
RR\1170275MT.docx PE623.965v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2014-2019

Dokument ta' sessjoni

11.4.2019 A8-0398/2018/err02

ADDENDUM
għar-rapport

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' 
persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni

(COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

Kumitat għall-Affarijiet Legali

Rapporteur: Virginie Rozière
A8-0398/2018

Daħħal l-opinjoni li ġejja wara l-ewwel opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar 
il-bażi ġuridika:

IT-TIENI OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI

DWAR IL-BAŻI ĠURIDIKA

25.3.2019

Is-Sur Pavel Svoboda
President
Kumitat għall-Affarijiet Legali
BRUSSELL

Suġġett: Opinjoni dwar il-bażi ġuridika tal-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-
Unjoni  (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))



PE623.965v02-00 2/15 RR\1170275MT.docx

MT

Għażiż Sur President,

Fit-18 ta' Frar 2019, skont l-Artikolu 39(5) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Kumitat għall-
Affarijiet Legali ddeċieda ex officio li jipprovdi t-tieni opinjoni dwar l-adegwatezza tal-bażi 
ġuridika tal-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni 
ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni fir-rigward tar-riżultati tan-negozjati 
interistituzzjonali.

Il-Kummissjoni bbażat il-proposta tagħha fuq diversi bażijiet ġuridiċi settorjali. Il-bażi 
ġuridika hija espressa kif ġej: 

"Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari 
l-Artikoli 16, 33, 43, 50, 53(1), 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 u 325(4) 
tiegħu, flimkien mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 31 tiegħu,"

Sad-data ta' skadenza għall-emendi, għadd ta' emendi pproponew żidiet fil-bażi ġuridika. 
Konsegwentement, fil-25 ta' Ottubru 2018, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali adotta opinjoni 
dwar il-bażi ġuridika fir-rigward tal-adegwatezza ta' dawn l-emendi. Il-Kunsill eżamina u 
mmodifika wkoll il-bażi ġuridika tal-proposta tal-Kummissjoni fl-approċċ ġenerali tagħha. 

Fil-ftehim finali, il-koleġiżlaturi qablu li jħassru l-Artikoli 33, 62, 103, 109 u 207 tat-TFUE, 
filwaqt li fl-istess ħin jiddefinixxu li r-referenzi għall-Artikoli 43 għandhom ikunu relatati 
mat-tieni paragrafu tagħha, filwaqt li r-referenzi għall-Artikolu 168 tat-TFUE għandhom 
ikunu relatati mar-raba' paragrafu u r-referenzi għall-Artikolu 192 għandhom ikunu relatati 
mal-ewwel paragrafu tagħha. Għalhekk huwa rilevanti li jiġi eżaminat jekk il-bażi ġuridika kif 
stabbilita fil-ftehim finali hijiex xierqa.

I - Sfond

Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Ottubru 2017 dwar Miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' 
informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku u fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-
20 ta' Jannar 2017 dwar ir-rwol tal-informaturi fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE, 
il-Parlament stieden lill-Kummissjoni tippreżenta proposta leġiżlattiva orizzontali biex 
tiggarantixxi livell għoli ta' protezzjoni għall-informaturi fl-UE, kemm fis-settur pubbliku kif 
ukoll f'dak privat, kif ukoll fl-istituzzjonijiet nazzjonali u tal-UE.

Attwalment jeżistu regoli dwar l-informaturi f'xi oqsma tad-dritt tal-Unjoni, pereżempju fir-
Regolamenti tal-Persunal u f'ċerti regolamenti relatati mal-ħasil tal-flus u s-swieq finanzjarji.  

Din il-proposta għal direttiva tipprevedi regoli dwar l-informaturi li huma applikabbli għall-
ksur tad-dritt tal-Unjoni fl-oqsma speċifikati fil-kamp ta' applikazzjoni u fl-anness li jelenka l-
partijiet rilevanti tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni li huma stabbiliti direttament jew b'referenza. 

II - Artikoli Rilevanti tat-Trattat 

L-Artikolu 16 tat-TFUE jaqra kif ġej: 

Artikolu 16
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1. Kull persuna għandha d-dritt għall-protezzjoni ta' data personali li tirrigwardaha.

2. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġisltattiva ordinarja, 
għandhom jistabbilixxu r-regoli li għandhom x'jaqsmu mal-protezzjoni tal-individwi fir-
rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi tal-Unjoni, 
kif ukoll mill-Istati Membri meta jwettqu attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
dritt tal-Unjoni, u mal-moviment liberu ta' din id-data. Il-ħarsien ta' dawn ir-regoli għandu 
jkun suġġett għall-kontroll minn awtoritajiet indipendenti.

