlein (għal Evelyn Regner, skont l-Artikolu 200(2)), József Szájer, Axel Voss, 

Kosma Złotowski. 
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2. Il-paragrafu 1 m'għandux japplika għal dispożizzjonijiet fiskali, għal dawk li għandhom 

x'jaqsmu mal-moviment liberu ta' persuni u lanqas għal dawk li għandhom x'jaqsmu mad-

drittijiet u l-interessi tal-impjegati. 

 

3. Il-Kummissjoni, fil-proposti tagħha kif maħsuba fil-paragrafu 1 li jikkonċernaw is-saħħa, 

is-sigurtà, il-ħarsien tal-ambjent u l-protezzjoni tal-konsumatur, għandha tieħu bħala bażi 

protezzjoni fl-ogħla livell, waqt li tieħu kont partikolarment ta' kull żvilupp ġdid ibbażat fuq 

fatti xjentifiċi. Fil-limiti tal-poteri rispettivi tagħhom, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 

għandhom ukoll ifittxu li jilħqu dan l-objettiv. 

 

4. Jekk, wara l-adozzjoni ta' miżura ta' armonizzazzjoni mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill, 

mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni, Stat Membru jħoss li jkun meħtieġ li jżomm id-

dispożizzjonijiet nazzjonali fuq il-bażi ta' neċessitajiet maġġuri msemmija fl-Artikolu 36, jew 

li għandhom x'jaqsmu mal-ħarsien tal-ambjent jew tal-ambjent tax-xogħol, dan għandu 

jinnotifika lill-Kummissjoni b'dawn id-dispożizzjonijiet kif ukoll dwar ir-raġuni għaliex 

għandhom jinżammu. 

 

5. Barra minn hekk, mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 4, jekk, wara l-adozzjoni ta' 

miżura ta' armonizzazzjoni mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill, mill-Kunsill jew mill-

Kummissjoni, Stat Membru jħoss li jkun meħtieġ li jintroduċi dispożizzjonijiet nazzjonali 

ibbażati fuq prova xjentifika ġdida li għandha x'taqsam mal-ħarsien tal-ambjent jew tal-

ambjent tax-xogħol fuq il-bażi ta' xi problema speċifika għal dak l-Istat Membru li toriġina 

mill-adozzjoni ta' miżura ta' armonizzazzjoni, dan għandu jinnotifika lill-Kummissjoni bid-

dispożizzjonijiet li jkollu l-ħsieb jintroduċi kif ukoll bil-bażi għall-introduzzjoni tagħhom. 

 

6. Il-Kummissjoni għandha, fi żmien sitt xhur min-notifika msemmija fil-paragrafi 4 u 5, 

tapprova jew tiċħad id-disposizzjonijiet nazzjonali involuti, wara li tkun ivverifikat jekk 

humiex jew le mezz ta' diskriminazzjoni arbitrarja jew ta' restrizzjoni moħbija fuq il-kummerċ 

bejn l-Istati Membri u jekk joħolqux jew le ostakolu għall-funzjonament tas-suq intern.  

 

Fin-nuqqas ta' deċiżjoni mill-Kummissjoni matul dan il-perjodu, id-dispożizzjonijiet 

nazzjonali msemmija fil-paragrafi 4 u 5 għandhom ikunu meqjusa bħala li kienu approvati. 

 

Meta tkun iġġustifikata mill-komplessità tal-materja u meta m'hemmx periklu għas-saħħa 

umana, il-Kummissjoni tista' tgħarraf lill-Istat Membru kkonċernat li l-perjodu msemmi f'dan 

il-paragrafu jista' jittawwal b'perjodu ieħor sa sitt xhur. 

 

7. Meta, bis-saħħa tal-paragrafu 6, xi Stat Membru jkun awtoriżżat li jżomm jew jintroduċi 

dispożizzjonijiet nazzjonali li jidderogaw minn miżura ta' armonizzazzjoni, il-Kummissjoni 

għandha immedjatament teżamina jekk tipproponix adattament għal dik il-miżura. 

 

8. Meta Stat Membru jqajjem problema speċifika dwar is-saħħa pubblika f'qasam li kien 

suġġett ta' miżuri ta' armonizzazzjoni preċedenti, dan għandu jiġbed l-attenzjoni tal-

Kummissjoni li għandha immedjatament teżamina jekk tipproponix miżuri xierqa lill-Kunsill. 

