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Suġġett: Opinjoni dwar il-bażi ġuridika tal-proposta għal Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-
awtur u ta' drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online tal-
organizzazzjonijiet tax-xandir u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi 
tat-televiżjoni u tar-radju (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 
2016/0284(COD))

Għażiż Sur President,

Wara ftehim fil-Coreper fit-18 ta' Jannar 2019 dwar abbozz ta' pakkett ta' kompromess 
ġenerali dwar id-dossier imsemmi hawn fuq, intbagħtet ittra mill-President tiegħu lill-Kumitat 
għall-Affarijiet Legali flimkien mat-test ta' dak il-pakkett. Bl-eċċezzjoni tal-bażi ġuridika, it-
test kien identiku għat-test tal-ftehim provviżorju wara negozjati tripartitiċi. Il-bażi ġuridika 
ġdida proposta mill-Coreper hija l-Artikoli 53(1) u 62 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (TFUE). 

Qabel il-votazzjoni ta' konferma dwar il-ftehim provviżorju fil-laqgħa tiegħu tat-
23 ta' Jannar 2019, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, għalhekk, ta opinjoni, skont l-
Artikolu 39(3) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar l-idoneità tal-bażi ġuridika.

I – Sfond

Il-proposta, li tifforma parti mill-Pakkett dwar id-Drittijiet tal-Awtur ippreżentat mill-
Kummissjoni fl-2016 bħala parti mir-riforma tagħha tad-drittijiet tal-awtur fil-kuntest tat-
twaqqif tas-Suq Uniku Diġitali, għandha l-għan primarjament li tiffaċilita t-trażmissjonijiet 
online transfruntiera ta' programmi tat-televiżjoni u tar-radju billi testendi l-prinċipju tal-pajjiż 
tal-oriġini ta' tali trażmissjonijiet. Dan il-prinċipju, li huwa minqux fid-Direttiva dwar is-
Servizzi bis-Satellita u bil-Cable1, jippermetti lill-organizzazzjonijiet tax-xandir li jagħmlu s-
servizzi tagħhom disponibbli bejn il-fruntieri jawtorizzaw id-drittijiet meħtieġa għat-territorji 
rilevanti fi Stat Membru wieħed biss.

Matul in-negozjati dwar id-dossier, primarjament bħala riżultat ta' ftehim provviżorju biex 
tinbidel il-forma tal-istrument minn regolament għal direttiva, il-Kunsill ippropona ż-żieda 
tal-Artikolu 53(1) tat-TFUE, dwar id-dritt ta' stabbiliment, u l-Artikolu 62 tat-TFUE, dwar il-
libertà li jiġu pprovduti servizzi, mal-Artikolu 114 tat-TFUE, dwar l-armonizzazzjoni fis-suq 
intern, fejn dan tal-aħħar huwa l-unika bażi ġuridika fil-proposta tal-Kummissjoni.

Matul il-kunsiderazzjoni tat-test li rriżulta min-negozjati tripartitiċi fid-dawl tal-laqgħa tal-
Coreper tat-18 ta' Jannar 2019, ir-referenza għall-Artikolu 114 tat-TFUE tħassret. It-test 
ippreżentat mill-Coreper lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali fid-dawl tal-vot ta' konferma 
tiegħu, għalhekk, inkluda biss l-Artikoli 53(1) u 62 tat-TFUE bħala l-bażi ġuridika tad-
Direttiva.

II - Artikoli rilevanti tat-Trattat

1 Id-Direttiva tal-Kunsill Nru 93/83/KEE tas-27 ta' Settembru 1993 dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti regoli dwar 
id-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati ma' drittijiet tal-awtur applikabbli għal xandir bis-satellita u ritrażmissjoni 
bil-cable (ĠU L 248, 6.10.1993, p. 15).
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Il-bażi ġuridika tal-proposta tal-Kummissjoni kienet l-Artikolu 114 tat-TFUE, dwar l-
armonizzazzjoni fis-suq intern. Dan għandu d-diċitura li ġejja (enfasi miżjuda):

Artikolu 114
(ex Artikolu 95 tat-TKE)

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. 