Ir-regoli adottati abbażi ta' dan l-Artikolu għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għar-regoli 
speċifiċi previsti fl-Artikolu 39 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 33 tat-TFUE jaqra kif ġej:

Artikolu 33

Fil-limiti tal-applikazzjoni tat-Trattati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skond il-
proċedura leġislattiva ordinarja, għandhom jieħdu miżuri sabiex isaħħu l-koperazzjoni 
doganali bejn Stati Membri u bejn dawn u l-Kummissjoni.

L-Artikolu 43 tat-TFUE jaqra kif ġej:

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 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 in kwistjoni, 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
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(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 wżata għall-
prodotti proċessati intizi għall-esportazzjoni f'pajjiżi mhux membri tista' tiġi importata minn 
barra l-Unjoni.

L-Artikolu 50 tat-TFUE jaqra kif ġej:

Artikolu 50

1. Sabiex tinkiseb il-liberta' tal-istabbiliment għal xi attività speċifika, il-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill, li jaġixxu skond il-proċedura leġislattiva ordinarja u wara li jikkonsultaw mal-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali għandhom jaġixxu permezz ta' direttivi.

2. Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom jeserċitaw il-funzjonijiet 
mogħtija lilhom mid-dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq, b'mod partikolari:

(a) billi jagħtu prijorità inġenerali, lil dawk l-attivitajiet li għalihom il-libertà tal-
istabbiliment tikkostitwixxi kontribut partikolarment utili għall-iżvilupp tal-produzzjoni u l-
kummerċ,

(b) billi jiżguraw kollaborazzjoni mill-qrib bejn is-servizzi nazzjonali kompetenti sabiex tiġi 
aċċertata s-sitwazzjoni speċjali fl-Unjoni tad-diversi attivitajiet konċernati,

(c) billi jabolixxu dawk il-proċeduri u prattiċi amministrattivi, kontemplati f'liġijiet nazzjonali 
jew fi ftehim konklużi qabel bejn Stati Membri, li jekk jibqgħu eżistenti ikunu ta' xkiel għal-
libertà tal-istabbiliment,

(d) billi jiżguraw li ħaddiema salarjati ta' Stat Membru wieħed impjegati fit-territorju ta' Stat 
Membru ieħor, ikunu jistgħu jibqgħu f'dak it-territorju għall-fini li jidħlu għal attivitajiet 
hemmekk bħala persuna li taħdem għal rasa, jekk jissodisfaw dawk il-kondizzjonijiet li kien 
ikollhom jissodisfaw kieku ġew f'dak l-Istat fiż-żmien li fih huma kien beħsiebhom jibdew 
dawn l-attivitajiet,

(e) billi jagħmluha possibli għal ċittadin ta' Stat Membru li jakkwista u jisfrutta proprjetà 
immobbli sitwata fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, sakemm ma jkunx hemm ksur tal-
prinċipji stabbiliti fl-Artikolu 39(2),

(f) billi japplikaw l-abolizzjoni progressiva tar-restrizzjonijiet tal-libertà ta' stabbiliment, 
f'kull fergħa tal-attività kkunsidrata, kemm għall-kondizzjonijiet tal-istabbiliment ta' aġenziji, 
fergħat jew sussidjarji fit-territorju ta' Stat Membru, kif ukoll għall-kondizzjonijiet li 
jirregolaw id-dħul ta' impjegati tal-istabbiliment prinċipali fl-organi amministrattivi u 
superviżorji ta' tali aġenziji, fergħat u sussidjarji,

(g) billi jikkoordinaw, sa fejn hu neċessarju u bil-ħsieb li jiżguraw l-ekwivalenza tagħhom fl-
Unjoni kollha, il-garanziji meħtieġa fi Stati Membri minn kumpaniji fis-sens tat-tieni 
subparagrafu tal-Artikolu 54, sabiex jipproteġu l-interessi kemm tal-membri kif ukoll ta' terzi,

(h) billi jiżguraw li l-kondizzjonijiet ta' stabbiliment ta' negozju ma jiġux evitati permezz ta' xi 
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forma ta' għajnuna mogħtija mill-Istati Membri.

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

Artikolu 53(1)

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 153 tat-TFUE jaqra kif ġej:

L-Artikolu 62 tat-TFUE jaqra kif ġej:

Artikolu 62

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 51 sa 54 għandhom japplikaw għall-materja koperta minn dan 
il-Kapitolu.