 

9. B'deroga mill-proċeduri stabbiliti fl-Artikoli 258 u 259, il-Kummissjoni u xi Stat Membru 

jista' jressaq il-materja direttament quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea jekk 

jikkunsidraw li xi Stat Membru ieħor ikun qiegħed jgħamel użu mhux xieraq tal-poteri previsti 

f'dan l-Artikolu. 
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10. Il-miżuri ta' armonizzazzjoni msemmija hawn fuq għandhom, fil-każi xierqa, jinkludu 

klawsola ta' salvagwardja li tawtorizza lill-Istati Membri li jieħdu għal raġuni waħda jew 

aktar li mhijiex ta' natura ekonomika msemmija fl-Artikolu 36, miżuri provviżorji suġġetti 

għall-proċedura tal-kontroll mill-Unjoni. 

 

Ir-rapport adottat mill-IMCO fil-25 ta' April 2017 iżid il-kunsiderazzjoni li ġejja, li mit-tfassil 

tagħha jidher li għandha l-għan li żżid l-Artikolu 26 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-

Unjoni Ewropea (iktar 'il quddiem il-"Karta") bħala t-tieni bażi ġuridika. 

 

wara li kkunsidraw il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod 

partikolari l-Artikolu 26 tagħha, 

 

L-Artikolu 26 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jipprovdi dan li ġej: 

 

Artikolu 26 

Integrazzjoni tal-persuni diżabbli 

 

L-Unjoni tirrikonoxxi u tirrispetta d-drittijiet tal-persuni diżabbli li jibbenefikaw minn miżuri 

intiżi sabiex jiżguraw l-indipendenza, l-integrazzjoni soċjali u professjonali tagħhom, u l-

parteċipazzjoni tagħhom fil-ħajja tal-komunità. 

 

Analiżi 

 

a) Bażi ġuridika proposta mill-Kummissjoni: 

 

Il-bażi ġuridika proposta mill-Kummissjoni, l-Artikolu 114 TFUE, tipprovdi l-kompetenza 

biex jiġu adottati miżuri li għandhom bħala għan l-istabbiliment u l-funzjonament tas-suq 

intern. L-adegwatezza ta' dan l-artikolu bħala bażi ġuridika għall-proposta ma ġietx 

ikkontestata mill-IMCO. L-adegwatezza tal-Artikolu 114 TFUE bħala bażi legali tad-

Direttiva hija, barra minn hekk, ikkonfermata, jiġifieri, permezz tal-premessa 1, inkluż kif 

emendata mill-IMCO b'riżultat tal-formulazzjoni li ġejja: 

 

Emenda 

(1) L-għan ta' din id-Direttiva huwa li 

tikkontribwixxi għall-funzjonament tajjeb 

tas-suq intern billi tqarreb il-liġijiet, ir-

regolamenti u d-dispożizzjonijiet 

amministrattivi tal-Istati Membri u billi 

telimina l-ostakli għall-moviment liberu ta' 

ċerti prodotti u servizzi aċċessibbli. Dan se 

jżid id-disponibbiltà ta', u jtejjeb l-

aċċessibbiltà u l-prattiċità ta' 

informazzjoni dwar, prodotti u servizzi 

aċċessibbli fis-suq intern. 

 

b) Il-bażi ġuridika addizzjonali proposta  
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Skont il-ġurisprudenza kostanti tal-Qorti tal-Ġustizzja: "l-għażla tal-bażi legali ta' att 

Komunitarju (issa l-Unjoni) għandha tiġi bbażata fuq elementi oġġettivi li jistgħu jkunu 

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

Għaldaqstant, l-għażla ta' bażi ġuridika żbaljata tista' tiġġustifika t-tħassir tal-att ikkonċernat.2 

Fir-rigward ta' bażijiet ġuridiċi multipli, jekk l-eżami tal-att ikkonċernat juri li huwa jsegwi 

għan doppju jew li għandu żewġ komponenti u jekk wieħed minnhom jista' jiġi identifikat 

bħala prinċipali jew predominanti, filwaqt li l-ieħor ikun biss sekondarju, dan l-att għandu 

jkun ibbażat fuq bażi legali waħda, jiġifieri dik mitluba mill-għan jew mill-komponent 

prinċipali jew predominanti.3 

Madankollu, f'dan il-każ, ma huwiex meħtieġ li jiġu eżaminati l-għan u l-kontenut tad-

direttiva proposta, peress li l-Artikolu 26 tal-Karta ma jistax jintuża bħala bażi legali. L-

Artikolu 51, paragrafu 2 tal-Karta jiddikjara b'mod espliċitu li "Il-Karta ma testendix il-kamp 

ta' applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni lil hinn mill-kompetenzi tal-Unjoni u ma tistabbilixxi ebda 

setgħa jew kompitu ġdid għall-Unjoni, u ma timmodifikax il-kompetenzi u l-kompiti definiti 

fit-Trattati." 

