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Bl-ittra tas-6 ta' Lulju 2021, inti tlabt lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, skont l-
Artikolu 40(2) tar-Regoli ta' Proċedura, biex jikkunsidra jekk l-Artikolu 322(1), punt (a) tat-
TFUE għandux jiżdied mal-bażi ġuridika tal-proposta tal-Kummissjoni msemmija hawn fuq.

Il-kumitat eżamina l-kwistjoni msemmija hawn fuq waqt il-laqgħa tiegħu tat-
30 ta' Settembru 2021.

I - L-isfond

Il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-finanzjament, il-
ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament 
(UE) Nru 1306/2013 (minn hawn 'il quddiem "il-proposta") ġiet ibbażata fuq l-Artikolu 43(2) 
tat-TFUE. Il-proposta, flimkien maż-żewġ proposti l-oħrajn li jiffurmaw parti mill-hekk 
imsejjaħ pakkett dwar il-politika agrikola tal-UE1, sa ftit ilu ġiet diskussa f'negozjati 
interistituzzjonali. Fit-28 ta' Ġunju 2021 intlaħaq ftehim proviżorju. Matul dawn in-negozjati, 
ġiet identifikata l-ħtieġa li jiżdied l-Artikolu 322(1) punt (a) tat-TFUE.

II - L-Artikoli rilevanti tat-Trattat

L-Artikolu 43(2) tat-TFUE dwar il-Politika Agrikola Komuni jiddisponi li l-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja, għandhom 
jistabbilixxu d-dispożizzjonijiet meħtieġa għall-kisba tal-objettivi ta' dik il-politika.

Skont l-Artikolu 322(1) tat-TFUE, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, filwaqt li jaġixxu skont 
il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, u wara li jikkonsultaw lill-Qorti tal-Awdituri, għandhom 
jadottaw permezz ta' regolamenti r-regoli finanzjarji li jiddeterminaw il-proċedura li għandha 
tiġi adottata għall-istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit. Il-punt (a) ta' dak l-artikolu 
jirreferi għar-"regoli finanzjarji li jiddeterminaw b'mod partikolari l-proċedura għall-
istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit u għall-preżentazzjoni u l-verifika tal-kontijiet";

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

Bħala punt preliminari, għandu jitfakkar it-test ġuridiku għall-għażla tal-bażi ġuridika. Skont 
il-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, l-għażla tal-bażi ġuridika għal att ġuridiku 
tal-Unjoni trid tkun ibbażata fuq elementi oġġettivi li jistgħu jkunu s-suġġett ta' stħarriġ 
ġudizzjarju, fosthom, b'mod partikolari, l-għan u l-kontenut tal-att. Jekk eżami ta' att juri li 
dan għandu fini doppju jew li għandu komponent doppju u jekk wieħed minn dawk ikun 
identifikabbli bħala l-fini jew il-komponent prinċipali predominanti waqt li l-ieħor ikun biss 
inċidentali, l-att għandu jkun ibbażat fuq bażi ġuridika waħda, jiġifieri dik meħtieġa mill-fini 

1 Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1308/2013 
li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli, (UE) Nru 1151/2012 dwar skemi tal-
kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel, (UE) Nru 251/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-
prodotti tal-inbid aromatizzat, (UE) Nru 228/2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni 
ultraperiferiċi tal-Unjoni u (UE) Nru 229/2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-gżejjer 
minuri fil-Baħar Eġew [COM(2018) 394 final - 2018/0218 (COD)]; u Proposta għal Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati 
Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu 
Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-
Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, [COM(2018) 392 final - 2018/0216 (COD)];  
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jew mill-komponent prinċipali jew predominanti. 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-ieħor, li tali att ikollu jiġi bbażat fuq id-diversi 
bażijiet ġuridiċi korrispondenti2, dment li jkunu kompatibbli b'mod proċedurali3.

