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PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Affarijiet Legali
Il-President

16.10.2013

Is-Sur Matthias Groote
President
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
BRUSSELL

Suġġett: Opinjoni dwar il-bażi ġuridika tal-emenda ta' Direttivi fl-oqsma tal-ambjent, l-
agrikoltura, il-politika soċjali u s-saħħa pubblika minħabba l-bidla tal-istatus 
tal-Majott fir-rigward tal-Unjoni [COM(2013)0418] (COM(2013)0418 –
C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))

Bl-ittra tat-19 ta' Settembru 2013, inti kkonsultajt lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, skont l-
Artikolu 37 tar-Regoli ta' Proċedura, sabiex jeżamina l-bażi ġuridika tal-proposta msemmija 
hawn fuq għal direttiva.

Il-bażi ġuridika proposta mill-Kummissjoni hija magħmula mill-Artikoli 43(2), 114, 153(2), 
168 u 192(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

B'konsegwenza tal-bidla fl-istatus tal-Majott minn pajjiż jew territorju extra-Ewropew Franċiż 
għal reġjun ultraperiferiku, mid-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew 2012/419/UE1, il-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea ddeċieda fit-30 ta' Settembru 2013 biex jibdel il-bażi ġuridika tal-proposta 
għall-Artikolu 349 tat-TFUE.

Fl-ittra, għalhekk inti tlabt għal opinjoni dwar il-bażi ġuridika t-tajba, u anke dwar jekk id-
Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew hix legali, u, jekk le, dwar liema huma l-possibbiltajiet għal 
rimedju legali.

                                               
1 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew 2012/419/UE tal-11 ta’ Lulju 2012 li temenda l-istatus tal-Majott fir-rigward 
tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 204, 31.7.2012, p. 131).
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I - Sfond

Wara referendum fl-2009, dik li kienet il-komunità extra-Ewropea Franċiża tal-Majott, li 
kienet tinsab fit-Tramuntana tal-Madagaskar fl-Oċean Indjan, saret dipartiment Franċiż extra-
Ewropew sa mill-31 ta' Marzu 2011, u permezz ta' ittra tas-26 ta' Ottubru 20111, il-President 
ta' Franza b'hekk talab lill-President tal-Kunsill Ewropew biex jibda l-proċedura skont l-
Artikolu 355(6) tat-TFUE sabiex jadotta deċiżjoni li temenda l-istatus tal-Majott taħt it-
Trattati tal-UE minn pajjiż jew territorju extra-Ewropew għal reġjun ultraperiferiku. L-ittra 
kienet tirreferi wkoll għad-Dikjarazzjoni Nru 43 dwar l-Artikolu 355(6) tat-TFUE, li fiha l-
kliem li ġej:

Il-Partijiet Kontraenti Għolja jaqblu li l-Kunsill Ewropew, fl-applikazzjoni ta' 
l-Artikolu 355(6) ser jieħu deċiżjoni li twassal għall-modifika tal-istatus tal-
Mayotte fir-rigward tal-Unjoni, sabiex dan it-territorju jiġi kkunsidrat bħala 
reġjun l' aktar 'il bogħod fis-sens tal-Artikolu 355(1) u l-Artikolu 349 meta l-
awtoritajiet Franċiżi jinnotifikaw lill-Kunsill Ewropew u lill-Kummissjoni li l-
evoluzzjoni kurrenti fl-istatus intern tal-gżira tippermetti dan.

Wara li kkonsulta lill-Kummissjoni2 b'konformità mal-Artikolu 355(6) tat-TFUE, fit-
12 ta' Lulju 2012 il-Kunsill Ewropew adotta d-Deċiżjoni msemmija hawn fuq b'mod unanimu. 

L-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni jiddikjara li b'effett mill-2014, il-Majott ma jibqax pajjiż jew 
territorju extra-Ewropew, li japplikaw għalih id-dispożizzjonijiet tar-raba' parti tat-TFUE, u 
jsir reġjun ultraperiferiku tal-Unjoni skont l-Artikolu 349 tat-TFUE. L-Artikolu 2 jinkludi l-
kliem li ġej:

Artikolu 2

It-TFUE għandu jiġi emendat kif ġej:

(1) Fl-Artikolu 349, l-ewwel subparagrafu, it-terminu "tal-Majott" għandu 
jiddaħħal wara t-terminu "tal-Martinique".

