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P8_TA(2019)0118
Mekkaniżmu sabiex jiġu solvuti ostakli legali u amministrattivi f'kuntest 
transfruntier ***I
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Frar 2019 dwar il-proposta 
għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu sabiex jiġu 
solvuti ostakli legali u amministrattivi f'kuntest transfruntier (COM(2018)0373 – C8-
0228/2018 – 2018/0198(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2018)0373),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u t-tielet paragrafu tal-Artikolu 175 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C8-0228/2018),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tad-
19 ta' Settembru 20181,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-5 ta’ Diċembru 20182,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati  ppreżentati mill-Parlament Żvediż, fil-qafas 
tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, 
li jiddikjaraw li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-opinjoni tal-
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0414/2018),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-

1 ĠU C 440, 6.12.2018, p. 124.
2 ĠU C ...



proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod 
sustanzjali;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.



P8_TC1-COD(2018)0198

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fl-14 ta' Frar 2019 bil-ħsieb 
tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) .../... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
mekkaniżmu sabiex jiġu solvuti ostakli legali u amministrattivi f'kuntest transfruntier

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari t-

tielet paragrafu tal-Artikolu 175 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew1,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni2,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja3,

1 ĠU C 440, 6.12.2018, p. 124.
2 ĠU C ...
3 Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta’ Frar 2019.



Billi:

(1) It-tielet paragrafu tal-Artikolu 175 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea (TFUE) jipprovdi li jiġu deċiżi azzjonijiet speċifiċi barra mill-Fondi li 

huma s-suġġett tal-ewwel paragrafu ta' dak l-Artikolu, sabiex jinkiseb l-objettiv ta' 

koeżjoni soċjali u ekonomika previst mit-TFUE. L-iżvilupp armonjuż tat-territorju 

kollu tal-Unjoni u aktar koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali jimplikaw it-tisħiħ 

tal-koperazzjoni territorjali. Għal dan il-għan huwa xieraq li jiġu adottati l-miżuri 

meħtieġa għat-titjib tal-kundizzjonijiet ta' implimentazzjoni għal azzjonijiet ta' 

kooperazzjoni territorjali.

(2) L-Artikolu 174 tat-TFUE jirrikonoxxi l-isfidi li jiffaċċjaw ir-reġjuni tal-fruntiera u 

jistipula li l-Unjoni jenħtieġ li tagħti attenzjoni partikolari lil dawn ir-reġjuni, meta 

tiżviluppa u twettaq azzjonijiet li jwasslu għat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali 

u territorjali tal-Unjoni. Minħabba ż-żieda fin-numru tal-fruntieri territorjali u 

marittimi, l-Unjoni u l-eqreb ġirien tagħha fl-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ 

Ħieles (European Free Trade Association, "EFTA") għandhom 40 fruntiera interni 

fuq l-art.



(2a) Biex tittejjeb il-ħajja taċ-ċittadini fir-reġjuni transfruntiera fil-fruntieri marittimi 

jew fir-reġjuni transfruntiera bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi, jenħtieġ li l-

applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u l-użu ta' mekkaniżmu li jsolvi l-ostakli legali 

u amministrattivi jiġu estiżi għal dawk ir-reġjuni transfruntiera kollha tal-Unjoni, 

filwaqt li jiġi rispettat id-dritt tal-Unjoni. [Em. 1]

(3) Fil-Komunikazzjoni tagħha "Spinta lit-tkabbir u l-koeżjoni fir-reġjuni tal-fruntieri 

tal-UE"1 ("il-Komunikazzjoni dwar ir-Reġjuni tal-Fruntieri") il-Kummissjoni tfisser 

li matul l-aħħar deċennji, il-proċess ta' integrazzjoni Ewropea għen lir-reġjuni tal-

fruntiera interni sabiex jittrasformaw minn żoni prinċipalment periferali għal żoni ta' 

tkabbir u opportunitajiet. It-tlestija tas-Suq Uniku fl-1992 tat spinta lill-produttività 

tal-Unjoni u naqqset l-ispejjeż permezz tal-abolizzjoni tal-formalitajiet tad-dwana, l-

armonizzazzjoni jew ir-rikonoxximent reċiproku ta' regoli tekniċi u prezzijiet aktar 

baxxi b'riżultat tal-kompetizzjoni; il-kummerċ intra-UE żdied bi 15 % fuq 10 snin; 

ġie ġġenerat tkabbir addizzjonali u nħolqu madwar 2,5 miljun impjieg aktar.

1 Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew "Spinta 
lit-tkabbir u l-koeżjoni fir-reġjuni tal-fruntieri tal-UE" (COM(2017)0534, 20.9.2017).



(4) Il-Komunikazzjoni dwar ir-Reġjuni tal-Fruntiera tat prova wkoll tal-fatt li għad 

hemm numru ta' ostakli legali fir-reġjuni tal-fruntiera, speċjalment dawk relatati mas-

servizzi tas-saħħa, ir-regolamentazzjoni tax-xogħol, it-taxxi, l-iżvilupp tan-negozju u 

l-ostakli marbutin ma' differenzi f'kulturi amministrattivi u oqfsa legali nazzjonali. 

La l-finanzjament tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea u lanqas l-appoġġ 

istituzzjonali għall-kooperazzjoni mir-Raggruppamenti Ewropej tal-Kooperazzjoni 

Territorjali (REKT) ma huma biżżejjed waħedhom sabiex jindirizzaw is-soluzzjoni 

għal dawk l-ostakli li jikkostitwixxu ostakli reali għal kooperazzjoni effettiva.



(5) Sa mill-1990, programmi taħt l-għan tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea, 

magħrufin aħjar bħala "Interreg"1 appoġġaw programmi ta' kooperazzjoni 

transfruntiera tul reġjuni tal-fruntiera tal-Unjoni inklużi dawk mal-pajjiżi tal-EFTA. 

Iffinanzja eluf ta' proġetti u inizjattivi li għenu biex titjieb l-integrazzjoni Ewropea. 

Il-kisbiet ewlenin tal-programmi Interreg jinkludu: aktar fiduċja, konnettività ogħla, 

ambjent imtejjeb, saħħa aħjar u t-tkabbir ekonomiku. Minn proġetti bejn in-nies 

permezz ta' investimenti u appoġġ fl-infrastruttura sa inizjattivi ta' kooperazzjoni 

istituzzjonali, Interreg għamel differenza ġenwina fir-reġjuni tal-fruntiera u tat 

kontribut għat-trasformazzjoni tagħhom. Interreg appoġġa wkoll il-kooperazzjoni fuq 

ċerti fruntieri marittimi. Madankollu, l-ostakli legali ma humiex kwistjoni daqstant 

kbira fejn jidħlu r-reġjuni tal-fruntiera marittimi, minħabba l-impossibbiltà fiżika li l-

persuni jaqsmu l-fruntiera kuljum jew bosta drabi fil-ġimgħa minħabba xogħol, 

edukazzjoni u taħriġ, xiri, l-użu ta' faċilitajiet u servizzi ta' interess ekonomiku 

ġenerali jew kombinament ta' dawn jew għal interventi ta' emerġenza ta’ malajr.

1 Kien hemm ħames perjodi ta' programmazzjoni tal-Interreg wara xulxin: INTERREG 
I (1990-1993), INTERREG II (1994-1999), INTERREG III (2000-2006), INTERREG 
IV (2007-2013) u INTERREG V (2014-2020).



(6) L-appoġġ finanzjarju minn Interreg għall-kooperazzjoni transfruntiera ġie 

kkumplementat mir-REKT, stabbiliti sa mill-2006 bir-Regolament (UE) 

Nru 1082/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1. Madankollu, skont l-ewwel 

subparagrafu tal-Artikolu 7(4) tar-Regolament (KE) Nru 1082/2006, ir-REKT ma 

jistgħux jeżerċitaw setgħat regolatorji biex jissolvew ostakli legali u amministrattivi 

f’kuntest transfruntier.

(7) Fil-Komunikazzjoni tagħha dwar Reġjuni tal-Fruntieri, il-Kummissjoni rreferiet fost 

miżuri oħra għal inizjattiva mibdija taħt il-Presidenza tal-Lussemburgu fl-2015: 

Numru ta' Stati Membri qiegħdin jikkunsidraw il-merti ta' strument ġdid sabiex 

jissimplifikaw proġetti transfruntiera billi jagħmlu possibbli, fuq bażi volontarja u bi 

qbil mal-awtoritajiet kompetenti inkarigati, li r-regoli ta' Stat Membru wieħed jiġu 

applikati fl-Istat Membru ġar. Dan ikun japplika għal xi proġett individwali jew xi 

azzjoni limitata fiż-żmien, lokalizzata f’reġjun tal-fruntiera u mibdija minn l-

awtoritajiet pubbliċi lokali jew reġjonali. 

1 Ir-Regolament (KE) Nru 1082/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' 
Lulju 2006 dwar Raggruppament Ewropew ta' koperazzjoni territorjali (REKT) (ĠU 
L 210, 31.7.2006, p. 19).



(8) Anki jekk diġà jeżisti numru ta' mekkaniżmi effettivi għall-kooperazzjoni 

transfruntiera f'livell intergovernattiv, reġjonali u lokali f'ċerti reġjuni tal-Unjoni, 

dawn ma jkoprux ir-reġjuni kollha tal-fruntiera fl-Unjoni. Sabiex is-sistemi eżistenti 

jiġu kkomplimentati, huwa għalhekk meħtieġ li jiġi stabbilit mekkaniżmu volontarju 

biex jirrisolvi l-ostakli legali u amministrattivi fir-reġjuni tal-fruntiera kollha (“il-

Mekkaniżmu”), iżda dan ma jimpedixxix il-ħolqien ta' mekkaniżmi komparabbli 

alternattivi skont il-bżonnijiet speċifiċi fil-livell nazzjonali, reġjonali jew lokali. 

