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Suġġett: Opinjoni dwar il-bażi ġuridika tal-proposta għal regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-
reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Unjoni [COM(2010)0498]

Sinjur President,

Bl-ittra tat-8 ta' Ġunju 2011, inti kkonsultajt lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, skont l-
Artikolu 37 tar-Regoli ta' Proċedura, sabiex jikkunsidra ż-żieda ta' bażi ġuridika tal-proposta 
msemmija hawn fuq għal regolament.

Il-bażijiet ġuridiċi proposti mill-Kummissjoni huma l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 42 u l-
Artikolu 43(2) tat-TFUE, li t-tnejn kemm huma jaqgħu taħt it-Titolu III bit-titolu "Agrikoltura 
u Sajd" tat-Tielet Parti bit-titolu "Politika u Azzjonijiet Interni tal-Unjoni". 

Il-bażi ġuridika li qed tiġi proposta li tiżdied hija l-Artikolu 349 tat-TFUE taħt is-Seba' Parti 
tat-TFUE bit-titolu "Dispożizzjonijiet Ġenerali u Finali", liema artikolu jistabbilixxi l-
proċedura għall-adozzjoni ta' miżuri speċifiċi intiżi, b'mod partikolari, għall-istabbiliment tal-
kundizzjonijiet ta' applikazjoni tat-Trattati għar-reġjuni l-aktar ’il bogħod tal-Unjoni.
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I - L-isfond

Permezz ta' din il-proposta l-Kummissjoni bdiet il-proċedura għat-tfassil mill-ġdid tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 247/2006 tat-30 ta' Jannar 2006 li jistabbilixxi miżuri 
speċifiċi għall-agrikultura fir-reġjuni l-aktar 'il bogħod tal-Unjoni1 għal raġuniiet ta' ċarezza u 
sabiex jinġieb f'konformità mat-Trattat ta' Lisbona, b'mod partikolari fir-rigward tal-atti 
delegati u l-atti tal-implimentazzjoni skont l-Artikoli 290 u 291 tat-TFUE.

Il-bażijiet ġuridiċi għar-Regolament (KE) Nru 247/2006 kienu l-Artikoli 36, 37 u 299(2) tat-
TKE, li jikkorrispondu għall-Artikoli 42, 43 u 349 tat-TFUE, rispettivament.

Ir-Regolament (KE) Nru 247/2006 huwa akkompanjat minn Regolament tal-Kummissjoni2, 
adottat fuq il-bażi tal-Artikolu 25 tal-att bażiku, li fih regoli ddettaljati dwar l-applikazzjoni 
tiegħu, li ġie emendat tliet darbiet, l-aħħar darba fl-2009.

Fl-opinjonijiet rispettivi tagħhom dwar il-proposta, il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali u l-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew it-tnejn irrakkomandaw iż-żieda tal-Artikolu 349 tat-
TFUE għall-bażi ġuridika.

II - L-artikoli rilevanti tat-TFUE 

L-Artikoli li ġejjin huma sottomessi bħala l-bażijiet ġuridiċi tal-proposta tal-Kummissjoni (l-
enfasi miżjud jindika d-dispożizzjonijiet operattivi): 

Artikolu 39
1. L-għan tal-politika agrikola komuni għandu jkun:
(a) li tkabbar il-produzzjoni agrikola billi tippromwovi progress tekniku u 
billi tassigura l-iżvilupp razzjonali ta' produzzjoni agrikola u l-aħjar 
utilizzazzjoni possibbli tal-fatturi ta' produzzjoni, speċjalment tan-nies tax-
xogħol,
(b) li tassigura b’dan il-mod livell ġust ta' għajxien għall-popolazzjoni 
agrikola, partikolarment billi jkabbar il-qligħ individwali tal-ħaddiema fl-
agrikoltura,
(c) li tagħmel is-swieq stabbli,
(d) li tiggarantixxi d-disponibilità tal-provvisti,
(e) li tassigura prezzijiet raġonevoli fil-konsenja tal-prodotti lill-konsumatur.
2. Fit-tfassil tal-politika agrikola komuni u l-metodi speċjali li tista’ tinvolvi, 
kunsiderazzjoni xierqa għandha tingħata lil dan li ġej:

                                               
1 ĠU L 270M , 29.9.2006, p. 182
2 Regolament (KE) Nru 793/2006 tal-Kummissjoni tal-12 ta' April 2006 li jistabillixi regoli dettaljati għall-
applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 247/2006 tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-
reġjuni l-aktar 'il bogħod tal-Unjoni (ĠU L 348M , 24.12.2008, p. 516).
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(a) il-karattru partikolari tal-attivita agrikola, li joħroġ mill-istruttura soċjali 
agrikola u mid-disparità strutturali u naturali ta' bejn id-diversi reġjuni 
agrikoli,
(b) il-bżonn li jsiru gradwalment il-bidliet xierqa,
(c) il-fatt li fl-Istati Membri l-agrikoltura tikkostitwixxi settur marbut mill-qrib 
mal-bqija tal-ekonomija.