IV – Għan u kontenut tal-miżura proposta

L-għan u l-kontenut tal-proposta jidhru biċ-ċar mill-Artikolu 1 tagħha, li jistabbilixxi li r-
regolament propost jistabbilixxi regoli dwar il-finanzjament tan-nefqa fil-qafas tal-Politika 
Agrikola Komuni (PAK), inkluża n-nefqa fuq l-iżvilupp rurali, is-sistemi ta' ġestjoni u 
kontroll li għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri, u l-proċeduri ta' approvazzjoni u 
konformità. L-artikoli li jifdal, kif ukoll il-premessi, jikkonfermaw li l-għan u l-kontenut tal-
proposta, flimkien mal-proposti paralleli, huma tabilħaqq li jiġu introdotti regoli ġodda dwar 
il-ġestjoni u l-finanzjament tal-Politika Agrikola Komuni kif stabbilit attwalment fir-
Regolament (KE) Nru 1306/20134 (ir-"Regolament Orizzontali tal-PAK" attwali), anke bl-
introduzzjoni ta' sensiela ta' dispożizzjonijiet finanzjarji aġġornati f'konformità mar-
Regolament 2018/1046 (minn hawn' il quddiem "ir-Regolament Finanzjarju")5.

Fost id-dispożizzjonijiet, l-Artikolu 14 tal-proposta huwa ta' rilevanza partikolari għall-finijiet 
preżenti. Dan tal-aħħar jistabbilixxi "riżerva agrikola", mogħnija b'fondi li għandhom 
jintużaw f'każijiet ta' kriżijiet kbar ta' natura differenti, li s-settur jista' jħabbat wiċċu 
magħhom matul il-perjodu ta' programmazzjoni. Sabiex jinżammu fondi suffiċjenti fir-riżerva 
u anke biex jiżdiedu maż-żmien, l-Artikolu 14 jipprevedi r-riport ta' riżorsi finanzjarji mhux 
użati minn sena għall-oħra mingħajr ebda limitu ta' żmien. La l-mandat tal-Parlament u lanqas 
tal-Kunsill ma mmodifika fis-sustanza l-Artikolu 14 tal-proposta, li jgħid:

B'deroga mill-Artikolu 12(2)(d) tar-Regolament Finanzjarju, l-approprjazzjonijiet mhux 
impenjati tar-riżerva għall-agrikoltura għandhom jiġu riportati mingħajr limitu taż-żmien 
biex jiffinanzjaw lil din ir-riżerva fis-snin finanzjarji ta' wara.

Ir-riporti baġitarji huma, madankollu, primarjament irregolati mir-Regolament Finanzjarju. 
Dan tal-aħħar stabbilixxa l-prinċipju tal-"annwalità" tal-baġit. Tabilħaqq, l-Artikolu 3 tar-

2 Ara s-Sentenzi tas-27 ta' Settembru 1988, Il-Kummissjoni v Il-Kunsill, C-165/87, EU:C:1988:458, il-punti 11-
13; tas-26 ta' Marzu 1996, Il-Parlament v Il-Kunsill, C-271/94, EU:C:1996:133, il-punt 32; tal-
10 ta' Jannar 2006, Il-Kummissjoni v Il-Parlament u l-Kunsill, C-178/03, EU:C:2006:4, il-punti 42-43; tas-
6 ta' Novembru 2008, Il-Parlament v Il-Kunsill, C-155/07, EU:C:2008:605, il-punti 35-36; u tat-
8 ta' Settembru 2009, Il-Kummissjoni v Il-Parlament u l-Kunsill, C-411/06, EU:C:2009:518, il-punti 45 u 47;  
3 Meta żewġ bażijiet ġuridiċi jew aktar ikunu japplikaw b'mod konġunt, iżda meta l-proċeduri stabbiliti fihom 
ikunu inkompatibbli, huwa eskluż li tiġi kompromessa l-effettività ta' kwalunkwe proċedura bl-applikazzjoni 
konġunta taż-żewġ bażijiet ġuridiċi. Ara s-Sentenza tal-11 ta' Ġunju 1991, Il-Kummissjoni v Il-Kunsill [Diossidu 
tat-titanju], C-300/89, EU:C:1991:244, il-punti 19-20.  
4 Ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-
finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill 
(KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) 
Nru  485/2008 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549). 
5 Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-
regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, 
(UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, 
(UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012, ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.  
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Regolament Finanzjarju jgħid:

1. Dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-implimentazzjoni tad-dħul u tan-nefqa tal-baġit, u li 
jinsabu f'att bażiku, għandhom jikkonformaw mal-prinċipji tal-baġit stabbiliti fit-Titolu II.

