
PR\656329MT.doc PE 386.366v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW

2004
«
«««

«
«
«««

«
«

«
2009

Kumitat għall-Affarijiet Legali

PROVIŻORJU
2007/2028(INI)

15.3.2007

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar l-implikazzjonijiet istituzzjonali u legali ta’ l-użu ta’ strumenti ta’ "liġi 
flessibbli” (soft law)
(2007/2028(INI))

Kumitat għall-Affarijiet Legali

Rapporteur: Manuel Medina Ortega

Rapporteur għal opinjoni (*): Philip Dimitrov
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

(*) Koperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-kumitati- Artikolu 47 tar-Regoli ta' 
Proċedura



PR\656329MT.doc PE 386.366v01-00
2/6 PR\656329MT.doc

PE 386.366v01-00

MT

PR_INI

WERREJ

Paġna

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW 3



PR\656329MT.doc PE 386.366v01-00
3/6 PR\656329MT.doc

PE 386.366v01-00

MT

1 Il-Każ 26/62 Van Gend & Loos [1963] ECR 1.

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-implikazzjonijiet istituzzjonali u legali ta’ l-użu ta’ strumenti ta’ "liġi flessibbli”
(soft law)
(2007/2028(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat KE, u b'mod partikulari l-Artikoli 211, 230 u 249 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u l-opinjonijiet tal-Kumitat g
ħas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u tal-
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (A6-0000/2007),

A. billi f'Van Gend en Loos il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej stabbiliet li t-
Trattat ''huwa aktar minn ftehim li sempliċiment joħloq obbligi lejn xulxin bejn l-Istati 
Kontraenti. ... il-Komunità tikkostitwixxi ordni legali ġdida fil-liġi internazzjonali li għall-
benefiċċju tagħha l-Istati llimitaw il-jeddijiet tas-sovranità tagħhom, għalkemm f'oqsma 
limitati, u li s-suġġetti tagħhu jinkludu mhux biss lill-Istati Membri imma wkoll liċ-
ċittadini tagħhom. ..., Il-Liġi tal-Komunità għaldaqstant mhux biss timponi obbligi fuq l-
individwi imma hija intenzjonata wkoll biex tagħtihom jeddijiet li saru parti mill-wirt 
legali tagħhom. Dawn il-jeddijiet jitfaċċaw mhux biss fejn huma mogħtija b'mod espress 
mit-Trattat, imma wkoll minħabba l-obbligi li t-Trattat jimponi b'mod ċar u definit fuq l-
individwi kif ukoll fuq l-Istati Membri u fuq l-istituzzjonijiet tal-Komunità"1;

B. billi, minħabba f'hekk, il-liġi tal-Komunità tista' tintgħażel mil-liġi pubblika internazzjonali 
minħabba l-fatt li torbot, mhux biss lill-Istati imma wkoll lill-individwi, li minnha jiksbu 
jeddijiet legali li jistgħu jkunu infurzati, u tinvolvi sett ta' istituzzjonijiet, inkluż il-Parlament 
Ewropew, li huwa elett direttament miċ-ċittadini ta' l-Unjoni, billi, barra minn hekk, l-ordni 
legali Ewropew huwa msejjes fuq id-demokrazija u r-regola tal-liġi, kif juri b'mod ċar il-
preambolu tat-Trattat ta' l-UE;

C. billi dan ifisser li l-istituzzjonijiet ta' l-UE jistgħu jaġixxu biss skond il-prinċipju tal-legalità, 
jiġifieri, fejn il-bażi legali tagħti l-kompetenza u fil-limiti tal-poteri tagħhom, u hemm Qorti 
Ewropea biex tassigura li jagħmlu hekk.

D. billi, fejn il-Komunità għandha kompetenza leġiżlattiva, il-mod xieraq li bih għandha taġixxi 
huwa l-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni ta' l-Isituzzjonijiet demokratiċi ta' l-Unjoni, il-Parlament u 
l-Kunsill, u huwa biss permezz ta' l-adozjoni ta' leġiżlazzjoni bi proċeduri istituzzjonali 
xierqa li ċ-ċertezza legali, ir-rispett lejn il-prinċipji fundamentali tal-liġi, il-ġurisdizzjoni u l-
infurzar jistgħu jiġu assigurati, u billi dan jirrikjedi wkoll rispett għall-bilanċ istituzzjonali m
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2 Linda Senden, Liġi Flessibbli, Awto-Regolazzjoni u Ko-Regolazzjoni fil-Liġi Ewropea: Fejn jiltaqgħu?, 
EJCL, Vol. 9, 1/01/2005.
3 Grimaldi, para. 16.
4 Il-Każ C-322/88 Grimaldi [1989] ECR 4407, para 13 u 16.
5 Grimaldi, para. 18.

