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Suġġett: Opinjoni dwar il-bażi ġuridika tal-proposta għal regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Politika Komuni tas-Sajd (COM(2011)0425 –
C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))

Għażiż Sur President,

Bl-ittra ddatata t-3 ta' Lulju 2012, inti kkonsultajt lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, skont l-
Artikolu 37 tar-Regoli ta' Proċedura, sabiex jikkunsidra ż-żieda possibbli ta' bażi ġuridika tal-
proposta għal regolament imsemmija hawn fuq.

Il-bażi ġuridika proposta mill-Kummissjoni hija l-Artikolu 43(2) tat-TFUE, taħt it-Titolu III 
dwar "Agrikoltura u Sajd" tat-Tielet Parti tat-TFUE, bit-titolu "Politika u Azzjonijiet Interni 
tal-Unjoni". 

Il-bażi ġuridika 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' applikazzjoni tat-Trattati għar-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni.

Fl-ittra tiegħek tlabt espressament jekk l-Artikolu 43(2) tat-TFUE jikkostitwixxix l-unika bażi 
ġuridika adegwata għal din il-proposta speċifika, u jekk l-Artikoli 43(2) u 349 tat-TFUE 
jistgħux jiġu adottati bħala bażi ġuridika konġunta għal proposta leġiżlattiva speċifika billi 
dawk jippreskrivu l-applikazzjoni ta' proċeduri leġiżlattivi differenti.

I - Kuntest
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Il-Green Paper dwar ir-Riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) 1 ikkonkludiet li l-
objettivi tal-kisba tas-sajd sostenibbli fid-dimensjonijiet kollha tiegħu (ambjentali, ekonomika 
u soċjali) ma ntlaħqux u identifikat sensiela ta' nuqqasijiet strutturali tal-PKS attwali. 
Għaldaqstant il-Kummissjoni kkonkludiet li l-PKS kellha bżonn riforma fundamentali u 
permezz tal-proposta preżenti tissuġġerixxi r-revoka tar-Regolament tal-Kunsill2 attwali u 
tissostitwixxih b'PKS ġdida adottata mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill.

L-għan ġenerali tal-proposta huwa li jiġu żgurati attivitajiet ta' sajd u akkwakultura li 
jipprovdu kundizzjonijiet ambjentali sostenibbli fit-tul u li jikkontribwixxu għad-disponibbiltà 
tal-provvisti tal-ikel. L-objettiv tal-PKS huwa l-isfruttament ta' riżorsi bijoloġiċi ħajjin tal-
baħar li jreġġa' lura u jżomm ir-riżorsi tal-ħut f'livelli li jistgħu jipproduċu r-rendiment 
massimu sostenibbli, u l-implimentazzjoni tal-approċċi prekawzjonarji u ekosistemiċi għall-
ġestjoni tas-sajd. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni stqarret li flimkien mal-proposta sejra tadotta wkoll 
Komunikazzjoni ġenerali dwar il-PKS tal-futur, proposta għal Regolament dwar l-
organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura, Komunikazzjoni 
dwar id-dimensjoni esterna tal-PKS u rapport dwar partijiet speċifiċi tar-Regolament tal-
Kunsill imsemmi hawn fuq.

II - Artikoli rilevanti tat-TFUE 

L-Artikolu li ġej huwa ppreżentat bħala l-bażi ġuridika tal-proposta tal-Kummissjoni (l-enfasi 
miżjuda tindika d-dispożizzjonijiet operattivi):

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 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 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.
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.

                                               
1 COM(2009)0163.
2 Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 tal-20 ta' Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar 

sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skont il-Politika Komuni dwar is-Sajd (ĠU L 358, 31.12.2002, p. 59).
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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' għajxien 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 leġiżlattiva 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-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-bażi ġuridika proposta

L-Artikolu 43(2) tat-TFUE jipprevedi l-bażi ġuridika ġenerali għall-politika komuni tas-sajd li 
permezz tagħha l-Parlament u l-Kunsill għandhom jistabbilixxu d-dispożizzjonijiet neċessarji 
għall-kisba tal-objettivi tagħha skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja.