L-Artikolu 91 tat-TFUE jaqra kif ġej:

Artikolu 91

1. Għall-finijiet tal-implimentazzjoni tal-Artikolu 90, u filwaqt li jitqiesu l-fatturi partikolari 
tat-trasport, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skond il-proċedura leġislattiva 
ordinarja u wara li jikkonsultaw mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u mal-Kumitat tar-
Reġjuni, għandhom jistabbilixxu:

(a) regoli komuni li japplikaw għat-trasport internazzjonali lejn jew mit-territorju ta' Stat 
Membru jew li jaqsam it-territorju ta' Stat Membru wieħed jew aktar;

(b) il-kundizzjonijiet li jirregolaw il-mod kif it-trasportaturi mhux residenti jistgħu joperaw 
servizzi tat-trasport fi Stat Membru;

(c) miżuri li jtejbu s-sikurezza tat-trasport;

(d) kwalunkwe dispożizzjoni oħra adatta.

2. Fl-adozzjoni tal-miżuri previsti fil-paragrafu 1, għandu jittieħed kont tal-każijiet fejn l-
applikazzjoni tagħhom taf tolqot b'mod gravi l-livell tal-għajxien u l-impjieg f'ċerti reġjuni, kif 
ukoll it-tħaddim tat-tagħmir tat-trasport.

L-Artikolu 100 tat-TFUE jaqra kif ġej:

Artikolu 100
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1. Id-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu għandhom japplikaw għat-trasport bil-ferrovija, fit-
triq, u bil-passaġġi fuq l-ilma interni.

2. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja, 
jistgħu jistabbilixxu d-dispożizzjonijiet xierqa għan-navigazzjoni marittima u tal-ajru. Huma 
għandhom jaġixxu wara konsultazzjoni mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u mal-Kumitat tar-
Reġjuni.

L-Artikolu 103 tat-TFUE jaqra kif ġej:

Artikolu 103

1. Ir-regolamenti jew id-direttivi xierqa għall-applikazzjoni tal-prinċipji stabbiliti fl-Artikoli 
101 u 102 għandhom jiġu stabbiliti mill-Kunsill fuq proposta tal-Kummissjoni u wara li 
jikkonsulta l-Parlament Ewropew.

2. Id-dispożizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom l-għan, partikolarment:

(a) biex jassiguraw l-osservanza tal-projbizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 101(1) u fl-
Artikolu 102, bl-istituzzjoni ta' multi jew penali perjodiċi,

(b) biex jiddeterminaw il-modalitajiet għall-applikazzjoni tal-Artikolu 101(3), 
b'kunsiderazzjoni xierqa għall-ħtieġa li jassiguraw superviżjoni adegwata flimkien mal-iktar 
simplifikazzjoni massima possibbli ta' kontroll amministrattiv,

(c) fejn meħtieġ, sabiex jiddefinixxu l-ambitu tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet li jinsabu 
fl-Artikoli 101 u 102 dwar id-diversi setturi ekonomiċi,

(d) biex jispeċifikaw il-kompiti rispettivi tal-Kummissjoni u tal- Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet imsemmija f'dan il-paragrafu,

(e) biex jispeċifikaw ir-relazzjoni tal-liġijiet nazzjonali mad-dispożizzjonijiet ta' din it-
Taqsima u dawk adottati fl-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu.

L-Artikolu 102 tat-TFUE jaqra kif ġej:

Artikolu 102

Sa fejn il-kummerċ bejn l-Istati Membri jista' jiġi milqut, kull abbuż minn impriża waħda jew 
iktar minn pożizzjoni dominanti fi ħdan is-suq intern, jew fi ħdan parti sostanzjali tiegħu, jkun 
inkompatibbli mas-suq intern u jkun projbit.

Eżempji ta' abbuż bħal dan huma:

(a) l-impożizzjoni diretta jew indiretta ta' prezzijiet inġusti tal-akkwist jew tal-bejgħ, jew 
kondizzjonijiet oħra inġusti ta' kummerċ,

(b) il-limitazzjoni tal-produzzjoni, tas-swieq jew tal-iżvilupp tekniku bi ħsara għall-
konsumaturi,

(c) l-applikazzjoni ta' kondizzjonijiet differenti għal transazzjonijiet ekwivalenti ma' partijiet 
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oħra, li b' hekk jiġu mqiegħda fi żvantaġġ kompetittiv,

(d) s-suġġettar tal-konklużjoni ta' kuntratti għall-aċċettazzjoni mill-parti l-oħra, ta' obbligi 
addizzjonali li, jew min-natura tagħhom jew skond l-użu kummerċjali, ma jkollhom l-ebda 
konnessjoni mas-suġġett ta' dawk il-kuntratti.

L-Artikolu 109 tat-TFUE jaqra kif ġej:

Artikolu 109

Il-Kunsill fuq proposta tal-Kummissjoni u wara li jikkonsulta mal-Parlament Ewropew, jista' 
jagħmel regoli approprijati għall-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 u jista' partikolarment 
jiffissa l-kondizzjonijiet li fihom l-Artikolu 108(3) għandu japplika u l-kategoriji ta' għajnuna 
eżenti minn din il-proċedura.

