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Sur President,

Fl-10 ta' Ottubru 2018 il-Koordinaturi tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali ħadu nota tal-fatt li, 
matul in-negozjati interistituzzjonali li għaddejjin dwar il-proposta għal direttiva dwar id-
drittijiet tal-awtur fis-suq uniku diġitali, ġiet proposta ż-żieda tal-Artikoli 53(1) u 62 tat-TFUE 



PE601.094v02-00 2/8 RR\1157669MT.docx

MT

mal-Artikolu 114 tat-TFUE bħala bażijiet ġuridiċi. Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali għalhekk 
iddeċieda, b'konformità mal-Artikolu 39(2) tar-Regoli ta' Proċedura, li jivverifika l-bażi 
ġuridika ta' din il-proposta u b'mod partikolari ż-żidiet potenzjali proposti. 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali kkunsidra l-kwistjoni ta' hawn fuq fil-laqgħa tiegħu tal-
10 ta' Diċembru 2018.

I – Sfond

Fl-14 ta' Settembru 2016, il-Kummissjoni Ewropea għamlet proposta leġiżlattiva għall-
modernizzazzjoni tar-regoli tal-UE dwar id-drittijiet tal-awtur, inkluża direttiva dwar id-
drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali. Il-Kunsill irċieva mandat għal negozjati fil-
25 ta' Mejju 20181.

Il-bażi ġuridika proposta oriġinarjament mill-Kummissjoni kienet l-Artikolu 114 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), li huwa l-bażi ġuridika ġenerali fir-
rigward tal-miżuri għall-armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri fis-suq intern. Il-
mandat tal-Kunsill imsemmi hawn fuq żied żewġ bażijiet ġuridiċi ġodda: l-Artikoli 53(1) u 62 
tat-TFUE u l-Kummissjoni qablet ma' dik il-bidla2. 

Fit-12 ta' Settembru 2018, il-Parlament ivvota dwar il-proposta għal direttiva dwar id-drittijiet 
tal-awtur fis-suq uniku diġitali u adotta l-mandat tiegħu3 għan-negozjati b'438 vot favur. 
Abbażi ta' dan, fit-2 ta' Ottubru 2018 it-tim tan-negozjati tal-Parlament daħal f'negozjati mal-
Kunsill u mal-Kummissjoni bl-għan li jiġi ffinalizzat it-test u tiġi adottata d-direttiva.

Fil-kuntest tan-negozjati interistituzzjonali li għaddejjin, huwa għalhekk importanti li jiġi 
ddeterminat jekk iż-żieda proposta tal-Artikoli 53(1) u 62 tat-TFUE hijiex ġustifikata. L-
Artikolu 62 huwa parti mill-kapitolu dwar is-servizzi u jipprevedi li l-Artikoli 51 sa 54 tat-
TFUE għandhom japplikaw għall-kwistjonijiet koperti mill-kapitolu dwar is-servizzi. L-
Artikolu 53(1) tat-TFUE huwa l-bażi ġuridika għall-adozzjoni tad-direttivi fil-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja. L-Artikolu 53(1) użat flimkien mal-Artikolu 62 tat-TFUE jista' jintuża 
bħala bażi ġuridika għall-adozzjoni ta' direttivi fil-qasam tas-servizzi. 

II - Artikoli rilevanti tat-Trattat

L-Artikolu 114 tat-TFUE jaqra kif ġej:
Artikolu 114

(ex Artikolu 95 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-

1 Id-Dokument 9134/18 tal-25 ta' Mejju 2018.
2 Skont it-talba għal parir legali mibgħuta lis-Servizz Legali permezz tal-ittra tat-

23 ta' Ottubru 2018 mill-President tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali.
3          P8_TA(2018)0337.
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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 
ibbażati fuq prova xjentifika ġdida li għandha x'taqsam mal-ħarsien ta' l-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 invlouti, wara li tkun ivverifikat jekk 
humiex, jew le meżż ta' diskriminazzjoni arbitrarja jew ta' restrizzjoni moħbija fuq il-kummerċ 
bejn Stati Membri u jekk joħolqux, jew le ostakolu għall-funzjonament tas-suq intern.