2. Il-paragrafu 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 fil-paragrafu 1 li 
jikkonċerna s-saħħa, s-sigurtà, il-ħarsien tal-ambjent u l-protezzjoni tal-
konsumatur, għandha tieħu bħala bażi protezzjoni fl-għola livell, waqt li tieħu 
kont partikolarment ta' 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-adozzjoni ta' miżura ta' armonizzazzjoni mill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill, mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni, Stat Membru jħoss li 
jkun meħtieġ li jżomm id-dispożizzjonijiet nazzjonali fuq il-bażi ta' 
neċessitajiet maġġuri msemmija fl-Artikolu 36, jew li għandhom x'jaqsmu 
mal-ħarsien tal-ambjent jew tal-ambjent tax-xogħol, dan għandu jinnotifika 
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 ta' miżura ta' armonizzazzjoni mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill, 
mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni, Stat Membru jħoss li jkun meħtieġ li 
jintroduċi dispożizzjonijiet nazzjonali bbażati 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 toriġina mill-
adozzjoni ta' miżura ta' armonizzazzjoni, dan għandu jinnotifika lill-
Kummissjoni bid-dispożizzjonijiet li jkollu l-ħsieb jintroduċi kif ukoll bil-bażi 
għall-introduzzjoni tagħhom.

6. Il-Kummissjoni għandha, fi żmien sitt xhur min-notifika msemmija fil-
paragrafi 4 u 5, tapprova jew tiċħad id-dispożizzjonijiet nazzjonali involuti, 
wara li tkun ivverifikat jekk humiex, jew le mezz ta' diskriminazzjoni 
arbitrarja jew ta' restrizzjoni moħbija fuq il-kummerċ bejn Stati Membri u 
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jekk joħolqux, jew le ostakolu għall-funzjonament tas-suq intern.

Fin-nuqqas ta' deċiżjoni mill-Kummissjoni matul dan il-perjodu, id-
dispożizzjonijiet nazzjonali msemmija fil-paragrafi 4 u 5 għandhom ikunu 
meqjusa bħala li kienu approvati.

Meta tkun iġġustifikata mill-komplessità tal-materja u meta m'hemmx periklu 
għas-saħħa umana, il-Kummissjoni tista' tgħarraf lill-Istat Membru 
kkonċernat li l-perjodu msemmi f'dan il-paragrafu jista' jittawwal b'perjodu 
ieħor sa sitt xhur.

7. Meta, bis-saħħa tal-paragrafu 6, xi Stat Membru jkun awtorizzat li jżomm 
jew jintroduċi dispożizzjonijiet nazzjonali li jidderogaw minn miżura ta' 
armonizzazzjoni, il-Kummissjoni għandha immedjatament teżamina jekk 
tipproponix adattament għal dik il-miżura.

L-Artikolu 53 tat-TFUE, li jinsab fil-kapitolu dwar id-dritt ta' stabbiliment taħt it-titolu dwar 
il-moviment liberu ta' persuni, servizzi u kapital, u li l-ewwel paragrafu tiegħu huwa propost 
mill-Coreper biex jiġi inkluż fil-bażi ġuridika, għandu d-diċitura ġejja (enfasi miżjuda):

Artikolu 53
(ex Artikolu 47 tat-TKE)

1.  Bl-għan li jkun eħfef għall-persuni li jridu jibdew u jkomplu attività bħala 
persuni li jaħdmu għal rashom, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu 
skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja għandhom joħorġu direttivi għar-
rikonoxximent reċiproku ta' diplomi, ċertifikati u provi oħra ta' kwalifiki 
formali kif ukoll għall-koordinazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u 
dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri dwar il-bidu u t-tkomplija 
tal-attivitajiet ta' dawk li jaħdmu għal rashom.