[Em. 2]

(9) B'rispett sħiħ għall-istruttura kostituzzjonali u istituzzjonali tal-Istati Membri, 

jenħtieġ li l-użu tal-Mekkaniżmu jkun huwa volontarju fir-rigward ta' dawk ir-

reġjuni tal-fruntiera ta' Stat Membru partikolari fejn jeżisti mekkaniżmu effettiv ieħor 

jew li jista' jiġi stabbilit mal-Istat Membru ġar. Dan jenħtieġ li jikkonsisti minn żewġ 

miżuri: l-iffirmar u l-konklużjoni ta' Impenn Transfruntier Ewropew ("Impenn") jew 

l-iffirmar ta’ Dikjarazzjoni Transfruntiera Ewropea ("Dikjarazzjoni"). Jenħtieġ li 

jkun possibbli għall-Istati Membri li jagħżlu l-istrument li huma jqisu aktar 

vantaġġjuż. [Em. 3]



(9a) L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, il-pajjiżi, l-entitajiet jew ir-reġjuni 

involuti jenħtieġ li jadottaw, bi qbil mal-kompetenzi speċifiċi tagħhom definiti 

kostituzzjonalment u legalment, is-soluzzjoni legali ad hoc proposta qabel 

jikkonkludu u jiffirmaw l-Impenn jew jiffirmaw id-Dikjarazzjoni skont dan ir-

Regolament. [Em. 4]

(10) Jenħtieġ li l-Impenn jiskatta b’mod awtonomu, li jfisser li skont il-konklużjoni tal-

Impenn ċerti dispożizzjonijiet legali ta' Stat Membru wieħed jiġu applikati fit-

territorju tal-Istat Membru ġar. Jenħtieġ li jkun aċċettabbli wkoll li l-Istati Membri 

jadottaw xi att leġiżlattiv li jippermetti l-konklużjoni ta' Impenn, sabiex jiġi evitat li 

ssir deroga minn leġiżlazzjoni nazzjonali formalment adottata minn korp leġiżlattiv 

minn xi awtorità oħra minbarra dak il-korp leġiżlattiv u bi ksur taċ-ċarezza legali u 

tat-trasparenza jew it-tnejn li huma. 



(11) Id-Dikjarazzjoni xorta tkun tiirrikjedi tirrikjedi proċedura leġiżlattiva fl-Istat 

Membru. Jenħtieġ li l-awtorità li tikkonkludi d-Dikjarazzjoni tagħmel dikjarazzjoni 

formali li sa ċerta skadenza tikkawża l-bidu tal-proċedura leġiżlattiva meħtieġa 

sabiex tiġi emendata l-liġi nazzjonali normalment applikabbli u sabiex tapplika, 

b'deroga espliċita, il-liġi ta' Stat Membru ġar, sabiex jitneħħew l-ostakli għall-

implimentazzjoni ta' proġetti konġunti transfruntiera. [Em. 5]

(12) L-ostakli legali jinħassu l-aktar minn persuni li jinteraġixxu fuq il-fruntiera tal-art, 

bħall-ħaddiema transfruntiera, minħabba li n-nies jaqsmu l-fruntieri kuljum jew 

kull ġimgħa. Sabiex l-effett ta’ dan ir-Regolament jiġi kkonċentrat fir-reġjuni l-aktar 

qrib il-fruntiera u bl-ogħla livell ta' integrazzjoni u interazzjoni bejn Stati Membri 

ġirien, jenħtieġ li dan ir-Regolament japplika għal reġjuni transfruntiera fi ħdan it-

tifsira tat-territorju kopert minn reġjuni territorjali ġirien transfruntiera fuq l-art jew 

fil-baħar ġirien f'żewġ Stati Membri jew aktar f'reġjuni tal-livell 3 NUTS1. Jenħtieġ 

li dan ma jżommx lill-Istati Membri milli japplikaw il-Mekkaniżmu wkoll għal 

fruntieri marittimi u esterni għajr dawk ta' mal-pajjiżi tal-EFTA, fuq bażi volontarja 

fir-rigward tal-partijiet ikkonċernati kollha. [Em. 6]

1 Ir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' 
Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta' klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet territorjali 
għall-istatistika (NUTS) (ĠU L 154, 21.6.2003, p. 1).



(13) Sabiex jikkoordina l-kompiti tal-awtoritajiet differenti li f'xi Stati Membri se jinkludu 

korpi leġiżlattivi nazzjonali u reġjonali, fi ħdan Stat Membru partikolari u bejn dawk 

ta' Stat Membru ġar jew Stati Membri ġirien, jenħtieġ li kull Stat Membru li jagħżel 

il-Mekkaniżmu jkun obbligat li jistabbilixxi punti ta' Koordinazzjoni Transfruntiera 

nazzjonali u, fejn applikabbli xieraq, reġjonali, u jiddefinixxi l-kompiti u l-

kompetenzi tagħhom matul l-istadji differenti tal-Mekkaniżmu li jkopru l-bidu, il-

konklużjoni, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-Impenji u d-Dikjarazzjonijiet. 

[Em. 7]

(14) Jenħtieġ li l-Kummissjoni tistabbilixxi punt ta' koordinazzjoni fil-livell tal-Unjoni, 

kif imħabbar fil-Komunikazzjoni dwar ir-Reġjuni fil-Fruntieri. Jenħtieġ li dak il-punt 

ta' koordinazzjoni jikkollabora mal-Punti ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera 

nazzjonali u, fejn rilevanti, reġjonali differenti. Jenħtieġ li l-Kummissjoni 

tistabbilixxi u żżomm database dwar l-Impenji u d-Dikjarazzjonijiet f’konformità 

mar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1.

1 Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ 
Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data 
personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dik 
id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).



(15) Jenħtieġ li dan ir-Regolament jistabbilixxi l-proċedura sabiex jiġu konklużi Impenn 

jew Dikjarazzjoni u jiddeskrivi l-passi differenti fid-dettall; it-tħejjija u l-

preżentazzjoni ta' dokument ta' inizjattiva, analiżi preliminari mill-Istat Membru li 

għandu japplika d-dispożizzjonijiet legali tal-Istat Membru ġar, il-preparazzjoni tal-

Impenn jew id-Dikjarazzjoni li għandhom jiġu konklużi u finalment il-proċedura tal-

konklużjoni kemm għall-Impenn kif ukoll għad-Dikjarazzjoni. Jenħtieġ ukoll li l-

elementi li għandhom jiġu koperti fid-dokument ta’ inizjattiva, l-abbozzi ta’ Impenn 

u Dikjarazzjoni, l-Impenn u d-Dikjarazzjoni finali jiġu stabbiliti fid-dettall, kif ukoll 

l-iskadenzi korrispondenti.



(16) B’mod aktar speċifiku, jenħtieġ li dan ir-Regolament jiddefinixxi min jista’ jkun 

inizjatur ta’ proġett konġunt. Billi jenħtieġ li l-Mekkaniżmu jtejjeb l-

implimentazzjoni ta' proġetti konġunti transfruntiera, jenħtieġ li l-ewwel grupp ikun 

il-korpi ta' inizjazzjoni jew kemm ta' inizjazzjoni kif ukoll implimentazzjoni ta' tali 

proġett konġunt. Jenħtieġ li t-terminu proġett jinftiehem f'sens wiesa', li jkopri kemm 

oġġett speċifiku ta' infrastruttura u / jew numru ta' attivitajiet fir-rigward ta' ċertu 

territorju, jew it-tnejn. It-tieni, jenħtieġ li awtorità lokali jew reġjonali li tinsab f'xi 

reġjun transfruntier partikolari jew li teżerċita setgħa pubblika f'dak ir-reġjun 

transfruntier tingħata s-setgħa li tieħu l-inizjattiva li tapplika d-dritt nazzjonali li 

jikkostitwixxi ostaklu, iżda l-emenda jew id-deroga tagħha tkun barra mill-

kompetenza istituzzjonali tagħha. It-tielet, jenħtieġ li korpi li ġew stabbiliti għal 

kooperazzjoni transfruntiera li jinsabu jew li jkopru mill-inqas parzjalment reġjun 

transfruntier partikolari, inklużi REKT, jew korpi simili li jorganizzaw żvilupp 

transfruntiera b'mod strutturat, ikunu inizjaturi. Fl-aħħarnett, jenħtieġ li korpi 

speċjalizzati f'kooperazzjoni transfruntiera li jistgħu jkunu konxji wkoll ta' 

soluzzjonijiet effettivi li jinstabu f'postijiet oħrajn fl-Unjoni għal kwistjoni 

paragunabbli wkoll ikunu jistgħu jibdew inizjattiva. Sabiex tinħoloq sinerġija ta' 

korpi direttament affettwati mill-ostaklu u dawk esperti fil-kooperazzjoni 

transfruntiera b'mod ġenerali, il-gruppi kollha jistgħu jinizjalaw il-Mekkaniżmu 

b'mod konġunt.



(17) Jenħtieġ li l-attur ewlieni fl-Istati Membri mitluba li jikkonkludu Impenn jew 

Dikjarazzjoni ikunu l-Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera li għandhom 

jikkollaboraw mal-awtoritajiet kompetenti kollha fl-Istat Membru tagħhom u mal-

kontroparti tagħhom fl-Istat Membru ġar. Jenħtieġ li jkun stabbilit ukoll b'mod ċar li 

l-Punti ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera jistgħu jiddeċiedu jekk għandhiex titnieda 

proċedura li twassal għall-konklużjoni ta' Impenn jew Dikjarazzjoni jew jekk tkunx 

diġà nstabet soluzzjoni għal ostaklu legali wieħed jew aktar li tista' tiġi applikata. 

Min-naħa l-oħra jenħtieġ li jiġi stabbilit ukoll li l-Istat Membru li d-dispożizzjonijiet 

legali tiegħu għandhom jiġu applikati fl-Istat Membru l-ieħor jista' jirrifjuta tali 

applikazzjoni barra mit-territorju tiegħu. Jenħtieġ li kwalunkwe deċiżjoni tkun 

debitament iġġustifikata u kkomunikata fi żmien xieraq lis-sħab kollha. [Em. 8]

(18) Jenħtieġ li dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli ddettaljati dwar l-implimentazzjoni, 

l-applikazzjoni u l-monitoraġġ ta’ Impenji u Dikjarazzjonijiet li għandhom jiġu 

konklużi u ffirmati.



(19) Jenħtieġ li l-implimentazzjoni ta' Impenn b'awtoeżekuzzjoni jikkonsisti fl-

applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet nazzjonali ta' Stat Membru ieħor fil-kuntest tal-

implimetazzjoni ta' proġetti konġunti. Jenħtieġ li dan ikun ifisser jew l-emenda ta' 

atti amministrattivi legalment vinkolanti li diġà ġew adottati b'mod konformi mad-

dritt nazzjonali ġeneralment applikabbli b'mod normali jew, fejn dan ikun għadu ma 

sarx, l-adozzjoni ta' atti amministrattivi ġodda bbażati fuq il-leġiżlazzjoni ta' Stat 

Membru ieħor fi skadenza miftiehma mas-sħab kollha sabiex ikunu jistgħu jitniedu 

proġetti konġunti fi żmien xieraq. Jekk diversi awtoritajiet ikunu responsabbli kull 

waħda għal aspetti differenti ta' xi ostaklu legali kumpless, jenħtieġ li l-Impenn ikun 

akkumpanjat minn skeda ta' żmien għal kull wieħed minnhom. Jenħtieġ li r-rispett 

tal-prinċipju tas-sussidjarjetà, l-adozzjoni u t-trażmissjoni ta' dawk l-atti 

amministrattivi ġodda jew emendati jsegwu l-liġi nazzjonali dwar proċeduri 

amministrattivi. [Em. 9]

(20) Jenħtieġ li l-implimentazzjoni ta’ Dikjarazzjonijiet tkun tikkonsisti prinċipalment fil-

preparazzjoni u l-preżentazzjoni ta' proposta leġiżlattiva sabiex temenda l-liġi 

nazzjonali eżistenti jew tidderoga minnha. Wara l-adozzjoni, jenħtieġ li dawk l-

emendi jew derogi jsiru pubbliċi u mbagħad jiġu implimentati wkoll bħall-Impenji 

permezz tal-emenda u l-adozzjoni ta' atti amministrattivi legalment vinkolanti.