Fin-nuqqas ta' deċiżjoni mill-Kummissjoni matul dan il-perijodu, 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-perijodu msemmi f'dan 
il-paragrafu jista' jittawwal b'perijodu ieħor sa sitt xhur.

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

8. Meta Stat Membru jqajjem problema speċifika dwar is-saħħa pubblika f’qasam li kien 
suġġett minn qabel għal miżuri ta' armonizzazzjoni, dan għandu jiġbed l-attenzjoni tal-
Kummissjoni li għandha immedjatament teżamina jekk tipproponix miżuri xierqa lill-Kunsill.

9. B'deroga mill-proċeduri stabbiliti fl-Artikoli 258 u 259, il-Kummissjoni u xi Stat Membru 
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jista' jressaq il-materja direttament quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea jekk 
jikkunsidraw li xi Stat Membru ieħor ikun qiegħed jgħamel użu mhux xieraq tal-poteri previsti 
f’dan l-Artikolu.

10. Il-miżuri ta' armonizzazzjoni msemmija hawn fuq għandhom, fil-każi xierqa, jinkludu 
klawsola ta' salvagwardja li tawtoriżża lill-Istati Membri li jieħdu għal raġuni waħda jew 
aktar li m'hijiex ta' natura ekonomika imsemmija fl-Artikolu 36, miżuri provviżorji suġġetti 
għall-proċedura tal-kontroll mill-Unjoni.

L-Artikolu 53(1) tat-TFUE jaqra kif ġej:
Artikolu 53

(ex Artikolu 47 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.

L-Artikolu 62 tat-TFUE jaqra kif ġej:
Artikolu 62

(ex Artikolu 55 TKE)

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 51 sa 54, inklużi, għandhom japplikaw għal ħwejjeġ regolati 
b'dan il-Kapitolu [li t-titolu tiegħu huwa "Is-Servizzi"].

III - Ġurisprudenza tal-QĠUE dwar l-għażla tal-bażi ġuridika

Skont il-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"4. The choice of an incorrect 
legal basis may therefore justify the annulment of the act in question.

Jekk l-eżami ta' miżura juri li għandha skop doppju jew li għandha komponent doppju li 
wieħed minnhom ikun identifikabbli bħala l-għan jew il-komponent ewlieni jew 
predominanti, filwaqt li l-ieħor ikun biss inċidentali, dik il-miżura trid tkun ibbażata fuq bażi 
legali unika, jiġifieri dik meħtieġa mill-komponent jew l-iskop ewlieni jew predominanti5. 
Huwa biss b'mod eċċezzjonali, jekk jiġi stabbilit li l-att ikollu simultanjament għadd ta' 
objettivi jew ikollu diversi komponenti li jkunu marbuta b'mod li ma jistgħux jiġu 
diżassoċċjati minn xulxin, mingħajr ma wieħed ikun sekondarju u indirett meta mqabbel mal-

4 Kawża C-45/86, il-Kummissjoni vs il-Kunsill (Preferenzi Tariffarji Ġeneralizzati), [1987] 
Ġabra 1439, paragrafu 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 [2009] Ġabra I-7585.
5 Kawża C-137/12, il-Kummissjoni vs il-Kunsill, EU:C:2013:675, paragrafu 53; Kawża C-
411/06, il-Kummissjoni vs il-Parlament u l-Kunsill, EU:C:2009:518, il-paragrafu 46 u l-
ġurisprudenza ċċitata fih; Kawża C-490/10, il-Parlament vs il-Kunsill, EU:C:2012:525, 
paragrafu 45; Kawża C-155/07, il-Parlament vs il-Kunsill, EU:C:2008:605, paragrafu 34.
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ieħor, li tali att ikollu jiġi bbażat fuq id-diversi bażijiet ġuridiċi korrispondenti, dment li jkunu 
kompatibbli b'mod proċedurali. 6   

IV - Analiżi u determinazzjoni tal-bażi ġuridika xierqa fid-dawl tal-għan u l-kontenut 
tal-proposta, il-mandat tal-Parlament u l-mandat tal-Kunsill

Iż-żieda possibbli tal-Artikoli 53(1) u 62 tat-TFUE u l-Artikolu 114 tat-TFUE hija espressa 
direttament fil-mandat tal-Kunsill.