L-Artikolu 114 tat-TFUE jaqra kif ġej:

Artikolu 114

1. Ħlief fejn provdut xort'oħra fit-Trattati, id-dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw 
għall-kisba tal-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 26. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li 
jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva 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 
ibbażati 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.
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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, d-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 
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 168 tat-TFUE jaqra kif ġej:

Artikolu 168

1. Il-livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa fiżika u mentali għandu jkun assigurat fid-definizzjoni u 
l-implimentazzjoni tal-istrateġiji u l-attivitajiet kollha tal-Unjoni.

L-Azzjoni tal-Unjoni, li għandha tikkomplementa l-politika nazzjonali, għandha tkun diretta 
lejn it-titjib tas-saħħa pubblika, lejn il-prevenzjoni tal-mard u l-infirmità tal-bniedem, u li 
jevitaw il-fonti ta' periklu għas-saħħa umana. Din l-azzjoni għandha tkopri il-ġlieda kontra il-
flaġelli kbar tas-saħħa, billi tinkoraġixxi riċerka fuq il-kawża tagħhom, it-tixrid tagħhom u l-
prevenzjoni tagħhom, kif ukoll informazzjoni u edukazzjoni dwar is-saħħa, kif ukoll il-
monitoraġġ ta' theddid transkonfinali serju għas-saħħa, l-allert għal dan it-theddid u l-ġlieda 
kontrih.

L-Unjoni għandha tikkomplementa l-azzjonijiet tal-Istati Membri fit-tnaqqis ta' ħsara għas-
saħħa li tkun marbuta mad-drogi, inkluża l-informazzjoni u l-prevenzjoni.

2. L-Unjoni għanda tinkoraġixxi l-koperazzjoni bejn l-Istati Membri fl-oqsma kollha 
imsemmija f'dan l-Artikolu u, jekk meħtieġ, tagħti sostenn lill-azzjoni tagħhom. B'mod 



RR\1170275MT.docx 9/15 PE623.965v02-00

MT

partikolari għandha tħeġġeġ il-koperazzjoni bejn l-Istati Membri sabiex titjieb il-
komplementarjetà tas-servizzi tas-saħħa tagħhom fir-reġjuni ta' fruntiera.

L-Istati Membri għandhom, b 'kuntatt mal-Kummissjoni, jikoordinaw bejniethom l-politiċi 
tagħhom u l-programmi fl-oqsma imsemmija fil-paragrafu 1. Il-Kummissjoni tista', b'kuntatt 
mill-qrib mal-Istati Membri, tieħu kull inizjattiva siewja sabiex tinkoraġixxi dan il-
koordinament, b'mod partikolari inizjattivi li jimmiraw li jistabbilixxu linji gwida u indikaturi, 
li jorganizzaw l-iskambju tal-aħjar prattika, u li jħejju l-elementi meħtieġa għall-kontroll u l-
valutazzjonijiet perjodiċi. Il-Parlament Ewropew għandu jinżamm kompletament informat.

3. L-Unjoni u l-Istati Membri għandhom jikkultivaw koperazzjoni ma' pajjiżi terzi u mal-
organizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti fl-isfera tas-saħħa pubblika.

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

(a) miżuri li joħolqu parametri għolja ta' kwalità u sigurtà għar-rigward ta' organi u sustanzi 
ta' oriġini umana, demm u derivati tad-demm; dawn il-miżuri m'għandhom ifixklu lil ebda 
Stat Membru milli jżomm jew jintroduċi miżuri protettivi aktar stretti.

(b) miżuri fl-oqsma veterenarji u fito-sanitarji, li jkollhom bħala l-objettiv dirett tagħhom il-
ħarsien tas-saħħa pubblika;

(c) miżuri li jistabbilixxu standards għolja ta' kwalità u sigurtà għall-prodotti mediċinali u t-
tagħmir għall-użu mediku.

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

6. Il-Kunsill fuq proposta mill-Kummissjoni, jista' wkoll jadotta rakkomandazzjonijiet għall-
għanijiet kif stabbiliti f'dan l-Artikolu.

7. L-azzjoni tal-Unjoni għandha tirrispetta bis-sħiħ ir-responsabbiltajiet tal-Istati Membri fir-
rigward tad-definizzjoni tal-politika tas-saħħa tagħhom, kif ukoll l-organizzazzjoni u l-għoti 
ta' servizzi tas-saħħa u tal-kura medika. Ir-responsabbiltajiet tal-Istati Membri jinkludu l-
ġestjoni tas-servizzi tas-saħħa u tal-kura medika, kif ukoll l-allokazzjoni tar-riżorsi assenjati 
lilhom. Il-miżuri previsti fil-paragrafu 4(a) m'għandhomx jolqtu dispożizzjonijiet nazzjonali 
dwar id-donazzjoni jew l-użu ta' organi u demm għal finijiet mediċi.