(21) Fuq il-bażi tal-atti legalment vinkolanti, jenħtieġ li r-rispett tal-obbligi u d-drittijiet 

tad-destinatarji jiġi ssorveljati. Jenħtieġ li l-Istati Membri jitħallew jiddeċiedu jekk 

dik is-sorveljanza għandhiex issir mill-awtoritajiet tal-Istat Membru li jkun 

ittrasferixxa d-dispożizzjonijiet legali tiegħu minħabba li dawk l-awtoritajiet ikunu 

jafu aħjar dawk ir-regoli jew jekk dik is-sorveljanza għandhiex issir mill-awtoritajiet 

tal-Istat Membru fejn dawk id-dispożizzjonijiet se jkunu applikati minħabba li dawk 

l-awtoritajiet ikunu jafu aħjar il-kumplament tas-sistema legali tal-Istati Membri li 

jagħmlu l-impenn u l-liġi li tirregola d-destinatarji.



(22) Jenħtieġ li l-protezzjoni ta' persuni residenti fir-reġjuni transfruntiera direttament jew 

indirettament affettwati mill-applikazzjoni u l-monitoraġġ ta' xi Impenn u l-

leġiżlazzjoni emendata skont xi Dikjarazzjoni, li jqisu li jkun sarilhom dannu 

minħabba atti jew ommissjonijiet mill-applikazzjoni, tiġi ċċarata. Kemm fil-każ ta’ 

Impenji kif ukoll ta’ Dikjarazzjonijiet, il-liġi tal-Istat Membru ġar tkun applikata fl-

Istat Membru li jikkommetti kif inkorporata fil-leġiżlazzjoni tiegħu stess u jenħtieġ 

għalhekk li l-protezzjoni legali tkun f’idejn il-qrati tal-Istati Membri li jikkommettu 

anki meta l-persuni jkollhom ir-residenza legali tagħhom fl-Istat Membru li 

jittrasferixxi. Jenħtieġ li l-istess prinċipju japplika għar-rimedju legali kontra l-Istat 

Membru li l-att amministrattiv tiegħu huwa kkontestat. Madankollu, jenħtieġ li jiġi 

applikat approċċ differenti għar-rimedju legali kontra l-monitoraġġ tal-applikazzjoni 

tal-Impenn jew id-Dikjarazzjoni. Jekk awtorità mill-Istat Membru li jittrasferixxi 

tkun aċċettat li tissorvelja l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet legali emendati tal-

Istat Membru li jagħmel impenn u tista' taġixxi fir-rigward ta' persuni residenti fiż-

żona transfuntiera f'isem l-awtoritajiet tal-Istat Membru li jagħmel impenn, iżda 

f'isimha stess, jenħtieġ li l-qrati kompetenti jkunu dawk tal-Istat Membru fejn dawk 

il-persuni għandhom ir-residenza legali tagħhom. Min-naħa l-oħra, meta l-awtorità 

kompetenti li tittrasferixxi ma tkunx tista taġixxi f'isimha, iżda f'isem l-awtorità 

kompetent li tagħmel l-impenn, jenħtieġ li l-qrati kompetenti jkunu dawk tal-Istat 

Membru li jagħmel l-impenn, irrispettivament mir-residenza legali tal-persuna.



(23) Jenħtieġ li dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli dwar l-implimentazzjoni tiegħu, il-

monitoraġġ tal-applikazzjoni tiegħu u dwar l-obbligi tal-Istati Membri fir-rigward 

tar-regoli ta' implimentazzjoni nazzjonali tagħhom.

(24) Sabiex jiġi stabbilit database skont l-Artikolu 787, jenħtieġ li jiġu kkonferiti setgħat 

ta’ implimentazzjoni fuq il-Kummissjoni sabiex tkun tista’ tistabbilixxi regoli dwar 

it-tħaddim tiegħu, dwar il-protezzjoni tad-data u l-mudell li għandu jintuża meta l-

informazzjoni dwar l-implimentazzjoni u dwar l-użu tal-Mekkaniżmu tintbagħat 

mill-Punti ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera. Jenħtieġ li dawn is-setgħat jiġu 

eżerċitati f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew 

u tal-Kunsill1. Jenħtieġ li għal skopijiet prattiċi u ta' koordinazzjoni, il-"Kumitat ta' 

Koordinazzjoni għall-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej" ikun il-kumitat 

kompetenti għall-proċedura tal-adozzjoni tal-atti ta’ implimentazzjoni. [Em. 10]

(25) Ir-regoli nazzjonali ta' implimentazzjoni għandhom jispeċifikaw liema reġjuni tal-

fruntiera ta' Stat Membru partikolari huma koperti mill-Impenn jew Dikjarazzjoni. 

Konsegwentement, il-Kummissjoni se tkun f'pożizzjoni li tivvaluta jekk, għall-

fruntiera li ma tkunx imsemmija, l-Istati Membri ikunx għażel mekkaniżmu 

differenti. [Em. 11]

1 Ir-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' implimentazzjoni (ĠU L 
55, 28.2.2011, p. 13).



(26) Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 

rikonoxxuti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b’mod 

partikolari d-dritt għall-protezzjoni tad-data personali (l-Artikolu 8), id-dritt għall-

edukazzjoni (l-Artikolu 14), il-libertà li tintgħażel okkupazzjoni u d-dritt għax-

xogħol (l-Artikolu 15), b'mod partikolari l-libertà tat-tiftix ta’ impjieg, li jiġi eżerċitat 

id-dritt ta' stabbiliment u li jiġu pprovduti servizzi f'kull Stat Membru, il-libertà ta' 

impriża (l-Artikolu 16), l-aċċess għas-sigurtà soċjali u assistenza soċjali (l-

Artikolu 34), l-aċċess għall-kura tas-saħħa (l-Artikolu 35), u l-aċċess għal servizzi ta' 

interess ekonomiku ġenerali (l-Artikolu 36) u livell għoli ta' protezzjoni ambjentali 

b'mod konformi mal-prinċipju ta' żvilupp sostenibbli (l-Artikolu 37). [Em. 12]



(27) Jenħtieġ li l-kundizzjonijiet għall-kooperazzjoni territorjali jinħolqu skont il-

prinċipju tas-sussidjarjetà stabbilit fl-Artikolu 5(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea 

(TUE). L-Istati Membri wettqu inizjattivi individwali, bilaterali jew saħansitra 

multilaterali sabiex isolvu ostakli legali tal-fruntiera. Madankollu, dawk il-

mekkaniżmi ma jeżistux fl-Istati Membri kollha jew mhux għall-fruntieri kollha ta' 

Stat Membru partikolari. L-istrumenti ta' finanzjament (prinċipalment Interreg) u l-

istrumenti legali (prinċipalment REKT) ipprovduti fil-livell tal-Unjoni issa ma kinux 

biżżejjed sabiex jiġu solvuti ostakli legali tal-fruntiera madwar l-Unjoni. L-objettivi 

tal-azzjoni proposta konsegwentement ma jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-

Istati Membri, kemm f'livell ċentrali jew f'livell reġjonali u lokali, iżda pjuttost, 

minħabba l-iskala jew l-effetti tal-azzjoni proposta, jistgħu jinkisbu aħjar fil-livell 

tal-Unjoni. Għaldaqstant, hija meħtieġa azzjoni ulterjuri mil-leġiżlatur tal-Unjoni.



(28) kont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit fl-Artikolu 5(4) TUE, il-kontenut u 

l-forma tal-azzjoni tal-Unjoni jenħtieġ li ma jaqbżux dak li huwa meħtieġ sabiex 

jintlaħqu l-għanijiet tat-Trattati. L-użu tal-Mekkaniżmu speċifiku stabbilit b'dan ir-

Regolament biex jiġu solvuti l-ostakli legali fir-reġjuni transfruntiera huwa 

volontarju u bl-ebda mod ma jipprekludi l-użu ta' strumenti komparabbli 

alternattivi. Jekk Stat Membru jiddeċiedi, rigward fruntiera speċifika proġett 

konġunt speċifiku ma' Stat Membru ġar wieħed jew aktar, li jkompli jsolvi ostakli 

legali f'reġjun transfruntiera speċifiku bil-mekkaniżmi effettivi li jkun stabbilixxa fil-

livell nazzjonali jew li jkun stabbilixxa b'mod formali jew b'mod informali, flimkien 

ma' Stat Membru ġar wieħed jew aktar, il-Mekkaniżmu stabbilit skont dan ir-

Regolament ma għandux għalfejn jintgħażel. Bl-istess mod, meta Stat Membru 

jiddeċiedi, rigward fruntiera speċifika proġett konġunt speċifiku ma' Stat Membru 

ġar wieħed jew aktar, biex jingħaqad ma' mekkaniżmu effettiv eżistenti stabbilit 

b'mod formali jew b'mod informali minn wieħed mill-Istati Membri ġirien jew aktar, 

sakemm dak il-mekkaniżmu jippermetti l-adeżjoni, għal darb'oħra, il-Mekkaniżmu 

mwaqqaf skont dan ir-Regolament ma għandux għalfejn jintgħażel. Fl-aħħar nett, 

meta Stat Membru jiddeċiedi flimkien ma' Stat Membru ġar jew Stati Membri 

ġirien, li jwaqqaf b'mod formali jew b'mod informali mekkaniżmu effikaċi ġdid 

biex jiġu solvuti l-ostakli legali li jxekklu l-implimentazzjoni ta' proġett konġunt 

f'reġjuni transfruntiera, il-Mekkaniżmu mwaqqaf skont dan ir-Regolament ma 

għandux għalfejn jintgħażel. Għalhekk, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn 

dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu l-għanijiet tiegħu għal dawk ir-reġjuni 

transfruntiera, li għalihom l-Istati Membri ma għandhom l-ebda mekkaniżmu 

effiċjenti sabiex isolvu l-ostakli legali fis-seħħ. [Em. 13]



(28a) Jenħtieġ li dan ir-Regolament ikun konformi mal-prinċipju ta' sussidjarjetà. Ma 

jaffettwax, bi kwalunkwe mod, is-sovranità tal-Istati Membri u ma jikkontradixxix 

il-kostituzzjonijiet tagħhom. [Em. 14]

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 1

Suġġett

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi mekkaniżmu volontarju li jippermetti l-

applikazzjoni fi Stat Membru wieħed, fir-rigward ta' reġjun proġett konġunt singolu 

f'reġjun transfruntier, tad-dispożizzjonijiet legali minn Stat Membru ieħor, fejn l-

applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet legali ta' dak tal-ewwel tkun tikkostitwixxi 

ostaklu wieħed jew aktar mill-ostakli legali li jfixkel jfixklu l-implimentazzjoni ta' xi 

Proġett konġunt ("il-Mekkaniżmu"). [Em. 15]



2. Il-mekkaniżmu għandu jikkonsisti f’waħda minn dawn il-miżuri li ġejjin: 

(a) il-konklużjoni ta’ Impenn Ewropew Transfruntier, li jaħdem 

b’awtoeżekuzzjoni,

(b) il-konklużjoni ta’ Dikjarazzjoni Ewropea Transfruntiera li tkun teħtieġ 

proċedura leġiżlattiva fl-Istat Membru. 