L-Artikolu 349 tat-TFUE jipprevedi bażi ġuridika li tirrigwarda l-kundizzjonijiet ta' 
applikazzjoni tat-Trattati għar-reġjuni ultraperiferiċi, inklużi l-politiki komuni, li skonthom il-
Kunsill, fuq proposta mill-Kummissjoni u wara li jikkonsulta l-Parlament Ewropew, jadotta 
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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 jiddisponix xort'oħra.

IV - Ġurisprudenza dwar il-bażi ġuridika

Skont ġurisprudenza kostanti 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"1. Għalhekk, l-għażla ta' bażi
ġuridika żbaljata tista' tiġġustifika l-annullament tal-att ikkonċernat.

F'dan il-każ, għandu għalhekk jiġi stabbilit jekk il-proposta:

1. issegwix skop dupliċi jew komponent dupliċi, u wieħed minnhom huwa identifikabbli 
bħala l-iskop jew il-komponent prinċipali jew predominanti, filwaqt li l-ieħor huwa 
sempliċement inċidentali;jew

2. issegwix simultanjament għadd ta' objettivi jew għandhiex bosta komponenti li huma 
indissoċjabbilment konnessi, mingħajr ma l-ebda wieħed minnhom ikunu sekondarju jew 
indirett fil-konfront tal-ieħor. 

Skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, fl-ewwel każ l-att irid ikun ibbażat fuq bażi 
ġuridika unika, jiġifieri li jkun meħtieġ mill-iskop jew mill-komponent prinċipali jew 
predominanti, u fit-tieni każ l-att se jkollu jkun ibbażat fuq diversi bażijiet ġuridiċi 
korrispondenti2.

Għaldaqstant ir-rikors għal bażi ġuridika doppja ma tkunx ġiet eskluża mill-bidu abbażi tal-
fatt li l-proċeduri stabbiliti għal kull bażi ġuridika huma inkompatibbli ma' xulxin3. L-użu ta' 
bażi ġuridika doppja baqa' validu fejn ma wassalx li jintmessu d-drittijiet tal-Parlament 
Ewropew. F'dan il-każ, l-Artikolu 43(2) tat-TFUE jiddisponi għall-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja, filwaqt li l-Artikolu 349 tat-TFUE jipprevedi konsultazzjoni tal-Parlament biss. Il-
Qorti sostniet li, f'każ bħal dan, il-proċedura leġiżlattiva ordinarja tieħu preċedenza, peress li 
tinvolvi parteċipazzjoni ikbar tal-Parlament4.

V. Għan u kontenut tar-regolament propost

Skont il-Kummissjoni "[l]-għan ġenerali tal-proposta huwa li jiġu żgurati attivitajiet ta' sajd u 
akkwakultura li jipprovdu kundizzjonijiet ambjentali sostenibbli fit-tul u li jikkontribwixxu 
għad-disponibbiltà tal-provvisti tal-ikel"5.
L-objettivi speċifiċi prinċipali tal-proposta huma definiti fil-memorandum ta' spjegazzjoni 

                                               
1 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 Ewropew u l-Kunsill (8 ta' Settembru 2009) (ĠU C 267, 07.11.2009, p.8).

2 Ara l-kawża C-411/06 msemmija haw fuq, paragrafi 46-47.
3 Kawża C-178/03, Il-Kummissjoni vs Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill [2006] Ġabra I-107, para. 57; Kawża 

