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KELMTEJN QABEL
Vassilios Skouris,
President tal-Qorti tal-Ġustizzja
tal-Unjoni Ewropea

L-Unjoni Ewropea għandha sistema unika ta’ infurzar ġudizzjarju.
Il-karatteristika prinċipali tagħha hija l-komplementarjetà. Il-Qorti talĠustizzja tal-Unjoni Ewropea għandha ġurisdizzjoni li tisma’ rikorsi diretti,
inklużi proċeduri għal ksur u rikorsi għal annullament, kif ukoll rinviji għal
deċiżjonijiet preliminari minn qrati nazzjonali. Il-ġurisdizzjoni tal-Qorti
tal-Ġustizzja fuq ir-rinviji preliminari, flimkien mal-ġurisdizzjoni tagħha
fuq ir-rikorsi diretti, jiżguraw l-infurzar ġudizzjarju tad-dritt tal-Unjoni
Ewropea fuq żewġ livelli: fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea (permezz tar-rikorsi diretti), u fuq il-livell tal-Istat Membru (permezz tar-rinviji għal deċiżjoni
preliminari).
Barra minn hekk, f’dawn iż-żewġ proceduri l-Qorti tal-Ġustizzja għandha
l-ġurisdizzjoni li tinterpreta d-dispożizzjonijiet tat-Trattat, li tistħarreġ innuqqas ta’ osservanza tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat mill-Istati Membri,
u li tistħarreġ il-validità ta’ atti jew in-nuqqas li tittieħed azzjoni mill-istituzzjonijiet tal-Komunità.
Madankollu, l-Unjoni Ewropea ma hijiex Stat, imma Unjoni b’lingwi differenti, kulturi diverġenti u tradizzjonijiet legali varjati. Huwa
għaldaqstant evidenti li, f’din l-Unjoni ta’ iktar minn 500 miljun ċittadin,
id-disponibbiltà mifruxa u l-konoxxenza mkabbra tal-ġurisprudenza hija
kruċjali għall-effettività tas-sistema ġudizzjarja tal-Unjoni Ewropea. Huwa
prinċipalment għal din ir-raġuni li l-Qorti tal-Ġustizzja tħaddem sistema
multilingwi reali, u li l-ġurisprudenza tagħha hija disponibbli fl-24 lingwa
uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, il-Qorti tal-Ġustizzja tfittex
kostantement metodi ġodda u flessibbli sabiex tilħaq dan il-għan.
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Din il-pubblikazzjoni, li d-Diviżjoni tal-Ilsien Malti tal-Qorti talĠustizzja ħadet ħsieb tiġbor fl-okkażjoni tal-għaxar anniversarju taladeżjoni tar-Repubblika ta’ Malta mal-Unjoni Ewropea, toffri ħarsa sħiħa
tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja relatata ma’ Malta, kif ukoll għażla
ta’ deċiżjonijiet fundamentali tal-Qorti tal-Ġustizzja minn qabel l-adeżjoni.
Peress li d-dritt tal-Unjoni Ewropea (inkluża l-ġurisprudenza tal-Qorti talĠustizzja) għandu prinċipalment jiġi implementat fil-livell tal-Istati Membri,
huwa essenzjali li l-konoxxenza tad-dritt tkun mifruxa sew.
F’dan is-sens, jiena konvint li l-Imħallfin, l-avukati u l-akkademiċi tarRepubblika ta’ Malta ser isibu f’dan il-ktieb għodda utli fl-isforzi tagħhom li
jkabbru l-konoxxenza tagħhom tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-ġurisprudenza
tagħha.
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KELMTEJN QABEL
Anthony Borg Barthet KUOM,
Imħallef fil-Qorti tal-Ġustizzja
tal-Unjoni Ewropea

Għaxar snin ilu, fl-1 ta’ Mejju 2004, Daħal fis-seħħ it-Trattat ta’
Ateni tas-16 ta’ April 2003, li bis-saħħa tiegħu Malta u disa’ pajjiżi oħra
ssieħbu ma’, u saru membri ta’, l-Unjoni Ewropea.
