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Is-Sur Miroslav Ouzký
'Chairperson'
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
BRUSSELL

Suġġett: Opinjoni dwar il-bażi legali tal-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa 
transkonfinali (COM(2008)0414)

Sinjur Chairperson,

B'ittra tad-29 ta' Jannar 2009, inti tlabt lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, skont l-Artikolu 35 
tar-Regoli ta' Proċedura, sabiex jikkunsidra l-bażi legali tal-proposta tal-Kummissjoni hawn 
fuq imsemmija.

Il-Kumitat ikkunsidra l-kwistjoni msemmija hawn fuq fil-laqgħa tiegħu li saret fit-12 ta' Frar 
2009.

Tressqu emendi fil-Kumitat għall-Ambjent biex tiġi mibdula l-bażi legali mill-Artikolu 95 tat-
Trattat KE għall-Artikolu 152; l-Artikoli 16 u 152; l-Artikoli 42, 152 u 308; l-Artikoli 137 u 
152, jew l-Artikoli 95 u 152.

Din il-mistoqsija tista' tiġi analizzata kif ġej, billi wieħed jibda mill-prinċipji stabbiliti mill-
każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Kif nafu, kull att leġiżlattiv tal-Komunità għandu jkollu bażi legali li tispeċifika l-kompetenzi 
kkonferiti fuq il-Komunità u tindika t-tip ta' att li jista' jiġi adottat u l-proċedura li għandha 
tiġi segwita għall-adozzjoni tiegħu.
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Fl-opinjoni Nru 2/00 tas-6 ta' Diċembru 20011 dwar l-għażla tal-bażi legali għall-konklużjoni 
ta' ftehima internazzjonali (b'mod speċifiku, il-Protokoll ta' Cartagna), il-Qorti tal-Ġustizzja 
spjegat il-kwistjoni b'mod ċar hekk kif ġej:

"L-għażla tal-bażi legali adegwata għandha importanza ta’ natura kostituzzjonali. Fil-fatt, billi 
l-Komunità għandha biss kompetenzi li huma mogħtija lilha, hija għandha torbot il-Protokoll 
ma’ dispożizzjoni tat-Trattat li tagħtiha s-setgħa li tapprova tali att. Ir-rikors għal bażi legali 
żbaljata għalhekk jista’ jinvalida l-att stess li jikkonkludi l-ftehim u, għaldaqstant, jivvizja l-
kunsens tal-Komunità sabiex tintrabat mal-ftehim li din ta’ l-aħħar tkun daħlet għalih. Dan 
huwa l-każ b’mod partikolari meta t-Trattat ma jagħtix lill-Komunità kompetenza suffiċjenti 
sabiex tirratifika l-ftehim kollu kemm hu, li jfisser li jkun irid jiġi eżaminat it-tqassim tal-
kompetenzi bejn il-Komunità u l-Istati Membri sabiex jikkonkludu l-ftehim prospettat ma’ 
pajjiżi terzi, jew meta l-bażi legali adegwata ta’ l-imsemmi att li jikkonkludi l-ftehim 
tipprevedi proċedura leġiżlattiva differenti minn dik effettivament segwita mill-istituzzjonijiet 
Komunitarji." (enfasi mogħtija)

Fuq naħa, il-Qorti tirreferi għas-"sinifikat kostituzzjonali" tal-għażla tal-bażi legali peress li l-
Komunità mhijiex ordni legali b'għanijiet ġenerali, iżda hija rregolata mill-prinċipji tal-
konferiment ta' kompetenzi. Min-naħa l-oħra, il-Qorti qed tagħmel dak kollu possibbli biex 
tirreferi għall-problema fejn ma jkunx hemm bażi legali kapaċi li tkopri l-azzjoni tal-
Komunità (fejn ma hemmx biżżejjed kompetenza) jew fejn il-bdil tal-bażi legali jwassal għal 
bidla fil-proċedura għall-adozzjoni. Eżempju elokwenti jista' jinstab fl-Opinjoni tal-Avukat 
Ġenerali Jacobs tal-15 ta' Novembru 2001 fil-kawża C-314/99 ir-Renju tal-Olanda vs il-
Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej2, fejn il-bidla fil-bażi legali kienet tfisser li l-att kien 
ikollu jkun adottat bl-użu ta' proċedura differenti minn dak li biha ġie fil-fatt adottat. 

F'dak il-każ, hekk kif is-Servizz Legali tal-Parlament innota wkoll fil-kawża3 British 
American  Tobacco, żball li jikkonċerna l-bażi legali huwa aktar minn sempliċiment difett 
formali meta jista' jagħti lok għall-irregolarità fil-proċedura applikabbli għall-adozzjoni tal-att 
u jista' jirriżulta fl-annulament tiegħu, ladarba dan huwa parti mis-sustanza tiegħu u ma jibqax 

                                               
1[2001] ECR.I-9713.