ħaddan fit-Trattat u jippermetti t-trasparenza fit-teħid tad-deċiżjonijiet;

E billi, ġeneralment, fejn il-Komunità għandha kompetenza leġiżlattiva, dan jipprekludi l-użu 
tal-"liġi flessibbli" jew tar-"Regoli ta' l-imġiba li huma stipulati fi strumenti li tista' tgħid ma 
ngħatawx saħħa legali li torbot, iżda madankollu jista' jkollhom xi effetti legali indiretti, u li 
għalhom hemm mira u jistgħu jipproduċu effetti prattiċi"2, li storikament ġew użati biex 
itaffu n-nuqqas tal-kapaċità tal-leġiżlar formali u/jew mezzi ta' infurzar u għalhekk huma 
tipiċi tal-liġi internazzjonali pubblika;

F. billi fejn it-Trattat jipprovdi għalihom b'mod ċar, l-istrumenti tal-liġi flessibbli huma le
ġittimi, bil-kundizzjoni li ma jintużawx bħala surrogat għal leġiżlazzjoni fejn il-Komunità g
ħandha poter leġiżlattiv, peress li dan ikun qed jikkostitwixxi ukoll ksur tal-prinċipju tal-
poteri konferiti, u billi dan japplika a fortiori għal komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni li 
jwasslu għal interpretazzjoni tal-leġiżlazzjoni Komunitarja; billi, strumenti preparatorji, b
ħall-Green u l-White Papers, jikkostitwixxu wkoll użu leġittimu ta' liġi flessibbli, flimkien 
ma' avviżi u linji gwida ppubblikati mill-Kummissjoni bil-għan li jispjegaw kif tapplika l-
kompetizzjoni u l-politika ta' l-għajnuna ta' l-Istat;

G. billi l-metodu ta' kordinazzjoni trasparenti jista' jkun ta' servizz fil-promozzjoni tal-kisba tas-
suq intern iżda huwa ta' dispjaċir illi l-involviment tal-Parlament u tal-Qorti tal-Ġustizzja 
f'dan ir-rigward huwa dgħajjef ħafna;

H. billi, l-Artikolu 211 TEC jipprovdi li "Biex jiġu żgurati l-funzjonament u l-iżvilupp xieraq 
tas-suq komuni, il-Kummissjoni għandha tifformula rakkomandazzjonijiet... fuq 
kwistjonijiet indirizzati f' dan it-Trattat jekk dan jipprovdi espressament jew jekk il-
Kummissjoni tqis neċessarju", iżda, skond l-Artikolu 249, il-ħames paragrafu, ir-
rakkomandazzjonijiet m'għandhomx saħħa li torbot u, skond il-Qorti, dawn huma "miżuri li, 
anke fir-rigward tal-persuni li għalihom huma indirizzati, mhumiex intiżi li jipproduċu effetti 
ta' rabta"34 u ma joħolqux drittijiet fuqhiex l-individwi jistgħu jserrħu quddiem qorti 
nazzjonali, u billi l-Artikolu 230 TEC jipprekludi l-annullament tar-rakkomandazzjonijiet, g
ħaliex dawn ma jorbtux;

I. billi, minkejja kollox, il-Qorti sostniet li atti bħal dawn "ma jistgħux... jitqiesu bla effett 
legali. Il-Qrati nazzjonali huma marbuta li jikkunsidraw ir-rakkomandazzjonijiet sabiex  
jiddeċiedu fuq tilwim imressqa lilhom, b'mod partikolari fejn dawn jitfgħu dawl fuq l-
interpretazzjoni ta' miżuri nazzjonali adottati sabiex jimplimentawhom jew fejn huma 
mfassla biex jissupplimentaw dispożizzjonijiet tal-Komunità li jorbtu"5;

J. billi l-Artikolu I-33 tat-Trattat Kostituzzjonali jħaddan fih dispożizzjonijiet simili għall-
Artikolu 211 TEC, iżda jżid li "Meta jitqiesu abbozzi ta' atti leġiżlattivi, il-Parlament 
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6 Direttiva 2001/29/EC (ĠU L 167, 22.6.2001, p. 10.
7 Direttiva 92/100/EEC (ĠU L 346, 27.11.1992, p. 61), kif ġiet emendata.

Ewropew u l-Kunsill għandhom iżommu lura milli jadottaw atti li għalihom mhux provdut 
fil-proċedura leġiżlattiva rilevanti fil-qasam ikkonċernat";

K. billi fl-2005, il-Kummissjoni adottat rakkomandazzjoni fuq it-tmexxija tad-drittijiet ta' l-
awtur bejn il-fruntieri għal servizzi mużikali online leġittimi fuq il-bażi ta' l-Artikolu 
211TEC, deskritt bħala "strument ta' liġi flessibbli ... mfassal biex jagħti lis-suq il-possibiltà
li jimxi fid-direzzjoni t-tajba" u mid-dehra maħluq biex jonqsu d-Direttivi eżistenti fuq id-
drittijiet ta' l-awtur fis-Soċjetà Informatika6 u fuq id-dritt tal-kera u d-dritt tas-self u fuq 
ċerti drittijiet marbutin mad-drittijiet ta' l-awtur7, u billi, peress illi l-mira prinċipali hija li 
tinkoraġġixxi liċenzjar multi-territorjali u r-rakkomandazzjoni ta' kif għandha tkun regolata, 
il-Kummissjoni qed ġġib fis-seħħ il-possibiltajiet partikolari tal-poltiki bil-mezzi tal-liġi 
flessibbli;