L-att dwar l-Unjoni Ewropea (Kap. 460 tal-Liġijiet ta’ Malta), maħsub biex
jipprovdi għar-ratifika tat-Trattat u għad-dħul fis-seħħ tiegħu f’Malta, jistabbilixxi fis-subartikolu 3(1) tiegħu illi “mill-ewwel ta’ Mejju 2004, It-Trattat
u atti eżistenti u futuri adottati mill-Unjoni Ewropea għandhom jorbtu lil
Malta u għandhom ikunu parti mil-liġi domestika tagħha taħt il-kundizzjonijiet stipulati fit-Trattat”. L-Artikolu 5 tal-istess att jipprovdi li kull kwistjoni
quddiem xi qorti dwar it-tifsir jew l-effetti tat-Trattat, jew dwar il-validità,
tifsir jew effetti ta’ xi instrumenti li joħorġu minnu jew taħtu, għandu jiġi
ttrattat bħala punt ta’ dritt u rrinvijat lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej (illum tal-Unjoni Ewropea).
Dan il-volum, maħsub biex jikkommemora dan l-għaxar anniversarju, fih
għadd ta’ sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja mogħtija qabel l-adeżjoni ta’ Malta,
maqluba għall-ilsien Malti. Dawn is-sentenzi jikkostitwixxu tappi importanti fl-iżvilupp tal-interpretazzjoni tat-Trattati, u tad-dritt Ewropew bħala
dritt sui generis b’supremazija fuq id-dritt domestiku li minnu jagħmel ukoll
parti. Il-volum fih ukoll is-sentenzi kollha tal-Qorti tal-Ġustizzja li jinvolvu
lil Malta jew fuq rinviju għal deċiżjoni preliminari ġej minn qorti Maltija.
Dawn tal-aħħar ma jirriflettux il-varjetà kbira ta’ suġġetti li dwarhom ilQorti tal-Ġustizzja, f’dawn l-aħħar għaxar snin, interpretat id-dritt Ewropew
relattiv. Ħafna minn dawn ġà ġew ippubblikati bil-Malti f’iktar minn mija
u għoxrin volum fis-serje “Ġabra tal-Ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja
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u tal-Qorti Ġenerali” (fil-qosor “Ġabra”) u huma wkoll aċċessibbli fis-sit elettroniku tal-Qorti tal-Ġustizzja.
Is-sentenzi msemmija jinkludu mhux biss deċiżjonijiet ta’ natura kostituzzjonali li jiddelineaw il-poteri rispettivi tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni
u tal-Istati Membri, iżda wkoll area kbira tal-ħajja li tolqot liċ-ċittadini ta’,
u residenti oħra fi, l-Unjoni Ewropea.
Barra minn sentenzi li jittrattaw suġġetti relatati mas-suq komuni fl-oqsma tal-kummerċ, servizzi u investimenti bejn il-pajjiżi membri, għadd kbir
jinvolvu tassazzjoni, b’mod partikolari l-VAT, tassazzjoni diretta, sisa u dwana. Oqsma oħra importanti huma l-biedja, is-sajd u l-ambjent, inkluż l-obbligu tal-Istati Membri li jagħtu opportunità liċ-ċittadini li jgħidu tagħhom
dwar proġetti li jkollhom impatt fuq l-ambjent naturali, it-trattament
u l-ipproċessar tal-iskart, u ċirkustanzi oħra rregolati mid-dritt Ewropew
biex jiġi protett l-ambjent. Ħafna deċiżjonijiet jinvolvu l-għoti ta’ viża u protezzjoni ta’ refuġjati, il-kompetizzjoni, kuntratti pubbliċi u, b’mod iktar viċin
għaċ-ċittadin, il-protezzjoni tal-konsumatur, drittijiet tal-ħaddiema, saħħa
u mediċini, pensjonijiet u sigurtà soċjali, u protezzjoni kontra d-diskriminazzjoni.
Mad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali sar għandha l-istess valur legali bħat-Trattati. Dan l-iżvilupp jagħti
protezzjoni ikbar liċ-ċittadini fil-konfront tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni kif
ukoll fil-konfront tal-Istati Membri meta dawn ikunu qed iwettqu u jġibu
fis-seħħ regolamenti u drittijiet li joħorġu mid-dritt Ewropew. F’dan il-kamp
ukoll il-Qorti tal-Ġustizzja kellha ġà l-opportunità li tesprimi ruħha.