Online: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&jurcdj=jurcdj&docav=docav&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=d
ocnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint
&affclose=affclose&numaff=2%2F00&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomus
uel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Submit

2 [2002] ECR I-05521.
Online: http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=353903:cs&lang=it&list=449394:cs,335881:cs,250906:cs,353903:cs,250621:cs,25
0591:cs,250603:cs,242077:cs,242014:cs,234659:cs,&pos=4&page=1&nbl=26&pgs=10&hwords=base%20giuri
dica~&checktexte=checkbox&visu=#texte

3 Kawża C-491/2001 The Queen v Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco 
(Investments) Ltd and Imperial Tobacco Ltd  [2002] ECR I-11453.
Online:
http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=264374:cs&lang=it&list=405672:cs,287495:cs,264374:cs,132861:cs,&pos=3&pag
e=1&nbl=4&pgs=10&hwords=british%20american%20tobacco~&checktexte=checkbox&visu=#texte
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konformi mal-liġi.

Skont il-Qorti tal-Ġustizzja, l-għażla tal-bażi legali mhijiex waħda suġġettiva, iżda "għandha 
tkun ibbażata fuq fatturi oġġettivi li jwasslu għal eżami ġudizzjarju"1, bħal l-għan u l-kontenut 
tal-miżura fil-kwistjoni.2 Barra minn hekk, il-fattur deċiżiv għandu jkun l-objettiv prinċipali 
ta' miżura.3

Skont il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja, artikolu ġenerali tat-Trattat jikkostitwixxi bażi legali 
suffiċenti anke jekk il-miżura fil-kwistjoni tfittex ukoll, b'mod subordinat, li tilħaq għan 
maħsub f'artikolu speċifiku tat-Trattat.

Madankollu, jekk għandha tiġi meħudha l-opinjoni li ż-żewġ għanijiet huma marbuta b'mod 
indissolubbli mingħajr ma jkun il-każ li wieħed minnhom ikun sekondarju u indirett fir-
rigward tal-oħrajn, għandu mnejn jiġi kkunsidrat li ż-żewġ bażi legali kellhom jiġu użati.4

Fi ftit kliem il-preferenza tal-Qorti hija għal bażi legali waħda, ħlief fejn strument partikulari 
għandu żewġ għanijiet ta' importanza ugwali. 

F'dan il-każ, il-bażi legali magħżula mill-Kummissjoni hija l-Artikolu 95 tat-Trattat KE.5

                                               
1 Kawża 45/86, Commission v. Council [1987] ECR 1439, para. 5.
2 Kawża C-300/89, Commission v. Council [1991] ECR I-287, para. 10.
3 Kawża C-377/98, Netherlands v. European Parliament and Council [2001] ECR I-7079, para. 27.
4 Kawża C-165/87, Commission v. Council [1991] ECR I5545, para. 11.
5 Artikolu 95
1.mill-Artikolu 94 u ħlief fejn ipprovdut b'mod ieħor f’dan it-Trattat, id-dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom 
japplikaw għall-kisba tal-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 14. Il-Kunsill għandu, waqt li jaġixxi skont il-
proċedura imsemmija fl-Artikolu 251 u wara li jikkonsulta mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, jadotta l-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.

2. Paragrafu nru 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 f'paragrafu 1 li jikkonċerna s-saħħa, s-sikurezza, il-ħarsien 
tal-ambjent u l-protezzjoni tal-konsumatur, għandha tieħu bħala bażi protezzjoni fl-għola livell, waqt li 
tikkunsidra b'mod partikulari 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-addozzjoni mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni ta' miżuri ta' armoniazzjoni, Stat Membru jħoss li 
jkun meħtieġ li jżomm id-dispożizzjonijiet nazzjonali fuq il-bażi ta' neċessitajiet maġġuri imsemmija fl-Artikolu 
30, jew li għandhom x'jaqsmu mal-ħarsien tal-ambjent jew tal-ambjent tax-xogħol, dan għandu jgħarraf 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 mill-Kunsill jew mill-
Kummissjoni ta' miżura ta' armonizzazzjoni, 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 ġejja mill-addozzjoni ta' miżura ta' 
armonizzazzjoni, dan għandu jinforma lill-Kummissjoni bid-dispożizzjonijiet li jkollu l-ħsieb jintroduċi kif ukoll 
il-bażi għall-introduzzjoni tagħhom.

6. Il-Kummissjoni għandha, fi żmien sitt xhur min-notifika imsemmija fil-paragrafi 4 u 5, tapprova jew tiċħad id-
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Il-Kummissjoni tiġġustifika l-għażla tagħha tal-bażi legali f'diskussjoni ddettaljata tal-aspetti 
legali ġenerali tal-proposta. Hija tipproponi li tistabbilixxi qafas leġiżlattiv ġenerali għall-kura 
tas-saħħa transkonfinali li jikkonsisti minn (a) prinċipji komuni għas-sistemi tal-kura tas-
saħħa kollha fl-UE, (2) qafas speċifiku għall-kura tas-saħħa transkonfinali, u (3) forom ta' 
koperazzjoni Ewropej għall-kura tas-saħħa. Fl-analiżi finali, l-għan huwa "li tistabbilixxi 
qafas ġenerali għall-provvista ta' kura tas-saħħa transkonfinali sikur, ta’ kwalità għolja u 
effiċjenti fl-Unjoni Ewropea u li tiżgura l-moviment ħieles tas-servizzi tas-saħħa u livell għoli 
ta’ ħarsien tas-saħħa filwaqt li tirrispetta b'mod sħiħ ir-responsabbiltajiet tal-Istati Membri 
għall-organizzazzjoni u l-għoti ta' servizzi tas-saħħa u kura medika."