L-ewwel nett għandu jiġi nnutat li l-Artikolu 17 għandu l-għan li jemenda d-Direttivi 96/9/KE 
u 2001/29/KE, li t-tnejn huma bbażati fuq kombinament simili tat-tliet bażijiet ġuridiċi 
inkwistjoni. Minn perspettiva formali jidher li huwa approċċ xieraq li l-att li jemenda jiġi 
bbażat fuq bażijiet ġuridiċi li jkunu ekwivalenti għal dawk tal-atti emendati.

Meta jitqiesu l-aspetti sostantivi u l-għan u l-kontenut tat-test, sija l-proposta tal-
Kummissjoni, sija l-mandat rispettiv tal-Kunsill jew tal-Parlament, huwa ċar li t-test għandu l-
għan li jirregola d-drittijiet tal-awtur u aspetti relatati iżda jagħmel dan fil-kuntest tas-suq 
uniku diġitali, b'mod partikolari s-servizzi pprovduti online. Il-kamp ta' applikazzjoni tal-
istrument jiġi estiż ukoll għal regoli "li għandhom l-għan li jiżguraw il-funzjonament tajjeb 
tas-suq għall-isfruttament tad-drittijiet u materji oħra"7 fil-qafas ta' "attivitajiet ta' natura 
kummerċjali"8 "mogħtija bi ħlas"9, fost l-oħrajn minn fornituri ta' servizzi ta' kondiviżjoni ta' 
kontenut online.

L-għan tal-proposta, kif iddikkjarat fl-Artikolu 1(1), huwa li jiġu stabbiliti regoli li "jkomplu 
jarmonizzaw il-liġi tal-Unjoni applikabbli għad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati fil-qafas 
tas-suq intern, filwaqt li jitqiesu b'mod partikolari l-użi diġitali u transfruntieri tal-kontenut 
protett. Id-Direttiva tistabbilixxi wkoll regoli dwar l-eċċezzjonijiet u l-limitazzjonijiet, dwar il-
faċilitazzjoni tal-liċenzji kif ukoll regoli li għandhom l-għan li jiżguraw il-funzjonament 
tajjeb tas-suq għall-isfruttament tad-drittijiet u materji oħra" [enfasi miżjuda].

Dan l-użu ta' xogħlijiet u materji oħra, b'mod partikolari, għandu jitqies bħala "servizz" skont 
fis-sens tal-Artikolu 57(b) tat-TFUE, jiġifieri attività ta' natura kummerċjali li normalment 
tingħata bi ħlas.

B'mod partikolari, dan huwa l-ambitu tal-Artikolu 13 tal-proposta tal-Kummisjoni, li kif 
speċifikat fil-memorandum ta' spjegazzjoni "joħloq obbligu fuq il-fornituri ta' servizzi tas-
soċjetà tal-informazzjoni maħżuna u jagħti aċċess għal ammonti kbar ta' xogħlijiet u materjal 
tematiku ieħor mtella' mill-utenti tagħhom li jieħdu miżuri xierqa u proporzjonati biex 
jiżguraw il-funzjonament ta' ftehimiet konklużi ma' detenturi tad-drittijiet u biex jipprevjenu 
d-disponibbiltà fuq is-servizzi tagħhom ta' kontenut identifikati mid-detenturi tad-drittijiet 
f'kooperazzjoni mal-fornituri tas-servizz".

Wieħed mill-punti fokali tat-testi tal-Kunsill u tal-Parlament huwa, għal darb' oħra, l-

6 Kawża C-300/89, il-Kummissjoni vs il-Kunsill ("Diossidu tat-titanju"), EU:C:1991:244, 
paragrafi 17-25.
7 L-Artikolu 1.
8 L-Artikolu 57(b) tat-TFUE.
9 It-Titolu tal-Artikolu 57 tat-TFUE.



