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I. L-OBJETTIVI ĠENERALI TAR-REGOLAMENT PROPOST

Bħalissa l-UE ma għandhiex qafas leġiżlattiv orizzontali biex tinforza d-drittijiet tagħha skont 
id-WTO u ftehimiet kummerċjali internazzjonali oħra. F'kuntest globali fejn l-għadd ta' 
azzjonijiet ta' ritaljazzjoni qed jiżdied, l-istrument propost huwa leġittimament imfassal biex 
isaħħaħ l-infurzar tad-drittijiet kummerċjali tal-UE, jikkonsolida l-kredibilitá tal-UE u 
essenzjalment jikkonvinċi l-imsieħba kummerċjali tagħna biex jirrispettaw ir-regoli kif 
stabbiliti fil-ftehimiet kummerċjali. Il-proposta preżenti hija wkoll element ta' strateġija biex 
tiftaħ is-swieq għall-UE u tallinja t-teħid ta' deċiżjonijiet mat-Trattat ta' Lisbona.

Dan l-istrument il-ġdid għandu jiġi mifhum fil-qafas tar-regoli ta' soluzzjoni tat-tilwim 
multilaterali (WTO), reġjonali u bilaterali li diġá jipprovdu d-dritt li pajjiż li qed jilmenta 
jieħu t-triq tal-"aħħar alternattiva", i.e. ritaljazzjoni temporanja difensiva kontra pajjiż li qed 
jaġixxi irregolarment meta dan il-pajjiż jonqos milli jimplimenta r-regoli ta' korp ta' 
soluzzjoni tat-tilwim. Għaldaqstant ma hemm ebda skop ta' protezzjoniżmu.

L-appoġġ qawwi tar-Rapporteur għal din il-proposta ma jfissirx li l-UE għandha tuża 
miżuri/kontromiżuri ta' bilanċ mill-ġdid aktar ta' spiss, iżda bla dubju tiffaċilita l-użu 
eventwali tagħhom. Ir-Rapporteur jemmen li r-ritaljazzjoni għandha dejjem tiġi bħala l-"aħħar 
alternattiva", f'konformitá mal-kwotazzjoni akklamata ta' Pascal Lamy: "Il-konsultazzjoni 
qabel il-leġiżlazzjoni; in-negozjazzjoni qabel il-litigazzjoni, il-kumpens qabel ir-ritaljazzjoni u 
l-konformitá – f'kull każ". 

Matul dawn l-aħħar snin kien hemm biss ftit każijiet fejn l-UE kellha tuża ritaljazzjoni, 
madankollu fattur importanti fl-iżgurar ta' soluzzjoni pożittiva huwa l-eżistenza ta' theddida 
kredibbli. Il-perjodu ta' żmien għall-adozzjoni ta' miżura huwa ta' importanza fundamentali. 
Fiż-żmien qabel Lisbona l-UE segwit approċċ każ b'każ għall-miżuri ta' ritaljazzjoni 
kummerċjali kontra pajjiż terz, skont il-Ftehim ta’ Riżoluzzjoni tat-Tilwim (FRT) tad-WTO 
jew għall-ibbilanċar mill-ġdid skont il-Ftehim dwar is-Salvagwardji. Dan ħa l-forma ta' 
regolamenti adottati mill-Kunsill. Fin-nuqqas ta' qafas orizzontali, kull deċiżjoni teħtieġ tiġi 
adottata skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja li bħala medja tieħu bejn 15 u 31 xahar. 

Waqt li għandna nesplora sew il-possibilitajiet għat-tisħiħ tal-proposta preżenti fir-rigward 
tal-firxa ta' applikazzjoni, il-kontromiżuri u l-involviment tal-Parlament, importanti ħafna li l-
UE jkollha dan l-istrument kemm jista' jkun malajr.