Minkejja l-varjetà kbira ta’ suġġetti li huma milquta mid-dritt Ewropew,
ftit li xejn kien hemm rinviji lill-Qorti tal-Gustizzja minn qrati Maltin. Lanqas jidher li tqajmu ħafna kwistjonijiet ta’ dritt Ewropew quddiem il-qrati
f’Malta. Ma għandix naħseb li dan kien għax f’għaxar snin sħaħ ma kien
hemm xejn li kien jinvolvi kwistjonijiet ta’ dritt Ewropew li setgħu jinġiebu
quddiem il-qrati f’Malta u li sussegwentement kien ikollhom, jekk meħtieġ,
jirrinvijaw il-punt dwar l-interpretazzjoni tad-dritt Ewropew lill-qorti talUnjoni fil-Lussemburgu.
Lanqas ma naħseb li dan seta’ kien minħabba xi diffikultajiet proċedurali
li kawżi bħal dawn setgħu jiltaqgħu magħhom. Il-Parlament Malti, meta ġie
biex jilleġiżla biex Malta tkun tista’ tissieħeb fl-Unjoni Ewropea, mhux biss
emenda numru kbir ta’ liġijiet biex iġib il-liġi Maltija konformi mad-dritt
Ewropew u għamel l-Att dwar l-Unjoni Ewropea, li juri biċ-ċar il-pożizzjoni
tad-dritt Ewropew bħala parti integrali tal-liġi Maltija, iżda għadda wkoll
8
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biex jemenda l-Artikolu 65 tal-Kostituzzjoni biex juri li l-poter tal-Parlament li jagħmel liġijiet għandu jkun konformi ma’ rispett sħiħ għad-drittijiet
tal-bniedem, il-prinċipji ġeneralment aċċettati tad-dritt internazzjonali
u l-obbligi internazzjonali u reġjonali ta’ Malta, b’mod partikolari dawk
assunti fit-Trattat ta’ Adeżjoni mal-Unjoni Ewropea, iffirmat f’Ateni fis16 ta’ April 2003. Dan, flimkien mal-Artikolu 116 tal-Kostituzzjoni, ineħħi
l-ħtieġa li wieħed juri interess personali biex jikkontesta liġi Maltija li ma
tkunx konformi mad-dritt Ewropew.
Mhux biss f’Malta, imma anki f’pajjiżi oħra kien hemm intervall ftit jew
xejn wisq twil bejn meta dawn saru membri tal-Unjoni u meta n-nies ingenerali, kif ukoll il-professjoni legali, saru konxji mill-firxa kbira ta’ drittijiet
u obbligi li ġġib magħha l-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea. F’Malta dan l-intervall jidher li huwa xi ftit itwal.
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KELMTEJN QABEL
Eugéne Buttigieg,
Imħallef fil-Qorti Ġenerali
tal-Unjoni Ewropea

Ħarsa lejn is-sentenzi ppubblikati f’dan il-ktieb turi li f’għaxar
snin ma kinux ħafna l-kawżi li jirrigwardaw lil Malta jew lil ċittadini/residenti Maltin li ġew quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea;
u dan partikolarment jekk wieħed jgħodd biss dawk il-kawżi li tressqu minn
kumpanniji jew individwi ta’ nazzjonalità/residenza Maltija jew rinviji preliminari minn qrati Maltin (fejn allura l-inizjattiva kienet ġejja minn Malta)
u jħalli barra dawk il-kawżi fejn Malta nġabet quddiem il-Qorti Ewropea
mill-Kummissjoni għall-allegati nuqqasijiet fit-twettiq tal-obbligi tagħha
taħt it-Trattat.
Veru li din il-ġabra ma tinkludix xi sentenzi bħall-Kawża T-357/04,
Chetcuti vs Il Kummissjoni, u l-Kawża T-58/12, Nabipour et vs Il-Kunsill, li
ma ġewx tradotti fil-Malti, u lanqas każijiet oħra li għadhom pendenti quddiem il-Qorti. Però jekk wieħed jikkunsidra l-kompetenza tat-tliet qrati li
jifformaw il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (il-Qorti tal-Ġustizzja,
il-Qorti Ġenerali u t-Tribunal għas-Servizz Pubbliku) u jara anki l-ġabra ta’
sentenzi seminali tal-Qrati (ftit mill-ħafna li jeżistu) fit-tieni taqsima talktieb, wieħed mill-ewwel jintebaħ kemm fil-fatt hija wiesgħa din il-kompetenza (li kibret u pprofondiet matul iż-żmien) u kif il-prinċipji li ssawru b’din
il-ġurisprudenza jolqtu mill-qrib u direttament liċ-ċittadin. Għalhekk, jien
nispera li din il-pubblikazzjoni tkun xprun biex il-professjoni legali Maltija
tagħraf iktar kif, billi tirrikorri għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, tista’ tħares iżjed id-drittijiet li l-Maltin igawdu taħt id-dritt Ewropew
u tipprovdilhom rimedji adegwati u f’waqthom, filwaqt li tipparteċipa b’mod
sħiħ u dirett fl-iżvilupp tad-dritt Ewropew.