2.  Fil-każ tal-professjonijiet mediċi, dawk relatati magħhom u dawk 
farmaċewtiċi, it-tneħħija progressiva tar-restrizzjonijiet tiddependi mill-
koordinazzjoni tal-kondizzjonijiet għall-eżerċizzju tagħhom fid-diversi Stati 
Membri.

L-Artikolu 62 tat-TFUE, li jinsab fil-kapitolu dwar il-libertà li jiġu pprovduti servizzi taħt it-
titolu dwar il-moviment liberu ta' persuni, servizzi u kapital, u li huwa propost mill-Coreper 
biex jiġi inkluż fil-bażi ġuridika, għandu d-diċitura li ġejja (enfasi miżjuda):

Artikolu 62
(ex Artikolu 55 tat-TKE)

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 51 sa 54, inklużi, għandhom japplikaw għal 
ħwejjeġ regolati b'dan il-Kapitolu.
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III - Il-ġurisprudenza dwar il-bażi ġuridika

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 l-annullament tal-att ikkonċernat.

Filwaqt li l-għażla tal-bażi ġuridika fil-prinċipju ma għandhiex tiddependi fuq l-għażla 
magħmula għal atti leġiżlattivi preċedenti, skont il-ġurisprudenza stabbilita, il-bażi ġuridika 
għal miżura trid tiġi ddeterminata billi jitqiesu l-għan u l-kontenut tagħha stess u mhux fuq il-
bażi ġuridika użata għall-adozzjoni ta' miżuri oħra tal-UE li jistgħu, f'ċerti każijiet, juru 
karatteristiċi simili. Madankollu, meta att leġiżlattiv ikun imfassal biss bħala suppliment jew 
korrezzjoni ta' att leġiżlattiv ieħor, mingħajr ma jinbidel l-għan oriġinali tiegħu, il-leġiżlatura 
tal-UE hija intitolata bis-sħiħ li tibbaża dan tal-aħħar fuq il-bażi ġuridika tal-ewwel att. 3 

F'dak li jirrigwarda l-bażijiet ġuridiċi multipli, irid jiġi stabbilit jekk il-proposta:
1. għandhiex skop multiplu jew komponenti multipli, li wieħed minnhom huwa 

identifikabbli bħala l-iskop jew il-komponent ewlieni jew predominanti, filwaqt li l-oħrajn 
huma sempliċement inċidentali; jew 

2. għandhiex simultanjament għadd ta' objettivi jew diversi komponenti li huma 
indissoċjabbilment konnessi, mingħajr ma l-ebda wieħed minnhom ikun 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 dik mitluba mill-iskop jew mill-komponent ewlieni jew predominanti, 
u fit-tieni każ l-att irid ikun ibbażat fuq id-diversi bażijiet ġuridiċi korrispondenti.4

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

L-għan ewlieni tal-proposta huwa li tiffaċilita t-trażmissjonijiet transfruntieri online tal-
programmi tat-televiżjoni u tar-radju billi testendi l-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini għal dawn 
it-trażmissjonijiet. Dan il-prinċipju, li huwa minqux fid-Direttiva dwar is-Servizzi bis-
Satellita u bil-Cable, jippermetti lill-organizzazzjonijiet tax-xandir li jagħmlu s-servizzi 
tagħhom disponibbli bejn il-fruntieri biex jawtorizzaw id-drittijiet meħtieġa għat-territorji 
rilevanti fi Stat Membru wieħed biss.

It-tibdiliet ewlenin għall-proposta tal-Kummissjoni miftiehma matul in-negozjati tripartitiċi u 
li huma riflessi fil-ftehim provviżorju jikkonċernaw l-għan u l-kontenut tal-proposta. Dawk il-
bidliet inaqqsu l-ambitu tat-tipi ta' programmi tat-televiżjoni li għalihom tkun tapplika l-
estensjoni tal-pajjiż tal-oriġini, u bl-istess mod jipprovdu kundizzjonijiet aktar speċifiċi li 
bihom jistgħu jsiru t-trażmissjonijiet mill-ġdid, u jżidu d-dispożizzjonijiet dwar l-hekk 