II. IL-FIRXA TA' APPLIKAZZJONI TAR-REGOLAMENT 

Il-proposta tistipula regoli u proċeduri biex ikun żgurat eżerċizzju effettiv tad-drittijiet tal-
Unjoni li tissospendi jew tirtira konċessjonijiet jew obbligi oħra skont ftehimiet kummerċjali 
internazzjonali (Artikolu 1). Din tkopri erba' tipi ta' sitwazzjonijiet (Artikolu 3): 
- miżuri ta' ritaljazzjoni wara aġġudikazzjoni ta' tilwim kummerċjali fil-livell tad-WTO 
(Artikolu 22 tad-WTO  FRT); 
- miżuri ta' ritaljazzjoni wara aġġudikazzjoni ta' tilwim kummerċjali li jaqgħu taħt ftehimiet 
internazzjonali oħra; 
- miżuri ta' bbilanċjar mill-ġdid meta pajjiż terz jadotta salvagwardja mingħajr miżuri ta' 
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bilanċ mill-ġdid xierqa (Artikolu 8 tal-Ftehim dwar is-Salvagwardji tad-WTO);
- miżuri ta' bbilanċjar mill-ġdid meta pajjiż terz jimmodifika l-konċessjonijiet tariffarji tiegħu 
skont l-Artikolu XXVIII tal-GATT mingħajr kumpens sodisfaċenti.

III. TIPI TA' MIŻURI TA' POLITIKA KUMMERĊJALI PROPOSTI

Tliet tipi ta' kontromiżuri huma pprovduti fl-Artikolu 5: 
1 – is-sospensjoni ta' konċessjonijiet tariffarji jew l-impożizzjoni ta' dazji doganali ġodda; 
2 – l-introduzzjoni jew iż-żieda ta' restrizzjonijiet kwantitattivi fuq prodotti importati jew 
esportati; 
3 - is-sospensjoni ta' konċessjonijiet fil-qasam tal-akkwist pubbliku. 

Il-proposta tippermetti li l-UE tadotta kontromiżuri biss meta korp tas-soluzzjoni tat-tilwim 
internazzjonali, reġjonali jew bilaterali jawtorizzaha biex tagħmel hekk. Madankollu, dan ma 
jwaqqafx lill-UE milli tagħżel l-aktar kontromiżuri xierqa biex tinforza d-drittijiet tagħha 
b'mod effettiv, pereżempju liema settur, jew ftehim, tal-pajjiż terz se jiġi fil-mira ta' 
kontromiżura. 

Iċ-ċirkostanzi li fihom ritaljazzjoni inkroċjata tista' tiġi awtorizzata huma spjegati fl-Artikolu 
22.3 tal-FRT. Il-frażi "ritaljazzjoni inkroċjata" nnifisha ma tidhirx fit-test, iżda hija taqsira li 
tiddeskrivi sitwazzjoni fejn il-pajjiż li jilmenta jirritalja f'settur jew fi ftehim li ma jkunx sar 
irregolaritá fih mill-pajjiż li qed jiddefendi ruħu. L-Artikolu 8 tal-Ftehim dwar is-
Salvagwardji jistipula l-istess mekkaniżmu.

A. Servizzi u IPR

Ir-Regolament propost jistabbilixxi firxa ta' kontromiżuri tal-politika kummerċjali li huma 
limitati, skont l-Artikolu 5, għall-prodotti u l-akkwist pubbliku.-{}-

Is-Servizzi – għajr l-akkwist pubbliku – u l-IPR huma de facto eklużi bħala mekkaniżmi ta' 
infurzar tal-kummerċ. Jekk l-UE teħtieġ tuża kontromiżuri f'dawn l-oqsma, rispettivament fil-
qafas tal-GATS (Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi tad-WTO) u t-TRIPS 
(Ftehim dwar l-aspetti tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali relatati mal-kummerċ tad-WTO), 
dan ikollu jsir "taħt proċeduri oħra", fil-forma ta' regolamenti ad hoc li jieħdu ż-żmien. 