3. Dan ir-Regolament jistipula wkoll 

(a) l-organizzazzjoni u l-kompiti tal-Punti ta' Koordinazzjoni Transfruntiera 

fl-Istati Membri,

(b) ir-rwol ta' koordinazzjoni tal-Kummissjoni fir-rigward tal-Mekkaniżmu,

(c) il-protezzjoni legali ta' persuni residenti f'reġjun transfruntier jew dawk li 

jgħixu hemm għal perjodu limitat fir-rigward tal-Mekkaniżmu. [Em. 16]



Artikolu 2

Kamp ta’ applikazzjoni

1. Dan ir-Regolament japplika għal reġjuni trasnfruntiera kif definiti fil-punt (1) tal-

Artikolu 3. 

2. Jekk Stat Membru jinkludi diversi entitajiet territorjali b'setgħat leġiżlattivi, dan ir-

Regolament għandu japplika għal dawk l-entitajiet territorjali, inklużi l-awtoritajiet i 

jew id-dispożizzjonijiet legali tagħhom.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1) "reġjun transfruntier" tfisser it-territorju kopert minn reġjuni tal-fruntiera fuq l-art 

jew fil-baħar ġirien f'żewġ Stati Membri jew aktar f'reġjuni tal-livell 3 NUTS; 

[Em. 17]



(2) "proġett konġunt" tfisser kwalunkwe oġġett ta' infrastruttura b'impatt f'reġjun 

transfruntier partikolari jew kwalunkwe servizz ta' interess ekonomiku ġenerali 

pprovdut f'reġjun transfruntier partikolari, irrispettivament minn jekk dan l-impatt 

jinħassx fiż-żewġ naħat tal-fruntiera jew f'naħa waħda tagħha biss; [Em. 18]

(3) "dispożizzjoni legali" tfisser kwalunkwe dispożizzjoni, regola jew prattika 

amministrattiva legali jew amministrattiva applikabbli għal proġett konġunt, 

irrispettivament minn jekk ikunux adottati jew implimentati minn korp leġiżlattiv 

jew eżekuttiv;

(4) “ostaklu legali” tfisser kwalunkwe dispożizzjoni legali fir-rigward tal-ippjanar, l-

iżvilupp, il-persunal, il-finanzjament jew il-funzjonament ta’ proġett konġunt li 

jostakola l-potenzjal inerenti ta’ reġjun tal-fruntiera meta jkun hemm interazzjoni 

minn naħa għal oħra tal-fruntiera;

(5) “inizjatur” tfisser l-attur li jidentifika l-ostaklu wieħed jew aktar mill-ostakli legali u 

jiskatta l-Mekkaniżmu billi jippreżenta dokument ta’ inizjattiva; [Em. 19]

(6) "dokument ta' inizjattiva" tfisser id-dokument ippreparat minn inizjatur wieħed jew 

aktar sabiex jinbeda l-Mekkaniżmu;



(7) "Stat Membru li jagħmel impenn" tfisser l-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jkunu 

se jiġu applikati dispożizzjonijiet legali waħda jew aktar minn Stat Membru li 

jittrasferixxi taħt xi Impenn Ewropew Transfruntier (“Impenn”) jew Dikjarazzjoni 

Ewropea Transfruntiera (“Dikjarazzjoni”) jew fejn, fin-nuqqas ta' dispożizzjoni legali 

xierqa fil-qafas legal, tkun se tiġi stabbilita soluzzjoni legali ad hoc;

(8) "Stat Membru li jittrasferixxi" tfisser l-Istat Membru li d-disposizzjonijiet legali 

tiegħu jkunu se japplikaw fl-Istat Membru li jagħmel impenn taħt xi Impenn jew 

Dikjarazzjoni;

(9) "awtorità kompetenti li tagħmel impenn" tfisser l-awtorità fl-Istat Membru li jagħmel 

impenn li tkun kompetenti sabiex taċċetta l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet legali 

tal-Istat Membru li jittrasferixxi fit-territorju tiegħu taħt xi Impenn partikolari jew, 

fil-każ ta' Dikjarazzjoni, sabiex timpenja ruħha li tibda l-proċedura meħtieġa għal 

deroga mid-dispożizzjonijiet legali domestiċi tagħha;

(10) "awtorità kompetenti li tittrasferixxi" tfisser l-awtorità fl-Istat Membru li 

jittrasferixxi, kompetenti għall-adozzjoni tad-dispożizzjonijiet legali li jkunu se jiġu 

applikati fl-Istati Membru li jagħmel impenn u għall-applikazzjoni tagħhom fit-

territorju tagħha stess, jew għat-tnejn li huma;



(11) "żona ta' applikazzjoni" tfisser iż-żona fl-Istat Membru li jagħmel impenn fejn 

għandha tapplika d-dispożizzjoni legali tal-Istat Membru li jittrasferixxi jew 

soluzzjoni legali ad hoc.

Artikolu 4

L-opzjonijiet tal-Istati Membri biex isolvu ostakli legali

1. Kull Stat Membru għandu L-Istati Membri jistgħu jew jagħżel il-Mekkaniżmu 

jagħżlu l-Mekkaniżmu jew inkella jagħżel jagħżlu modi eżistenti oħra sabiex isolvi 

isolvu ostakli legali li jfixklu l-implimentazzjoni ta' xi proġett konġunt f'reġjuni 

transfruntiera ma’ Stat Membru ġar, wieħed, jew aktar. [Em. 20]

2. Stat Membru jista' , fir-rigward ta' fruntiera speċifika proġett konġunt f'reġjuni 

transfruntiera, ma' Stat Membru ġar wieħed jew aktar,  jingħaqad ma' mod effettiv 

eżistenti stabbilit b'mod formali jew b'mod informali minn Stat Membru ġar wieħed 

jew aktar jew għandu japplika l-Mekkaniżmu fir-rigward tad-Dikjarazzjoni. 

[Em. 21]



3. L-Istati Membri jistgħu wkoll jużaw japplikaw il-Mekkaniżmu f'reġjuni 

transfruntiera fuq fruntieri marittimi jew fir-reġjuni transfruntiera għal proġett 

konġunt f'reġjun transfruntier bejn Stat Membru wieħed jew aktar u pajjiż terz 

pajjiżi terzi wieħed jew aktar jew pajjiż jew territorju barrani wieħed jew aktar fuq 

bażi volontarja lill-partijiet ikkonċernati. [Em. 22]

4. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bi kwalunkwe deċiżjoni 

meħuda skont dan l-Artikolu.

Artikolu 5

Punti ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera

1. Jekk Kull Stat Membru jagħżel il-Mekkaniżmu, huwa għandu jistabbilixxi għandu 

jistabbilixxi jew jagħżel Punti ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera, wieħed jew aktar, 

b’wieħed mill-modi li ġejjin: [Em. 23]

(a) jinnomina, fil-livell nazzjonali jew reġjonali jew fiż-żewġ livelli, Punt ta’ 

Koordinazzjoni Transfruntiera bħala korp separat;



(b) jistabbilixxi Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera fi ħdan awtorità jew korp 

eżistenti, fil-livell nazzjonali jew reġjonali;

(c) jafda awtorità jew korp xierqa bil-kompiti addizzjonali bħala Punt ta’ 

Koordinazzjoni Transfruntiera nazzjonali jew reġjonali.

2. L-Istati Membri li jikkommettu u l-Istati Membri li jittrasferixxu għandhom 

jiddeterminaw ukoll:

(a) jekk ikunx il-Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera jew xi awtorità 

kompetenti li tagħmel impenn/tittrasferixxi li jistgħu jikkonkludu u jiffirmaw 

Impenn, u jiddeċiedu d-dritt nazzjonali applikabbli li minnu tkun se ssir deroga 

mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dak l-Impenn; jew

(b) jekk ikunx il-Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera jew xi awtorità 

kompetenti li tagħmel impenn/tittrasferixxi li jistgħu jiffirmaw Dikjarazzjojni u 

jiddikjaraw formalment fiha li l-awtorità kompetenti li tagħmel impenn tkun se 

tagħmel dak li hu meħtieġ sabiex atti leġiżlattivi jew atti oħra jittieħdu mill-

korpi leġiżlattivi kompetenti f'dak l-Istat Membru sa skadenza partikolari.



3. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar il-Punti ta’ 

Koordinazzjoni Transfruntiera maħtura sad-data tal-bidu tal-applikazzjoni ta’ dan ir-

Regolament.

Artikolu 6

Il-kompiti tal-Punti ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera 

1. Kull Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera għandu jkollu mill-inqas il-kompiti li 

ġejjin:

(a) jimplimenta l-proċedura stabbilita fl-Artikoli 10 u 11;

(b) jikkoordina l-preparazzjoni, l-iffirmar, l-implimentazzjoni u s-sorveljanza 

għall-Impenji u d-Dikjarazzjonijiet li jikkonċernaw it-territorju tal-Istat 

Membru tiegħu;

(c) jibni u jwettaq manutenzjoni ta' database li tkopri l-Punti ta’ Koordinazzjoni 

Transfruntiera kollha li jikkonċernaw it-territorju tal-Istat Membru tiegħu;

(d) jikkollabora, fejn ikunu jeżistu, mal-Punti ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera fl-

Istat jew Stati Membri ġirien u mal-Punti ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera 

f’entitajiet territorjali oħra b'setgħat leġiżlattivi tal-Istat Membru tiegħu jew 

Stat Membru ieħor; [Em. 24]



(e) jikkollabora mal-Kummissjoni;

(f) jagħti l-għajnuna tiegħu lill-Kummissjoni rigward id-database dwar id-

Dikjarazzjonijiet u l-Impenji.