2. Bla ħsara għall-paragrafu 1, kwalunkwe proposta jew emenda għal proposta mressqa lill-
awtorità leġiżlattiva li jkun fiha derogi mid-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament minbarra 
dawk stabbiliti fit-Titolu II, (...) għandha tindika b'mod ċar dawn id-derogi u għandha tagħti 
r-raġunijiet speċifiċi li jiġġustifikawhom fil-premessi u fil-memorandum ta' spjegazzjoni ta' 
tali proposti jew emendi.

It-Titolu II tar-Regolament Finanzjarju jittratta "Il-baġit u l-prinċipji baġitarji" u jkopri l-
Artikoli 6 sa 38 ta' dak ir-Regolament. L-Artikolu 12(1) u (2), punt (d) tar-Regolament 
Finanzjarju jgħid:

1. L-approprjazzjonijiet li ma jkunux intużaw sa tmiem is-sena finanzjarja li għaliha jkunu 
ġew imdaħħla għandhom jitħassru, sakemm ma jiġux riportati skont il-paragrafi 2 sa 8.

2. L-approprjazzjonijiet segwenti jistgħu jiġu riportati (...), iżda għas-sena finanzjarja ta' 
wara biss:

(...)

(d) approprjazzjonijiet mhux impenjati li jirrigwardaw l-azzjonijiet imsemmijin fl-
Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Huwa għalhekk ċar li, skont il-prinċipju tal-"annwalità" deskritt hawn fuq, l-
approprjazzjonijiet mhux użati għandhom jiġu kkanċellati. Ir-Regolament Finanzjarju jinkludi 
madankollu xi eċċezzjonijiet limitati għal dak il-prinċipju tal-"annwalità": waħda minnhom 
tikkonċerna preċiżament l-agrikoltura u prinċipalment in-nefqa tal-Fond Agrikolu Ewropew 
ta' Garanzija ("FAEG"). L-Artikolu 12(2)(d), tar-Regolament Finanzjarju, ikkwotat hawn fuq, 
jippermetti li l-approprjazzjonijiet mhux impenjati jiġu riportati, iżda għas-sena finanzjarja ta' 
wara biss. Fl-Artikolu 12(2)(d) tar-Regolament Finanzjarju, in-nefqa tal-FAEG tissejjaħ 
azzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 peress li dak l-
artikolu speċifiku jirregola n-nefqa inkwistjoni.

V - Analiżi u determinazzjoni tal-bażi ġuridika xierqa

Skont l-Artikolu 102(2) tal-proposta, ir-referenzi għar-Regolament 1306/2013 li jinsabu fil-
leġiżlazzjoni tal-UE għandhom jinftiehmu bħala referenzi għall-proposta nnifisha. Fit-tabella 
ta' korrelazzjoni annessa mal-proposta, l-Artikolu 5 ta' din tal-aħħar jikkorrispondi għall-
Artikolu 4 tar-Regolament 1306/2013. Għalhekk, il-possibbiltà ta' riporti iżda biss għas-sena 
finanzjarja ta' wara, jiġifieri d-deroga ta' sena mill-prinċipju tal-"annwalità" li jinsab fl-
Artikolu 12(2)(d) tar-Regolament Finanzjarju, tapplika wkoll fil-qafas tar-reġim legali 
stabbilit mill-proposta.