L. billi, il-Kummissjoni kkontemplat jew tidher li qed tikkunsidra li taġixxi fuq 
rakkomandazzjoni f'oqsma oħra li fihom il-Komunità għandha kompetenzi leġiżlattivi, inklu
ż ir-regolament tad-dazji tad-drittijiet ta' l-awtur u tpoġġi limiti fuq ir-responsabiltà ta' l-
awdituri;

M. billi, flimkien ma' dan, il-proġett tal-liġi tal-kuntratt jibqa' fin-natura tal-liġi flessibbli;

N. billi, fejn il-Komunità għandha kompetenza leġiżlattiva iżda r-rieda politika jidher li hija 
nieqsa milli ddaħħal leġiżlazzjoni, l-użu tal-liġi flessibbli tista' tpoġġi fil-ġenb l-influwenza 
ta' l-istrumenti (demokratiċi) oħra u tinjora l-prinċipji tad-demokrazija u l-legalità u tista' 
tirriżulta fl-azzjoni ultra vires tal-Kummissjoni;

O. billi l-liġi flessibbli għandha wkoll it-tendenza li toħloq perċezzjoni pubblika ta' burokrazija 
remota, lesta biex tilħaq kompromessi ma' interessi b'saħħithom lil hinn minn għajnejn iċ-
ċittadin, u tista' tgħolli aspettativi leġittimi fuq in-naħa ta' terzi persuni effettwati (eż il-
konsumaturi) li wara ma jkollhomx mezzi biex jiddefenduhom quddiem il-liġi minħabba l-
atti li għalihom ikollhom effetti ħżiena ;

P. billi l-aġenda ta' leġiżlazzjoni aħjar m'għandhiex tiġi sovvertita sabiex tħalli lill-eżekuttiv tal-
Komunità tilleġiżla b'mod effettiv permezz ta' l-istrumenti tal-liġi flessibbli, permezz t'hekk 
tnaqqas potenzjalment l-ordni legali tal-Komunità, billi tevita l-involviment tal-Parlament 
elett demokratikament u r-reviżjoni legali mill-Qorti tal-Ġustizzja u t-tnaqqis mir-rimedji 
legali taċ-ċittadin;  

Q. billi ma hemm l-ebda proċedura stipulata biex jiġi kkonsultat il-Parlament fuq il-proposta ta' 
l-użu ta' l-istrumenti tal-liġi flessibbli, bħal rakkomandazzjonijiet u komunikazzjonijiet 
interpretattivi,

1. Jikkunsidra li, fil-kuntest tal-Komunità, il-liġi flessibbli spiss tkun strument ambigwu u 
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ineffettiv li għandu t-tendenza jkollu effett ta' ħsara fuq il-leġiżlazzjoni tal-Komunità u l-
bilanċ istituzzjonali u għandu jintuża bil-prudenza, anke fejn għalih jipprovdi t-Trattat;

2. Jikkundanna l-użu tal-liġi flessibbli mill-Kummissjoni fejn tkun surrogat għal-leġiżlazzjoni 
jew testrapola l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja f'territorju mhux magħruf;

3. Iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet biex jaġixxu b'analoġija ma' l-Artikolu I-33 tat-Trattat 
Kostituzzjonali billi jżommu lura milli jadottaw l-istrumenti tal-liġi flessibbli meta abbozzi ta' 
atti leġiżlattivi jkunu qed jiġu kkunsidrati;

4. Jitlob lill-Kummissjoni biex tagħti kunsiderazzjoni speċjali lill-effett fuq il-konsumatur u l-
mezzi possibbli tagħhom biex jikkoreġu qabel ma jiġu proposti miżuri li jinvolvu ko-
regolazzjoni jew awto-regolazzjoni;

5. Jindika illi huwa leġittimu għall-Kummissjoni li tagħmel użu ta' strumenti pre-leġiżlattivi, il-
proċess pre-leġiżlattiv m'għandux jiġi abbużat jew imtawwal b'mod mhux xieraq; f'oqsma b
ħal ma huma l-proġett tal-kuntratt legali, ser jasal il-mument fejn il-Kummissjoni tiddeċiedi 
jekk tużax jew le d-dritt ta' l-inizjattiva tagħha u fuq liema bażi legali;

6. Jitlob lill-Kummissjoni biex tikkonsulta mal-Parlament dwar kif il-Parlament jista' jiġi 
kkonsultat qabel il-Kummissjoni tadotta l-istrumenti tal-liġi flessibbli sabiex ikunu jistgħu ji
ġu eżaminati bir-reqqa l-miżuri proposti tal-liġi flessibbli u biex jiġi evitat użu ħażin tal-poter 
min-naħa ta' l-eżekuttiv;

7. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni, u lill-Parlamenti ta' l-Istati Membri.