2 Il-Kawża C-45/86, Il-Kummissjoni v Il-Kunsill (Preferenzi Tariffarji Ġeneralizzati), [1987] ECR 1439, il-
punt 5; Il-Kawża C-440/05, Il-Kummissjoni vs Il-Kunsill Ġabra 2007, I-9097; Il-Kawża C-411/06, Il-
Kummissjoni v Il-Parlament u l-Kunsill [2009] ECR 2009, I-7585.
3 Ara s-sentenza tal-21 ta' Ġunju 2018, il-Polonja v il-Parlament u l-Kunsill, C-5/16, 
EU:C:2018:483, p. 49, p. 69 u l-ġurisprudenza ċitata.
4 Ara l-Kawża C-411/06, ċitata hawn fuq, paragrafi 46-47.
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imsejħa "injezzjoni diretta". L-"injezzjoni diretta" hija proċess tekniku li permezz tiegħu 
organizzazzjoni tax-xandir tittrażmetti s-sinjali li jwasslu l-programmi tagħha lil 
organizzazzjonijiet li ma jkunux organizzazzjonijiet tax-xandir b'tali mod li s-sinjali li jwasslu 
l-programmi ma jkunux aċċessibbli għall-pubbliku waqt dik it-trażmissjoni.

Filwaqt li l-proposta tal-Kummissjoni kienet tikkonsisti f'7 artikoli u 19-il premessa, it-test 
miftiehem b'mod provviżorju jikkonsisti f'14-il artikolu u 27 premessa.

L-artikolu l-ġdid, Artikolu 1, dwar "Is-suġġett" huwa fformulat kif ġej:

"Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli, li għandhom l-għan li jtejbu l-aċċess 
transfruntier għal aktar programmi tar-radju u tat-televiżjoni, billi tiffaċilita 
l-approvazzjoni tad-drittijiet għall-provvista ta' servizzi anċillari online għax-
xandiriet ta' ċerti tipi ta' programmi tat-televiżjoni u tar-radju, u għat-
trażmissjoni mill-ġdid ta' programmi tat-televiżjoni u tar-radju. Hija 
tistabbilixxi wkoll regoli għat-trażmissjoni ta' programmi tar-radju u tat-
televiżjoni permezz tal-proċess ta' injezzjoni diretta."

Fl-Artikolu 1, id-definizzjoni ta' "trażmissjoni mill-ġdid" ġiet emendata b'mod estensiv biex 
tqis il-limitazzjonijiet speċifiċi, u ġew miżjuda d-definizzjonijiet ta' "ambjenti ġestiti" u 
"injezzjoni diretta".

L-Artikolu 2 jistabbilixxi l-limitazzjonijiet għall-ambitu tal-estensjoni tal-pajjiż tal-oriġini, 
aspetti rilevanti għall-iffissar tal-ammont ta' pagamenti għad-drittijiet koperti mill-ambitu u 
jagħmel referenza għal-libertà kuntrattwali dwar l-introduzzjoni ta' limitazzjonijiet fuq l-
isfruttament ta' dawk id-drittijiet, inklużi dawk taħt id-Direttiva Infosoc5.

L-Artikolu 3 dwar it-trażmissjoni mill-ġdid jistipula li detentur (għajr xandar) tad-dritt 
esklużiv ta' komunikazzjoni lill-pubbliku jeħtieġlu jawtorizza atti ta' trażmissjoni mill-ġdid u 
li d-detenturi tad-drittijiet jistgħu jagħtu jew jirrifjutaw it-trażmissjoni mill-ġdid biss permezz 
ta' organizzazzjoni tal-immaniġġjar kollettiv (OMK). Barra minn hekk, jistabbilixxi kif 
għandu jiġi ddeterminat liema OMK hija kompetenti f'kundizzjonijiet u xenarji differenti. Dan 
huwa speċifikat fil-Premessa 13 li għandha tkun mingħajr preġudizzju għad-Direttiva dwar l-
Immaniġġjar Kollettiv tad-Drittijiet6.