2. Kull Stat Membru jew kull entità territorjali b'setgħat leġiżlattivi f'dak l-Istat 

Membru tista' tiddeċiedi li tafda l-Punt ta’ Koordinazjoni Transfruntiera rispettiv 

anki bil-kompiti li ġejjin: 

(a) fejn applikabbli, li jikkonkludi Impenji jew Dikjarazzjonijiet skont l-Artikoli 

16(2) u 17(2);

(b) b'talba minn inizjatur partikolari, jappoġġa lil dak l-inizjatur billi, fost affarijiet 

oħrajn, jidentifika l-awtorità kompenenti li tagħmel impenn fl-istess Stat 

Membru jew l-awtorità kompetenti li tittrasferixxi fi Stat Membru ieħor;

(c) b'talba minn awtorità kompetenti partikolari li tagħmel impenn li tkun tinsab fi 

Stat Membru ieħor mingħajr il-Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera tiegħu 

stess, iwettaq l-analiżi preliminari ta' dokument ta' inizjattiva; [Em. 25]



(d) jissorvelja l-implimentazzjoni tal-Impenji u d-Dikjarazzjonijiet kollha li 

jikkonċernaw it-territorju tal-Istat Membru tiegħu;

(e) ifakkar lill-awtorità kompetenti li tagħmel impenn biex tkun konformi mal-

iskadenzi kif stabbiliti f'xi Impenn jew Dikjarazzjoni u jitlob risposta fi 

skadenza partikolari;

(f) jinforma lill-awtorità li tissorvelja l-awtorità kompetenti li tagħmel impenn 

dwar l-iskadenzi maqbuża kif stabbilit f'xi Impenn jew Dikjarazzjoni.

3. Jekk mill-inqas wieħed fost ostakli legali oġrajn ikun jikkonċerna kwistjoni ta' 

kompetenza leġiżlattiva fil-livell nazzjonali, il-Punt ta’ Koordinazzjoni 

Transfruntiera nazzjonali għandu jieħu f’idejh il-kompiti stabbiliti fl-Artikoli minn 9 

sa 17 u jikkoordina mal-Punt jew Punti ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera reġjonali 

rilevanti fl-istess Stat Membru, sakemm l-Istat Membru ma jkunx iddeċieda li l-

kompiti stabbiliti fl-Artikoli minn 14 sa 17 għandhom jiġu afdati f’idejn awtorità 

kompetenti li tagħmel impenn fil-livell nazzjonali.



4. Jekk l-ebda wieħed mill-ostakli legali ma jkun jikkonċerna kwistjoni ta' kompetenza 

leġiżlattiva fil-livell nazzjonali, il-Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera kompetenti 

reġjonali għandu jieħu f’idejh il-kompiti stabbiliti fl-Artikoli minn 9 sa 17 u 

jikkoordina mal-Punt jew Punti ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera reġjonali fl-istess 

Stati Membri, fil-każijiet fejn ikun hemm aktar minn entità territorjali waħda li tkun 

ikkonċernata mill-proġett konġunt, sakemm l-Istat Membru ma jkunx iddeċieda li l-

kompiti stabbiliti fl-Artikoli minn 14 sa 17 għandhom jiġu fdati f’idejn Punt ta’ 

Koordinazzjoni Transfruntiera nazzjonali. Dan il-Punt ta’ Koordinazzjoni 

Transfruntiera reġjonali kompetenti għandu jżomm lill-Punt ta’ Koordinazzjoni 

Transfruntiera nazzjonali infurmat dwar kwalunkwe Impenn jew Dikjarazzjoni.

Artikolu 7

Ir-rwol ta' koordinazzjoni tal-Kummissjoni

1. Il-Kummissjoni għandha twettaq il-kompiti ta' koordinazzjoni li ġejjin:

(a) tikkoordina mal-Punti ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera;

(b) tippubblika toħloq, tippubblika u żżomm lista bażi ta' data aġġornata tal-Punti 

ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera nazzjonali u reġjonali kollha; [Em. 26]



(c) tistabbilixxi u żżomm databse tal-Impenji u d-Dikjarazzjonijiet kollha.

1a. Il-Kummissjoni għandha tħejji strateġija ta' komunikazzjoni ta' appoġġ bil-għan 

li:

(a) tippromwovi l-iskambju ta' prattiki tajba;

(b) tipprovdi informazzjoni prattika u interpretazzjoni tas-suġġett u l-enfasi 

tematika ta' dan ir-Regolament; u

(c) tiċċara l-proċedura preċiża għall-konklużjoni ta' Impenn jew Dikjarazzjoni. 

[Em. 27]

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni fir-rigward tal-

funzjonament tad-database li ssir referenza għaliha fil-punt (c) tal-paragrafu 1 u l-

formoli li għandhom jintużaw meta tiġi ppreżentata informazzjoni dwar l-

implimentazzjoni u dwar l-użu tal-Mekkaniżmu minn xi Punti ta’ Koordinazzjoni 

Transfruntiera. Dak l-att ta' implimentazzjoni għandu jiġi adottat f'konformità mal-

proċedura ta' konsulenza msemmija fl-Artikolu 23(2).



KAPITOLU II

Proċedura għall-konklużjoni ta’ Impenn jew għall-iffirmar ta’ Dikjarazzjoni

Artikolu 8

Preparazzjoni u preżentazzjoni tad-dokument ta' inizjattiva

1. L-inizjatur għandu jidentifika l-ostaklu wieħed jew aktar mill-ostakli legali fir-

rigward tal-ippjanar, l-iżvilupp, il-persunal, il-finanzjament jew it-tħaddim ta' proġett 

konġunt. [Em. 28]

2. L-inizjatur għandu jkun wieħed minn dawn li ġejjin: 

(a) il-korp pubbliku jew privat responsabbli għall-inizjazzjoni jew responsabbli 

kemm għall-inizjazzjoni u għall-implimentazzjoni ta' proġett konġunt; 

(b) l-awtorità jew awtoritajiet lokali jew reġjonali li jinsabu f'reġjun transfruntier 

partikolari jew li jeżerċitaw setgħa pubblika f'dak ir-reġjun transfruntier; 



(c) korp b'personalità ġuridika jew mingħajrha stabbilit għal kooperazzjoni 

transfruntiera li jkun jinsab jew ikopri, mill-inqas parzjalment, reġjun 

transfruntier partikolari, inklużi raggruppamenti Ewropej ta' kooperazzjoni 

territorjali skont ir-Regolament (KE) Nru 1082/2006, l-Ewroreġjuni, l-Euregios 

u korpi simili; 

(d) organizzazzjoni stabbilita f'isem reġjuni transfruntiera bil-għan li tippromwovi 

l-interessi ta' territorji transfruntiera u tiffaċilita n-netwerking ta' atturi u l-

iskambju ta' esperjenzi, bħall-Assoċjazzjoni ta' Reġjuni mal-Fruntieri Ewropej, 

il- Mission Opérationnelle Transfrontalière jew is-Servizz tal-Ewropa Ċentrali 

għall-Inizjattivi Transfruntiera; jew

(e) għadd ta’ entitajiet imsemmija fil-punti minn (a) sa (d) b'mod konġunt.

3. L-inizjatur għandu jipprepara dokument ta' inizjattiva abbozzat skont l-Artikolu 9.

4. L-inizjatur għandu jippreżenta d-dokument ta' inizjattiva lill-Punt ta’ Koordinazzjoni 

Transfruntiera kompetenti tal-Istat Membru li jagħmel impenn u jibgħat kopja lill-

Punti ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera tal-Istat Membru li jittrasferixxi.



Artikolu 9

Kontenut tad-dokument ta' inizjattiva

1. Id-dokument ta’ inizjattiva għandu jinkludi mill-inqas l-elementi li ġejjin:

(a) deskrizzjoni tal-proġett konġunt u tal-kuntest tiegħu, tal-ostaklu ta' wieħed jew 

aktar mill-ostakli legali korrispondenti fl-Istat Membru li jikkommetti jagħmel 

impenn kif ukoll tar-raġunar għas-soluzzjoni tal-ostaklu ta' wieħed u aktar 

mill-ostakli legali; [Em. 29]

(b) lista tad-dispożizzjonijiet legali speċifiċi tal-Istat Membru li jittrasferixxi li 

jsolvu l-ostaklu wieħed jew aktar mill-ostakli legali jew, jekk ma tkunx teżisti 

dispożizzjoni legali xierqa, proposta għal soluzzjoni legali ad hoc; [Em. 30]

(c) ġustifikazzjoni għaż-żona ta' applikazzjoni;

(d) it-tul previst jew, fejn iġġustifikat kif dovut, id-dewmien illimitat tagħha;

(e) lista tal-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti li tagħmel impenn;



(f) lista tal-awtorità jew awtoritajiet kompetenti li jittrasferixxu.

2. Iż-żona ta' applikazzjoni għandha tkun limitata għall-minimu meħtieġ għall-

implimentazzjoni effettiva tal-proġett konġunt.

Artikolu 10

Analiżi preliminari tad-dokument ta' inizjattiva mill-Istat Membru jew l-Istati Membri li 

jikkommetti jagħmlu impenn jew li jittrasferixxu [Em. 31]

1. Il-Punt ta' Koordinazzjoni Transfruntiera kompetenti tal-Istat Membru li jagħmel 

impenn għandu janalizza d-dokument ta' inizjattiva. Huwa għandu jikkollabora mal-

awtoritajiet kollha kompetenti li jagħmlu impenn u mal-Punti ta' Koordinazzjoni 

Transfruntiera nazzjonali jew, fejn rilevanti, reġjonali oħra fl-Istat Membru li 

jikkommetti jagħmel impenn u mal-Punti ta' Koordinazzjoni Transfruntiera 

nazzjonali fl-Istat Membru li jittrasferixxi. [Em. 32]

1a. Fi żmien tliet xhur wara li jirċievi d-dokument ta' inizjattiva, il-Punt ta' 

Koordinazzjoni Transfruntiera kompetenti tal-Istat Membru li jittrasferixxi 

għandu jibgħat ir-reazzjoni preliminari tiegħu lill-Punt ta' Koordinazzjoni 

Transfruntiera kompetenti tal-Istat Membru li jagħmel impenn. [Em. 33]



2. Fi żmien tliet sitt xhur wara li jirċievi d-dokument ta’ inizjattiva, il-Punt ta’ 

Koordinazzjoni Transfruntiera tal-Istat Membru li jagħmel impenn għandu jieħdu 

waħda jew aktar mill-azzjonijiet li ġejjin, li għandhom jiġu trasmessi lill-inizjatur bil-

miktub: [Em. 34]

(a) jinforma lill-inizjatur li d-dokument ta' inizjattiva ġie ppreparat skont l-

Artikolu 9 u għalhekk huwa ammissibbli;

(b) jitlob, jekk meħtieġ, li jintbagħat dokument ta' inizjattiva rivedut jew 

informazzjoni speċifika addizzjonali filwaqt li jiġi spjegat għaliex u f'liema 

aspett id-dokument ta' inizjattiva ma jkunx meqjus bħala suffiċjenti;