Tressqu diversi rigward il-bażi legali. Issa jmiss li jiġu kkunsidrati.
L-ewwel u qabel kollox, huwa neċessarju li jiġi kkunsidrat l-Artikolu 152, li ġie propost 
waħdu jew flimkien ma' artikoli oħra.

(a) L-Artikolu 1521 bħala l-unika bażi legali:

                                                                                                                                                  
dispożizzjonijiet nazzjonali invlouti wara li tkun ivverifikat jekk humiex, jew le meżż ta' diskriminazzjoni
arbitrarja jew restrizzjoni moħbija fuq il-kummerċ bejn Stati Membri u jekk joħolqux, jew le ostakolu għal-
funzjonament tas-suq intern.

Fin-nuqqas ta' deċiżjoni mill-Kummisjoni matul dan il-perijodu id-dispożizzjonijiet nazzjonali msemmija fil-
paragrafi 4 u 5 għandhom ikunu meqjusa bħala li kienu approvati.
Meta tiġi ġġustifikata mill-komplessità tal-materja u meta m'hemmx periklu għas-saħħa umana, il-Kummissjoni 
tista tgħarraf lill-Istat Membru kkonċernat li l-perijodu msemmi f'dan il-paragrafu jista' jittawwal b'perijodu 
ieħor sa sitt xhur.

7. Meta, skont il-paragrafu 6, Stat Membru huwa awtorizzat iżomm fis-seħħ jew idaħħal 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 is-suġgett ta' miżuri ta' 
armonizzazzjoni preċedenti, għandu jressaqha għall-attenzjoni tal-Kummissjoni li għandha immedjatament 
teżamina jekk tipproponix miżuri xierqa lill-Kunsill.

9. B’deroga mill-proċedura stabbilita fl-Artikoli 226 u 227, il-Kummissjoni u kull Stat Membru jistgħu iressqu l-
kwistjoni direttament quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja jekk jikkunsidraw li Stat Membru ieħor qed jagħmel użu 
ħażin tal-poteri previsti f’dan l-Artikolu.

10. Il-miżuri ta’ armonizzazzjoni msemmija hawn fuq għandhom, fil-każi xierqa, jinkludu klawsola ta’ 
salvagwardja li tawtoriżża lill-Istati Membri li jieħdu għal raġuni waħda jew aktar li mhijiex ta' natura 
ekonomika imsemmija fl-Artikolu 30, miżuri proviżorji soġġetti għall-proċedura tal-kontroll mill-Komunità.
(enfasi mogħtija)
1 L-Artikolu 152 jgħid hekk:

1. Għandu jiġi żgurat livell għoli ta’ ħarsien tas-saħħa tal-bniedem fit-tifsira u l-implimentazzjoni tal-politika u 
l-attivitajiet kollha tal-Komunità.

L-azzjoni Komunitarja, li għandha tkun komplementari għall-politiki nazzjonali, għandha twassal għal titjib fis-
saħħa pubblika, għall-prevenzjoni tal-mard tal-bniedem u għall-eliminazzjoni tas-sorsi tal periklu għas-saħħa 
tal-bniedem.  Din l-azzjoni għandha tkopri l-ġlieda kontra il-flaġelli kbar tas-saħħa, billi tinkoraġixxi riċerka 
fuq il-kawża, it-tixrid u l-prevenzjoni tagħhom, kif ukoll informazzjoni u edukazzjoni dwar is-saħħa.

Il-Komunità għandha tikkumplimenta l-azzjonijiet tal-Istati Membri fit-tnaqqis ta' ħsara għas-saħħa li tkun 
marbuta mad-drogi, inkluża l-informazzjoni u l-prevenzjoni.

Adlib Express Watermark



AL\768989MT.doc 5/11 PE420.157v01-00

MT

Għalkemm dan l-artikolu jitratta s-saħħa pubblika, l-ambitu tal-miżuri li għandhom mnejn 
jiġu adottati fuq il-bażi tiegħu huma llimitati. Filwaqt li l-paragrafu 1 jagħti lill-Komunità l-
kompetenza li tieħu azzjoni "lejn it-titjib fis-saħħa pubblika, għall-prevenzjoni tal-mard tal-
bniedem u għall-eliminazzjoni tas-sorsi tal-periklu għas-saħħa tal-bniedem", din il-
kompetenza hija ddikjarata b'mod ċar li hi kumplimentarja għall-politiki nazzjonali. Hija 
kkwalifikata wkoll fit-termini li ġejjin: "Din l-azzjoni għandha tkopri l-ġlieda kontra l-flaġelli 
kbar tas-saħħa, billi tinkoraġixxi riċerka fuq il-kawża, it-tixrid u l-prevenzjoni tagħhom, kif 
ukoll informazzjoni u edukazzjoni dwar is-saħħa. Il-Komunità għandha tikkumplimenta l-
azzjonijiet tal-Istati Membri fit-tnaqqis ta' ħsara għas-saħħa li tkun marbuta mad-drogi, 
inkluża l-informazzjoni u l-prevenzjoni." L-Artikolu 152(2) jirreferi għall-koperazzjoni bejn l-
Istati Membri f'dawn l-oqsma, u b'mod li jiġu appoġġjati l-azzjoni u l-koordinazzjoni tagħhom 
ta' politiki u programmi nazzjonali, filwaqt li l-Artikolu 152(3) jitratta t-trawwim ta' 
koperazzjoni ma' pajjiżi terzi u l-organizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti fl-isfera tas-
saħħa pubblika.