C-300/89 Il-Kummissjoni vs Il-Kunsill ("Diossidu tat-Titanju") [1991], Ġabra I-2867, paragrafi 17-25.
4 Kawża C-155/07 Il-Parlament Ewropew v Il-Kunsill [2008] Ġabra I-8103, paragrafi 75-79.
5 Ara COM (2011)0425, p. 2.
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billi jiġi ttrattat il-bżonn li jiġu rriveduti l-għanijiet tal-PKS; titjieb il-konsistenza bejn l-
inizjattivi ta' politika koperti mill-PKS; jiġu ppreservati aħjar ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar, 
b'mod partikolari għall-pjanijiet multiannwali għall-ġestjoni tas-sajd, u sabiex jintemm l-
iskartar tal-ħut; issir kontribuzzjoni għall-politiki dwar l-ekosistemi u dawk ambjentali taħt il-
PKS; isir provvediment għar-reġjonalizzazzjoni tal-miżuri fuq approċċ dwar il-baċiri tal-baħar 
taħt il-pilastru tal-konservazzjoni; jissaħħu l-ġbir ta' data u l-parir xjentifiku għall-bażi tal-
għarfien tal-politika dwar il-konservazzjoni; il-politika esterna tiġi integrata b'mod sħiħ fil-
PKS; jiġi promoss l-iżvilupp tal-akkwakultura; tiġi rriformata l-politika dwar is-suq komuni 
tal-PKS; tiġi pprovduta bażi ġuridika għal strument finanzjarju ġdid sal-2014 li jsostni l-
għanijiet tal-PKS u l-Aġenda 2020 tal-UE; jiżdied aktar u jiġi organizzat aħjar l-involviment 
tal-partijiet interessati; u r-reġim ġdid ta' kontroll li ġie adottat dan l-aħħar jiġi inkorporat fil-
PKS.

L-abbozz ta' rapport tal-Kumitat għas-Sajd ikompli jelabora billi jargumenta fin-nota 
spjegattiva tiegħu li l-PKS attwali falliet fil-parti l-kbira tagħha u deher li huwa impossibbli li 
jiġu solvuti l-problemi li ilhom jeżistu (is-sajd żejjed, il-kapaċità żejda, il-qagħda ekonomika 
ħażina ta' ħafna impriżi fis-settur tas-sajd, il-problemi soċjali kkawżati mit-tnaqqis tas-sajd 
f'ħafna reġjuni kostali). Ikkonkluda li r-"Regolament bażiku ġdid għandu jkun ambizzjuż biex 
jibni l-bażi sabiex ix-xejra negattiva kostanti tinqeleb u biex tinbena industrija tas-sajd fl-
Ewropa li tkun sostenibbli u li jkollha suċċess".

Mid-dispożizzjonijiet li jinsabu fil-proposta l-Artikolu 6(3) biss jirreferi espliċitament għar-
reġjuni ultraperiferiċi. Huwa jawtorizza lill-Istati Membri jillimitaw is-sajd għal bastimenti 
rreġistrati fil-portijiet tal-Azores, Madejra u l-Gżejjer Kanarji. Madankollu ta' min jinnota li l-
limiti massimi tal-kapaċità tas-sajd li għalihom l-Istati Membri huma suġġetti, skont l-
Artikolu 35 tal-proposta, huma stabbiliti fl-Anness II tar-regolament propost, u mhux talli l-
limiti massimi għall-Istati Membri individwali f'tali anness jinkludu espliċitament ir-reġjuni 
ultraperiferiċi [l-aktar reġjuni mbiegħda], talli huma speċifikati wkoll il-limiti massimi għar-
reġjuni ultraperiferiċi. L-Artikolu 35(2) jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni tadotta atti delegati 
biex tikkalkola mill-ġdid il-limiti massimi għall-kapaċità tas-sajd. Ta' min jinnota li l-att 
ġuridiku attwali, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002, ma jinkludix intestaturi 
speċifiċi għar-reġjuni ultraperiferiċi.

L-abbozz tar-rapport tal-Kumitat għas-Sajd fih 227 emenda għat-test propost mill-
Kummissjoni. Minnhom, emenda waħda biss (l-emenda 23 tal-premessa 54) issemmi r-
reġjuni ultraperiferiċi (reġjuni l-aktar imbiegħda):

Emenda 23
Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Jidher xieraq li l-Kummissjoni jkollha 
s-setgħa permezz ta' atti delegati li toħloq 
Kunsill Konsultattiv ġdid u biex 
timmodifika l-oqsma ta' kompetenza ta' 
kunsilli eżistenti, b'mod partikolari fir-

(54) Jidher xieraq li l-Kummissjoni jkollha 
s-setgħa permezz ta' atti delegati li toħloq 
Kunsill Konsultattiv ġdid u biex 
timmodifika l-oqsma ta' kompetenza ta' 
kunsilli eżistenti, b'mod partikolari fir-
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rigward tal-ispeċifitajiet tal-Baħar l-Iswed. rigward tal-ispeċifitajiet tal-Baħar l-Iswed 
u tar-reġjuni ultraperiferiċi.