(c) jinforma lill-inizjatur dwar il-valutazzjoni tiegħu li m'hemm l-ebda ostaklu 

legali waqt li jistipula r-raġunijiet u jirreferi wkoll għall-mezzi ta' rimedju 

legali kontra dik id-deċiżjoni skont il-liġi tal-Istat Membru li jagħmle impenn;

(d) jinforma lill-inizjatur dwar il-valutazzjoni tiegħu li l-ostaklu wieħed jew aktar 

mill-ostakli legali jikkonsisti jikkonsistu f'wieħed mill-każijiet elenkati fl-

Artikolu 12(4) u jiddeskrivi l-impenn tal-awtorità kompetenti li tagħmel 

impenn, biex tbiddel jew tadatta dak l-ostaklu legali; [Em. 35]



(e) jinforma lill-inizjatur dwar il-valutazzjoni tiegħu li l-ostaklu wieħed jew aktar 

mill-ostakli legali jikkonsisti jikkonsistu f'waħda mis-sitwazzjonijiet taħt l-

Artikolu 12(4) filwaqt li jispjega r-raġunijiet tiegħu sabiex jirrifjuta li jbiddel 

jew jadatta dak l-ostaklu legali u jirreferi għall-mezzi ta' rimedju legali kontra 

dik id-deċiżjoni skont il-liġi tal-Istat Membru li jagħmel impenn; [Em. 36]

(f) jagħmel impenn favur l-inizjatur biex tinstab soluzzjoni għall-ostaklu jew l-

ostakli legali fi żmien sitt xhur, jew billi jiffirma Impenn mal-Punt ta’ 

Koordinazzjoni Transfruntiera tal-Istat Membru li jittrasferixxi jew mal-

awtorità kompetenti li tittrasferixxi, kif maħtura mill-Istat Membru li 

jittrasferixxi, jew billi jipproponi soluzzjoni legali ad hoc fil-qafas legali tal-

Istat Membru li jagħmel impenn;

(fa) jorjenta mill-ġdid l-inizjatur biex jagħżel mekkaniżmu eżistenti kif imsemmi 

fl-Artikolu 4(2) biex isolvi wieħed jew aktar mill-ostakli legali li qed ifixklu l-

implimentazzjoni tal-proġett konġunt jew jittrasmetti direttament d-dokument 

ta' inizjattiva lill-entità kompetenti fil-qafas tal-mekkaniżmu korrispondenti; 

[Em. 37]



(fb) jinforma lill-inizjatur li wieħed jew aktar mill-Istati Membri kkonċernati ddeċidew 

li ma jsolvux wieħed jew aktar mill-ostakli legali identifikati mill-inizjatur filwaqt li 

jagħtu r-raġunijiet għal dik id-deċiżjoni bil-miktub. [Em. 38]

3. F'każijiet debitament iġġustifikati, l-awtorità kompetenti li tagħmel impenn tista' 

testendi l-iskadenza li ssir referenza għaliha fil-punt (f) tal-paragrafu 2 darba, sa 

massimu ta' sitt xhur u għandha tinforma lill-inizjatur u lill-Istat Membru li 

jittrasferixxi dwar dan, filwaqt li tistabbilixxi r-raġunijiet bil-miktub.

Artikolu 11

Analiżi preliminari tad-dokument ta' inizjattiva mill-Istat Membru li jittrasferixxi

Malli jirċievi dokument ta' inizjattiva, il-Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera kompetenti 

tal-Istat Membru li jittrasferixxi għandu jwettaq ukoll il-kompiti elenkati fl-Artikolu 10(2) u 

jista' jibgħat ir-reazzjoni preliminari tiegħu lill-Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera 

kompetenti tal-Istat Membru li jagħmel impenn. [Em. 39]



Artikolu 12

Segwitu dwar l-analiżi preliminari tad-dokument ta' inizjattiva

1. Jekk il-Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera kompetenti tal-Istati Membri li 

jagħmel impenn jitlob dokument ta' inizjattiva rivedut jew informazzjoni speċifika 

addizzjonali, huwa għandu janalizza d-dokument ta' inizjattiva rivedut jew l-

informazzjoni speċifika addizzjonali jew it-tnejn li huma u, fi żmien tliet sitt xhur 

minn meta jirċevihom, iwettaq l-azzjonijiet bħallikieku d-dokument ta' inizjattiva 

ntbagħat l-ewwel darba. [Em. 40]

2. Jekk il-Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera kompetenti tal-Istat Membri li 

jagħmel impenn jikkunsidra li d-dokument ta' inizjattiva rivedut għadu mhux 

ippreparat skont l-Artikolu 10 jew li l-informazzjoni speċifika addizzjonali għadha 

mhix suffiċjenti, dan għandu jinforma lill-inizjatur bil-miktub, fi żmien tliet sitt xhur 

minn meta jirċievi d-dokument ta' inizjattiva rivedut, dwar id-deċiżjoni tiegħu li 

jtemm il-proċedura. Din id-deċiżjoni għandha tkun iġġustifikata kif xieraq. [Em. 41]



3. Jekk l-analiżi mill-Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera kompetenti tal-Istati 

Membru li jagħmel impenn jew mill-awtorità kompetenti li tagħmel impenn 

tikkonkludi li l-ostaklu wieħed jew aktar mill-ostakli legali deskritt deskritti fid-

dokument ta' inizjattiva huwa bbażat huma bbażati fuq nuqqas ta' ftehim jew 

interpretazzjoni ħażina tal-leġiżlazzjoni rilevanti jew fuq nuqqas ta' informazzjoni 

suffiċjenti dwar il-leġiżlazzjoni rilevanti, il-proċedura tintemm billi l-inizjatur jiġi 

infurmat dwar il-valutazzjoni li ma jkun hemm m'hemm l-ebda ostaklu legali. 

[Em. 42]

4. Jekk l-ostaklu wieħed jew aktar mill-ostakli legali jikkonsisti jikkonsistu biss 

f'dispożizzjoni amministrattiva, regola jew prattika amministrattiva tal-Istat Membru 

li jagħmel impenn jew f'dispożizzjoni amministrattiva, regola jew prattika 

amministrattiva distinta b'mod ċar minn dispożizzjoni adottata skont proċedura 

leġiżlattiva u għalhekk tista' tinbidel jew tiġi adattata mingħajr proċedura leġiżlattiva, 

l-awtorità kompetenti li tagħmel impenn għandha tinforma lill-inizjatur bil-miktub ir-

rieda jew ir-rifjut tagħha li tbiddel jew tadatta d-dispożizzjoni amministrattiva, regola 

jew prattika amministrattiva rilevanti fi żmien tmien xhur. [Em. 43]



5. F'każijiet debitament iġġustifikati, l-awtorità kompetenti li tagħmel impenn tista' 

testendi l-iskadenza li ssir referenza għaliha fil-paragrafu 4 darba, sa massimu ta' 

tmien xhur u għandha tinforma lill-inizjatur u lill-Istat Membru li jittrasferixxi dwar 

dan, filwaqt li tistabbilixxi r-raġunijiet bil-miktub.

Artikolu 13

Il-preparazzjoni tal-abbozz ta’ Impenn jew Dikjarazzjoni

Il-Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera jew l-awtorità kompetenti li tagħmel impenni tal-

Istat Membru li jagħmel impenn għandu jfassal abbozz ta’ Impenn jew abbozz ta’ 

Dikjarazzjoni f’konformità mal-Artikolu 14, fuq il-bażi tad-dokument ta’ inizjattiva. 

Artikolu 14

Il-kontenut tal-abbozz ta’ Impenn jew ta’ Dikjarazzjoni

1. L-abbozz ta’ Impenn għandu jinkludi mill-inqas l-elementi li ġejjin: 

(a) id-deskrizzjoni tal-proġett konġunt u tal-kuntest tiegħu, tal-ostaklu ta' wieħed 

jew aktar mill-ostakli legali korrispondenti kif ukoll tar-raġunar għal 

soluzzjoni tal-ostaklu għas-soluzzjoni ta' wieħed jew aktar mill-ostakli legali; 

[Em. 44]



(b) il-lista tad-dispożizzjoni legali speċifika jew id-dispożizzjonijiet li 

jikkostitwixxu l-ostaklu wieħed jew aktar mill-ostakli legali u li għalhekk 

m'għandhomx japplikaw għall-proġett konġunt; [Em. 45]

(c) iż-żona ta’ applikazzjoni;

(d) it-tul tal-perjodu ta’ applikazzjoni u ġustifikazzjoni għal dak it-tul ta’ żmien;

(e) l-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti li jagħmlu l-impenn;

(f) id-dispożizzjoni legali speċifika tal-Istat Membru li jittrasferixxi li għandha 

tapplika għall-proġett konġunt;

(g) il-proposta tar-riżoluzzjoni legali ad hoc, fejn ma tkun teżisti l-ebda 

dispożizzjoni legali xierqa fil-qafas legali tal-Istat Membru li jittrasferixxi;

(h) l-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti li jittrasferixxu; 

(i) l-awtorità jew l-awtoritajiet mill-Istat Membru li jagħmel impenn kompetenti 

għall-implimentazzjoni u l-monitoraġġ;



(j) l-awtorità jew l-awtoritajiet mill-Istat Membru li jittrasferixxi li huma proposti 

li jiġu maħtura b'mod konġunt għall-implimentazzjoni u l-monitoraġġ;

(k) id-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu;

Id-data tad-dħul fis-seħħ li ssir referenza għaliha fil-punt (k) għandha tkun jew id-

data li fiha ż-żewġ Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera, jew iż-żewġ awtoritajiet 

kompetenti, jkunu ffirmaw jew id-data meta tkun ġiet innotifikata lill-inizjatur

2. B’żieda mal-elementi elenkati fil-paragrafu 1, l-abbozz ta’ Impenn għandu jinkludi 

wkoll data tal-applikazzjoni li tista’ tkun

(a) iffissata għall-istess jum tad-dħul fis-seħħ tiegħu;

(b) iffissata b’effett retroattiv;

(c) differita għal data fil-futur.



3. B’żieda mal-elementi elenkati fil-paragrafu 1, l-abbozz ta’ Dikjarazzjoni għandu 

wkoll jinkludi dikjarazzjoni formali dwar sa liema data jew dati kull awtorità 

kompetenti li tagħmel impenn jkollha tippreżenta proposta formali lill-korp 

leġiżlattiv rispettiv għall-emenda tad-dispożizzjonijiet legali nazzjonali skont dan. 

Id-data li ssir referenza għaliha fl-ewwel subparagrafu ma għandhiex tkun aktar tard 

minn tnax-il xahar wara l-konklużjoni tad-Dikjarazzjoni.