L-Artikolu 169 tat-TFUE jaqra kif ġej:
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Artikolu 169

1. Sabiex tippromwovi l-interessi tal-konsumaturi u sabiex tassigura livell għoli ta' ħarsien 
tal-konsumatur, l-Unjoni għandha tikkontribwixxi għall-ħarsien tas-saħħa, s-sigurtà u 
interessi ekonomiċi tal-konsumaturi, kif ukoll il-promozzjoni tad-dritt tagħhom għall-
informazzjoni, l-edukazzjoni u l-organizzazzjoni tagħhom infushom sabiex iħarsu l-interessi 
tagħhom.

2. L-Unjoni għandha tikkontribwixxi għar-realizzazzjoni tal-objettivi imsemmija fil-
paragrafu 1, permezz ta':

(a) miżuri adottati skont l-Artikolu 114 fil-kuntest tal-kompletament tas-suq intern;

(b) miżuri li jgħinu, jissuplimentaw u jissorveljaw l-politika użata mill-Istati Membri.

3. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja u 
wara li jikkonsultaw lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, għandhom jadottaw il-miżuri 
msemmija fil-paragrafu 2(b).

4. Il-miżuri adottati skont il-paragrafu 3 m'għandhomx jimpedixxu lil xi Stat Membru milli 
jżomm jew jintroduċi miżuri protettivi aktar stretti. Dawn il-miżuri għandhom ikunu 
kumpattibli mat-Trattati. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħarrfa bihom.

L-Artikolu 192 tat-TFUE jaqra kif ġej:

Artikolu 192

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

2. B'deroga għall-proċedura ta' deċizjoni prevista fil-paragrafu 1 u mingħajr preġudizzju 
għall-Artikolu 114, il-Kunsill, waqt li jaġixxi b'mod unanimu skond il-proċedura leġislattiva 
speċjali u wara li jikkonsulta l-Parlament Ewropew, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u l-
Kumitat tar-Reġjuni għandu jadotta:

(a) dispożizzjonijiet essenzjalment ta' natura fiskali;

(b) miżuri li jaffettwaw:

- ippjanar tal-art;

- immaniġġjar kwantitattiv tar-riżorsi tal-ilma, jew dak kollu li jaffettwa, direttament jew 
indirettament, id-disponibbiltà ta' dawn ir-riżorsi;

-  użu tal-art, bl-eċċezzjoni tal-immaniġġjar tal-iskart;

(c) miżuri li jaffettwaw b'mod sinifikanti l-għażla ta' Stat Membru bejn fonti differenti ta' 
enerġija u l-istruttura ġenerali tal-provvista tal-enerġija.
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Il-Kunsill, waqt li jaġixxi b'mod unanimu fuq proposta tal-Kummissjoni u wara li jikkonsulta 
l-Parlament Ewropew, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u l-Kumitat tar-Reġjuni, jista' jagħmel 
il-proċedura leġislattiva ordinarja applikabbli għall-oqsma previsti fl-ewwel subparagrafu.

3. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja wara 
li jikkonsultaw lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni, għandhom 
jadottaw programmi ta' azzjoni ġenerali li jistabbilixxu objettivi prijoritarji li għandhom 
jitwettqu.

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dawn il-programmi għandhom jiġu adottati 
skond il-kondizzjonijiet tal-paragrafu 1 jew 2, skont il-każ.

4. Mingħajr preġudizzju għal ċerti miżuri adottati mill-Unjoni, l-Istati Membri għandhom 
jiffinanzjaw u jimplimentaw il-politika dwar l-ambjent.

5. Mingħajr preġudizzju għall-prinċipju li min iniġġes iħallas, jekk miżura li tkun ibbażata 
fuq id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 tirrekjedi spejjeż li jitqiesu sproporzjonati għall-
awtoritajiet pubbliċi ta' Stat Membru, din il-miżura għandha tistabbilixxi d-dispożizzjonijiet 
approprijati fl-għamla ta':

- derogi temporanji u/jew

- appoġġ finanzjarju mill-Fond ta' Koeżjoni stabbilit skond l-Artikolu 177.

L-Artikolu 207 tat-TFUE jaqra kif ġej:

Artikolu 207

1. Il-politika kummerċjali komuni għandha tkun ibbażata fuq prinċipji uniformi, 
partikolarment fir-rigward ta' bidliet fir-rati tariffarji, il-konklużjoni ta' ftehim tariffarji u 
dawk kummerċjali rigward il-kummerċ ta' merkanzija u ta' servizzi, u l-aspetti kummerċjali 
tal-proprjetà intellettwali, l-investiment barrani dirett, il-kisba tal-uniformità fil-miżuri ta' 
liberalizzazzjoni, il-politika dwar l-esportazzjoni kif ukoll il-miżuri għall-protezzjoni tal-
kummerċ bħal dawk li għandhom jittieħdu fil-każ ta' dumping jew sussidji. Il-politika 
kummerċjali komuni għandha titwettaq fil-kuntest tal-prinċipji u l-objettivi tal-azzjoni esterna 
tal-Unjoni.

2. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu permezz ta' regolament skont il-proċedura 
leġislattiva ordinarja, għandhom jadottaw il-miżuri li jiddefinixxu l-qafas għall-
implementazzjoni tal-politika kummerċjali komuni.

3. Fejn ikun meħtieġ li jiġu negozjati u konklużi ftehim ma' pajjiż terz wieħed jew aktar jew 
ma' organizzazzjonijiet internazzjonali, għandu japplika l-Artikolu 218 suġġett għad-
dispożizzjonijiet speċjali ta' dan l-Artikolu.

Il-Kummissjoni għandha tressaq rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill, li għandu jawtorizzaha 
sabiex tiftaħ in-negozjati meħtieġa. Il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom ikunu responsabbli 
sabiex jassiguraw li l-ftehim negozjati jkunu kompatibbli mal-politika u r-regoli interni tal-
Unjoni.

Il-Kummissjoni għandha twettaq dawn in-negozjati b'konsultazzjoni ma' kumitat speċjali 
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maħtur mill-Kunsill sabiex jgħin lill-Kummissjoni f'din il-ħidma u fil-qafas ta' direttivi li l-
Kunsill jista' jindirizza lilha. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta regolarment lill-kumitat 
speċjali, kif ukoll lill-Parlament Ewropew, dwar il-progress tan-negozjati.

4. Għan-negozjati u l-konklużjoni tal-ftehim previst fil-paragrafu 3, il-Kunsill għandu jaġixxi 
b'maġġoranza kwalifikata.

Għan-negozjati u l-konklużjoni ta' ftehim fl-oqsma tal-kummerċ fis-servizzi u tal-aspetti 
kummerċjali tal-proprjetà intellettwali, kif ukoll tal-investiment barrani dirett, il-Kunsill 
għandu jaġixxi b'mod unanimu fejn tali ftehim jinkludu dispożizzjonijiet li għalihom tkun 
meħtieġa l-unanimità għall-adozzjoni ta' regoli interni.

Il-Kunsill għandu wkoll jaġixxi b'mod unanimu għan-negozjati u għall-konklużjoni ta' ftehim:

(a) fil-qasam tal-kummerċ f'servizzi kulturali u awdjoviżivi, fejn hemm ir-riskju li dawn il-
ftehim jippreġudikaw id-diversità kulturali u lingwistika tal-Unjoni;

(b) fil-qasam tal-kummerċ f'servizzi soċjali, tal-edukazzjoni u tas-saħħa, fejn hemm ir-riskju li 
dawn il-ftehim jikkawżaw disturb serju għall-organizzazzjoni nazzjonali ta' dawn is-servizzi u 
jippreġudikaw ir-responsabbiltà tal-Istati Membri fil-provvista ta' tali servizzi.

5. In-negozjati u l-konklużjoni ta' ftehim internazzjonali fil-qasam tat-trasport għandhom 
ikunu suġġetti għat-Titolu VI tat-Tielet Parti u għall-Artikolu 218.

6. L-eżerċizzju tal-kompetenzi mogħtija minn dan l-Artikolu fil-qasam tal-politika 
kummerċjali komuni m'għandux jolqot id-delimitazzjoni tal-kompetenzi bejn l-Unjoni u l-
Istati Membri u m'għandux iwassal għal armonizzazzjoni tal-liġijiet jew regolamenti tal-Istati 
Membri safejn it-Trattati jeskludu din l-armonizzazzjoni.

L-Artikolu 325(4) tat-TFUE jaqra kif ġej:

Artikolu 325(4)

4. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja, 
wara li jikkonsultaw l-Qorti tal-Awdituri, għandhom jadottaw il-miżuri meħtieġa fl-oqsma ta' 
prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-frodi li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni bl-għan li 
joffru protezzjoni effettiva u ekwivalenti fl-Istati Membri, kif ukoll fl-istituzzjonijiet, il-korpi u 
l-organi tal-Unjoni.

L-Artikolu 31 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika jaqra kif 
ġej:

L-Artikolu 31 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Il-Kummissjoni għandha tipprepara n-normi bażiċi wara li tieħu l-opinjoni ta' grupp tal-
awtoritajiet maħtura mill-Kumitat Xjentifiku u Tekniku minn fost l-esperti xjentifiċi, 
speċjalment esperti tas-saħħa pubblika, mill-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha titlob l-
opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali dwar in-normi bażiċi hekk imħejjija. 