Il-ġustifikazzjoni mogħtija mill-Kummissjoni hija n-nuqqas ta' għarfien fl-użu ta' miżuri ta' 
infurzar fil-qasam tas-servizzi u l-IPR, li jistgħu jqajmu mistoqsijiet tekniċi u legali 
kumplessi. 

Waqt li r-regoli tad-WTO jippermettu ritaljazzjoni inkroċjata, ir-ritaljazzjoni marbuta ma' 
prodotti biss mhux dejjem tkun prattika jew effettiva. Għalkemm fl-UE ma għadniex 
regolamentazzjoni tas-suq orizzontali fuq is-servizzi, il-liġi tal-UE tippermetti li f'għadd ta' 
setturi jitqiesu l-kontromiżuri. Qabel tiġi eskluża l-possibbiltà li jiġu inklużi miżuri fil-qasam 
tas-servizzi bħala mezzi ta' infurzar, għandna nanalizzaw l-implikazzjonijiet prattiċi u jekk 
hemmx interess mill-industrija. L-importanza dejjem ikbar tas-servizzi fl-FTAs reġjonali u 
bilaterali ssaħħaħ ulterjorment l-argumenti li tal-anqas tkun meqjusa l-inklużjoni tas-servizzi. 
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Jeżistu iżjed diffikultajiet bir-ritaljazzjoni inkroċjata li jinvolvu d-drittijiet tal-proprjetá 
intelletwali. Qabel xejn, hemm diffikultajiet inerenti għas-sistema legali tal-UE. It-tieni, il-
kontromiżuri fil-qasam tal-IPR jistgħu jwasslu għal mistoqsijiet diffiċli marbuta mal-obbligi 
tal-Istati Membri taħt il-liġi Internazzjonali u jwasslu għal diffikultajiet prattiċi oħra. 

Ir-regoli tal-WTO jippermettu s-sospensjoni tad-drittijiet u l-obbligi skont it-TRIPS bħala 
riżultat ta' tilwim kummerċjali quddiem id-WTO. Madankollu, għalkemm is-sospensjoni tal-
IPR ġiet awtorizzata minn korp ta' soluzzjoni tat-tilwim f'xi żewġ każijiet, is-sospensjoni 
innifisha qatt ma ġrat fil-veritá. 

B. Akkwist Pubbliku

Huwa assolutament kruċjali li ssir distinzjoni bejn l-abbozz ta' Regolament preżenti u d-
dibattiti dwar reċiproċità li hemm madwar l-abbozz ta' Regolament ta' Reċiproċità tal-
Akkwist. Il-proposta preżenti hija dwar l-infurzar tad-drittijiet li diġá għandha l-UE.

Għalkemm it-test mhuwiex ċar ħafna, il-proposta preżenti tipprevedi l-adozzjoni ta' miżuri ta' 
akkwist mhux biss fil-kuntest tal-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA), iżda wkoll 
f'ċirkostanzi oħra, partikolarment meta msieħeb tal-FTA ma jirrispettax l-obbligi ta' akkwist 
tal-FTA. Dan jista' jiġi abbozzat mill-ġdid b'mod aktar komprensiv.

Il-GPA diġà japplika għar-Regoli tad-WTO DSU u jawtorizza l-Partijiet tiegħu biex iwettqu 
kontromiżuri meta jħabbtu wiċċhom ma' azzjoni legali. Il-partikolarità tal-GPA hija li teskludi 
r-ritaljazzjoni inkroċjata, li jfisser li l-unika kontromiżuri possibbli fil-każ ta' ksur tal-GPA 
huma r-restrizzjonijiet tal-akkwist pubbliku. Dan jikkuntrasta mal-GATS u t-TRIPs, li 
għalihom ir-ritaljazzjoni inkroċjata mhijiex eskluża, għalkemm hemm regoli li jridu jiġu 
rrispettati. 