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Jien ser nitkellem dwar il-qorti li jien nifforma parti minnha – issa għal
ftit iżjed minn sena. Il-Qorti Ġenerali tissejjaħ ‘ġenerali’ għaliex fil-fatt ilġurisdizzjoni tagħha tabilħaqq tolqot tista’ tgħid is-setturi kollha ekonomiċi
u soċjali tal-Unjoni Ewropea f’oqsma li jolqtu direttament liċ-ċittadini filpajjiżi membri. Kumpanniji u individwi, apparti l-Istati Membri, jistgħu jattakkaw il-legalità ta’ deċiżjonijiet jew atti tal-istituzzjonijiet, entitajiet, korpi
jew aġenziji Ewropej, bħal, pereżempju, il-Kummissjoni jew il-Kunsill billi
jġibu rikors direttament quddiem din il-qorti fi żmien perentorju; u għal dan
il-għan teżisti wkoll il-possibbiltà ta’ għajnuna legali. Il-legalità ta’ dawn latti tista’ tiġi attakkata fuq punti ta’ fatt kif ukoll ta’ liġi abbażi tan-nuqqas
ta’ kompetenza tal-Unjoni Ewropea, l-inosservanza ta’ regoli proċedurali
sostanzjali, ksur tat-Trattati, prinċipji ġenerali inklużi drittijiet tal-bniedem
jew regoli oħra tad-dritt Ewropew, jew l-użu skorrett mill-istituzzjonijiet jew
korpi oħra tas-setgħat tagħhom.
Jekk din l-opportunità ma titteħidx allura hemm ir-riskju li l-persuna milquta direttament minn dik id-deċiżjoni jew att, partikolarment jekk tkun indirizzata lilha, ma tkunx tista’ mbagħad tattakkaha quddiem il-qorti Maltija
u b’hekk dik id-deċiżjoni tkun enforzabbli kontriha. Wieħed forsi jaħseb li din
hija xi ħaġa li tista’ tinteressa biss kumpanniji kbar Maltin li jkunu milquta
minn deċiżjonijiet u multi fil-kamp tar-regoli tal-kompetizzjoni, tal-għajnuna
mill-Istat jew tal-kuntratti pubbliċi. Imma fil-fatt anki individwi xi kultant
ikollhom jirrikorru għal dawn ir-rimedji. Pereżempju, fil-kamp tal-politika
barranija u ta’ sigurtà komuni, il-Kunsill jista’ jieħu deċiżjonijiet li permezz
tagħhom jiffriża l-assi ta’ kumpanniji jew individwi u jimponi restrizzjonijiet
fuq il-moviment tagħhom minħabba l-allegat involviment tagħhom, ngħidu
aħna, fil-proliferazzjoni nukleari fl-Iran – fil-Kawża T-58/12, Napibour,
u l-Kawża T-489/10, IRISL, li t-tnejn wasslu għan-nullità ta’ dawn il-miżuri,
kienu proprju kumpanniji Maltin u residenti Maltin li, flimkien ma’ oħrajn,
attakkaw b’suċċess dawn il-miżuri. Peress li llum il-ġurnata l-Unjoni Ewropea
għandha kompetenza f’ħafna oqsma, mill-kummerċ għall-isfera soċjali, millambjent għall-biedja u s-sajd, l-istituzzjonijiet jistgħu jieħdu ħafna miżuri li
jistgħu jolqtu kemm individwi kif ukoll kumpanniji; dment li wieħed ikun
jista’ juri li huwa milqut direttament u individwalment minn din il-miżura
(ħaġa però li mhux dejjem possibbli, kif turi l-Kawża T-329/08, AJD Tuna Ltd
vs Il-Kummissjoni, fir-rigward tal-kumpannija Maltija AJD Tuna Ltd), dak
l-individwu jew kumpannija jkun jista’ jġib rikors quddiem din il-qorti direttament, irrispettivament mis-settur ikkonċernat.