L-Artikolu 4 jipprevedi li l-Artikolu 3 ma japplikax għat-trażmissjonijiet proprji tal-
organizzazzjonijiet tax-xandir u li n-negozjati mal-operaturi tat-trażmissjoni mill-ġdid iridu 
jsiru in bona fede.

L-Artikolu 4a jagħmilha possibbli li ssir sejħa għall-medjazzjoni, kif previst fid-Direttiva 
dwar is-Servizzi bis-Satellita u bil-Cable, fejn ma huwa konkluż l-ebda ftehim bejn l-OMK u 
l-operatur tat-trażmissjoni mill-ġdid jew operatur tax-xandir u operatur tat-trażmissjoni mill-
ġdid.

5 Id-Direttiva 2001/29/KE dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerti aspetti ta' drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fis-
soċjetà tal-informazzjoni (ĠU L 167, 22.6.2001, p. 10).
6 Id-Direttiva 2014/26/UE dwar l-immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati u ħruġ ta' 
liċenzji multiterritorjali ta' drittijiet f'xogħlijiet mużikali għall-użu onlajn fis-suq intern (ĠU L 84, 20.3.2014, 
p. 72).
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L-Artikolu 4b jipprevedi li l-Istati Membri jistgħu japplikaw ir-regoli dwar it-ttrażmissjoni 
mill-ġdid fid-Direttiva proposta u d-Direttiva dwar is-Servizzi bis-Satellita u bil-Cable fejn it-
trażmissjonijiet kollha jseħħu fit-territorju tagħhom.

L-Artikolu 4c jistabbilixxi r-regoli dwar l-injezzjoni diretta fejn ix-xandar u d-distributur tas-
sinjal jitqiesu bħala parti minn att uniku ta' komunikazzjoni lill-pubbliku, li għalih iridu jiksbu 
awtorizzazzjoni mid-detenturi tad-drittijiet, u dan l-artikolu jistabbilixxi li l-Istati Membri 
jistgħu japplikaw ir-regoli dwar it-trażmissjoni mill-ġdid f'sitwazzjonijiet bħal dawn.

L-Artikolu 4d jinkludi emenda għad-definizzjoni ta' "trażmissjoni mill-ġdid bil-Cable" fid-
Direttiva dwar is-Servizzi bis-Satellita u bil-Cable sabiex dik id-direttiva tiġi adattata għal 
dawn ir-regoli l-ġodda.

L-Artikoli 6 sa 7a jistabbilixxu dispożizzjonijiet finali dwar ir-reviżjoni, it-traspożizzjoni, id-
dispożizzjonijiet tranżitorji, id-dħul fis-seħħ u d-destinatarji.

It-test miftiehem provviżorjament huwa għalhekk differenti b'mod konsiderevoli mill-
proposta tal-Kummissjoni minħabba li l-forma tal-istrument tbiddlet minn regolament għal 
direttiva, l-ambitu tal-att tnaqqas b'mod konsiderevoli u ddaħħlu dispożizzjonijiet dwar l-
aspett tekniku li oriġinarjament ma kinux ikkunsidrati fil-proposta.

V – Id-determinazzjoni tal-bażi ġuridika xierqa

L-ewwel nett għandu jiġi nnutat li d-Direttiva dwar is-Servizzi bis-Satellita u bil-Cable, li 
stabbiliet il-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġini, kienet ibbażata fuq iż-żewġ bażijiet ġuridiċi 
mressqa fit-test tal-Coreper. Barra minn hekk, id-Direttiva dwar l-Immaniġġjar Kollettiv tad-
Drittijiet u d-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva (AVMS)7, it-tnejn kienu 
bbażati fuq l-istess żewġ artikoli8. Dawn iż-żewġ direttivi huma rilevanti ħafna għad-direttiva 
inkwistjoni peress li jittrattaw, rispettivament, l-awtorizzazzjoni tad-drittijiet li jinvolvu l-
organizzazzjonijiet ta' mmaniġġjar kollettiv u aspetti tax-xandir li mhumiex relatati mad-
drittijiet tal-awtur.