PE601.094v02-00 6/8 RR\1157669MT.docx

MT

Artikolu 13 dwar l-użu ta' kontenut protett minn fornituri tas-servizzi ta' kondiviżjoni tal-
kontenut online li jipprova jindirizza l-hekk imsejjaħ "distakk fil-valur", jiġifieri li jinstab il-
bilanċ ġust bejn ir-remunerazzjoni li jirċievu l-awturi u l-artisti u l-profitti li jagħmlu l-
pjattaformi tal-internet meta jagħmlu x-xogħlijiet tagħhom aċċessibbli.  Fl-Artikolu 2(5) tal-
mandat tal-Kunsill, il-pjattaformi tal-Internet huma definiti bħala fornituri tas-servizzi ta' 
kondiviżjoni tal-kontenut online ta' servizz tas-soċjetà tal-informazzjoni li l-għan prinċipali 
jew wieħed mill-għanijiet prinċipali tiegħu huwa li jaħżen u jagħti lill-pubbliku aċċess għal 
ammont kbir ta' xogħlijiet jew materji oħra mtella' mill-utenti tiegħu li jorganizza u 
jippromwovi għal skopijiet ta' qligħ. Skont l-Artikolu 13 tat-test tal-Kunsill dawn il-fornituri 
jkunu soġġetti għal regoli li jirregolaw il-kundizzjonijiet li skonthom jipprovdu s-servizzi, u 
b'hekk jinfluwenzaw il-mudell tan-negozju tagħhom.

Fil-mandat tal-Parlament, dan il-fornitur, definit ukoll bħala "fornitur ta' servizz ta' 
kondiviżjoni tal-kontenut online"10 huwa "fornitur ta' servizz tas-soċjetà tal-informazzjoni li 
wieħed mill-iskopijiet prinċipali tiegħu huwa li jaħżen u jagħti aċċess lill-pubbliku għal 
ammont sinifikanti ta' xogħlijiet protetti mid-drittijiet tal-awtur jew materji tematiċi protetti 
oħra mtellgħin mill-utenti tiegħu, li s-servizz jottimizza u jippromwovi għal skopijiet ta' 
qligħ". Abbażi tal-Artikolu 13(1) tat-test tal-Parlament, il-pjattaformi jkunu meħtieġa 
jikkonkludu ftehimiet għall-ħruġ ta' liċenzji mad-detenturi tad-drittijiet.

Obbligu addizzjonali għall-fornituri ta' servizzi ta' kondiviżjoni tal-kontenut online u d-
detenturi tad-drittijiet biex jikkooperaw ma' xulxin in bona fide sabiex jiżguraw li xogħlijiet 
protetti mhux awtorizzati jew materji oħra ma jkunux disponibbli fuq is-servizzi tagħhom 
huwa previst mill-mandat tal-Parlament f'każ li d-detentur tad-drittijiet jirrifjuta li jikkonkludi 
ftehim għall-ħruġ ta' liċenzji11. F'każ li din il-kooperazzjoni twassal għat-tneħħija mhux 
ġustifikata ta' kontenut, il-fornituri ta' servizzi ta' kondiviżjoni tal-kontenut online għandhom 
jistabbilixxu mekkaniżmi għall-ilmenti u għar-rimedji li jkunu disponibbli għall-utenti12. 

Jidher ċar li l-Artikolu 13 huwa waħda mill-aktar dispożizzjonijiet prominenti tat-test tal-
Parlament u, b'mod ġenerali, tal-proposta. Il-miżuri previsti mill-mandat tal-Parlament 
jinkludu żidiet sinifikanti mal-mudelli operattivi tal-fornituri ta' servizzi ta' kondiviżjoni tal-
kontenut online.