Perċentwali għolja ta’ kawżi li jiġu quddiem din il-qorti jikkonċernaw
it-trade mark Komunitarja, fosthom fejn kumpannija tħoss li trade mark
Komunitarja tista’ toħloq probabbiltà ta’ konfużjoni mat-trade mark nazzjonali tagħha – allura bħalma ġara fil-Kawża T-3/04, Simonds Farsons Cisk
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vs UASI, kumpannija lokali tista’ tiddefendi l-interessi tagħha billi tagħmel
rikors biex twaqqaf ir-reġistrazzjoni ta’ din it-trade mark.
Il-Qorti Ġenerali tisma’ wkoll kawżi fejn kumpanniji jew individwi jitolbu
kumpens għad-danni li jkunu sofrew minħabba xi azzjoni jew nuqqas minnaħa ta’ xi istituzzjoni jew korp ieħor Ewropew.
Għalkemm il-Qorti Ġenerali ma għandhiex ġurisdizzjoni awtomatika meta
istituzzjoni tidħol f’kuntratt ma’ individwi jew kumpanniji, hija ħaġa komuni
li l-partijiet jiftiehmu li permezz ta’ klawżola fil-kuntratt jagħtu ġurisdizzjoni
lill-Qorti tal-Ġustizzja, u allura l-Qorti Ġenerali tisma’ wkoll numru ta’ kawżi
li jinqalgħu minn diżgwid fl-eżekuzzjoni ta’ dawn il-kuntratti.
L-aħħar Trattat kompla jżid il-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja talUnjoni Ewropea u dan issarraf f’żieda ikbar ta’ kawżi, b’mod partikolari
quddiem il-Qorti Ġenerali. Din tal-aħħar bħalissa qiegħda fil-proċess li tiffinalizza emendi sostanzjali fir-regoli tal-proċedura tagħha bil-għan li tgħin
fl-effiċjenza tal-proċeduri u b’hekk tnaqqas id-dewmien fil-qtugħ tal-kawżi
– emendi li huma intiżi li jidħlu fis-seħħ sal-aħħar tas-sena.
Il-varjetà u l-kumplessità tal-kwistjonijiet li jiġu kuljum quddiem dawn
il-qrati jagħtu rikkezza lill-ġurisprudenza tal-Unjoni Ewropea. Ħasra li
minħabba restrizzjonijiet baġitarji mhux id-deċiżjonijiet kollha jiġu tradotti
fl-Ingliż jew il-Malti meta l-lingwa tal-kawża ma tkunx waħda minn dawn iżżewġ lingwi; għalkemm irid jingħad li s-sentenzi l-iktar importanti u dawk
li jistabbilixxu xi prinċipju ġdid kollha jiġu tradotti fil-lingwi kollha, inkluż
il-Malti. Tajjeb li wieħed ikun jaf li anki meta sentenza ma tiġix ippubblikata
fil-lingwi kollha, u b’hekk ma tinstabx fil-lingwa Maltija, Ingliża jew Taljana,
hija tkun xorta ppubblikata fil-lingwa Franċiża għaliex kull sentenza hija
invarjabbilment ippubblikata fil-lingwa Franċiża; dan għaliex kull sentenza
l-ewwel tinkiteb bil-Franċiż u wara tiġi tradotta f’lingwi oħra, jekk ikun ilkaż. Għalhekk, ħakma tajba tal-lingwa Franċiża tgħin avukat li jkun jixtieq
jagħmel riċerka sħiħa tal-ġurisprudenza f’suġġett partikolari.
Nixtieq nirringrazzja u nifraħ lil Joseph Izzo Clarke, Kap tad-Diviżjoni
tal-Ilsien Malti fil-Qorti tal-Ġustizzja, ta’ din l-inizjattiva, u nawgura li dan
il-ktieb jgħin biex joħloq iktar għarfien dwar il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u r-rwol tagħha fl-iżvilupp tad-dritt kemm Ewropew kif ukoll
nazzjonali u fil-ħarsien tas-saltna tad-dritt fl-Unjoni Ewropea; kif ukoll iktar
għarfien dwar ir-relazzjoni ta’ din il-qorti mal-qrati Maltin, u kif din il-qorti
tista’ tkun sors ta’ riparazzjoni u rimedju għall-Maltin.