L-unika kompetenza leġiżlattiva l i  tinvolvi l-proċedura tal-kodeċiżjoni hija dik 
ipprovduta fl-Artikolu 152(4) l i  sabiex tikkontribwixxi għall-kisba tal-objettivi li 
rreferejna għalihom, il-miżuri jistgħu jiġu adottati miżuri li joħolqu parametri għolja 
ta’ kwalità u sigurtà għar-rigward ta’ organi u sustanzi taoriġini umana, demm u 
derivati tad-demm u miżuri fl-oqsma veterenarji u fito-sanitarji, li jkollhom bħala 
                                                                                                                                                  

2. Il-Komunità għanda tinkoraġġixxi l-koperazzjoni bejn l-Istati Membri fl-oqsma kollha msemmija f'dan l-
Artikolu u, jekk meħtieġ, tagħti sostenn lill-azzjoni tagħhom.

L-Istati Membri għandhom, flimkien mal-Kummissjoni, jikkordinaw bejniethom il-politiki u l-programmi 
tagħhom fl-oqsma msemmija f'paragrafu 1. Il-Kummissjoni tista', f'kuntatt mill-qrib mal-Istati Membri, tieħu kull 
inizjattiva utli biex tippromwovi din il-koordinazzjoni.

3. Il-Komunità u l-Istati Membri għandhom jikkultivaw koperazzjoni ma' pajjiżi terzi u mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali kompetenti fl-isfera tas-saħħa pubblika.

4. Il-Kunsill, li jaġixxi skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 u wara li jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku 
u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni, għandu jikkontribwixxi għar-realizzazzjoni tal-objettivi msemmija f’dan l-
Artikolu, billi jadotta:

(a) miżuri li joħolqu standards għolja ta'  kwalità u sikurezza tal-organi u sustanzi ta' oriġini umana, demm u 
derivati tad-demm; dawn il-miżuri m'għandhom jimpedixxu ebda Stat Membru milli jżommu jew idaħħlu miżuri 
protettivi aktar stretti;

(b) b'deroga mill-Artikolu 37, miżuri fl-oqsma veterenarji u fito-sanitarji, li jkollhom bħala l-objettiv dirett 
tagħhom il-ħarsien tas-saħħa pubblika;

(c) miżuri ta' inċentivi mmirati biex iħarsu u jtejbu s-saħħa umana, eskluż l-armonizzzzjoni tal-liġijiet u 
regolamenti tal-Istati Membri.

Il-Kunsill, li jaġixxi b’maġġoranza kkwalifikata fuq proposta mill-Kummissjoni, jista'  jadotta wkoll 
rakkomandazzjonijiet għall-iskopijiet kif stabbiliti f’dan l-Artikolu.

5. L-azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa pubblika għandha tirrispetta bis-sħiħ ir-responsabbiltajiet tal-
Istati Membri għall-organizzazzjoni u l-għoti ta' servizzi tas-saħħa u l-kura medika. B’mod partikulari, miżuri 
msemmija fil-paragrafu 4(a) m’ għandhomx jaffettwaw diżposizzjonijiet nazzjonali dwar id-donazzjoni jew l-użu 
għal skop mediku ta’ organi u demm.
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lobjettivdirett tagħhom il-ħarsien tas-saħħa publika kif ukoll miżuri ta’ inċentivi 
mmirati biex iħarsu u jtejbu is-saħħa umana, eskluż l-armonizzazzjoni talliġijietu 
regolamenti ta' l-Istati Membri Huwa nnotat ukoll li l-Kunsill jista' jadotta 
rakkomandazzjonijiet.

Miżuri tipiċi adottati f'dawn l-aħħar snin bl-użu tal-bażi legali tal-Artikolu 152 jinkludu t-
twaqqif tar-regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali mhux maħsuba 
għall-konsum mill-bniedem (COD/2008/0110); it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-għalf 
(COD/2008/0050); it-twaqqif ta' projbizzjoni tal-użu fl-istockfarming ta’ ċerti sustanzi li 
jkollhom azzjoni ormonika u tirostatika u ta’ beta-agonists (COD/2007/012), it-twaqqif tal-
proċeduri Komunitarji għall-iffissar ta' limiti ta' residwu ta' sustanzi farmakoloġikament attivi 
fl-oġġetti tal-ikel li joriġina mill-annimali (COD/2007/064), biex insemmu biss xi ftit eżempji 
tipiċi.

