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Suġġett: Opinjoni dwar il-bażi ġuridika tal-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar ir-
ratifika u l-adeżjoni mill-Istati Membri, f'isem l-Unjoni, mal-Protokoll tal-2010 
għall-Konvenzjoni Internazzjonali dwar ir-Responsabilità u l-Kumpens għall-
Ħsara b'Konnessjoni mat-Trasportazzjoni bil-Baħar ta' Sustanzi Perikolużi u ta' 
Ħsara bl-eċċezzjoni ta' aspetti marbutin mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi 
kwistjonijiet ċivili [2015/0135 (NLE) – 13806/2015 – C8-0410/2015]

Sur President,

Bl-ittra tas-17 ta' Diċembru 2015, il-Kunsill talab lill-Parlament jagħti l-kunsens tiegħu dwar 
il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill imsemmija hawn fuq.1 Fid-dawl tal-bidla tal-bażi 
ġuridika tal-proposta mill-Kunsill, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, li kien ukoll 
responsabbli mis-suġġett tad-deċiżjoni proposta, iddeċieda fil-laqgħa tiegħu tat-
28 ta' Jannar 2016, skont l-Artikolu 39(2) tar-Regoli tal-Proċedura, li jitratta fuq inizjattiva 
tiegħu l-kwistjoni dwar l-adegwatezza tal-bażi ġuridika tad-deċiżjoni tal-Kunsill proposta. 

Fit-22 ta' Ġunju 2015, il-Kummissjoni ressqet proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar ir-
ratifika u l-adeżjoni mill-Istati Membri f'isem l-Unjoni mal-Protokoll tal-2010 għall-
Konvenzjoni Internazzjonali dwar ir-Responsabilità u l-Kumpens għall-Ħsara b'Konnessjoni 
mat-Trasportazzjoni bil-Baħar ta' Sustanzi Perikolużi u ta' Ħsara bl-eċċezzjoni ta' aspetti 
marbutin mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili (minn hawn 'il quddiem, "Id-
deċiżjoni tal-Kunsill dwar ir-ratifika u l-adeżjoni mal-Protokoll tal-2010" jew "Id-deċiżjoni 
tal-Kunsill").2 Din il-proposta hija bbażata fuq l-Artikoli 192 u 218(6)(a)(v) tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (minn hawn 'il quddiem, "TFUE"). Skont l-
Artikolu 218(6)(a)(v) tat-TFUE, ftehimiet li jkopru l-oqsma li għalihom tapplika l-proċedura 

1 Ara 13806/15
2 COM(2015) 304 final.  
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leġiżlattiva ordinarja jew proċedura leġiżlattiva speċjali li teħtieġ l-approvazzjoni tal-
Parlament, għandha tiġi adottata mill-Kunsill wara li jkun kiseb l-approvazzjoni tal-Parlament 
Ewropew. L-Artikolu 192(1) tat-TFUE hu parti mit-Titolu XX dwar l-Ambjent u jippermetti 
l-adozzjoni mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja, ta' miżuri mmirati sabiex jinkisbu l-objettivi msemmija fl-Artikolu 191 tat-TFUE.

Fl-1 ta' Diċembru 2015 il-Kunsill ippubblika l-proposta tiegħu għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar 
ir-ratifika u l-adeżjoni mal-Protokoll tal-2010, li minflok, hi bbażata fuq l-Artikoli 100(2) u 
218(6)(a)(v) tat-TFUE. L-Artikolu 100(2) tat-TFUE hu parti mit-Titolu VI dwar it-Trasport, u 
jippermetti l-adozzjoni, mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja, ta' dispożizzjonijiet xierqa għat-trasport bil-baħar u bl-ajru. 

I. - Sfond

Ir-responsabilità u l-kumpens għad-danni li jiġu minn tipi speċifiċi ta' attivitajiet ta' trasport 
marittimu huma rregolati fil-livell internazzjonali permezz ta' sensiela ta' konvenzjonijiet tal-
Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali, li jissejsu fuq l-istess prinċipji ewlenin. Dawn il-
prinċipji huma: ir-responsabilità stretta ta' sid il-bastiment, assigurazzjoni obbligatorja li 
tkopri d-danni lil partijiet terzi, dritt ta' rikors dirett għal min iġarrab danni kontra l-
assiguratur, il-limitazzjoni tar-responsabilità u, fil-każ taż-żejt u ta' Sustanzi Perikolużi u ta' 
Ħsara (minn hawn 'il quddiem "HNS"), fond ta' kumpens speċjali li jagħmel tajjeb għad-danni 
meta dawn jaqbżu l-limiti tar-responsabilità ta' sid il-bastiment. 