(2) Fl-Artikolu 355(1), it-terminu "għall-Majott" għandu jiddaħħal wara t-
terminu "għall-Martinique".

(3) Fl-Anness II, għandu jitħassar is-sitt punt.

Din id-Deċiżjoni għandha l-istess struttura u ġiet adottata permezz tal-istess proċedura bħal 
dik li ntużat għal Direttiva tal-Kunsill Ewropew adottata fl-2010, li timmodifika l-istatus tal-
gżira Franċiża ta’ Saint-Barthélemy fir-rigward tal-Unjoni Ewropea minn reġjun 
ultraperiferiku għal pajjiż jew territorju extra-Ewropew3. 

                                               
1 Ara d-dokument tal-Kunsill EUCO 114/11 tal-15 ta’ Novembru 2011.
2 C(2012) 3506 finali, disponibbli fid-Dokument tal-Kunsill 11006/12
3 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew 2010/718/UE tal-11 ta’ Lulju 2012 li timmodifika l-istatus tal-gżira ta’ 
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Madankollu għandu jiġi nnutat li l-ebda waħda mill-emendi tat-test tat-TFUE skont dawn iż-
żewġ Deċiżjonijiet tal-Kunsill Ewropew mhi riflessa fl-aħħar verżjoni konsolidata tat-TFUE, 
li ġiet ippubblikata fis-26 ta' Ottubru 20121. Madankollu, dawn huma inklużi fil-verżjoni 
konsolidata tat-test tal-Kunsill stess2.

II - Artikoli Rilevanti tat-Trattat

L-Artikoli li ġejjin tat-TFUE huma ppreżentati bħala l-bażi ġuridika fil-proposta tal-
Kummissjoni (enfasi miżjuda):

Artikolu 43
[...]

2. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja u wara konsultazzjoni mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, għandhom 
jistabbilixxu l-organizzazzjoni komuni tas-swieq agrikoli prevista fl-
Artikolu 40(1) kif ukoll id-dispożizzjonijiet l-oħra meħtieġa għall-kisba tal-
objettivi tal-politika agrikola komuni u l-politika komuni tas-sajd.
Artikolu 114
1. Ħlief fejn provdut xort'oħra fit-Trattati, id-dispożizzjonijiet li ġejjin 
għandhom japplikaw għall-kisba tal-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 26. Il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja u wara li jikkonsultaw mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, 
għandhom jadottaw il-miżuri għall-approssimazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
stipulati bil-liġi, b'regolamenti jew b'azzjoni amministrattiva fi Stati Membri 
li għandhom bħala l-għan tagħhom l-istabbiliment u l-operazzjoni tas-suq 
intern.

[...]

Artikolu 153
[...]

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, għandhom jaġixxu skond il-proċedura 
leġislattiva ordinarja wara konsultazzjoni mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u 
tal-Kumitat tar-Reġjuni.

[...]

Artikolu 168

                                                                                                                                                  
Saint-Barthélemy fir-rigward tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 325, 31.7.2012, p. 4).
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:MT:PDF.
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st06/st06655-re07.en08.pdf. 
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[...]

4. B'deroga mill-Artikolu 2(5) u l-Artikolu 6(a), u skont l-Artikolu 4(2)(k), il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja u wara li jikkonsultaw lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-
Kumitat tar-Reġjuni, għandhom jikkontribwixxu sabiex jinkisbu l-objettivi 
msemmija f’dan l-Artikolu, billi jadottaw, sabiex jiġu affrontati l-problemi 
komuni tas-sigurtà:

[...]

5. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja u wara konsultazzjoni mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u mal-
Kumitat tar-Reġjuni, jistgħu jadottaw ukoll miżuri ta' inċentiva għall-
protezzjoni u t-titjib tas-saħħa tal-bniedem b'mod partikolari għall-ġlieda 
kontra l-ikbar flaġelli transkonfinali għas-saħħa, miżuri li jikkonċernaw il-
monitoraġġ ta' theddid transkonfinali serju għas-saħħa, l-allert fuq dan it-
theddid u l-ġlieda kontrih, kif ukoll miżuri li għandhom bħala objettiv dirett il-
protezzjoni tas-saħħa pubblika fir-rigward tat-tabakk u l-abbuż tal-alkoħol, 
bl-esklużjoni ta' kull armonizzazzjoni tal-liġijiet u r-regolamenti tal-Istati 
Membri.