L-uniku mod biex tiġi stabbilita l-possibbiltà ta' riporti mingħajr ebda limitu ta' żmien ikun li 
tiġi stabbilita lex specialis ibbażata fuq id-dritt primarju. Għalhekk, iż-żieda tal-
Artikolu 322(1) punt (a) tat-TFUE, li tagħti s-setgħa lil-leġiżlatur li jistabbilixxi regoli dwar l-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni, mal-bażi ġuridika tal-proposta tkun meħtieġa.
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Ir-raġuni għaliex l-Artikolu 322(1) punt (a) tat-TFUE ma kienx inkluż fil-bażi ġuridika tal-
proposta oriġinali tal-Kummissjoni – li diġà kien fiha l-artikolu deskritt dwar ir-riżerva fil-
verżjoni preżenti tagħha – mhijiex ċara. Għandu jiġi nnutat ukoll li la l-Parlament u lanqas il-
Kunsill ma qajmu l-kwistjoni tal-bażi ġuridika fil-mandati rispettivi tagħhom.

F'termini ta' proċedura, l-Artikolu 322(1) tat-TFUE jipprevedi l-konsultazzjoni tal-Qorti tal-
Awdituri bħala rekwiżit proċedurali. Minkejja n-nuqqas tal-Artikolu 322(1) punt (a) tat-TFUE 
fil-bażi ġuridika tal-proposta, il-Qorti tal-Awdituri ħarġet opinjoni dwar il-proposta 
inkwistjoni b'referenza espliċita għal dak l-Artikolu tat-Trattat. Hija għamlet dan fil-qafas ta' 
opinjoni li tkopri t-tliet proposti ta' riforma tal-PAK6. F'dan is-sens, ir-rekwiżit proċedurali ta' 
konsultazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri jista' jiġi preżunt bħala ssodisfat.

Fl-aħħar nett, għal raġunijiet ta' kompletezza, ta' min jinnota wkoll li raġunijiet simili wasslu 
lill-Kummissjoni biex iżżid l-Artikolu 322(1) tat-TFUE mal-bażijiet ġuridici speċifiċi għas-
settur ta' sensiela ta' atti li jirregolaw il-fondi strutturali7. Il-leġiżlatur tal-Unjoni aċċetta din iż-
żieda.

Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, u b'kont meħud tal-għan u l-kontenut tagħha, is-Servizz Legali 
ssuġġerixxa li l-Artikolu 322(1), punt (a) tat-TFUE jiżdied mal-bażi ġuridika tal-proposta.

VI – Konklużjoni u rakkomandazzjoni

Fil-laqgħa tiegħu tat-30 ta' Settembru 2021, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali ddeċieda 
b'23 vot favur, l-ebda vot kontra u astensjoni waħda8, u wara li kkunsidra l-għan u l-kontenut 
tal-proposta inkwistjoni, li jirrakkomanda li mal-bażi ġuridika tiegħu jiżdied l-Artikolu 
322(1), punt (a) tat-TFUE.

Dejjem tiegħek,

Adrián Vázquez Lázara
(Taffettwa l-verżjonijiet lingwistiċi kollha.)

6 L-opinjoni Nru 7/2018 (skont l-Artikolu 322(1)(a) tat-TFUE) dwar il-proposti tal-Kummissjoni għal 
regolamenti relatati mal-politika agrikola komuni għall-perjodu ta' wara l-2020 (COM(2018) 392, 393 u 394 
final), ĠU C 41, 1.2.2019, p. 1.
7 Ara pereżempju l-proposta dwar ir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni (COM(2018)0375 – C8–
0230/2018 – 2018/0196 (COD). Il-Ftehim proviżorju li jirriżulta minn negozjati interistituzzjonali ġie adottat 
mill-Parlament fil-21 ta' Ġunju 2021. 
8 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Adrián Vázquez Lázara (President), Sergey Lagodinsky 
(Viċi President), Marion Walsmann (Viċi President), Ibán García del Blanco (Viċi President), Raffaele 
Stancanelli (Viċi President), Pascal Arimont, Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea (għal Javier Zarzalejos, 
skont l-Artikolu 209(7)), Patrick Breyer, Daniel Buda, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jean-Paul Garraud, 
Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Emmanuel Maurel, Karen Melchior, Nacho Sánchez Amor, Stéphane 
Séjourné, Jiří Pospíšil, Marcos Ros Sempere, Axel Voss, Lara Wolters, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski.