Din il-premessa tirreferi għall-Kunsilli Konsultattivi li għandhom jinħolqu skont l-Artikoli 52 
sa 54 tal-proposta, in-numru u l-kompetenzi tagħhom jiġu ddeterminati mill-Kummissjoni 
f'atti delegati adottati skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 55 tal-proposta.

Tressqu 2322 emenda addizzjonali għall-abbozz tar-rapport. Għadd ta' dawn l-emendi 
jsemmu fuq fuq ir-reġjuni ultraperiferiċi, partikolarment l-emenda 228 u 1780 li jippruvaw 
idaħħlu lill-Artikolu 349 tat-TFUE bħala bażi ġuridika u artikolu ġdid li jistabbilixxi Kunsill 
Konsultattiv għar-reġjuni ultraperiferiċi, separat minn Kunsill Konsultattiv ieħor, stabbilit 
għall-ilmijiet interni:

Emenda 228
Alain Cadec
Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Kunsiderazzjoni 3a (ġdida)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

wara li kkunsidra l-Artikolu 349 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

Emenda 1780
Alain Cadec
Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 24a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 24a
Konsultazzjoni mal-Kunsilli Konsultattivi
1. Kunsill Konsultattiv dwar ir-reġjuni 
ultraperiferiċi għandu jiġi stabbilit bi qbil 
mal-Artikolu 53.
2. Kunsill Konsultattiv dwar is-sajd intern 
għandu jiġi stabbilit bi qbil mal-Artikolu 
53.

L-emendi 320 (identika għall-emenda 321) u 2036 jirreferu wkoll għall-Artikolu 349 tat-
TFUE u jqajmu l-kwistjoni tas-sitwazzjoni speċifika tar-reġjuni ultraperiferiċi:

Emenda 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien
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Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Huwa neċessarju li jkun sostnut l-
iżvilupp tas-setturi ewlenin li fihom ir-
reġjuni ultraperiferiċi għandhom 
potenzjal għall-ispeċjalizzazzjoni u 
vantaġġi komparati sħaħ, ngħidu aħna s-
sajd u l-akkwakultura. Sabiex tkun 
implementata politika komuni tas-sajd li 
tkun reġjonalizzata jkun neċessarju li jiġi
rikonoxxut l-istatus speċjali tagħhom u li 
jiġu applikati l-Artikoli 349 u 355(1) tat-
TFUE.

Emenda 2036
Luís Paulo Alves
Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Mingħajr ma jżidu l-isforzi tas-sajd 
tagħhom, il-flotot li jappartjenu lir-
reġjuni ultraperiferiċi jistgħu, minħabba 
l-partikularitajiet tagħhom u skont l-
Artikolu 349 tat-TFUE, ikomplu jirċievu 
għajnuna speċifika għall-
modernizzazzjoni tagħhom, bil-għan li 
jittejbu s-sikurezza u l-kundizzjonijiet tal-
operat tal-attività tagħhom.

Ta' min jinnota li fit-18 ta' April 2012 il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar ir-rwol tal-
Politika ta' Koeżjoni fir-reġjuni ultraperiferiċi, li fih dan li ġej (enfasi miżjuda):

Jiddispjaċih li l-proposta ta' riforma tal-politika komuni tas-sajd ma qisitx biżżejjed is-
sitwazzjoni u r-realitajiet tar-reġjuni ultraperiferiċi; jisħaq fuq id-dimensjoni marittima tar-
reġjuni ultraperiferiċi u l-importanza tal-attività tas-sajd fl-ippjanar tat-territorju u għall-
impjieg tal-popolazzjonijiet lokali, minħabba ż-żona ekonomika esklussiva ta' dawn ir-
reġjuni, li l-potenzjal tagħhom għandu jiġi tradott f'miżuri konkreti u koerenti għal ekonomija 
marittima ta' vera u li għandhom jitqiesu kif xieraq fil-programm tal-politika marittima 
integrata Ewropea; ifakkar fl-interess ekonomiku li qed jikber, imqanqal mill-ġid bijoġenetiku 
u minerali immens tal-qiegħ tal-baħar fir-reġjuni ultraperiferiċi, u l-importanza li dan jitqies 
f'"l-istrateġija Ewropea ġdida għar-reġjuni ultraperiferiċi", sabiex jiġi żgurat l-iżvilupp ta' 
ekonomija ta' tkabbir ibbażata fuq il-baħar; jargumenta f'dan il-kuntest li r-reġjuni 
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ultraperiferiċi għandhom ikunu fil-qalba tal-politika marittima tal-Unjoni, waqt li jinsisti fuq 
ir-rwol tagħhom fil-qasam tal-isfruttament sostenibbli tal-baħar u l-inħawi kostali, kif ukoll 
f'termini ta' governanza marittima internazzjonali, u li r-reġjuni ultraperiferiċi tal-Atlantiku 
għandhom jieħdu sehem fl-istrateġija għall-Atlantiku li qed titfassal bħalissa;1