[...]

Artikolu 192
1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva 
ordinarja wara li jikkonsultaw lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat 
tar-Reġjuni, għandhom jiddeċiedu liema azzjoni għandha tittieħed mill-
Unjoni sabiex twettaq l-objettivi msemmija fl-Artikolu 191.

[...]

Il-Kunsill qed jipproponi l-Artikolu li ġej bħala l-bażi ġuridika għad-Direttiva (enfasi 
miżjuda)

Artikolu 349
Billi jittieħed kont tas-sitwazzjoni strutturali soċjali u ekonomika tal-
Gwadelup, tal-Gujana Franċiża, tal-Martinique, ta' Réunion, ta' Saint 
Barthélemy, ta' Saint Martin, l-Azores, il-Madejra u l-Gżejjer Kanarji, li hija 
aktar ikkumplikata bid-distanza u l-insularità tagħhom, bid-daqs żgħir, bit-
topografija u l-klima diffiċli, bid-dipendenza ekonomika fuq ftit prodotti, li l-
permanenza u l-kumbinazzjoni tagħhom jirrestrinġu bil-kbir l-iżvilupp 
tagħhom, il-Kunsill fuq proposta mill-Kummissjoni u wara li jikkonsulta l-
Parlament Ewropew, għandu jadotta miżuri speċifiċi bl-għan li, 
partikolarment, jistabbilixxu l-kondizzjonijiet tal-applikazzjoni tat-Trattati 
preżenti għal dawk ir-Reġjuni, inklużi l-politiki komuni. Meta jiġu adottati l-
miżuri speċifiċi inkwistjoni mill-Kunsill skont il-proċedura leġiżlattiva 
speċjali, dan għandu jiddeċiedi wkoll fuq proposta tal-Kummissjoni u wara 
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konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew.

Il-miżuri msemmija fl-ewwel subparagrafu jikkonċernaw b'mod partikolari 
oqsma bħalma huma l-politika doganali u tal-kummerċ, il-politika fiskali, iż-
żoni liberi, il-politika dwar l-agrikoltura u s-sajd, il-kondizzjonijiet għall-
fornitura ta' materja prima u oġġetti essenzjali għall-konsumatur, l-
għajnuniet tal-Istat u l-kondizzjonijiet għall-aċċess għall-fondi strutturali u 
għal programmi orizzontali tal-Unjoni.

Il-Kunsill għandu jadotta l-miżuri msemmija fl-ewwel subparagrafu billi jieħu 
kont tal-karatteristiċi speċjali u r-restrizzjonijiet tar-reġjuni l-aktar 'il bogħod 
mingħajr ma jnaqqas l-integrità u l-koerenza tal-ordni legali tal-Unjoni, 
inklużi s-suq intern u l-politika komuni.

III - Il-bażijiet ġuridiċi proposti

L-Artikolu 43 tat-TFUE jipprovdi l-bażi ġuridika għall-politika agrikola komuni u l-politika 
komuni tas-sajd. Il-proċedura hija l-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

L-Artikolu 111 tat-TFUE jipprovdi l-bażi ġuridika għall-adozzjoni tal-miżuri għall-
approssimazzjoni tad-dispożizzjonijiet fl-Istati Membri li l-għan tagħhom huwa l-
istabbiliment u l-funzjonament tas-suq intern. Il-proċedura hija l-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja.

L-Artikolu 153 tat-TFUE jipprovdi l-bażi ġuridika għall-adozzjoni ta' miżuri għall-protezzjoni 
tas-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema u s-sigurtà soċjali u l-protezzjoni tal-ħaddiema. Il-
proċedura hija l-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

L-Artikolu 168 tat-TFUE jipprovdi l-bażi ġuridika għall-adozzjoni ta' miżuri għall-protezzjoni 
tas-saħħa pubblika. Il-proċedura hija l-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

L-Artikolu 192 tat-TFEU jipprovdi bażi ġuridika għall-azzjoni li għandha tittieħed mill-
Unjoni sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-politika tal-Unjoni dwar l-ambjent. Il-proċedura hija l-
proċedura leġiżlattiva ordinarja.