Artikolu 15

Trasmizzjoni tal-abbozzi ta’ Impenn jew ta’ Dikjarazzjoni

1. Jekk l-awtorità kompetenti li tagħmel impenn tkun ippreparat l-abbozz ta’ Impenn 

jew l-abbozz ta’ Dikjarazzjoni, hija għandha tittrażmetti dan l-abbozz lill-Punt ta’ 

Koordinazzjoni Transfruntiera kompetenti tal-Istati Membru li jagħmel impenn:

(a) fi żmien massimu ta' tliet sitt xhur wara li tkun ittrasmettiet informazzjoni 

skont l-Artikolu 10(2) jew l-Artikolu 12(1) u (2); [Em. 46]

(b) fi żmien massimu ta' tmien xhur skont l-Artikolu 12(4) u (5).



2. Jekk il-Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera tal-Istati Membru li jagħmel impenn 

ikun ipprepara l-abbozz ta' Impenn jew l-abbozz ta’ Dikjarazzjoni jew meta jkun 

irċevihom mill-awtorità kompetenti li tikkommetti huwa għandu jittrażmetti dan l-

abbozz lill-Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera tal-Istat Membru li jittrasferixxi fi 

ħdan il-perjodi li ssir referenza għalihom fil-punt (a) jew (b) tal-paragrafu 1.

3. Fiż-żewġ każijiet, għandha wkoll tintbagħat kopja għall-informazzjoni lill-inizjatur. 

Artikolu 16

Kompiti tal-Istat Membru li jittrasferixxi fil-konklużjoni u l-iffirmar tal-Impenn jew fl-

iffirmar tad-Dikjarazzjoni 

1. Il-Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera kompetenti tal-Istat Membru li 

jittrasferixxi għandu jeżamina l-abbozz ta’ Impenn jew l-abbozz ta’ Dikjarazzjoni li 

jkun irċieva skont l-Artikolu 15, fi żmien massimu ta’ tliet sitt xhur wara li jirċievi l-

abbozz u wara li jikkonsulta mal-awtoritajiet kompetenti li jittrasferixxu, jieħdu 

waħda jew aktar mill-azzjonijiet li ġejjin: [Em. 47]



(a) jaqbel mal-abbozz ta' Impenn jew l-abbozz ta’ Dikjarazzjoni, jiffirma żewġ 

kopji oriġinali u jibgħat waħda minnhom lura lill-Punt ta’ Koordinazzjoni 

Transfruntiera tal-Istat Membru li jagħmel impenn;

(b) jaqbel mal-abbozz ta’ Impenn jew mal-abbozz ta’ Dikjarazzjoni, wara li jkun 

ikkoreġa jew issupplimenta l-informazzjoni li ssir referenza għaliha fil-punti (f) 

u (h) tal-Artikolu 14(1), jiffirma żewġ kopji oriġinali tal-abbozz rivedut ta’ 

Impenn jew l-abbozz rivedut ta’ Dikjarazzjoni u jibgħat waħda lura lill-Punt ta’ 

Koordinazzjoni Transfruntiera tal-Istat Membru li jagħmel impenn; 

(c) jirrifjuta li jiffirma l-abbozz ta' Impenn jew l-abbozz ta’ Dikjarazzjoni, u 

jittrażmetti ġustifikazzjoni dettaljata lill-Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera 

kompetenti tal-Istat Membru li jagħmel impenn;

(d) jirrifjuta li jiffirma l-abbozz ta’ Impenn jew l-abbozz ta’ Dikjarazzjoni u 

jibgħat lura abbozz emendat fir-rigward tal-informazzjoni li ssir referenza 

għaliha fil-punti (c), (d) u, fejn rilevanti, (g) tal-Artikolu 14(1), kif ukoll għall-

abbozz ta’ Impenn l-informazzjoni li ssir referenza għaliha taħt l-

Artikolu 14(2), b’ġustifikazzjoni għall-emendi lill-Punti ta’ Koordinazzjoni 

Transfruntiera kompetenti fl-Istat Membru li jagħmel impenn.



2. Fi Stati Membri fejn l-awtorità kompetenti li tittrasferixxi għandha tiffirma Impenn 

jew Dikjarazzjoni, il-Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera tal-Istat Membru li 

jittrasferixxi għandu jibgħat, skont il-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1, iż-żewġ waħda 

miż-żewġ kopji oriġinali ffirmati mill-awtorità kompetenti li tittrasferixxi lill-Punt ta' 

Koordinazzjoni Transfruntiera kompetenti tal-Istat Membru li jagħmel l-impenn. 

[Em. 48]

3. Jekk l-Istat Membru li jittrasferixxi jaqbel, skont il-punt (a) jew (b) tal-paragrafu 1 li 

jiffirma Impenn jew Dikjarazzjoni, huwa għandu, barra minn hekk, espliċitament 

jikkonferma jew jirrifjuta li l-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti li huma proposti 

li jiġu maħtura b’mod konġunt għall-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-Impenn 

jew id-Dikjarazzjoni skont il-punt (j) tal-Artikolu 14(1) għandhom jieħu f’idejhom 

dawk il-kompiti li għandhom jitwettqu fil-qasam ta’ applikazzjoni.



Artikolu 17

Kompiti tal-Istati Membru li jagħmlu impenn fil-konklużjoni u l-iffirmar tal-Impenn jew fl-

iffirmar tad-Dikjarazzjoni

1. Il-Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera kompetenti tal-Istat Membru li jagħmel 

impenn għandu jeżamina r-risposta mibgħuta mill-Punt ta’ Koordinazzjoni 

Transfruntiera kompetenti tal-Istat Membru li jittrasferixxi u jwettaq, fi żmien 

massimu ta' xahar tliet xhur wara li jirċeviha, waħda mill-azzjonijiet li ġejjin jew 

aktar, li għandhom jintbagħtu bil-miktub lill-awtorità kompetenti li tittrasferixxi: 

[Em. 49]

(a) fil-każ tal-punt (a) tal-paragrafu 2 tal-Artikolu 16(1), jiffinalizza l-Impenn jew 

id-Dikjarazzjoni, jiffirma żewġ tliet kopji oriġinali u jibgħat waħda lura lill-

Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera kompetenti tal-Istat Membru li 

jittrasferixxi għall-firma; [Em. 50]



(b) fil-każ tal-punt (b) tal-paragrafu 2 tal-Artikolu 16(1), jemenda l-Impenn jew 

id-Dikjarazzjoni fir-rigward tal-informazzjoni fl-abbozz ta' Impenn jew l-

abbozz ta’ Dikjarazzjoni kopert mill-punti (f) u (h) tal-Artikolu 14(1) skont 

dan, jiffinalizza l-Impenn jew id-Dikjarazzjoni, jiffirma żewġ tliet kopji 

oriġinali u jibgħat waħda lura lill-Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera 

kompetenti tal-Istat Membru li jittrasferixxi għall-firma; [Em. 51]

(c) fil-każ tal-punt (c) tal-paragrafu 2 tal-Artikolu 16(1), jinforma lill-inizjatur u 

lill-Kummissjoni, filwaqt li jżid il-ġustifikazzjoni kif stabbilita mill-awtorità 

kompetenti li tittrasferixxi; [Em. 52]

(d) fil-każ tal-punt (d) tal-paragrafu 2 tal-Artikolu 16(1), jikkunsidra l-emendi u 

jew jipproċedi skont il-punt (b) ta' dan il-paragrafu jew inkella jerġa' jniedi 

proċedura oħra skont l-Artikolu 9 jipproċedi skont il-punt (c) ta' dan il-

paragrafu, u jfisser għaliex uħud mill-emendi jew l-emendi kollha ma setgħux 

jiġu aċċettati mill-awtorità kompetenti li tagħmel impenn. [Em. 53]



2. Mal-wasla tal-Impenn jew id-Dikjarazzjoni, kif iffirmat ukoll mill-Punt ta’ 

Koordinazzjoni Transfruntiera kompetenti jew l-awtorità kompetenti li tittrasferixxi 

fil-każijiet tal-punt (a) jew (b) tal-paragrafu 1 jew, meta l-Punt ta’ Koordinazzjoni 

Transfruntiera kompetenti tal-Istat Membru li jittrasferixxi jkun irreaġixxa b'mod 

pożittiv skont it-tieni proċedura tal-punt (d) tal-paragrafu 1, il-Punt ta’ 

Koordinazzjoni Transfruntiera kompetenti tal-Istat Membru li jagħmel impenn 

għandu: [Em. 54]

(a) jittrasmetti l-Impenn jew id-Dikjarazzjoni finali lill-inizjatur;

(b) jittrasmetti t-tieni kopja oriġinali lill-Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera 

tal-Istat Membru li jittrasferixxi;

(c) jibgħat kopja lill-awtoritajiet kompetenti kollha li jikkommettu;

(d) jibgħat kopja lill-punt ta' koordinazzjoni fil-livell tal-UE; kif ukoll

(e) jitlob lis-servizz kompetenti fl-Istat Membru li jikkommetti responsabbli għall-

pubblikazzjonijiet uffiċjali sabiex jippubblika l-Impenn jew id-Dikjarazzjoni.



KAPITOLU III

Implimentazzjoni u monitoraġġ ta’ Impenji u Dikjarazzjonijiet

Artikolu 18

Implimentazzjoni tal-Impenn

1. L-informazzjoni li ssir referenza għaliha fil-punt (c) tal-Artikolu 17(2) u mibgħuta 

lill-awtoritajiet ikkonċernati li jikkommettu kollha, għandha tkun akkumpanjata minn 

skeda ta' żmien, li permezz tagħha kull waħda minn dawk l-awtoritajiet għandha, fejn 

rilevanti, temenda kwalunkwe att amministrattiv adottat skont il-liġi applikabbli fir-

rigward tal-proġett konġunt u tadotta kwalunkwe att amministrattiv meħtieġ sabiex l-

Impenn jiġi applikat għall-proġett konġunt sabiex tiġi applikata għalih id-

dispożizzjoni legali tal-Istat Membru li jittrasferixxi jew xi soluzzjoni legali ad hoc .

2. Kopja tal-iskeda ta' żmien għandha tintbagħat lill-Punt ta’ Koordinazzjoni 

Transfruntiera nazzjonali u, fejn rilevanti, reġjonali tal-Istat Membru li jagħmel 

impenn.



3. Kwalunkwe att amministrattiv li ssir referenza għalih fil-paragrafu 1 għandu jiġi 

adottat u notifikat lill-inizjatur, b'mod partikolari lill-korp pubbliku jew privat 

responsabbli għall-inizjazzjoni jew responsabbli kemm għall-inizjazzjoni kif ukoll 

għall-implimentazzjoni ta' proġett konġunt, skont il-liġi nazzjonali applikabbli għal 

tali atti amministrattivi.