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Silvio Camilleri,
Prim’Imħallef tal-Qorti tal-Ġustizzja
tar-Repubblika ta’ Malta

Huwa pjaċir kbir tiegħi li ġejt mistieden nikteb dawn il-ftit ħsibijiet
dwar din il-pubblikazzjoni. L-adeżjoni ta’ Malta mal-Komunità Ewropea
kien mument straordinarju fl-iżvilupp tal-ordinament ġuridiku Malti, li ġab
miegħu kambjament massiv fil-liġijiet tal-pajjiż li kien jeħtieġ l-isforz ikkoordinat u massiċċ tar-riżorsi umani disponibbli fis-servizz pubbliku, fuq
quddiem l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, fejn jien kont inservi bħala Deputat
Avukat Ġenerali. Iż-żmien ta’ preparazzjoni għall-adeżjoni kien wieħed kollu
sfidi għall-Uffiċċju, bir-riżorsi limitati li kellu għad-dispożizzjoni tiegħu, iżda
fil-fehma tiegħi jkolli raġun ngħid li dawk l-isfidi ngħelbu bl-unuri kollha.
Naturalment, iżda, l-isfidi ma ntemmux mal-adeżjoni, għaliex din ġabet
magħha sfidi ġodda mhux biss għall-Ufficċju tal-Avukat Ġenerali, iżda wkoll
għall-avukati u għall-qrati Maltin kollha li f’salt wieħed sabu li l-ordinament
ġuridiku Malti kien ġie arrikkit bil-korp sħiħ tad-dritt tal-Unjoni Ewropea u bil-ġurisprudenza kopjuża tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-organi l-oħra
ġudizzjarji tal-Unjoni. Il-qrati Maltin sabu ruħhom minnufih ingranati f’sistema ġudizzjarja sofistikata u kien jeħtiġilhom jaġġustaw malajr ma’ din irrealtà ġdida u mal-mekkaniżmi ġodda li kienet tħaddan, b’mod speċjali dak
tar-rinviju għal deċiżjoni preliminari.
Jien kelli l-esperjenża unika li kont l-ewwel avukat Malti li intervjenejt
oralment bl-ilsien Malti f’waħda mis-seduti tal-Qorti tal-Ġustizzja, u stajt
nosserva l-espressjoni mmeraviljata ta’ wħud mill-Imħallfin meta semgħu
għall-ewwel darba l-ilsien Malti mitkellem fl-Awla Manja tal-Qorti talĠustizzja, u x’aktarx għall-ewwel darba f’ħajjithom. Dan kien fil-każ ta’
Intertanko et vs Is-Segretarju tal-Istat għat-Trasport, Kawża C-308/06, li
kienet dwar talba għal deċiżjoni preliminari dwar il-validità ta’ artikoli
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tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tniġġis ikkawżat
minn vapuri, u li kien ta’ interess partikolari għar-reġistru marittimu Malti.
Il-pubblikazzjoni ta’ llum hija imprezzabbli għal kull operatur fis-sistema
tal-ġustizzja, kemm jekk avukat u kemm jekk ġudikant, għaliex huwa indispensabbli li kulħadd ikun għal kollox aġġornat mal-interpretazzjoni tad-dritt
tal-Unjoni kif imfisser mill-Qorti tal-Ġustizzja u mill-Qorti Ġenerali. Meta
nħares lejn id-deċiżjonijiet irrapportati f’din il-ġabra nsib diversi li jien kburi
li kont l-aġent għall-gvern Malti fihom, u li wħud minnhom kienu ta’ interess
kummerċjali, marittimu jew soċjali kbir ferm fiż-żmien li saru.
Hekk wieħed isib irrapportati d-deċiżjonijiet fuq azzjonijiet diretti dwar
il-kaċċa fir-rebbiegħa (C-76/08), fuq servizz ta’ kabotaġġ marittimu bejn
Malta u Għawdex (C-508/08) li kien jinkludi kuntratti esklużivi ta’ obbligu
ta’ servizz pubbliku, fuq id-dikommissjoni tas-sistemi ta’ protezzjoni kontra
n-nar bl-użu tal-halon fuq bastimenti (C-376/09), kif ukoll fuq il-monitoraġġ
tal-ilmijiet interni (C-351/09). Wieħed isib ukoll is-sentenza fuq rinviju għal
deċiżjoni preliminari fil-każ ta’ AJD Tuna (C-221/09).