L-għan tad-direttiva li ġiet proposta dwar id-drittijiet tal-pazjent għandha x'taqsam mat-
twaqqif ta' qafas leġiżlattiv ġenerali għall-kura tas-saħħa transkonfinali u ftit li xejn għandha 
x'taqsam mat-titjib tas-saħħa pubblika, il-prevenzjoni tal-mard tal-bniedem u l-eliminazzjoni 
tas-sorsi tal-periklu għas-saħħa tal-bniedem, peress li hi kkonċernata dwar kif il-kura 
transkonfinali għandha tkun organizzata u taħdem. L-Artikolu 152 huwa għaldaqstant eskluż 
bħala l-unika bażi legali. L-inkompatibilità tal-għanijiet tad-direttiva li ġiet proposta mal-
Artikolu 152 hija enfasizzata aktar bil-fatt li dan l-Artikolu jagħmel dak kollu possibbli biex 
jeskludi kull armonizzazzjoni tal-liġijiet u r-regolamenti tal-Istati Membri fir-rigward ta' 
miżuri ta' inċentivi mfassla biex jipproteġu u jtejbu s-saħħa tal-bniedem, l-uniku aspett tal-
Artikolu 152 li għandu konnessjoni, minkejja li hija waħda estremament dgħajfa, mal-għan 
tal-proposta tal-Kummissjoni. 

Tqum il-kwistjoni dwar jekk l-adozzjoni tal-emendi fil-Kumitat għall-Ambjent għandu 
jbiddilx iċ-ċentru tal-gravità tad-direttiva proposta sal-punt li tiġi ġġustifikata bidla fil-bażi 
legali għall-Artikolu 152 waħdu. Minkejja li ma jistax jiġi mbassar liema mis-700 emenda u 
aktar mressqa f'dan il-Kumitat se jiġu adottati, mhuwiex ikkunsidrat li xi waħda minnhom se 
jkollha effett.

L-Artikolu 152 għalaqstant jista' jiġi eskluż bħala l-uniku bażi legali.

(b) Bażijiet legali konġunti

L-Artikolu 95 mal-Artikolu 152

Minħabba li ntasbet biss rabta dgħajfa, jekk wara kollok instabet waħda bejn il-proposta għal 
direttiva u l-kompetenza leġiżlattiva kkonferita permezz tal-Artikolu 152 (azzjoni "lejn it-
titjib fis-saħħa pubblika, għall-prevenzjoni tal-mard tal-bniedem u għall-eliminazzjoni tas-
sorsi tal-periklu għas-saħħa tal-bniedem"), ma jistax jintqal li l-għodda proposta għandha 
żewġ għanijiet li huma marbuta flimkien b'mod indissolubbli mingħajr ma jkun il-każ li 
wieħed minnhom ikun sekondarju u indirett fir-rigward tal-oħrajn. Għandu jiġi enfasizzat, 
madankollu, li din l-analiżi hija bbażata fuq il-proposta tal-Kummissjoni. Aktar analiżi tal-
bażi legali għandha mnejn tkun neċessarja jekk l-emendi adottati fil-votazzjoni fil-kumitat 
ibiddlu b'mod sostanzjali l-għan u l-kontenut tal-proposta.  
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Huwa għaldaqstant ikkunsidrat li l-bażi legali konġunta tal-Artikolu 95 mal-Artikolu 152 
tista' tiġi eskluża.

Artikolu 152 ma' Artikolu 161

L-Artikolu 16 ma jistabbilixxi ebda kompetenza. Huwa sempliċiment dikjaratorju u 
interpretattiv.  Jekk, għalhekk - kif diġà ġie sostnut - L-Artikolu 152 ma jistax iservi ta' bażi 
legali waħdu, iż-żieda tal-Artikolu 16 ma jsalvahx.

Il-bażi legali konġunta tal-Artikolu 152 mal-Artikolu 16 għaldaqstant tista' tiġi eskluża.

l-Artikoli 42, 152 u 308;

F'dak li jikkonċerna l-Artikolu 422, hija stabbilità banali li l-għażla tal-bażi legali għandha tiġi 
ddeterminata minn fatturi obbjettivi li jistgħu ikunu suġġetti għal stħarriġ ġudizzjarju3, 
bħalma huma l-għan u l-kontenut tal-miżura kkonċernata4. Barra minn hekk, il-fattur deċiżiv 
għandu jkun l-obbjettiv prinċipali ta' miżura5. 

Huwa evidenti li ċ-ċentru tal-gravità tal-proposta mhux is-sigurtà soċjali għall-ħaddiema 
migranti u l-memorandum ta' spjegazzjoni huwa ċar b'mod assolut li l-mekkaniżmu pprovdut 
ġo fiha huwa alternattiva għall-makkinarju pprovdut għall-ħaddiema migranti fir-Regolament 
Nru 1408/71 Il-pazjenti li qed jirċievu kura transkonfinali skont id-direttiva li ġiet proposta se 
jingħataw il-flus lura mill-iskemi nazzjonali tas-saħħa tagħhom, filwaqt li jħallsu d-differenza 
huma stess. Filwaqt li l-ħaddiema migranti jistgħu jibbenefikaw mis-sistema li għandha tiġi 
mwaqqfa permezz tad-direttiva, din mhijiex indirizzata għalihom, iżda hija aktar ġenerali fl-
ambitu ("pazjent" tfisser fl-Artikolu 4(f)) kull persuna naturali li tirċievi jew tixtieq tirċievi 
kura tas-saħħa fi Stat Membru").