Il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar ir-Responsabilità u l-Kumpens għal Dannu kkawżat mit-
Trasportazzjoni bil-Baħar ta' Sustanzi Perikolużi u ta' Ħsara, tal-1996 (minn hawn 'il quddiem 
"il-Konvenzjoni HNS tal-1996") hija l-aħħar waħda mill-Konvenzjonijiet tal-Organizzazzjoni 
Marittima Internazzjonali li jittrattaw ir-responsabilità li għadha tistenna r-ratifika mill-Istati 
sabiex tkun tista' tidħol fis-seħħ. Il-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni HNS tal-1996 (minn 
hawn 'il quddiem "il-Protokoll tal-2010") kien jinkludi emendi meħtieġa biex jiġu indirizzati 
problemi identifikati fil-Konvenzjoni HNS tal-1996. Il-Protokoll tal-2010 u d-
dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni kif emendata minnu għandhom jinqraw, jiġu interpretati u 
applikati flimkien bħala strument uniku, skont l-Artikoli 2 u 18 tal-Protokoll. Il-firma, ir-
ratifika jew l-aċċettazzjoni tal-Protokoll tal-2010 minn Stat jannulaw kull firma jew ratifika 
mill-istess Stat tal-Konvenzjoni HNS tal-1996, skont l-Artikolu 20(8) tal-Protokoll. L-Istati li 
jirratifikaw il-Protokoll jesprimu l-kunsens tagħhom li jintrabtu mit-test konsolidat tal-
Konvenzjoni HNS tal-2010, bħala strument uniku u konsolidat għall-Konvenzjoni, li se tidħol 
fis-seħħ ladarba jidħol fis-seħħ il-Protokoll tal-2010.

Fin-nuqqas ta' klawsola dwar Organizzazzjoni Reġjonali għall-Integrazzjoni Ekonomika, fit-
test tal-Konvenzjoni jew fil-Protokoll, l-Istati Membri għandhom jikkonkludu dan il-ftehim 
internazzjonali f'isem l-Unjoni. Il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill għaldaqstant tawtorizza 
lill-Istati Membri jirratifikaw, jew jaderixxu, f'isem l-Unjoni, mal-Protokoll HNS tal-2010, u 
b'hekk jintrabtu mar-regoli tal-Konvenzjoni HNS tal-2010.

II. - L-Artikoli rilevanti tat-Trattat

L-Artikolu 218(6)(a)(v), tat-TFUE, fil-Ħames Parti intitolata "L-Azzjoni Esterna tal-Unjoni", 
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flimkien mal-Artikolu 192 tat-TFUE, fit-Tielet Parti intitolata "Politika u Azzjonijiet Interni 
tal-Unjoni", huma ppreżentati bħala l-bażi ġuridika fil-proposta tal-Kummissjoni u jaqra kif 
ġej (enfasi miżjuda): 

Artikolu 218
(ex Artikolu 300 TKE)

[...]

6. Il-Kunsill, fuq proposta min-negozjatur, għandu jadotta deċiżjoni li tikkonkludi l-ftehim.
Minbarra meta l-ftehim jikkonċerna esklużivament il-politika estera u ta' sigurtà komuni, il-
Kunsill għandu jadotta deċiżjoni li tikkonkludi l-ftehim:

(a) wara li jkun kiseb l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew fil-każijiet li ġejjin:

[...]

(v) ftehim li jkopri l-oqsma li għalihom tapplika l-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja jew il-proċedura leġiżlattiva speċjali meta tkun meħtieġa l-
approvazzjoni tal-Parlament Ewropew.

Artikolu 192
(ex Artikolu 175 TKE)

1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva 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.

[...]