Artikolu 40
1. Sabiex jinkisbu l-għanijiet previsti fl-Artikolu 39, għandha tiġi stabbilita 
organizazzjoni komuni għal swieq agrikoli.
Din l-organizazzjoni għandha tieħu waħda minn dawn il-forom skont il-
prodotti konċernati:
(a) regoli komuni dwar il-kompetizzjoni;
(b) il-koordinament obbligatorju tad-diversi organizzazzjonijiet nazzjonali 
tas-suq;
(c) Organizzazzjoni tas-suq Ewropea.
2. L-Organizzazjoni komuni f’waħda mill-forom imsemmija fil-
paragrafu 1 tista’ tikkomprendi l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jinkisbu l-
għanijiet speċifikati fl-Artikolu 39, b’mod partikolari, kontrolli tal-prezzijiet, 
sussidji lill-produzzjoni u l-marketing ta' diversi prodotti, arranġamenti dwar 
twarrib ta' prodotti u dwar riporti, u mekkaniżmu sabiex jistabbliżżaw l-
importazzjoni u l-esportazzjoni.
L-organizzazzjoni komuni għandha tillimita ruħha sabiex issegwi l-objettivi 
stabbiliti fl-Artikolu 39 u għandha teskludi kull diskrimnazzjoni bejn il-
produtturi jew konsumaturi tal-Unjoni.
Kull politika komuni tal-prezzijiet għandha tkun ibbażata fuq kriterji komuni u 
metodi uniformi ta' kalkolu.

Artikolu 42
Id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu li jirriferi għar-regoli tal-kompetizzjoni 
għandhom japplikaw għall-produzzjoni u l-bejgħ ta' prodotti agrikoli biss 
safejn jista’ jiġi deċiż mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill fil-qafas tad-
dispożizzjonijiet u skont il-proċedura li hemm fl-Artikolu 43(2), u meħud kont 
xieraq tal-objettivi msemmija fl-Artikolu 39.
Il-Kunsill, fuq proposta tal-Kummissjoni, jista’ jawtorizza l-għoti ta' 
għajnuna:
(a) biex jipproteġi impriżi żvantaġġati minħabba kondizzjonijiet strutturali 
jew naturali,
(b) fil-qafas ta' programmi ta' żvilupp ekonomiku.

Artikolu 43
1. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposti sabiex telabora 
u timplimenta l-politika agrikola komuni, inkluża s-sostituzzjoni tal-
organizzazzjonijiet nazzjonali b’waħda mill-forom tal-organizzazzjoni komuni 
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previsti fl-Artikolu 40(1), u l-implimentazzjoni tal-miżuri speċifikati f'dan it-
Titolu tat-Trattati.
Dawn il-proposti għandhom jieħdu konsiderazzjoni xierqa tal-
interdipendenza tal-kwistjonijiet agrikoli mqajma f' dan it-Titolu tat-Trattat.
2. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva 
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.
3. Il-Kunsill, fuq proposta tal-Kummissjoni, għandu jadotta l-miżuri dwar l-
iffissar tal-prezzijiet, l-imposti, l-għajnuna u l-limitazzjonijiet kwantitattivi, kif 
ukoll dwar l-iffissar u l-allokazzjoni ta' opportunitajiet tas-sajd.
4. L-organizzazzjonijiet nazzjonali tas-suq jistgħu jiġu ssostitwiti bl-
organizzazzjoni komuni prevista fl-Artikolu 40(1) taħt il-kondizzjonijiet 
previsti fil-paragrafu 2:
(a) jekk l-organizzazzjoni komuni toffri lill-Istati Membri li jopponu din il-
misura u li jippossjedu huma stess organizzazzjoni nazzjonali għall-prodotti 
inkwistjoni, garanziji ekwivalenti dwar l-impjieg u l-livell ta' għijxien tal-
produtturi interessati, waqt li jittieħed kont xieraq tar-ritmu tal-adattamenti li 
jkunu possibbli u ta' gradi ta' speċjalizzazzjoni meħtieġa; u
(b) jekk dik l-organizzazzjoni tkun tista’ tassigura għall-kummerċ fi ħdan l-
Unjoni kondizzjonijiet simili għal dawk li jipprevalu fi swieq nazzjonali.
5. Jekk organizzazzjoni komuni tiġi stabbilita għal ċerta materja prima, waqt 
li tkun għadha ma teżistix għal prodotti korrispondenti proċessati, il-materja 
prima inkwistjoni użata għall-prodotti proċessati intizi għall-esportazzjoni 
f’pajjiżi mhux membri tista' tiġi importata minn barra l-Unjoni.