L-aħħar żewġ direttivi tal-UE li jirrigwardaw il-liġi sostantiva tad-drittijiet tal-awtur, id-
Direttiva dwar ix-Xogħlijiet Orfni9 u l-Proposta għal Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Awtur fis-
Suq Uniku Diġitali10 (li bħalissa qed tiġi nnegozjata), kienu bbażati wkoll fuq l-istess żewġ 
artikoli, iżda flimkien mal-Artikolu 114 tat-TFUE dwar l-armonizzazzjoni fis-suq intern.

Is-Servizz Legali jindika d-direttivi li ġejjin fil-qasam tad-drittijiet tal-awtur li kollha ġew 
adottati fuq taħlita simili ta' bażijiet ġuridiċi11: 

7 Id-Direttiva dwar il-koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b'regolament jew b'azzjoni 
amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta' servizzi tal-media awdjoviżiva (ĠU L 95, 15.4.2010, p. 1). 
Reċentement ġiet konkluża Direttiva AVMS aġġornata, ibbażata fuq l-istess żewġ artikoli.
8 Għalkemm il-bażi ġuridika tad-Direttiva dwar l-Immaniġġjar Kollettiv tad-Drittijiet tinkludi wkoll l-
Artikolu 50(1) tat-TFUE, li jipprevedi li l-leġiżlatur tal-UE għandu jaġixxi permezz ta' direttivi sabiex jikseb il-
libertà tal-istabbiliment fir-rigward ta' attività partikolari.
9 Id-Direttiva 2012/28/UE  dwar ċerti użi permessi ta' xogħlijiet orfni (ĠU L 299, 27.10.2012, p. 5).
10 COM(2016)0593.
11 Ara l-Opinjoni tas-Servizz Legali, SJ-0333/19, punt 15.
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Id-Direttiva 93/83/KEE l-Artikolu 57(2) u 66 tat-TFUE
Id-Direttiva 96/9/KE L-Artikolu 57(2), 66 u 100a, tat-

TKE)
Id-Direttiva 2000/31/KE L-Artikolu 47(2), 55 u 95 tat-TKE
Id-Direttiva 2001/29/KE L-Artikolu 47(2), 55 u 95 tat-TKE
Id-Direttiva 2006/115/KE L-Artikolu 47(2), 55 u 95 tat-TKE
Id-Direttiva 2006/116/KE L-Artikolu 47(2), 55 u 95 tat-TKE
Id-Direttiva 2010/13/UE L-Artikolu 53(1) u 62 tat-TFUE
Id-Direttiva 2012/28/UE L-Artikolu 53(1), 62 u 114 tat-

TFEU
Id-Direttiva 2014/26/UE L-Artikoli 50(1), 53(1) u 62 tat-

TFUE
Id-Direttiva proposta dwar 
id-Drittijiet tal-Awtur

L-Artikolu 53(1), 62 u 114 tat-
TFEU

Dawn id-direttivi huma kollha bbażati fuq dawk li issa huma l-Artikoli 53(1) u 62 tat-TFUE, 
u xi wħud huma bbażati wkoll fuq il-bażi ġuridika ġenerali għall-armonizzazzjoni fis-suq 
intern, dak li issa huwa l-Artikolu 114 tat-TFUE.12

Il-Kunsill jiġġustifika t-tħassir tal-Artikolu 114 tat-TFUE mill-bażi ġuridika bħala 
konsegwenza tal-konverżjoni tal-istrument minn Regolament f'Direttiva, filwaqt li jenfasizza 
li dan bl-ebda mod ma jbiddel la s-sustanza tal-att u lanqas il-proċedura li għandha tiġi 
segwita għall-adozzjoni tagħha. Peress li d-Direttiva inkwistjoni tikkonċerna biss is-servizzi 
(bl-istess mod bħad-Direttiva dwar is-Servizzi bis-Satellita u bil-Cable) u peress li hemm bażi 
ġuridika speċifika fit-TFUE għal miżuri maħsuba biex itejbu l-funzjonament tas-suq intern 
fir-rigward tas-servizzi, l-effett tal-kliem tal-ftuħ tal-Artikolu 114 ("Ħlief fejn provdut 
xort'oħra fit-Trattati") huwa li l-unika bażi ġuridika xierqa għall-proposta hija kombinazzjoni 
tal-Artikolu 53(1) u l-Artikolu 62 tat-TFUE.