L-Artikolu 152, kif ġie muri, ma jistax jiġi kkunsidrat bħala bażi legali.

                                               
1 Artikolu 16 tat-Trattat KE jgħid hekk:

Artikolu 16
"Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 73, 86 u 87, u mogħtija l-post okkupat minn servizzi ta’ interess ekonomiku 
ġenerali fil-valuri mqassma tal-Unjoni kif ukoll ir-rwol fil-promozzjoni ta’ koeżjoni soċjali u territorjali, il-
Komunità u l-Istati Membri, kull wieħed fil-poteri rispettivi tagħhom u fl-iskop ta’ applikazzjoni ta’ dan it-
Trattat, għandhom jieħdu ħsieb li servizzi bħal dawn joperaw fuq il-bażi ta’ prinċipji u kondizzjonijiet li 
jgħinuhom iwettqu l-missjonijiet tagħhom".
2 Artikolu 42
Il-Kunsill għandu, filwaqt li jaġixxi skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251, jaddotta dawk il-miżuri fil-
qasam tas-sigurtà soċjali li jkunu meħtieġa biex jipprovdi l-libertà tal-moviment tal-ħaddiema; għal dan l-iskop, 
għandu jagħmel arranġamenti biex jiżgura lill-ħaddiema emigranti u lid-dipendenti tagħhom: 
(a) l-aggregazzjoni, għall-fini li wieħed jakkwista jew iżomm id-dritt għall-benefiċju u fil-kalkolu tal-ammont 
tal-benefiċċju, tal-perjodi kollha kkunsidrata skont il-liġijiet tad-diversi pajjiżi;
(b) il-ħlas ta' benefiċċji lil persuni residenti fit-territorji tal-Istati Membri.
Il-Kunsill għandu jaġixxi unanimament matul il-proċedura imsemmija fl-Artikolu 251.
3 Kawża 45/86, Commission v. Council [1987] ECR 1439, para. 5.
4 Kawża C-300/89, Commission v. Council [1991] ECR I-287, para. 10, u Kawża C-42/97, European Parliament
v. Council [1999] ECR I-869, para. 36.
5 Kawża C-377/98, Netherlands v. European Parliament and Council [2001] ECR I-7079, para. 27.
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F'dak li jikkonċerna l-Artikolu 3081, il-Qorti tal-Ġustizzja stqarret li l-Artikolu 308 tat-Trattat 
KE huwa bażi legali xierqa biss meta l-ebda Artikolu fit-Trattat ma jagħti l-Komunità l-poteri 
neċessarji2. B'hekk, qabel ma tiġi magħżula din id-dispożizzjoni bħala bażi legali, il-leġiżlatur 
tal-Komunità għandhu jistabbilixxi li ma hemmx dispożizzjonijiet oħra tat-Trattat li jagħtu l-
poteri neċessarji għall-miżuri li ġew proposti. B'mod ċar dan mhuwiex il-każ hawnhekk. 
Ukoll, tista' tidher diffiċli li tiġi kkunsidrata sitwazzjoni li fiha l-Artikolu 308 jista' jiġi użat 
bħala bażi legali flimkien ma' Artikoli oħra tat-Trattat.  

Fl-aħħarnett, għandu jiġi osservat li t-tliet bażijiet legali (l-Artikoli 42, 152 u 308) mhumiex 
kompatibbli ladarba huma jagħtu proċeduri li huma inkompatibbli ma' xulxin u maġġoranzi ta' 
votazzjoni fil-Kunsill.

L-idea ta' bażi legali konġunta li tikkonsisti mill-Artikoli 42, 152 u 308 għandha għalhekk tiġi 
mwarrba.

L-Artikoli 137 u 152;

L-Artikolu 1373 għandu jinqara flimkien mal-Article 136, li jgħid dan li ġej:

                                               
1 Artikolu 308
Jekk tkun tidher il-ħtieġa li l-Komunità tieħu azzjoni biex jintlaħaq xi wieħed mill-għanijiet tal-Komunità, fit-
tħaddim tas-suq komuni, u jekk dan it-Trattat ma jkunx ipprovda l-poteri meħtieġa, il-Kunsill għandu b'mod 
unanimu fuq proposta mill-Kummissjoni, u wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew, jieħu l-passi xierqa.
2 Kawża C-45/86, Commission v. Council [1987] ECR 1493, para. 13.
3 Artikolu 137
1. Bl-iskop li jintlaħħqu l-objettivi tal-Artikolu 136, il-Komunità għandha tappoġġja u tikkumplimenta l-
attivitajiet tal-Istati Membri f'dawn l-oqsma li ġejjin:

(a) it-titjib b'mod partikulari fl-ambjent tax-xogħol biex jiġu mħarsa s-saħħa u s-sikurezza tal- ħaddiema;
(b) il-kundizzjonijiet tax-xogħol;
(c) is-sigurtà soċjali u l-ħarsien soċjali tal-ħaddiema;
(d) il-ħarsien tal-ħaddiema meta l-kuntratt tal-impjieg tagħhom jiġi fi tmiemu;
(e) l-informazzjoni u l-konsultazzjoni tal-ħaddiema;
(f) rappreżentanza u difiża kollettiva tal-interessi tal-ħaddiema u ta' dawk li jħaddmu, li jinkludu 
kodeterminazzjoni, suġġetti għall-paragrafu 5;
(g) kundizzjonijiet tal-impjieg għal persuni ta' nazzjonalità ta' pajjiżi terzi li joqgħodu b'mod legali fit-territorju 
tal-Komunità;
(h) l-integrazzjoni ta' persuni esklużi mis-suq tax-xogħol, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 150;
(i) ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fir-rigward tal-opportunitajiet tas-suq tax-xogħol u t-trattament fuq il-post 
tax-xogħol;
(j) il-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali;
(k) l-immodernizzar tas-sistemi tal-ħarsien soċjali mingħajr preġudizzju għall-punt (c).

2. Għal dan il-għan, il-Kunsill:
(a) jista' jaddotta miżuri li jkollhom l-iskop li jinkoraġixxu l-koperazzjoni bejn l-Istati Membri permezz ta' 
inizjattivi li jkollhom l-iskop li jtejbu l-għarfien, jiżvillupaw l-iskambju tal-informazzjoni u tal-aħjar prattiki, 
jinkoraġixxu l-approċċi innovattivi u l-valutazzjoni tal-esperjenzi, l-esklużjoni ta' kull armonizzazzjoni tal-liġijiet 
u r-regolament tal-Istati Membri;
(b) jista’ jadotta fl-oqsma msemmija fil-paragrafu 1(a) sa (i), permezz ta’ direttivi, b'rekwiżiti minimi għall-
implimentazzjoni gradwali, wara li kkunsidra l-kondizzjonijiet u r-regolamenti tekniċi li jkunu jinkisbu f’kull 
wieħed mill-Istati Membri. Dawn id-Direttivi għandhom jevitaw li jimponu obbligi amministrattivi, finanzjarji u 
legali b'tali mod li jżommu lura il-ħolqien u l-iżvilupp ta' mpriżi żgħar u ta' daqs medju.
Il-Kunsill għandu jaġixxi skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 wara li jkun ikkonsulta l-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali u l-Kumitat tar-Reġjuni, ħlief fl-oqsma msemmija fil-paragrafu l(ċ), (d), (f),u (g) ta’ dan l-
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Il-Komunità u l-Istati Membri, filwaqt li jżommu f'moħħhom id-drittijiet soċjali fundamentali 
bħalma huma dawk stabbiliti fil-Karta Soċjali Ewropea li ġiet iffirmata f'Turin fit-18 ta' 
Ottubru 1961 u l-Karta tal-Komunità tal-1989 dwar id-Drittijiet Soċjali Fondamentali tal-
Ħaddiema, għandu jkollhom bħala mira il-promozzjoni tal-impjieg, it-titjib tal-kondizzjonijeit 
tal-ħajja u tax-xogħol, sabiex jagħmlu possibli l-armonizzazzjoni tagħhom waqt li jitkomplew 
it-titjib, il-protezzjoni soċjali xierqa, id-djalogu bejn il-management u l-ħaddiema, l-iżvilupp 
tar-riżorsi umani bil-għan ta' livell għoli ta' impieg li jdum għal żmien twil u l-ġlieda kontra l-
esklużjoni.
B'dan l-iskop il-Komunità u l-Istati Membri għandhom jimplimentaw miżuri li jikkunsidraw 
id-diversi forom ta' prattiki nazzjonali,b'mod partikulari fil-qasam tar-relazzjonijiet 
kontrattwalli, u l-ħtieġa li tinżamm il-kompetittività fl-ekonomija Komunitarja.
Huma jemmnu li żvilupp bħal dan għandu jirriżulta mhux biss mill-funzjonament tas-suq 
komuni, li għandu jiffavorixxi l-armonizzazzjoni tas-sistemi soċjali, imma wkoll mill-
proċeduri previsti f'dan it-Trattat u mill-approssimazzjoni tad-dispożizzjonijiet stabbiliti bil-
liġi, bir-regolament jew bl-azzjoni amministrattiva.