Fit-test tal-Kunsill, il-fornituri tas-servizzi jkunu soġġetti għal obbligu li jimplimentaw miżuri 
effettivi u proporzjonati biex jipprevjenu li xogħlijiet jew materji speċifiċi jkun disponibbli 
fuq is-servizzi tagħhom13. Barra minn hekk, ikunu obbligati jneħħu jew jiddiżattivaw l-
aċċess għal dawn ix-xogħlijiet u jipprevjenu d-disponibbiltà tagħhom fil-ġejjieni. Tali miżuri 
għandhom iqisu n-natura u d-daqs tas-servizzi, b'mod partikolari jekk humiex ipprovduti minn 
intrapriżi mikro jew żgħar14. It-test tal-Kunsill jipprevedi wkoll obbligu għall-fornituri ta' 
servizzi ta' kondiviżjoni tal-kontenut online u d-detenturi tad-drittijiet biex jikkooperaw ma' 
xulxin. Il-fornituri ta' servizzi ta' kondiviżjoni tal-kontenut online għandhom jistabbilixxu 
mekkaniżmi għall-ilmentu u għar-rimedji li jkunu disponibbli għall-utenti tas-servizz. Għandu 

10 L-Artikolu 2 – paragrafu 4b (ġdid).
11 L-Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid).
12 L-Artikolu 13 – paragrafu 2b (ġdid).
13 L-Artikolu 13(1) u (4).
14 L-Artikolu 13(5).
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jiġi stabbilit ukoll djalogu bejn il-partijiet interessati15.

Dawk ir-regoli u l-mekkaniżmi maħluqa permezz tal-Artikolu 13 jikkostitwixxu wieħed mill-
aspetti regolatorji ewlenin tat-test. Meta wieħed iħares lejn il-proposta fl-intier tagħha, ma 
jidhirx li dawn huma ta' natura sekondarja jew anċillari.

Barra minn hekk, l-Artikolu 10, li jikkonċerna l-mekkaniżmu ta' negozjar, għandu l-għan li 
joħloq modalitajiet għal diskussjonijiet biex jiġu ffaċilitati n-negozjati dwar l-isfruttament 
online ta' xogħlijiet awdjoviżivi bejn il-partijiet li jkunu qed jaffaċċjaw diffikultajiet relatati 
mal-ħruġ ta' liċenzji ta' drittijiet meta jkunu qed ifittxu li jikkonkludu ftehim biex jagħmlu 
disponibbli xogħlijiet awdjoviżivi fuq servizzi li joffru video-on-demand. Din id-
dispożizzjoni tittratta b'mod ċar il-qafas li fih jiġu pprovduti s-servizzi fis-suq intern. Barra 
minn hekk, it-test tal-Parlament jipprevedi trawwim ta' djalogu bejn l-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi tal-awturi, il-produtturi, il-pjattaformi tal-video-on-demand u partijiet 
interessati rilevanti oħra sabiex titħeġġeġ id-disponibbiltà ta' xogħlijiet awdjoviżivi fuq video-
on-demand.

L-Artikolu 11 dwar il-protezzjoni ta' pubblikazzjonijiet tal-istampa f'każ ta' użu online jagħti 
lill-pubblikaturi d-drittijiet tal-awtur għall-użu "diġitali tal-pubblikazzjonijiet stampati 
tagħhom mill-fornituri tas-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni"16.  Din id-dispożizzjoni 
tirregola l-użu online ta' pubblikazzjonijiet tal-istampa mill-fornituri ta' servizzi tas-soċjetà 
tal-informazzjoni. Bħall-Artikolu 13, dan jagħmel parti mit-Titolu IV li jittratta "miżuri sabiex 
jinkiseb il-funzjonament tajjeb tas-suq għad-drittijiet tal-awtur” u huwa relatat parzjalment 
mal-kundizzjonijiet tal-forniment ta' servizzi fis-suq intern.

Id-dispożizzjonijiet kollha msemmija hawn fuq jidhru li jikkostitwixxu wieħed mill-fulkri tal-
proposta tal-Kummissjoni u tat-testi tal-PE kif ukoll tal-Kunsill, u l-ieħor huwa dak tal-
armonizzazzjoni ulterjuri tal-liġi tal-Unjoni dwar id-drittijiet tal-awtur u d-drittijiet relatati.