Il-kombinazzjoni tal-Artikolu 53(1) tat-TFUE u l-Artikolu 62 tat-TFUE tikkostitwixxi l-bażi 
ġuridika speċifika li tagħti s-setgħa lill-Unjoni tadotta direttivi sabiex tiżgura l-libertà li jiġu 
pprovduti servizzi garantita taħt it-Trattati permezz tal-approssimazzjoni tal-liġijiet nazzjonali 
applikabbli.13

Ir-rikors għall-Artikolu 114 bħala bażi ġuridika huwa possibbli jekk l-għan huwa l-
prevenzjoni ta' ostakli futuri għall-kummerċ li jirriżultaw mill-iżvilupp ta' ħafna liġijiet 
nazzjonali varji. Madankollu, hija ħaġa possibbli li jitfaċċaw ostakoli u l-miżura inkwistjoni 
trid tkun imfassla sabiex dawn jiġu evitati. Il-kunsiderazzjonijiet li ġejjin japplikaw ukoll 
għall-interpretazzjoni tal-Artikolu 53(1) tat-Trattat, mifhum fid-dawl tal-Artikolu 62 tiegħu, li 
huma wkoll maħsuba biex jagħtu setgħa speċifika lill-leġiżlatur tal-Unjoni biex jadotta miżuri 
maħsuba biex itejbu l-funzjonament tas-suq intern.14

12 Jekk jogħġbok innota li bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Amsterdam fl-1 ta' Mejju 1999, l-artikoli tat-Trattat KE 
ġew innumerati mill-ġdid. L-Artikolu 57(2), 66 u 100a tat-TKE mbagħad sar l-Artikolu 47(2), 55 u 95 tat-TKE, 
li llum jikkorrispondu għall-Artikolu 53(1), 62 u 114 tat-TFUE.
13 Ara s-Sentenza tal-Qorti tat-30 ta' Mejju 1989 fil-Kawża C-242/87, Il-Kummissjoni v Il-Kunsill 
(EU:C:1989:217), punt 14.
14 Ara s-sentenza fil-Kawża C-376/98, Il-Ġermanja v Il-Kummissjoni, EU:C:2000:544, punt 87.
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Kif spjegat hawn fuq, l-għan u l-kontenut tal-ftehim provviżorju dwar id-direttiva inkwistjoni 
huwa li jittejjeb l-aċċess transfruntier online għal programmi tar-radju u tat-televiżjoni billi 
tiġi ffaċilitata l-awtorizzazzjoni tad-drittijiet ta' servizzi anċillari online għal dawn ix-xandiriet 
u t-trażmissjoni mill-ġdid tagħhom, filwaqt li tiġi stabbilita wkoll dispożizzjoni bħal din fir-
rigward tal-injezzjoni diretta. Peress li dan isir billi tiġi emendata u estiża l-applikazzjoni tad-
Direttiva dwar is-Servizzi bis-Satellita u bil-Cable, li hija bbażata fuq il-predeċessuri tal-
Artikoli 53(1) u 62 tat-TFUE, jista' jiġi argumentat li d-direttiva inkwistjoni titfassal bħala 
suppliment ta' att leġiżlattiv ieħor, mingħajr ma jinbidel l-għan oriġinali tagħha, u għalhekk, 
il-leġiżlatur tal-UE, f'konformità mal-ġurisprudenza ċċitata hawn fuq, huwa intitolat bis-sħiħ 
li jibbaża dan l-att tal-aħħar fuq il-bażi ġuridika tal-ewwel att. Din il-pożizzjoni tingħata aktar 
piż meta wieħed iqis li l-istrument inkwistjoni issa jieħu wkoll il-forma ta' direttiva aktar milli 
regolament kif oriġinarjament propost.15 