Minħabba l-fatt li d-direttiva proposta hija kkonċernata bid-"drittijiet tal-pazjenti" u l-pazjenti 
mhemmx bżonn ikunu ħaddiema ("pazjent" tfisser "kull persuna naturali li tirċievi jew tixtieq 
tirċievi kura tas-saħħa fi Stat Membru" fl-Artikolu 4(f) tal-proposta għal direttiva) u filwaqt li 
nżommu f'moħħna li, skont il-preambolu, id-direttiva proposta għandha tkopri "il-modi li 
ġejjin tal-provvista tal-kura għas-saħħa: – L-użu tal-kura tas-saħħa barra mill-pajjiż (jiġifieri: 
pazjent li jmur għand min jipprovdi l-kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor għal trattament); 
din hija l-hekk imsejħa ‘mobilità tal-pazjent’; – Il-forniment transkonfinali tal-kura tas-saħħa 
(jiġifieri: l-għoti ta’ servizz minn territorju ta’ Stat Membru fit-territorju ta’ Stat Membru 
ieħor); bħas-servizzi telemediċinali, djanjosi remota u preskrizzjoni, servizzi tal-laboratorji; –
Il-preżenza permanenti ta’ min jipprovdi kura tas-saħħa (jiġifieri: l-istabbiliment ta' min 
jipprovdi l-kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor); u, – Il-preżenza temporanja ta’ persuni 
(jiġifieri: il-mobilità tal-profesjonijist tal-kura, pereżmpju jmorru għall-perjodu temporanju fl-
Istat Membru tal-pazjent biex jipprovdu s-servizzi)", din ma tagħmilx parti mill-ambitu tal-
Artikolu 136, li huwa kkonċernat bil-promozzjoni tal-impjieg, u t-titjib fil-kundizzjonijiet tal-

                                                                                                                                                  
Artikolu, fejn il-Kunsill għandu jaġixxi b’mod unanimu fuq proposta tal-Kummissjoni, wara li jkun ikkonsulta l-
Parlament Ewropew u l-Kumitati msemmija. Il-Kunsill, jaġixxi b’mod unanimu fuq proposta tal-Kummissjoni, 
u wara li jkun ikkonsulta l-Parlament Ewropew, jista’ jiddeċidi li l-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 tkun 
applikabbli għall-paragrafu l(d), (f) u (g) ta’ dan l-Artikolu.

3. Stat Membru jista’ jafda f’idejn il-partijiet soċjali, fuq talba konġunta tagħhom, bl-implimentazzjoni tad-
direttivi adottati skont paragrafu 2.
F'dan il-każ, hu għandu jiżgura li, mhux aktar tard mid-data li fiha d-direttiva għandha tiġi sostitwita skont 
Artikolu 249, il-management u l-ħaddiema jkunu introduċew il-miżuri meħtieġa bi ftehim, l-Istat Membru 
kkonċernat jkun meħtieġ li jieħu kull miżura meħtieġa li tippermettilu li f'kull żmien ikun f'pożizzjoni li jista' 
jiggarantixxi r-riżultati imposti minn dik id-direttiva.
4. Id-dispożizzjonijiet adottati skont dan l-Artikolu:
–– ma għandhomx jaffettwaw id-dritt ta’ Stati Membri li jiddefinixxu l-prinċipji fundamentali tas-sistemi 
tagħhom ta’ sigurtà soċjali u ma għandhomx jaffettwaw b’ mod sinifikanti il-bilanċ finanzjarju tagħhom,
dawn il-miżuri m'għandhom jimpedixxu ebda Stat Membru milli jżommu jew idaħħlu miżuri protettivi aktar 
stretti;

5. Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu ma għandhomx japplikaw għall-pagament, għad-dritt ta' assoċjazzjoni, 
għad-dritt tal-istrike u lanqas għad-dritt li jiġu mposti lock-outs.
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għajxien u tax-xogħol, sabiex l-armonizzazzjoni tagħhom tkun possibbli filwaqt li jinżamm it-
titjib, il-ħarsien soċjali, id-djalogu bejn il-maniġment u l-ħaddiema, l-iżvilupp tar-riżorsi 
umani bl-iskop li jkun hemm impjieg dwewiema u l-ġlieda kontra l-esklużjoni.

Ladarba l-Artikolu 152 diġà ġie mwarrab bħala l-bażi legali, ma jistax jiġi użat flimkien mal-
Artikolu 137, li huwa fih innifsu mhuwiex xieraq bħala bażi legali għall-proposta għal 
direttiva.
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Konklużjoni

L-unika bażi legali possibbli hija l-Artikolu 95 waħdu. Għandu jiġi enfasizzat, madankollu, li 
din l-analiżi hija bbażata fuq il-proposta tal-Kummissjoni. Aktar analiżi tal-bażi legali 
għandha mnejn tkun neċessarja jekk l-emendi adottati fil-votazzjoni fil-kumitat ibiddlu b'mod 
sostanzjali l-għan u l-kontenut tal-proposta.

Fil-laqgħa tiegħu li saret fit-12 ta' Frar 2009, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali għaldaqstant 
iddeċieda, bi 8 voti favur, 5 voti kontra u astensjoni1, li jirrakkomanda li l-proposta għal 
direttiva għandha tkun ibbażata fuq l-Artikolu 95 tat-Trattat KE.

Dejjem tiegħek,

Giuseppe Gargani

                                               
1 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-vot finali Alin Lucian Antochi (acting Chair), Rainer Wieland (Viċi-Chair), 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (Viċi-Chair), Francesco Enrico Speroni (Viċi-Chair), Monica Frassoni 
(rapporteur), Sharon Bowles, Brian Crowley, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina 
Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina.
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