L-Artikolu li ġej qed jiġi propost li jiżdied mal-bażi ġuridika:

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 bi 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 
presenti għal dawk ir-Reġjuni, inklużi l-politiki komuni. Meta jiġu adottati l-
miżuri speċifiċi inkwistjoni mill-Kunsill skont il-proċedura leġislattiva 
speċjali, dan għandu jiddeċiedi wkoll fuq proposta tal-Kummissjoni u wara 
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-
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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-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 42 tat-TFUE jipprovdi li l-Parlament u l-Kunsill 
għandhom jiddeterminaw, fi ħdan il-qafas tal-Artikolu 43(2) tat-TFUE, il-punt sa fejn ir-
regoli dwar il-kompetizzjoni huma applikabbli għall-produzzjoni u l-kummerċ tal-prodotti 
agrikoli. Meta jkunu qed jagħmlu hekk, huma obbligati li jqisu l-objettivi tal-politika agrikola 
komuni stabbilita fl-Artikolu 39.

L-Artikolu 43(2) tat-TFUE jipprovdi l-bażi ġuridika ġenerali għall-politika agrikola komuni, 
li skontha l-Parlament u l-Kunsill għandhom jistabbilixxu l-organizzazzjoni komuni tas-swieq 
agrikoli, kif previst fl-Artikolu 40 tat-TFUE, permezz tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

L-Artikolu 349 tat-TFUE jipprovdi għal bażi ġuridika li tirrigwarda l-kundizzjonijiet ta' 
applikazzjoni tat-Trattati għar-reġjuni l-aktar imbiegħda, inklużi l-politiki komuni, li 
skonthom il-Kunsill, fuq proposta mill-Kummissjoni u wara li jikkonsulta l-Parlament 
Ewropew, jadotta miżuri speċifiċi għal dawn ir-reġjuni. Skont dan l-artikolu, il-Kunsill jadotta 
l-miżuri waħdu, u l-Parlament jiġi sempliċement ikkonsultat. Madankollu huwa importanti li 
wieħed jinnota li bis-saħħa tal-Artikolu 16(3) tat-TUE l-Kunsill jaġixxi b'maġġoranza 
kkwalifikata ladarba l-Artikolu 349 tat-TFUE ma jistipulax xort'oħra.

IV - Il-ġurisprudenza dwar il-bażi ġuridika

Hija ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja li "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-att1". Għalhekk, l-għażla ta’ bażi 
ġuridika żbaljata tista’ tiġġustifika l-annullament ta’ dan l-att.

Fir-rigward ta’ miżura li ssegwi fl-istess ħin diversi għanijiet jew li għandha diversi 
komponenti li huma marbutin b’mod li ma jistgħux jinfirdu minn xulxin, mingħajr ma wieħed 
ikun aċċessorju għall-ieħor, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li, meta dispożizzjonijiet differenti 
tat-Trattat ikunu għalhekk applikabbli, tali miżura għandha tkun fondata fuq il-bażijiet 

                                               
1 Kawża C-45/86, Il-Kummissjoni vs Il-Kunsill (Preferenzi Tariffarji Ġeneralizzati), Ġabra 1439, punt 5; Kawża 
C-440/05, Il-Kummissjoni vs Il-Kunsill Ġabra I-9097; Kawża C-411, Il-Kummissjoni vs Il-Parlament u l-Kunsill 
(8 ta' Settembru 2009) (ĠU C 267, 7.11.2009, p.8).
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ġuridiċi korrispondenti differenti1. 

V. L-għan u l-kontenut tal-leġiżlazzjoni proposta

Il-Kummissjoni fil-memorandum spjegattiv tal-proposta tispeċifika li l-għan prinċipali tagħha 
huwa l-allinjament tar-Regolament (KE) Nru 247/2006 mat-TFUE.