Barra minn hekk, is-Senat Franċiż, bi tweġiba għal dan, ressaq dan li ġej fil-kuntest tal-
proċedura ta' verifika tas-sussidjarjetà skont il-Protokoll Nru 2 tat-TFUE:

Iqis, bħall-Parlament Ewropew, li l-Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, li jippermetti li jinħarġu r-regoli speċifiċi għar-reġjuni ultraperiferiċi bil-għan li 
jitqiesu l-iżvantaġġi tagħhom, mhuwiex użat biżżejjed u jitlob, konsegwentement, lill-
Kummissjoni Ewropea tipprevedi fir-regolamenti dwar il-Politika Komuni tas-Sajd u dwar il-
Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd dispożizzjonijiet speċifiċi għar-reġjuni 
ultraperiferiċi.2

VI - Determinazzjoni tal-bażi ġuridika xierqa

Bil-għan li tiġi ddeterminata l-bażi ġuridika xierqa f'dan il-każ jeħtieġ jiġi kkunsidrat jekk l-
iskop prinċipali jew predominanti tal-proposta huwiex dak li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet 
neċessarji biex jiġu segwiti l-objettivi tal-Politika Komuni tas-Sajd, jew jekk l-objettiv ta' 
adozzjoni tal-miżuri speċifiċi għar-reġjuni ultraperiferiċi dwar is-sajd huwiex 
indissoċjabbilment konness mingħajr ma jkun sekondarju u indirett.

L-objettiv ġenerali tal-proposta tal-Kummissjoni huwa li jiġu żgurati attivitajiet ta' sajd u 
akkwakultura li jipprovdu kundizzjonijiet ambjentali sostenibbli fit-tul u li jikkontribwixxu 
għad-disponibbiltà tal-provvisti tal-ikel, filwaqt li l-abbozz tar-rapport tal-Kumitat għas-Sajd 
jenfasizza li r-Regolament propost għandu jibni l-bażi sabiex ix-xejra negattiva kostanti tal-
problemi għas-settur tas-sajd tinqeleb u biex tinbena industrija tas-sajd fl-Ewropa li tkun 
sostenibbli u li jkollha suċċess.

F'dan il-kuntest, id-dispożizzjonijiet attwali fil-proposta li jippermettu miżuri speċifiċi għar-
reġjuni ultraperiferiċi, fl-Artikolu 6(3) dwar il-bastiment tas-sajd reġistrati u l-Artikolu 35 
dwar il-limiti massimi tal-kapaċità tas-sajd, huma ta' portata limitata u għaldaqstant 
sempliċement inċidentali għall-iskop predominanti li jikkonsisti fl-istabbiliment tar-regoli 
bażiċi wara l-Politika Komuni tas-Sajd. 

Ta' min jinnota iżda li tali analiżi aktarx trid tiġi riveduta f'każ ta' adozzjoni ta' kwalunkwe 
waħda mill-emendi msemmija hawn fuq li jippruvaw idaħħlu miżuri speċifiċi għar-reġjuni 
ultraperiferiċi, pereżempju dawk li jippruvaw jistabbilixxu Kunsill Konsultattiv għar-reġjuni 
ultraperiferiċi, billi dan jista' jibdel l-eżerċizzju ta' valutazzjoni ta' hawn fuq u tali miżuri ma 
jibqgħux sekondarji u indiretti fil-konfront tal-Politika Komuni tas-Sajd. Tali konklużjoni hija 
wkoll sostnuta mir-riżoluzzjoni tal-Parlament imsemmija hawn fuq dwar ir-rwol tal-Politika 
ta' Koeżjoni fir-reġjuni ultraperiferiċi u mill-kontribut li ta s-Senat Franċiż fir-rigward tas-