L-Artikolu 191 tat-TFUE għandu d-diċitura li ġejja (enfasi miżjuda):

Artikolu 191
(ex Artikolu 174 TKE)

1. Il-politika tal-Unjoni dwar l-ambjent għandha tikkontribwixxi sabiex jinkisbu l-għanijiet li 
ġejjin:
- is-salvagwardja, il-ħarsien u t-titjib tal-kwalità tal-ambjent;
- il-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem,
- l-użu għaqli u razzjonali tar-riżorsi naturali;
- il-promozzjoni ta' miżuri fil-livell internazzjonali sabiex jittrattaw problemi ambjentali 
reġjonali jew globali, u b'mod partikolari li jiġġieldu t-tibdil fil-klima.

2. Il-politika tal-Unjoni dwar l-ambjent għandha jkollha l-mira ta' protezzjoni ta' livell għoli 
li tieħu kont tad-diversità tas-sitwazzjonijiet fid-diversi reġjuni tal-Unjoni. Għandha tkun 
ibbażata fuq il-prinċipju ta' prekawzjoni u fuq il-prinċipji li azzjoni preventiva għandha 
tittieħed, li l-ħsara lill-ambjent għandha, bħala prijorità tissewwa f'ras il-għajn u li min 
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iniġġeż għandu jħallas.

[...]

Il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill hi bbażata fuq l-Artikolu 218(6)(a)(v) tat-TFUE 
flimkien mal-Artikolu 100(2) tat-TFUE, li jaqra kif ġej (enfasi miżjuda): 

Artikolu 100
(ex Artikolu 80 TKE)

[...]

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.

III. - Il-ġurisprudenza dwar il-bażi ġuridika

Skont il-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja: "l-għażla tal-bażi legali għal miżura 
Komunitarja (issa 'tal-Unjoni') għandha tiġi bbażata fuq elementi oġġettivi li jistgħu jkunu 
soġġetti għal stħarriġ ġudizzjarju, fosthom, b'mod partikolari l-għan u l-kontenut tal-miżura".1 
Għalhekk, l-għażla ta' bażi ġuridika żbaljata tista' tiġġustifika t-tħassir tal-att inkwistjoni.2

Fir-rigward ta' bażijiet ġuridiċi multipli, jekk eżami ta' miżura juri li għandha skop doppju jew 
li għandha komponent doppju u jekk wieħed minn dawn ikun identifikabbli bħala l-iskop jew 
komponent ewlieni jew predominanti, waqt li l-ieħor ikun biss inċidentali, dik il-miżura 
għandha tkun ibbażata fuq bażi ġuridika waħda, jiġifieri dik meħtieġa mill-iskop jew il-
komponent ewlieni jew predominanti.3 Madankollu, fejn miżura jkollha diversi objettivi jew 
komponenti kontemporanji, li jkunu marbuta b'mod inseparabbli, mingħajr ma wieħed ikun 
sekondarju u indirett meta mqabbel mal-ieħor/oħrajn, tali att għandu jkun ibbażat fuq id-
diversi bażijiet ġuridiċi korrispondenti.4

IV. - L-għan u l-kontenut tal-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u l-Konvenzjoni HNS 

1 Kawża C-411/06 il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni 
Ewropea [2009] E.C.R. I-7585, paragrafu 45 and Case C-130/10 il-Parlament Ewropew vs il-Kunsill tal-Unjoni 
Ewropea [2012] E.C.R., paragrafu 42, u l-ġurisprudenza ċċitata fihom.
2 Opinjoni 2/00 dwar il-Protokoll ta' Kartaġena [2001] E.C.R. I-9713, paragrafu 5;
3 Kawża C-137/12, Il-Kummissjoni Ewropea vs il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, EU:C:2013:675, paragrafu 53; 
Kawża C-411/06 Il-Kummissjoni Ewropea vs il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea [2009] 
E.C.R. I-7585, paragrafu 49, u l-ġurisprudenza ċċitata fih. Kawża C-490/10 Il-Parlament Ewropew vs il-Kunsill 
tal-Unjoni Ewropea, EU:C:2012:525, paragrafu 45; Kawża C-155/07 Il-Parlament Ewropew vs Il-Kunsill tal-
Unjoni Ewropea [2008] ECR I-08103, paragrafu 34.
4 Kawża C-211/01 Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea [2003] ECR I-
08913, paragrafu 40. Kawża C-411/06 Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill tal-Unjoni Ewropea [2009] E.C.R. I-7585, paragrafu 47; Kawża C-178/03 Il-Kummissjoni tal-
Komunitajiet Ewropej vs il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea [2006] E.C.R. I-107, 
paragrafi 43-56. 
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tal-2010

Kif deskritt aktar kmieni, l-għan tal-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill hu li tawtorizza lill-
Istati Membri jirratifikaw, jew jaderixxu, f'isem l-Unjoni, mal-Protokoll HNS tal-2010, u 
b'hekk jintrabtu mar-regoli tal-Konvenzjoni HNS tal-2010. 