Għal dak li jirrigwarda l-atti delegati, il-proposta tagħti s-setgħa lil-Leġiżlatur li jadotta 
deċiżjonijiet dwar l-elementi essenzjali ta’ arranġamenti speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli 
fir-reġjuni l-aktar imbiegħda biex jingħelbu d-diffikultajiet maħluqa mid-distanza estrema 
tagħhom (il-Programmi ta’ Soluzzjonijiet Speċifiċi biex jilqgħu għall-Bogħod u l-Insularità, 
POSEI). Il-linji gwida ġenerali ta’ dawn l-arranġamenti u l-prinċipji ġenerali li fuqhom huma 
bbażati huma ddeterminati mil-Leġiżlatur. Skont l-Artikolu 290 tat-TFUE, il-Leġiżlatur 
jinkariga lill-Kummissjoni bil-kompitu li tikkompleta jew temenda ċerti elementi mhux 
essenzjali. Att delegat tal-Kummissjoni għalhekk jista’ jistabbilixxi l-elementi addizzjonali 
meħtieġa għall-funzjonament tajjeb tal-aranġamenti definiti mil-Leġiżlatur. Skont il-proposta, 
il-Kummissjoni tista' għalhekk tadotta, permezz ta’ att delegat, il-kundizzjonijiet u l-miżuri 
taħt il-programmi POSEI.

L-Istati Membri, skont l-Artikolu 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
huma responsabbli għall-implimentazzjoni tal-arranġamenti definiti mil-Leġiżlatur. Skont il-
Kummissjoni, jidher mandankollu meħtieġ li l-programmi POSEI jiġu applikati b'mod 
uniformi fl-Istati Membri kollha sabiex tiġi evitata l-kompetizzjoni inġusta jew id-
diskriminazzjoni bejn l-operaturi. Skont il-proposta l-Leġiżlatur għalhekk jagħti lill-
Kummissjoni s-setgħa li, bi qbil mal-Artikolu 291(2), tat-Trattat, timplimenta ċerti aspetti tal-
programmi.

L-ewwel ħames premessi tal-proposta jistipulaw li ġej (enfasi miżjud):

(1) Miżuri speċifiċi għall-agrikoltura biex jingħelbu d-diffikultajiet 
ikkawżati mis-sitwazzjoni eċċezzjonali tar-reġjuni l-aktar imbiegħda 
tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 349 tat-Trattat ġew stabbiliti permezz 
tar-Regolament tal-Kunsill (KE) nru 247/2006 tat-30 ta’ Jannar 2006 
li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikultura fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda tal-Unjoni2. Dawn il-miżuri huma kkumplimentati permezz 
ta’ programmi ta’ appoġġ għal kull reġjun, li jirrappreżentaw għodda 
essenzjali għall-provvista ta’ dawn ir-reġjuni fi prodotti agrikoli. 
Minħabba emendi ġodda li huma verament meħtieġa u wara d-dħul 
fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, jeħtieġ li r-Regolament (KE) 
Nru 247/2006 jitħassar u jiġi sostitwit b'test ġdid.

                                               
1 Kawża 155/07 Il-Parlament vs Il-Kunsill Ġabra I-8103, punt 36
2 ĠU L 42, 14.2.2006, p. 1.
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(2) Jeħtieġ li jiġu speċifikati l-għanijiet fundamentali li l-kisba tagħhom 
tista' sseħħ bil-kontribuzzjoni tal-arranġamenti għar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda tal-Unjoni.

(3) Jeħtieġ li jiġi speċifikat il-kontenut tal-Programmi ta’ Soluzzjonijiet 
Speċifiċi biex jilqgħu għall-Bogħod u l-Insularità (minn hawn ’il 
quddiem “il-programmi POSEI”) li, skont il-prinċipju tas-
sussidjarjetà, għandhom ikunu stabbiliti mill-Istati Membri 
kkonċernati fil-livell ġeografiku l-aktar xieraq u ppreżentati lill-
Kummissjoni għall-approvazzjoni.

(4) Sabiex jinkisbu aħjar l-għanijiet tal-arranġamenti favur ir-reġjuni l-
aktar imbiegħda tal-Unjoni, il-programmi POSEI għandhom jinkludu 
miżuri li jiggarantixxu l-provvista ta’ prodotti agrikoli kif ukoll il-
preservazzjoni u l-iżvilupp tal-produzzjonijiet agrikoli lokali. Jeħtieġ li 
jiġi approssimat il-livell tal-programmazzjoni tar-reġjuni kkonċernati 
u li jkun hemm approċċ sistematiku tal-isħubija bejn il-Kummissjoni u 
l-Istati Membri.

(5) Skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà u fi spirtu ta’ flessibbiltà li huma l-
bażi tal-approċċ tal-programmazzjoni adottata għall-arranġamenti 
favur ir-reġjuni l-aktar imbiegħda, l-awtoritajiet magħżula mill-Istat 
Membru jistgħu jipproponu emendi fil-programm sabiex jadattawh 
għar-realtà tar-reġjuni imbiegħda. Fl-istess spirtu, il-proċedura ta’ 
emenda tal-programmi għandha tkun adattata għal-livell ta’ rilevanza 
ta’ kull tip ta’ emenda.