V- Konklużjoni u rakkomandazzjoni

Id-dispożizzjonijiet imsemmija qabel tat-testi tal-Parlament u tal-Kunsill huma bla dubju kbar 
fil-proposta u għandhom l-għan li jirregolaw il-kundizzjonijiet għall-għoti ta' servizzi fis-suq 
intern. Dan l-għan mhuwiex inċidentali meta mqabbel mal-armonizzazzjoni tal-liġi tal-Unjoni 
applikabbli għad-drittijiet tal-awtur u d-drittijiet relatati. Għall-kuntrarju, dawn iż-żewġ 
għanijiet huma marbuta u relatati direttament.

L-Artikolu 53 tat-TFUE ssuġġerit jinsab taħt l-intestatura "Id-Dritt ta' Stabbiliment" fit-TFUE 
u jipprevedi l-adozzjoni ta' direttivi għall-koordinazzjoni tad-dispożizzjonijiet stabbiliti bil-
liġi, b'regolament jew b'azzjoni amministrattiva fl-Istati Membri. Barra minn hekk, l-
Artikolu 62 tat-TFUE taħt l-intestatura "Is-Servizzi" jipprevedi li l-Artikolu 53 għandu 
japplika għall-kwistjonijiet koperti minn dak il-kapitolu. Ta' min jinnota li dawn iż-żewġ 
artikoli pprovdew il-bażi ġuridika għal bosta direttivi fil-qasam tal-proprjetà intellettwali: Id-
Direttiva 96/9/KE17, id-Direttiva 2000/31/KE18, id-Direttiva 2001/29/KE19, id-

15L-Artikolu 13(6)-(8).
16 L-Artikolu 11 – paragrafu 1.
17 Id-Direttiva dwar il-protezzjoni legali ta' databases, (ĠU L 77, 27.3.1996, p. 20-28).
18 Id-Direttiva dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà tal-informazzjoni, 
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Direttiva 2006/115/KE20, id-Direttiva 2006/116/KE21, id-Direttiva 2010/13/UE22, id-
Direttiva 2012/28/UE23, id-Direttiva 2014/26/UE24.

Din l-analiżi tal-bażi ġuridika hija bbażata fuq il-mandati tal-Parlament u tal-Kunsill.  Jaf tkun 
meħtieġa analiżi ulterjuri tal-bażi ġuridika jekk ir-riżultat tan-negozjati interistituzzjonali 
jbiddel il-proposta b'mod sostanzjali, b'mod partikolari l-objettiv li jiġu rregolati l-
kundizzjonijiet għall-provvista ta' servizzi fis-suq intern. 

Fil-laqgħa tiegħu tal-10 ta' Diċembru 2018, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali għaldaqstant 
iddeċieda, b'mod unanimu25, li ż-żieda tal-Artikoli 53(1) u 62 tat-TFUE mal-Artikolu 114 tat-
TFUE bħala l-bażi ġuridika tal-proposta għal direttiva dwar id-drittijiet tal-awtur fis-suq 
uniku diġitali hija konsistenti mal-iskop tal-proposta u mal-ġurisprudenza rilevanti. 

Dejjem tiegħek,

Pavel Svoboda

(Taffettwa l-verżjonijiet lingwistiċi kollha.)

partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern (ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1).
19 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).
20 Id-Direttiva dwar dritt ta' kiri u dritt ta' self u dwar ċerti drittijiet relatati mad-drittijiet 

tal-awtur fil-qasam tal-proprjetà intellettwali, (ĠU L 376, 27.12.2006, p. 28).
21 Id-Direttiva dwar il-perjodu ta' protezzjoni ta' drittijiet tal-awtur u ta' ċerti drittijiet 

relatati (ĠU L 372, 27.12.2006, p. 12).
22 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).

23 Id-Direttiva dwar ċerti użi permessi ta' xogħlijiet orfni (ĠU L 299, 27.10.2012, p. 5).
24 Directive 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).

25 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Pavel Svoboda (President), 
Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux (Viċi President), Axel Voss (rapporteur għal 
opinjoni), Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Mary 
Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia 
Reda, Evelyn Regner, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, 
Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual.