L-Artikolu 349 tat-TFUE jipprovdi l-bażi ġuridika għall-adozzjoni ta' miżuri speċifiċi 
mmirati, b'mod partikolari, għall-istabbiliment tal-kundizzjonijiet tal-applikazzjoni tat-Trattati 
għal reġjun ultraperiferiku, inklużi l-politiki komuni, sabiex titqies is-sitwazzjoni soċjali u 
ekonomika speċifika tiegħu. Il-Kunsill jadotta dawn il-miżuri fuq proposta tal-Kummissjoni 
wara konsultazzjoni mal-Parlament.

IV - Ġurisprudenza dwar il-bażi ġuridika

L-Artikolu 13(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) jipprevedi li kull istituzzjoni 
għandha taġixxi fil-limiti tal-kompetenzi mogħtija lilha mit-Trattati, u skont il-proċeduri, il-
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kondizzjonijiet u l-finijiet previsti minnhom1.

Skont ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja "l-għażla tal-bażi ġuridika ta' att 
Komunitarju għandha tibbaża ruħha fuq elementi oġġettivi, suġġetti għal stħarriġ ġudizzjarju, 
li fosthom jinsabu, b'mod partikolari, l-għan u l-kontenut tal-att"2. Għalhekk, l-għażla ta’ bażi 
ġuridika żbaljata tista’ tiġġustifika t-tħassir tal-att inkwistjoni. 

Barra minn hekk, meta l-proposta għal att simultanjament issegwi numru ta’ objettivi jew 
ikollha diversi komponenti li jkunu marbutin b’mod li ma jistgħux jinħallu minn xulxin, 
mingħajr ma wieħed ikun sekonardju jew indirett b’rabta mal-ieħor, l-att irid ikun imsejjes 
fuq id-diversi bażijiet ġuridiċi korrespondenti3.

V. L-għan u l-kontenut tad-Direttiva proposta

Fl-opinjoni tagħha msemmija hawn fuq dwar l-inizjattiva ta' Franza għall-bidla fl-istatus tal-
Majott, il-Kummissjoni ddikjarat li se teżamina t-talba għal derogi u perjodi tranżizzjonali 
ppreżentata minn Franza u, jekk ikun meħtieġ, li se tagħmel il-proposti proprji tagħha.

Il-proposta ppreżentata mill-Kummissjoni b'hekk tipprovdi għall-iskeda ta' żmien u l-
modalitajiet speċifiċi li għandhom jiġu osservati minn Franza waqt l-implimentazzjoni tas-sitt 
direttivi eżistenti fl-oqsma tal-ambjent, l-agrikoltura, il-politika soċjali u s-saħħa pubblika. 

VI - Determinazzjoni tal-bażi ġuridika xierqa

Il-mistoqsija li teħtieġ tweġiba sabiex tiġi ddeterminata l-bażi ġuridika t-tajba għad-direttiva 
proposta hija jekk id-dispożizzjonijiet tagħha għandhomx jiġu kkunsidrati bħala miżuri 
speċifiċi għall-applikazzjoni tat-Trattati għall-Majott, filwaqt li titqies is-sitwazzjoni soċjali u 
ekonomika strutturali tiegħu.

Il-bażi ġuridika proposta mill-Kummissjoni hija relatata direttament mal-bażijiet ġuridiċi 
differenti tas-sitt Direttivi kkonċernati u l-għan u l-kontenut tal-proposta huma li tipprovdi 
għall-iskeda taż-żmien u l-modalitajiet speċifiċi għall-implimentazzjoni tagħhom fir-rigward 
tal-Majott. 

B'hekk, il-proposta ma tipprovdix regoli ġodda dwar miżuri speċifiċi li jqisu s-sitwazzjoni 
soċjali u ekonomika speċifika tal-Majott. Għalhekk, għalkemm l-istatus tal-Majott ġie 
emendat mid-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew għal reġjun ultraperiferiku, li japplika għalih l-
Artikolu 349 tat-TFUE, din il-proposta mhix relatata ma' miżuri taħt dik il-bażi ġuridika.