Barra minn hekk, il-ġurisprudenza dwar bażi ġuridika doppja ċċitata hawn fuq tiddikjara li 
meta att isegwi skopijiet multipli jew ikollu komponenti multipli, wieħed minn dawn ikun 
identifikabbli bħala l-iskop jew il-komponent ewlieni jew predominanti, waqt li l-oħrajn 
ikunu sempliċement inċidentali, l-att irid ikun ibbażat fuq bażi ġuridika unika, jiġifieri dik 
rikjesta mill-iskop jew mill-komponent ewlieni jew predominanti. Peress li l-għan u l-
kontenut tal-ftehim provviżorju dwar id-direttiva inkwistjoni jirrigwarda l-aċċess transfruntier 
għall-programmi tar-radju u tat-televiżjoni, jidher li huwa meħtieġ li jiġu applikati l-
Artikoli 53(1) u 62 tat-TFUE, peress li flimkien jikkostitwixxu l-bażi ġuridika għal-libertà li 
jiġu pprovduti servizzi taħt it-titolu dwar il-moviment liberu tal-persuni, is-servizzi u l-kapital 
fit-TFUE. Għalhekk, ma tkunx meħtieġa referenza għall-bażi ġuridika ġenerali dwar l-
armonizzazzjoni fis-suq intern fl-Artikolu 114 tat-TFUE peress li dak l-iskop tad-direttiva 
huwa sempliċement inċidentali għall-iskop predominanti tad-direttiva li tiżgura l-libertà li jiġu 
pprovduti servizzi.

Billi hemm għalhekk bażi ġuridika speċifika għall-miżuri maħsuba biex itejbu l-funzjonament 
tas-suq intern fir-rigward tas-servizzi, u peress li l-proposta tikkonċerna biss is-servizzi, l-
effett tal-formulazzjoni tal-bidu tal-Artikolu 114 ("Ħlief fejn provdut xort'oħra fit-Trattati") 
huwa li l-unika bażi ġuridika adegwata għall-proposta hija l-kombinazzjoni tal-Artikolu 53(1) 
mal-Artikolu 62. Filwaqt li huwa minnu li ż-żieda tal-Artikolu 114 tat-TFUE tikkostitwixxi 
difett purament formali, li m'għandux ifisser l-annullament tal-att16, jibqa' l-fatt li huwa żejjed.

VI – Konklużjoni u rakkomandazzjoni

Fid-dawl tal-analiżi preċedenti, l-Artikoli 53(1) u 62 tat-TFUE jikkostitwixxu l-bażi ġuridika 
xierqa għall-proposta.

Fil-laqgħa tiegħu tat-23 ta' Jannar 2019, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali b'mod 
korrispondenti ddeċieda, unanimament17, b'21 vot favur, li jirrakkomanda li l-Kumitat għall-

15 Ara l-Opinjoni tas-Servizz Legali, SJ-0011/19, punt 21.
16 Ara, bħala eżempju, il-Kawża C-491/01, British American Tobacco, EU:C:2002:741, punti 103-111.
1717 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Pavel Svoboda (President), Mady Delvaux 
(Viċi President), Jean-Marie Cavada (Viċi President), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (Viċi President), 
Gilles Lebreton (rapporteur għal opinjoni), Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Rosa Estaràs Ferragut, 
Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, 
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Affarijiet Legali, għalhekk, jaqbel mal-bażi ġuridika msemmija hawn fuq fid-dawl tal-
votazzjoni fuq it-test tal-ftehim provviżorju, kif propost fit-test li ntlaħaq qbil dwaru mill-
Coreper fit-18 ta' Jannar 2019.

Dejjem tiegħek,

Pavel Svoboda

(Taffettwa l-verżjonijiet lingwistiċi kollha.)

Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, 
Francis Zammit Dimech, Kosma Złotowski, Tadeusz Zwiefka.