                                               
1 Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2012 dwar ir-rwol tal-politika ta' koeżjoni fir-reġjuni 
ultraperiferiċi tal-Unjoni Ewropea fil-kuntest tal-Istrateġija UE 2020, P7_TA(2012)0125, para. 17.
2 Riżoluzzjoni Ewropea tat-3 ta' Lulju 2012 biex l-Unjoni Ewropea tqis ir-realtajiet tas-sajd tar-reġjuni 
ultraperiferiċi Franċiżi.
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sussidjarjetà li t-tnejn li huma appellaw għal miżuri speċifiċi għar-reġjuni ultraperiferiċi fir-
Regolament propost.

F'każ li l-proċedura leġiżlattiva li ssegwi u n-negozjati possibbli għal qbil fit-tieni qari jwasslu 
biex isiru aktar emendi għall-proposta li jintroduċu tali dispożizzjonijiet addizzjonali li 
jippermettu miżuri speċifiċi għar-reġjuni ultraperiferiċi, jew diretti jew inkella fil-forma ta' 
delegi ta' setgħa leġiżlattiva, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali għandu għal darb'oħra 
jivverifika l-bażi ġuridika biex jaċċerta jekk tali dispożizzjonijiet humiex sempliċement 
inċidentali għall-Politiki Komuni tas-Sajd, jew jekk jagħtu lok għal objettiv mhux sekondarju 
u indirett, u b'hekk tinħtieġ iż-żieda tal-Artikolu 349 tat-TFUE mal-bażi ġuridika.

Għal dak li għandu x'jaqsam mat-tieni kwistjoni mqajma mill-Kumitat għas-Sajd, ta' min 
jinnota li, minkejja li l-Artikolu 349 tat-TFUE, bil-maqlub tal-Artikolu 43(2) tat-TFUE, ma 
jippreskrivix l-applikazzjoni tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja, jippreskrivi li l-Kunsill 
għandu jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata. Konsegwentement, dawn l-artikoli mhumiex 
proċeduralment inkompatibbli.

VII - Konklużjoni u rakkomandazzjoni

Fid-dawl tal-analiżi preċedenti, il-mistoqsijiet magħmula mill-Kumitat għas-Sajd għandhom 
jitwieġbu kif ġej:

1. L-Artikolu 43(2) tat-TFUE jikkostitwixxi l-unika bażi ġuridika xierqa għall-proposta hekk 
kif inhi attwalment, iżda jekk il-proposta tkun emendata biex tinkludi aktar 
dispożizzjonijiet li jippermettu miżuri speċifiċi għar-reġjuni ultraperiferiċi, għandu jiġi 
eżaminat mill-ġdid jekk tali dispożizzjonijiet jagħtux lok għal objettiv li mhuwiex
sempliċement inċidentali għall-Politika Komuni tas-Sajd, b'hekk tkun meħtieġa ż-żieda 
tal-Artikolu 349 tat-TFUE.

2. L-Artikoli 43(2) u 349 tat-TFUE jistgħu jkunu adottati bħala bażi ġuridika konġunta 
minkejja li jippreskrivi l-applikazzjoni ta' proċeduri leġiżlattivi differenti.

Għalhekk, fil-laqgħa tiegħu tas-17 ta' Settembru 2012, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali 
ddeċieda, b'unanimità1, li jirrakkomandalek dan li ġej: L-Artikolu 43(2) tat-TFUE 
jikkostitwixxi l-unika bażi ġuridika xierqa għall-proposta hekk kif inhi attwalment.

                                               
1 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Raffaele Baldassarre (Viċi President), Edit Bauer (skont l-

Artikolu 187(2) tar-Regoli ta' Proċedura), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (Viċi President), Piotr 
Borys, Françoise Castex (Viċi President), Christian Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger (rapporteur), 
Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (Viċi President), Dagmar Roth-Behrendt, Rebecca 
Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Charalampos 
Angourakis (skont l-Artikolu 187(2) tar-Regoli ta' Proċedura).
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