Peress li hemm bażijiet ġuridiċi differenti għad-Direttivi kkonċernati, u l-ebda minnhom mhi 
sekondarja jew indiretta b'rabta mal-oħra, il-proposta trid tkun ibbażata fuq id-diversi bażijiet 
                                               
1 Kawża C-403/05 il-Parlament vs il-Kummissjoni [2007] Ġabra I-9045, il-punt 49, u l-ġurisprudenza ċċitata 
fiha.
2 Kawża C-45/86, il-Kummissjoni vs il-Kunsill (Preferenzi Tariffarji Ġeneralizzati) [1987] Ġabra 1439, para. 5; 
Kawża C-440/05, il-Kummissjoni vs il-Kunsill [2007] Ġabra I-9097; Kawża C-411/06 il-Kummissjoni vs. il-
Parlament u l-Kunsill (8 ta' Settembru 2009) (ĠU C 267 of 07.11.2009, p.8).
3 Ara l-Kawża C-411/06, iċċitata aktar 'il fuq, il-paragrafi 46-47.
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ġuridiċi korrispondenti. Peress li dawn kollha jirrikjedu l-applikazzjoni tal-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja, konsegwentement din se jkollha tkun il-proċedura li għandha tiġi 
segwita għall-proposta.

Barra minn hekk għandu jiġi nnutat li skont l-Artikolu 355(6) tat-TFUE, il-Kunsill Ewropew 
jista' jemenda l-istatus ta' pajjiż jew terriotrju extra-Ewropew fir-rigward tal-applikazzjoni tat-
Trattati għal dak il-pajjiż jew territorju, iżda l-kliem innifsu tat-Trattati jista' jiġi emendat biss 
permezz tal-proċeduri msemmija fl-Artikolu 48 tat-TUE. L-adegwatezza tal-Kunsill Ewropew 
li jadotta deċiżjonijiet li jemendaw il-kliem tat-Trattati għalhekk tista' titqiegħed f'dubju, 
b'mod partikolari meta jitqies l-Artikolu 13(2) tat-TFUE li skontu kull istituzzjoni għandha 
taġixxi fil-limiti tas-setgħat ikkonferiti lilha mit-Trattat.

VII - Konklużjoni u rakkomandazzjoni

Fid-dawl tal-analiżi preċedenti, l-Artikoli 43(2), 114, 153(2), 168 u 192(1) tat-TFUE, kif 
propost mill-Kummissjoni, jikkostitwixxu l-bażi ġuridika xierqa għall-proposta.

Fil-laqgħa tiegħu tal-14 ta' Ottubru 2013, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali ddeċieda b'mod 
unanimu1 li jieħu l-pożizzjoni li l-bażi ġuridika proposta mill-Kunsill, l-Artikolu 349 tat-
TFUE, mhijiex tajba, u li l-bażi ġuridika proposta mill-Kummissjoni hija t-tajba.

Fuq din il-bażi, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali b'hekk iddeċieda wkoll li jirrakkomanda lill-
President tal-Parlament, b'konformità mal-Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura, biex jiftaħ 
każ quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, ladarba d-deċiżjoni tal-Kunsill li jitlob l-opinjoni tal-
Parlament tkun ġiet ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali, sabiex jiġu salvagwardjati l-prerogattivi 
tal-Parlament b'konformità mal-Artikolu 13(2) tat-TUE.

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jirrakkomanda li l-Parlament m'għandu jieħu l-ebda azzjoni 
fir-rigward tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew 2012/419/UE li temenda t-Trattat.

Dejjem tiegħek,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Sebastian Valentin Bodu (Viċi President), Françoise 
Castex (Viċi President), Marielle Gallo, Jutta Haug (skont l-Artikolu 187(2)), Klaus-Heiner Lehne (President), 
Eva Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković (skont l-Artikolu 193(3)) Bernhard Rapkay, Francesco 
Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.



PE521.692v01-00 8/8 AL\1006653MT.doc

MT