B'mod speċifiku, l-Artikolu 1 tal-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill tistipula l-
awtorizzazzjoni biex l-Istati Membri jirratifikaw jew jaderixxu mal-Protokoll tal-2010 għall-
Konvenzjoni HNS fl-interess tal-Unjoni. L-Artikoli 2 u 3 jiddefinixxu l-azzjonijiet li l-Istati 
Membri għandhom iwettqu sabiex jirratifikaw il-Protokoll tal-2010 u biex iwaqqfu sistema ta' 
rapportar għall-merkanzija li tikkontribwixxi għal tagħbija soġġetta għal kontribuzzjoni HNS. 
L-Artikoli 4 u 5 jinkludu d-dispożizzjonijiet finali dwar id-data tad-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni 
u d-destinatarji tagħha, partikolarment l-Istati Membri. 

L-għan u l-kontenut tal-Konvenzjoni HNS tal-2010, ġew ikkonfermati fin-nota mħejjija mis-
Servizz Legali tal-Parlament li:1

"L-għan tal-Konvenzjoni HNS tal-2010 huwa li tipprovdi kumpens adegwat, minnufih 
u effettiv għal telf jew ħsara lill-persuni, proprjetà u lill-ambjent ikkawżata mit-
trasportazzjoni bil-baħar ta' sustanzi perikolużi u ta' ħsara. Il-Konvenzjoni tkopri 
kemm ħsara mit-tniġġis kif ukoll il-ħsara kkawżata minn riskji oħra, pereżempju, min-
nar u minn splużjoni. Il-kontenut tagħha jkopri kwistjonijiet ta' responsabilità għal 
ħsara lill-persuni, proprjetà u lill-ambjent, ta' kumpens għal tali ħsara, mill-Fond 
Internazzjonali dwar Sustanzi Perikolużi u ta' Ħsara u r-regoli dwar talbiet u 
azzjonijiet, [...]." 

B'mod partikolari, l-Artikolu 3(a) jkopri ħsara li tista' tkun ambjentali jew mhux ambjentali; 
L-Artikolu 3(b) ikopri ħsara ambjentali; L-Artikolu 3(c) ikopri ħsara mhux ambjentali; u l-
Artikolu 3(d) ikopri miżuri li jipprevjenu jew jimminimizzaw il-ħsara ambjentali jew mhux 
ambjentali. Wara l-istabbiliment tad-dispożizzjonijiet ġenerali fl-Artikoli 1 sa 6, il-
Konvenzjoni tistabbilixxi: regoli dwar ir-responsabilità f'każ ta' ħsara li taqa' fl-ambitu tal-
Konvenzjoni fil-Kapitolu II (Artikoli 7-12); regoli dwar il-kumpens mill-Fond Internazzjonali 
dwar Sustanzi Perikolużi u ta' Ħsara (Fond HNS) fil-każ ta' tali ħsara fil-Kapitolu III 
(Artikoli 13-36); regoli dwar talbiet u azzjonijiet f'każ ta' ħsara bħal ma jissemma fil-
Kapitolu IV (Artikoli 37-42).2 Il-Kapitoli V u VI jikkonċernaw dispożizzjonijiet tranżitorji u 
klawżoli finali. 

V. - Determinazzjoni tal-bażi ġuridika xierqa

Kif imsemmi aktar kmieni, l-għażla tal-bażi ġuridika għal miżura tal-UE trid tissejjes fuq 
fatturi oġġettivi li huma soġġetti għal stħarriġ ġudizzjarju; dawn jinkludu b'mod partikolari l-
għan u l-kontenut ta' dik il-miżura. Barra minn hekk, ir-rikors għall-bażi ġuridika duwali 
mhuwiex possibbli meta l-proċeduri previsti għal kull bażi ġuridika jkunu inkompatibbli ma' 
xulxin jew fejn l-użu ta' żewġ bażijiet ġuridiċi jkun jista' jippreġudika d-drittijiet tal-
Parlament. Kemm l-Artikolu 100(2) tat-TFUE - propost mill-Kunsill - kif ukoll l-
Artikolu 192(1) tat-TFUE - propost mill-Kummissjoni - jipprevedu proċedura leġiżlattiva 