Wara li jikkonsulta l-Assemblea, il-Kunsill li jaġixxi permezz ta' vot b' maġġoranza 
kkwalifikata, fuq proposta mill-Kummissjoni li titrażmetti l-opinjonijiet li tkun irċeviet mill-
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Kumitati, għandha tistabbilixxi n-normi bażiċi.

III - Prinċipju ġenerali għall-għażla tal-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"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. għandhiex skop multiplu jew diversi komponenti, 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-oħrajn.

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.2

Barra minn hekk, skont il-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, it-taħlita ta' diversi 
bażijiet ġuridiċi hija possibbli, jekk dawn ikunu indissoċjabbilment konnessi, mingħajr ma l-
ebda wieħed minnhom ikun sekondarju jew indirett fil-konfront tal-oħrajn, iżda biss jekk 
dawn ma jinkludux proċessi tat-teħid ta' deċiżjonijiet inkompatibbli.3 Il-bażijiet ġuridiċi li 
ġew proposti biex jiżdiedu għandhom jiġu vvalutati fid-dawl ta' dan, jiġifieri, jekk 
jipprevedux proċedura leġiżlattiva ordinarja jew inkella inkompatibbli mal-bażi ġuridika kif 
propost mill-Kummissjoni.

IV - L-għan u l-kontenut kif ġew maqbula b'mod proviżorju mill-koleġiżlaturi

L-għan tad-Direttiva kif ġie maqbul b'mod proviżorju huwa li tikseb l-għan doppju li ttejjeb l-
infurzar tal-ksur tad-dritt tal-Unjoni u tagħti livell għoli ta' protezzjoni lill-persuni li 
jirrappurtaw dwar tali ksur, u hija ta' natura orizzontali. Il-funzjoni tal-bażi ġuridika hija li 
tistabbilixxi l-politiki u l-oqsma tad-dritt tal-Unjoni li għalihom jista' jiġi applikat dan l-għan 
f'att leġiżlattiv wieħed minħabba restrizzjonijiet proċedurali. 

L-oqsma ta' politika li l-Proposta hija maħsuba biex tkopri huma stabbiliti fl-Artikolu 1. Dawn 
huma (i) l-akkwist pubbliku; (ii) is-servizzi finanzjarji, il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u tal-
finanzjament tat-terroriżmu; (iii) is-sikurezza tal-prodotti; (iv) is-sikurezza tat-trasport; (v) il-
ħarsien tal-ambjent; (Vi) is-sikurezza nukleari; (vii) is-sikurezza tal-ikel u tal-għalf, is-saħħa u 
t-trattament xieraq tal-annimali; (viii) is-saħħa pubblika; (ix) il-protezzjoni tal-konsumaturi; u 

1 Kawża C-45/86, Il-Kummissjoni vs. Il-Kunsill (Preferenzi Tariffarji Ġeneralizzati) [1987] ECR 1439, 
punt 5; Kawża C-440/05, Il-Kummissjoni vs. Il-Kunsill [2007] E.C.R. I-9097; Kawża C-411/06, Il-Kummissjoni 
vs. Il-Parlament u l-Kunsill [2009] ECR I-7585.
2 Ara l-Kawża C-411/06, iċċitata hawn fuq, punti 46-47.
3 Is-sentenzi tas-6 ta' Novembru 2008, f'Il-Parlament vs Il-Kunsill, C-155/07, EU:C:2008:605, punt 37; u tat-

3 ta' Settembru 2009, f'Il-Parlament vs Il-Kunsill, C-166/07, EU:C:2008:499, punti 68 u 69.
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(x) il-protezzjoni tal-privatezza u tad-data personali, u s-sigurtà tas-sistemi ta' netwerks u ta' 
informazzjoni. Barra minn hekk, huma inklużi l-interessi finanzjarji tal-Unjoni kif definit fl-
Artikolu 325 tat-TFUE, kif ukoll il-ksur marbut mas-suq intern, kif imsemmi fl-
Artikolu 26(2) tat-TFUE, fir-rigward ta' atti li jiksru r-regoli dwar it-taxxi korporattivi jew 
ftehimiet li l-għan tagħhom huwa li jinkiseb vantaġġ tat-taxxa li jegħleb l-oġġett jew skop tal-
liġi tat-taxxa korporattiva applikabbli. 