4. Ladarba l-atti amministrattivi kollha fir-rigward ta' proġett konġunt partikolari jkunu 

adottati, il-Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera tal-Istat Membru li jikkommetti 

għandu jinforma lill-Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera tal-Istat Membru li 

jittrasferixxi u lill-punt ta' koordinazzjoni fil-livell tal-UE.

5. Il-Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera tal-Istat Membru li jittrasferixxi għandu 

jinforma, fejn rilevanti, lill-awtoritajiet kompetenti li jittrasferixxu.

Artikolu 19

Implimentazzjoni tad-Dikjarazzjoni

1. Kull awtorità kompetenti li tagħmel impenn elenkata f'Dikjarazzjoni taħt l-

Artikolu 14(3) għandha tippreżenta proposta formali lill-korp leġiżlattiv rispettiv sad-

data rispettiva stabbilita fid-Dikjarazzjoni ffirmat sabiex temenda d-dispożizzjonijiet 

legali nazzjonali kif xieraq.



2. F'każ li d-data rispettiva stabbilita fid-Dikjarazzjoni ma tkunx tista tiġi rrispettata, 

b'mod partikolari fid-dawl ta’ xi elezzjonijiet li jkunu jmissu għall-korp leġiżlattiv 

kompetenti, l-awtorità kompetenti li tagħmel impenn għandha tinforma bil-miktub 

lill-inizjatur kif ukoll lill-Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera kompetenti kemm 

tal-Istat Membru li jagħmel impenn kif ukoll tal-Istat Membru li jittrasferixxi.

3. Ladarba tkun ġiet ippreżentata proposta formali lill-korp leġiżlattiv rispettiv, l-

awtorità kompetenti rispettiva li tagħmel impenn għandha taġġorna bil-miktub lill-

inizjatur kif ukoll lill-Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera kompetenti kemm tal-

Istat Membru li jagħmel impenn kif ukoll ta’ dak li jittrasferixxi dwar il-monitoraġġ 

fil-korp leġiżlattiv rispettiv, u dan kull sitt xhur wara d-data ta' preżentazzjoni 

formali.

4. Malli jidħol fis-seħħ l-att leġiżlattiv ta' emenda jew il-pubblikazzjoni tiegħu fil- 

Ġurnal uffiċjali jew iseħħu t-tnejn li huma, kull awtorità kompetenti li tikkommetti 

għandha temenda kull att amministrattiv adottat skont il-liġi nazzjonali applikabbli 

fir-rigward tal-proġett konġunt u tadotta kwalunkwe att amministrattiv meħtieġ biex 

jiġu applikati d-dispożizzjonijiet legali emendati għall-proġett konġunt.



5. Kwalunkwe att amministrattiv kif imsemmi fil-paragrafu 4 għandu jiġi adottat u 

notifikat lill-inizjatur, b'mod partikolari meta dan l-inizjatur ikun korp pubbliku jew 

privat responsabbli għall-inizjazzjoni jew responsabbli kemm għall-inizjazzjoni kif 

ukoll għall-implimentazzjoni ta' proġett konġunt, skont il-liġi nazzjonali applikabbli 

għal tali atti amministrattivi.

6. Ladarba l-atti amministrattivi kollha fir-rigward ta' proġett konġunt partikolari jkunu 

adottati, il-Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera tal-Istat Membru li jagħmel 

impenn għandu jinforma lill-Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera tal-Istat Membru 

li jittrasferixxi u lill-punt ta' koordinazzjoni fil-livell tal-UE.

7. Il-Punt ta’ Koordinazzjoni Transfruntiera tal-Istat Membru li jittrasferixxi għandu 

jinforma, fejn rilevanti, lill-awtoritajiet kompetenti li jittrasferixxu.



Artikolu 20

Monitoraġġ tal-Impenji u d-Dikjarazzjonijiet

1. Fuq il-bażi tal-atti amministrattivi msemmija fl-Artikoli 18(1) u 19(4), l-Istati 

Membri li jagħmlu impenn u li jittrasferixxu għandhom jiddeċiedu jekk il-kontroll 

tal-applikazzjoni ta' Impenn jew tal-leġiżlazzjoni nazzjonali emendata skont 

Dikjarazzjoni għandux isir mill-awtoritajiet tal-Istat Membru li jittrasferixxi, b'mod 

partikolari minħabba l-għarfien espert tagħhom dwar id-dispożizzjonijiet legali 

ttrasferiti, jew mill-awtoritajiet tal-Istat Membru li jagħmel impenn.

2. Jekk l-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet legali ttrasferiti jkun fdat 

f'idejn l-awtoritajiet tal-Istat Membru li jittrasferixxi, l-Istat Membru li jagħmel 

impenn għandu jiddeċiedi, bi ftehim mal-Istati Membri li jittrasferixxu, jekk l-

awtoritajiet tal-Istat Membru li jittrasferixxi għandhomx jaġixxu fir-rigward tad-

destinatarji tal-kompiti ta' kontroll fl-interess u f'isem l-awtoritajiet tal-Istat Membru 

li jagħmel impenn jew fl-interess tagħhom, imma f'isimhom.



KAPITOLU IV

Protezzjoni legali kontra l-applikazzjoni u l-monitorġġ ta’ Impenji u Dikjarazzjonijiet

Artikolu 21

Protezzjoni legali kontra l-applikazzjoni ta' Impenn jew Dikjarazzjoni

1. Kwalunkwe persuna residenti fit-territorju kopert minn Impenn jew Dikjarazzjoni 

jew, għalkemm mhux residenti f'dak it-territorju, li tkun utent ta' servizz ta' interess 

ekonomiku ġenerali pprovdut f'dak it-territorju ("persuna residenti fir-reġjun 

transfruntier"), li tqis li sarilha dannu minħabba l-atti jew l-ommissjonijiet bl-

applikazzjoni, skont xi Impenn jew Dikjarazzjoni, ta' dispożizzjoni legali ta' Stat 

Membru li jittrasferixxi għandha tkun intitolata li tfittex rimedju legali quddiem il-

qrati tal-Istat Membru li jagħmel impenn.

2. Madankollu, il-qrati kompetenti għal rimedju legali kontra kwalunkwe atti 

amministrattivi adottati skont l-Artikolu 18(3) u 19(5) għandhom ikunu 

esklussivament il-qrati tal-Istat Membru li l-awtoritajiet tiegħu jkunu ħarġu l-att 

amministrattiv.



3. Xejn f'dan ir-Regolament ma għandu jċaħħad lill-persuni milli jeżerċitaw id-drittijiet 

kostituzzjonali nazzjonali tagħhom ta' appell kontra awtoritajiet li jkunu partijiet ta' 

xi Impenn fir-rigward ta':

(a) deċiżjonijiet amministrattivi fir-rigward ta' attivitajiet li qed jitwettqu skont xi 

Impenn;

(b) aċċess għal servizzi fil-lingwa tagħhom stess; kif ukoll

(c) aċċess għal informazzjoni.

F'dawn il-każijiet il-qrati kompetenti għandhom ikunu dawk tal-Istat Membru li d-

drittijiet tal-appell jirriżultaw taħt il-kostituzzjoni tagħhom.



Artikolu 22

Protezzjoni legali kontra l-monitoraġġ ta' Impenn jew Dikjarazzjoni

1. Jekk l-awtorità kompetenti li tittrasferixxi tkun aċċettat li tissorvelja l-applikazzjoni 

tad-dispożizzjonijiet legali tal-Istat Membru li jittrasferixxi fil-qasam relevanti u tista' 

taġixxi f'isimha stess rigward persuni residenti fir-reġjun transfruntier tal-Istat 

Membru li jagħmel impenn, il-qrati kompetenti għal rimedju legali kontra 

kwalunkwe azzjoni jew ommissjoni minn dik l-awtorità għandhom ikunu l-qrati tal-

Istat Membru fejn dawk il-persuni għandhom ir-residenza legali tagħhom.

2. Jekk l-awtorità kompetenti li tittrasferixxi tkun aċċettat li tissorvelja l-applikazzjoni 

tad-dispożizzjonijiet legali tal-Istat Membru li jagħmel impenn fit-territorju tal-Istat 

Membru li jagħmel impenn, iżda ma tistax taġixxi f'isimha stess rigward persuni 

residenti fir-reġjun transfruntiera, il-qrati kompetenti għar-rimedju legali kontra 

kwalunkwe azzjoni jew ommissjoni minn dik l-awtorità għandhom ikunu biss il-qrati 

tal-Istat Membru li jagħmel impenn, inkluż għal persuni li għandhom ir-residenza 

legali tagħhom fl-Istat Membru li jittrasferixxi.



KAPITOLU V

Dispożizzjonijiet finali

Artikolu 23

Proċedura ta’ Kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn Kumitat ta’ Koordinazzjoni għall-Fondi 

Ewropej Strutturali u ta’ Investiment stabbilit permezz tal-Artikolu 108(1) tar-

Regolament (UE) Nru .../... [CPR ġdid]. Dak il-Kumitat għandu jkun kumitat fit-

tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 tar-

Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 24

Dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni fl-Istati Membri 

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu dawk id-dispożizzjonijiet li jkunu adegwati 

sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva ta' dan ir-Regolament.



2. Sa ...[data tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], l-Istati Membri għandhom 

jinformaw lill-Kummissjoni rigward kwalunkwe dispożizzjonijiet adottati skont il-

paragrafu 1.

3. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-informazzjoni li tirċievi mill-Istati Membri.

Artikolu 25

Rappurtar 

1. Sa jj xx ssss [jiġifieri l-ewwel jum tax-xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

Regolament + ħames tliet snin], il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat tar-Reġjuni rapport li jivvaluta l-

applikazzjoni ta' dan ir-Regolament fuq il-bażi ta' indikaturi dwar l-effettività, l-

effiċjenza, ir-rilevanza, il-valur miżjud Ewropew u l-kamp ta' applikazzjoni għas-

simplifikazzjoni tiegħu.

2. Fir-rapport imsemmi fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tagħmel referenza 

partikolari għall-ambitu ġeografiku u tematiku ta' dan ir-Regolament hekk kif 

definiti fil-punti (1) u (2) tal-Artikolu 3 rispettivament.



3. Qabel jitħejja r-rapport, il-Kummissjoni għandha twettaq konsultazzjoni pubblika 

mad-diversi atturi involuti, inklużi l-awtoritajiet lokali u reġjonali u l-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. [Em. 55]

Artikolu 26

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu 

fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. 

Għandu japplika minn ... [l-ewwel jum tax-xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

Regolament + sena]. 

Madankollu, l-Artikolu 24 għandu japplika minn [l-ewwel jum tax-xahar wara d-data tad-dħul 

fis-seħħ ta' dan ir-Regolament].

Dan ir-Regolament għandu jkun vinkolanti fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati 

Membri kollha.

Magħmul fi ...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President