L-Artikolu 2 tal-proposta, bit-titolu "Għanijiet", jipprovdi li l-att jipprova jikseb iż-żewġ 
għanijiet li ġejjin:

a) il-garanzija tal-provvista ta' prodotti essenzjali lir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda għall-konsum mill-bniedem jew għall-ipproċessar bħala 
addizzjonijiet agrikoli filwaqt li jittaffew l-ispejjeż żejda tad-distanza;
b) il-preżervazzjoni u l-iżvilupp tal-attività agrikola fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda, inklużi l-produzzjoni, l-ipproċessar u t-tqegħid fis-suq tal-
prodotti lokali.

Barra mill-inklużjoni ta' dispożizzjonijiet dwar atti delegati u atti ta' implimentazzjoni, il-
proposta tinkludi wkoll ċerti emendi minuri ta' aġġornar sabiex jitqiesu l-bidliet fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u l-implimentazzjoni prattika għar-Regolament 2006.

L-abbozz ta' rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali fih 74 emenda għat-test 
propost mill-Kummissjoni, li l-ewwel waħda minnhom tipprova tintroduċi l-Artikolu 349 tat-
TFUE bħala bażi ġuridika addizzjonali. Barra minn hekk l-emenda 19 tispeċifika li dan l-
artikolu għandu jitqies sabiex "dan jirrikonoxxi l-applikazzjoni ta' qafas differenzjat għar-
reġjuni l-aktar imbiegħda biex jippermetti l-iżvilupp u l-integrazzjoni tagħhom 
b'kundizzjonijiet indaqs mal-bqija tal-Unjoni permezz ta' programmi speċifiċi adattati għas-
sitwazzjoni partikolari tagħhom."  Il-bqija tal-emendi fl-abbozz ta' rapport tirrigwarda 
prinċipalment id-dispożizzjonijiet tekniċi dwar atti delegati u atti tal-implimentazzjoni.
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VI - Id-determinazzjoni tal-bażi ġuridika xierqa

Fid-dawl tal-fatt li r-Regolament (KE) Nru 247/2006, li għandu jitfassal mill-ġdid mill-
proposta, kien ibbażat parzjalment fuq il-predeċessur tat-TKE għall-Artikolu 349 tat-TFUE, u 
li l-għan u l-kontenut tal-proposta jikkonċernaw direttament l-kamp ta' applikazzjoni u l-
kontenut ta' miżuri speċifiċi għar-reġjuni l-aktar imbiegħda, kif ukoll l-implimentazzjoni 
tagħhom, l-Artikolu 349 tat-TFUE għandu jkun ċarament inkluż fil-bażi ġuridika.

Minkejja li l-Artikoli 349 tat-TFUE, b'differenza għall-Artikolu 43(2) tat-TFUE, ma jistipulax 
l-applikazzjoni tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja, dan jistipula li l-Kunsill għandu jaġixxi 
b'maġġoranza kkwalifikata. Konsegwentement, dawn l-artikoli mhumiex proċeduralment 
inkompatibbli.

VII - Il-konklużjoni u r-rakkomandazzjoni

Fid-dawl tal-analiżi hawn fuq, l-Artikolu 349 tat-TFUE għandu jiżdied mal-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 42 u l-Artikolu 43(2) tat-TFUE sabiex jifforma l-bażi ġuridika għar-
regolament propost.

Fil-laqgħa tiegħu tal-11 ta’ Lulju 2011, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali ddeċieda għalhekk, 
b’21 vot favur u l-ebda astensjoni1, li jirrakkomanda dan li ġej: il-proposta għal regolament 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-
reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Unjoni [COM(2010)0498] għandha tkun ibbażata fuq l-ewwel 
subparagrafu tal-Artikolu 42 tat-TFUE, l-Artikolu 43(2) tat-TFUE u l-Artikolu 349 tat-TFUE.

Dejjem tiegħek,

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 Il-persuni li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Klaus-Heiner Lehne (President), Luigi Berlinguer 
(Viċi President), Raffaele Baldassarre (Viċi President), Evelyn Regner (Viċi President), Sebastian Valentin Bodu 
(Vice-Chair), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Antonio Masip Hidalgo, 
Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Francesco Enrico Speroni, 
Dimitar Stoyanov, Kurt Lechner, Paulo Rangel, Dagmar Roth-Behrendt, Toine Manders, Eva Lichtenberger.