Barra minn hekk, mill-prinċipju tal-għoti ta' kompetenza, minqux fl-Artikolu 5 TUE, jirriżulta 

li l-Unjoni għandha taġixxi biss meta t-trattati jipprovduha bil-kompetenza li tagħmel hekk. 

L-Artikolu 289 TFUE jikkjarifika li l-proċedura għall-adozzjoni mill-Unjoni ta' att legali li 

jirrigwarda qasam speċifiku hija espliċitament imsemmija f'dispożizzjoni tat-Trattat. 

Dispożizzjoni fit-trattati li ma tagħmilx riferiment għal proċedura għall-adozzjoni ta' att ma 

tistax, għalhekk, tikkostitwixxi bażi ġuridika ta' att leġiżlattiv tal-Unjoni.  

Il-Parlament għandu jirrispetta wkoll ir-regoli dwar l-abbozzar ta' atti leġiżlattivi adottati 

skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, peress li hemm ftehim dwarhom bejn it-tliet 

istituzzjonijiet. Il-Joint handbook for the presentation and drafting of acts subject to the 

ordinary legislative procedure (Manwal Komuni għall-preżentazzjoni u l-abbozzar ta' atti 

soġġetti għall-proċedura leġiżlattiva ordinarja) jenfasizza li kunsiderazzjonijiet f'atti bħal 

dawn għandhom jirreferu jew għall-bażi ġuridika, jew għall-proċedura. Huma m'għandhomx 

jirreferu għal dispożizzjonijiet li jikklarifikaw il-kontenut: 

Riferimenti li ma jikkostitwixxux kunsiderazzjonijiet 

 

9.13. Waqt it-tfassil ta' kunsiderazzjonijiet, għandu jiġi żgurat li huma jirreferu jew 

għall-bażi ġuridika, jew għall-proċedura. Kwalunkwe riferiment għall-kontenut ta' 

dispożizzjonijiet 

minbarra l-bażi ġuridika li hija meħtieġa biex wieħed ikun jista' jifhem sew 

termini normattivi jew biex tkun żgurata l-legalità tagħhom, għandu jsir fil-premessi. 

Jistgħu jsiru referenzi aktar ġenerali, għal informazzjoni kuntestwali, fil- 

memoradum ta' spjegazzjoni.4 

Il-kunsiderazzjoni li tagħmel riferiment għall-Artikolu 26 għandha, għalhekk, titħassar.  

                                                 
1 Kawża C 411/06, Il-Kummissjoni vs Il-Parlament u l-Kunsill [2009] E.C.R., I-7585, punt 45 u Kawża C-

130/10, Il-Parlament vs Il-Kunsill [2012] E.C.R., punt 42, u l-ġurisprudenza ċċitata fihom. 
2 Konklużjonijiet 2/00 dwar il-Protokoll ta' Kartaġena [2001] E.C.R., I-9713, punt 5. 
3 Kawża C-137/12, Il-Kummissjoni vs Il-Kunsill, EU:C:2013:675, punt 53; Kawża C-411/06, Il-Kummissjoni vs 

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, [2009] E.C.R. I-7585, paragrafu 49, u l-ġurisprudenza ċċitata fih. Kawża C-

490/10, Il-Parlament vs Il-Kunsill EU:C:2012:525, punt 45; Kawża C-155/07, Il-Parlament vs Il-Kunsill [2008] 

ECR I-08103, punt 34. 
4 Gwida Prattika Komuni tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni maħsuba għal persuni involuti 

fl-abbozzar ta’ testi ġuridiċi tal-Unjoni Ewropea (Edizzjoni 2014). 
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Konklużjoni 

L-Artikolu 114 tat-TFUE huwa l-bażi ġuridika xierqa għad-Direttiva. L-Artikolu 26 tal-Karta 

tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ma jistax jintuża bħala bażi ġuridika. Il-

kunsiderazzjoni li tagħmel riferiment għall-Artikolu 26 tal-Karta għandha titneħħa. 

 

 

Dejjem tiegħek, 

Pavel Svoboda 

(Taffettwa l-verżjonijiet lingwistiċi kollha.) 