L-impenji fil-qasam tal-akkwist pubbliku qed jikbru minħabba r-reviżjoni tal-GPA u l-
inklużjoni tal-kapitoli tal-akkwist pubbliku u l-kapitoli sħaħ dwar is-soluzzjoni tat-tilwim fl-
FTAs. Filwaqt li fil-passat it-tilwim bilaterali bilkemm kien possibbli, fil-futur nistgħu 
nistennew xi azzjoni ta' soluzzjoni tat-tilwim taħt FTAs, u l-UE għandha bżonn tkun 
preparata.

Wara kważi 50 sena ta' politika kummerċjali komuni ma nistgħux ngħidu liċ-ċittadini tagħna 
li l-UE tinnegozja l-ftehimiet kummerċjali tagħna, iżda ma tistax tinfurzawhom b'mekkaniżmi 
adegwati.  

IV. ĠBIR TA' INFORMAZZJONI 

Il-proposta tirreferi f'diversi punti għall-kunċett ta' "interess (ġenerali)" u "interess 
ekonomiku" tal-UE. Il-Kummissjoni tiġġustifika dawn it-termini billi tirreferi għal kliem
korrispondenti, b'mod partikolari fil-liġi tad-WTO.

L-Artikolu 9 jistqarr li l-Kummissjoni se tfittex informazzjoni u fehmiet dwar l-interessi 
ekonomiċi tal-UE fi prodotti jew setturi speċifiċi, fl-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Meta 
titqies l-importanza għall-operaturi ekonomiċi tal-UE dwar l-għażla tal-kontramiżura u s-
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settur jew il-ftehim tal-pajjiż terz li għandhom ikunu fil-mira, huwa importanti li jinkludu 
aktar dettalji għall-proċess ta' ġbir ta' informazzjoni, sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tqis l-
opinjonijiet u l-informazzjoni kollha, u tiddefinixxi, b'mod komprensiv, l-interess ġenerali u 
ekonomiku tal-UE, inkluż il-komponent soċjali u ambjentali. 

V. INVOLVIMENT AKBAR TAL-PARLAMENT 

Rigward l-involviment tal-PE fil-proċeduri, il-proposta preżenti mhix mifruxa ħafna. Din 
għandha tkun ivvalutata fid-dawl ta':
- l-Artikolu 11 "Dritt ta' skrutinju tal-PE" tar-Regolament 182/2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinċipji ġenerali dwar il-mekkaniżmi għall-kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzji tal-
Kummissjoni għas-setgħat ta' implimentazzjoni;
- Ftehim Qafas dwar iċ-ċirkulazzjoni ta' dokumenti kummerċjali ristretti;
- l-Artikolu 88 tar-Regoli ta’ Proċeduratal-PE. 

Kull deċiżjoni tal-Kummissjoni li tadotta kontromiżuri tal-politika kummerċjali jkollha 
konsegwenzi fit-tul, mhux biss f'termini ekonomiċi, iżda wkoll f'termini politiċi ġenerali. Il-
kwistjoni tal-involviment tal-Parlament fl-istadji kollha tal-proċedura u l-bżonn ta' trasparenza 
għandha tiġi vvalutata sew.  

- Għandu jkun previst proċess ad hoc addizzjonali ta' skrutinju/konsultazzjoni fi stadji 
differenti tal-proċedura, speċjalment meta Membru tad-WTO jingħata skadenza biex 
jikkonforma mad-deċiżjoni tad-WTO u immedjatament wara li tgħaddi din l-iskadenza?
- Kif se jiġi infurmat fil-ħin il-Parlament, idealment qabel tittieħed id-deċiżjoni? 
- Liema mekkaniżmu se jintuża biex il-Parlament ikun jista' jgħid tiegħu dwar dawn l-
azzjonijiet? 
- Kif tista' tiġi żgurata l-kunfidenzjalità ta' din l-informazzjoni sensittiva? 
- Ir-rekwiżit ta' kull konsultazzjoni/informazzjoni tal-Parlament għandha tiddaħħal fir-
regolament innifsu (premessi, artikolu) jew fi kwalunkwe dokument ta' akkumpanjament 
(dikjarazzjoni)?