Din il-ġabra, b’mod għaqli, tiġbor fiha s-sentenzi ewlenin tal-Qorti talĠustizzja tal-Unjoni Ewropea mhux biss fejn Malta kienet involuta iżda
wkoll fejn ikunu involuti Stati Membri oħra, kif inhu l-każ fil-pubblikazzjoni
ta’ llum. Difatti l-ġabra tinkludi sensiela ta’ sentenzi fost l-iktar influwenti
u li xprunaw l-iżvilupp tad-dritt tal-Unjoni u tal-filosofija legali li ssawwarha.
Il-qrati Maltin - iżda mhux biss - ċertament għandhom isibu din il-ġabra
ta’ deċiżjonijiet ta’ għajnuna kbira bħala għajn ta’ referenza faċli u komda
li permezz tagħha jiġu identifikati malajr dawk is-sentenzi li jikkonċernaw
lil Malta mingħajr ħafna ħin moħli f’riċerka fost eluf ta’ sentenzi tal-Qrati
Ewropej. Din il-ġabra għandha tgħin mhux biss sabiex il-qrati Maltin ikoll
hom il-fehma tal-Qrati Ewropej fuq punti ta’ liġi li jolqtu lil Malta, iżda wkoll
sabiex jiffamiljarizzaw ruħhom dejjem aħjar mal-metodu ta’ interpretazzjoni tal-Unjoni, il-proċess ta’ ħsieb li jwassal lill-qrati Ewropej għad-deċiżjoni
finali tagħhom, kif ukoll id-duttrini u l-prinċipji fundamentali mħaddna
u mħaddma mill-qrati tal-Unjoni Ewropea.
Wara kollox, darba li punt legali li oriġina minn Malta spiċċa quddiem
l-organi ġudizzjarji Ewropej x’aktarx li l-istess punt għad jerġa’ jitfaċċa
quddiem il-qrati Maltin, u għalhekk huwa essenzjali għalihom li jkollhom
l-għodda meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jiddeċiedu l-vertenza in armonija
mad-dritt Ewropew kif interpretat u applikat mill-organi ġudizzjarji tal-Unjoni.
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Din il-ġabra, iżda, għandha jkollha wkoll siwi ieħor ta’ valur u ta’ importanza mhux żgħira. Dan jikkonsisti fil-fatt li jkun interessanti li jiġi osservat
kif l-ilsien Malti jista’ jfisser kunċetti u ideat kumplessi u sofistikati ta’ natura
ġuridika, u kif fil-proċess li jagħmel dan jistagħna u jiżviluppa.
Nawgura li din il-pubblikazzjoni tkun biss l-ewwel minn fost sensiela
twila.
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Peter Grech,
Avukat Ġenerali tar-Repubblika
ta’ Malta

Huwa pjaċir u unur għalija illi bħala l-Avukat Ġenerali f’Malta
u bħala aġent tal-Gvern ta’ Malta quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni
Ewropea nkun wieħed mill-kittieba tal-introduzzjoni ta’ din il-pubblikazzjoni.
Is-sena li qegħdin fiha ser tibqa’ mfakkra għall-kumbinazzjoni kalendarja
u matematika illi permezz tagħha erba’ avvenimenti ta’ importanza storika
u nazzjonali ħabtulhom anniversarji epokali fl-istess sena.
Dwar dan jolqtok il-fatt illi ingenerali nirreferu għat-twelid ta’ Malta bħala
Stat bħala l-“Indipendenza”, għall-iżviluppi Kostituzzjonali tal-1974 bħala
r-“Repubblika”, u għall-għeluq tal-bażi militari estera bħala l-“Ħelsien”, iżda
donnu ħadd ma pprova jsib xi kelma “maġika” bil-Malti biex jenkapsola s-sentiment nazzjonali dwar id-dħul ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea fl-1 ta’ Mejju 2004.
Dan forsi għax ma hemmx kelma li toqgħod fil-kultura lingwistika Maltija
li tista’ taħkem is-sentiment popolari dwar dan l-avveniment, u forsi wkoll għax
aħna l-Maltin, għad li nitkellmu lingwa ta’ bażi semitika u għad li għandna
klima u kultura tipikament Mediterranea, dejjem ħassejna ruħna bħala poplu
essenzjalment Ewropew.