1 SJ-0066/16, p. 3
2 Il-Kapitolu IV hu soġġett għal proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill separata.
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ordinarja għall-Parlament Ewropew u għall-Kunsill biex jieħdu azzjoni u jistipulaw 
dispożizzjonijiet adegwati fl-oqsma tat-trasport u l-ambjent, rispettivament. Barra minn hekk, 
peress li l-għan tal-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill hu li tawtorizza l-Istati Membri 
jirrattifikaw jew jaderixxu għall-Protokoll HNS 2010, u b'riżultat ta' dan, jintrabtu bir-regoli 
tal-Konvenzjoni HNS 2010, li min-naħa tagħhom huma mmirati biex jipprovdu kumpens 
adegwat, minnufih u effettiv għal telf jew ħsara lil persuni, proprjetà u lill-ambjent ikkawżati 
mit-trasportazzjoni bil-baħar ta' sustanzi perikolużi u ta' ħsara, wieħed jista' jikkonkludi li l-
aspett ambjentali bl-ebda mod ma jista' jitqies bħala "sempliċement inċidentali". 
Għalhekk jidher li l-ftehim tal-2010 għandu diversi objettivi u diversi komponenti li huma 
marbuta b'mod inseparabbli. Minn naħa, huwa għandu l-għan li jipprovdi l-prinċipju li min 
iniġġes iħallas u l-prinċipju li azzjoni preventiva għandha tittieħed f'każ ta' ħsara ambjentali u 
jinkludi regoli dwar ir-responsabilità u l-kumpens għall-ħsara ambjentali. Min-naħa l-oħra, 
għandu l-għan li jdaħħal fis-seħħ il-Konvenzjoni, li ġiet konkluża taħt l-awspiċi tal-
Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali u li għandha l-għan li tirregola l-ħsara bħala 
konsegwenza ta' trasport marittimu, inkluż ħsara mhux ambjentali kkawżata mit-trasport 
marittimu, kif ukoll biex jipprevjenu jew jimminimizzaw din il-ħsara. Għaldaqstant, jinkludi 
regoli dwar ir-responsabilità u l-kumpens għal ħsara mhux ambjentali.

B'riżultat ta' dan u f'konformità mal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, jista' jiġi konkluż li 
l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill għandha tkunu ibbażata fuq l-Artikolu 100(2) tat-TFUE 
u fuq l-Artikolu 192(1) tat-TFUE flimkien mal-Artikolu 218(6)(a)(v) tat-TFUE.

VI. Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet

Fid-dawl tal-analiżi ta' hawn fuq, peress li l-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill għandha l-
għan li tawtorizza lill-Istati Membri li jirratifikaw, jew aderixxu, f'isem l-Unjoni, mal-
Protokoll HNS tal-2010 u sussegwentement jintrabtu mill-Konvenzjoni HNS tal-2010, u meta 
jitqies li din tal-aħħar ma tkoprix biss każijiet ta' ħsara ambjentali (li jagħtu s-saħħa lill-
prinċipji li għandha tittieħed azzjoni preventiva u li min iniġġes għandu jħallas), iżda wkoll 
każijiet ta' ħsara mhux ambjentali, kemm ikkawżati mit-trasportazzjoni ta' ċerti sustanzi bit-
trasport bil-baħar, l-Artikoli 100(2), 192(1) u 218(6)(a)(v) tat-TFUE jikkostitwixxu l-bażi 
ġuridika adegwata għal din il-proposta. 

Għaldaqstant fil-laqgħa tiegħu tas-17 ta' Frar 2016, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali ddeċieda 
b'unanimità1, li l-bażi ġuridika korretta għall-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill huma l-
Artikolu 100(2) tat-TFUE, l-Artikolu 192(1) tat-TFUE u l-Artikolu 218(6)(a)(v) tat-TFUE.

Dejjem tiegħek,

1 Il-Membri li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Therese Comodini Cachia, Kostas 
Chrysogonos, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, António Marinho e Pinto, 
Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.
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