V – L-Analiżi u d-determinazzjoni tal-bażi ġuridika xierqa

Kif stabbilit hawn fuq, il-proposta tkopri għadd ta' oqsma ta' politika u peress li m'hemmx 
dispożizzjoni waħda fit-Trattati li tkopri l-għan u l-iskop tagħha, huwa inevitabbli li l-bażi 
ġuridika tkun tikkonsisti minn referenzi għal diversi dispożizzjonijiet. Madankollu, huwa 
mixtieq li, sa fejn ikun possibbli, jiġi limitat l-għadd ta' dispożizzjonijiet imsemmija fil-
kwotazzjoni li tistabbilixxi l-bażi ġuridika. 

Fil-ftehim finali, ittieħdet il-pożizzjoni li għadd ta' oqsma ta' politika jistgħu jiġu koperti 
tajjeb mill-Artikolu 114 tat-TFUE, li, skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, huwa l-
bażi ġuridika korretta għall-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri bil-għan li jittejjeb 
il-funzjonament tas-suq intern. Skont il-Kunsill, dan japplika għall-Artikoli 33, 62, 103, 109 
tat-TFUE.  

L-Artikolu 33 tat-TFUE jikkonċerna t-tisħiħ tal-kooperazzjoni doganali fi ħdan l-Unjoni. L-
Artikolu 62 tat-TFUE jistabbilixxi l-proċedura biex jiġu adottati miżuri relatati mas-servizzi. 
L-Artikolu 102 tat-TFUE jinkludi regoli relatati ma' kwistjonijiet ta' kompetizzjoni u l-
Artikolu 109 tat-TFUE jistipula l-proċedura fir-rigward tal-miżuri relatati mal-għajnuna mill-
istat. 

Mid-dispożizzjonijiet li jifdal, dawn ilkoll huma proċeduralment kompatibbli minbarra 
waħda. L-unika kwistjoni ċara tirrigwarda l-Artikolu 207 tat-TFUE, li jippermetti biss l-
adozzjoni ta' regolamenti, u għalhekk huwa proċeduralment inkompatibbli ma' proposta li 
tieħu l-forma ta' direttiva. 

F'dan il-kuntest, għandu jiġi nnotat ukoll li l-Artikolu 31 tat-Trattat tal-Euratom jirreferi għal 
proċedura ta' natura mhux leġiżlattiva. Madankollu, hemm preċedenti li jikkombinaw 
proċeduri leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi, pereżempju, id-Direttiva 2014/104/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Novembru 2014 dwar ċerti regoli li jirregolaw l-azzjonijiet 
għad-danni skont il-liġi nazzjonali għall-ksur tad-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-kompetizzjoni 
tal-Istati Membri u tal-Unjoni Ewropea, abbażi tal-Artikolu 103 (mhux leġiżlattiv) u l-
Artikolu 114 (leġiżlattiv) tat-TFUE.

Fl-aħħar nett, billi jiġi kkjarifikat li l-Artikolu 43 tat-TFUE għandu jkun relatat mat-tieni 
paragrafu tagħha, li l-Artikolu 168 tat-TFUE għandu jkun relatat mar-raba' paragrafu tagħha u 
li l-Artikolu 192 tat-TFUE għandu jkun relatat mal-ewwel paragrafu tagħha, il-ftehim finali 
ġab miegħu preċiżjoni konvenzjonali fir-rigward ta' liema partijiet ta' dawn id-
dispożizzjonijiet huma rilevanti għall-Proposta mill-Kummissjoni. 

VI – Konklużjoni u rakkomandazzjoni

Il-miżura hija magħmula minn diversi komponenti li huma indissoċjabbilment konnessi, 
mingħajr ma l-ebda wieħed minnhom ikun sekondarju u indirett fil-konfront tal-oħrajn. 
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Abbażi ta' dan, l-istruttura ġenerali tal-bażi ġuridika kif proposta mill-Kummissjoni hija 
korretta, peress li kull qasam ta' politika kopert jeħtieġ li jkun appoġġjat minn dispożizzjoni 
fit-TFUE. 

Minħabba l-oqsma ta' politika u l-miżuri koperti mit-test skont il-ftehim proviżorju, il-bażi 
ġuridika stabbilita fih hija xierqa.

Fil-laqgħa tiegħu li saret fit-18 ta' Marzu 2019, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali ddeċieda 
b'mod unanimu, bi 15-il vot4, li jirrakkomanda li l-bażi ġuridika kif stabbilita fil-ftehim 
proviżorju għandha tiġi kkonfermata.

Dejjem tiegħek,

Pavel Svoboda

(Taffettwa l-verżjonijiet lingwistiċi kollha.)

4 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Pavel Svoboda (President), Jean-Marie Cavada (Viċi-
President), Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Rosa Estaràs 
Ferragut, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Axel Voss, Tadeusz 
Zwiefka, Dominique Bilde ( għal Marie-Christine Boutonnet skont l-Artikolu 200(2)), Josef Weidenholzer (għal 
Evelyn Regner skont l-Artikolu 200(2)).