Din il-pubblikazzjoni tfakkar aspett mill-iżjed importanti li segwa mid-dħul
ta’ Malta bħala Stat Membru tal-Unjoni, u dan huwa l-qasam tad-dritt Ewropew
u tar-riżoluzzjoni tad-differenzi u tat-tilwimiet dwar xi jfisser fil-fatt u fil-ħajja
ta’ kuljum id-dritt Ewropew.
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Ir-rassenja ta’ ġurisprudenza li oriġinat minn Malta jew li involviet lil Malta
ma hijiex waħda twila. Dan ġieli jagħti lok għal osservazzjonijiet fis-sens illi aħna
l-Maltin f’ċerti aspetti tal-ħajja tagħna “bilkemm indunajna li dħalna fl-Ewropa”.
Naħseb li għad li wieħed japprezza s-sens ċiniku ta’ kummenti bħal dawn,
xorta jibqa’ l-fatt illi huma osservazzjonijiet sostanzjalment inġusti.
Il-fatt li kien hemm għadd limitat ta’ ġurisprudenza dwar Malta bl-ebda
mod ma jfisser illi d-dritt Ewropew ġie injorat. Id-dritt Ewropew lagħab parti
prevalenti fit-tfassil u fl-applikazzjoni tal-liġijiet Maltin. Kellu u għandu rwol
ewlieni wkoll fil-formazzjoni ta’ ġenerazzjoni ta’ studenti tal-liġi u tal-oqsma
kollha li jġibu lill-istudent f’kuntatt mal-liġi u daħal fil-forma mentis talġudikant, tal-amministratur, tal-avukat u tal-leġiżlatur Malti.
Huwa probabbli wkoll illi ma kienx hemm ħafna kawzi li waslu quddiem
il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja minn Malta għaliex l-amministraturi u l-politiċi
Maltin għarfu jagħmlu t-tibdil u l-adattamenti meħtieġa sabiex jiġu evitati litiġji
żejda. Il-qrati Maltin ukoll għarfu jadattaw ruħhom kemm jista’ jkun u jsolvu
l-litiġji f’pajjizna.
Madankollu, kif turi din il-pubblikazzjoni, meta kien hemm il-ħtieġa li jsiru
l-kawzi u r-rinviji għal deċiżjoni preliminari lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, dawn saru. Meta d-differenzi mal-Kummissjoni Ewropea dwar
l-applikazzjoni tad-dritt Ewropew kienu tali li kien jeħtieġ li jmorru quddiem
il-Qorti tal-Ġustizzja, dan sar ukoll.
Din il-ġabra ta’ ġurisprudenza kemm b’konnessjoni Maltija kif ukoll “storika” hija importanti wkoll għax tissenjala r-rwol tat-traduzzjoni, partikolarment għall-ilsien Malti, fil-qasam tal-Qorti tal-Ġustizzja u tat-tħaddim tad-dritt
Ewropew.
Ir-rikonoxximent tal-ilsien Malti bħala waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea fil-fatt ġab bħala ħtieġa u bħala konsegwenza l-professjonalizzazzjoni
tat-traduzzjoni fuq skala li Malta, għad li ilha tippubblika l-liġijiet tagħha f’żewġ
lingwi, qatt ma kienet rat bħalha.
It-trawwim ta’ ġenerazzjoni ta’ tradutturi b’taħlita ta’ persuni ġejjin milloqsma tal-letteratura u tal-liġi u anki minn oqsma oħra, iżda li kollha jħobbu
u jikkoltivaw l-ilsien Malti, kien wieħed mill-iżviluppi importanti fit-tħaddin
tal-ilsien Malti stess u fil-preżervazzjoni, forsi wkoll b’mod paradossali, talidentità lingwistika u kulturali Maltija.
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KELMTEJN QABEL

Reuben Balzan,
President tal-Kamra tal-Avukati
ta’ Malta

Il-professjoni legali hija waħda dinamika, li tirrikjedi professjonisti dejjem ippreparati u mħarrġa sew sabiex ikunu jistgħu jiżguraw li lklijent tagħhom jingħata servizz professjonali, u li, bħala uffiċjali tal-qrati,
jiżguraw l-osservanza tal-liġi u tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem.
Dan ifisser illi avukat dejjem għandu jsegwi u jinkorpora dawk l-iżviluppi
li jseħħu fil-kamp legali matul l-iżvolġiment tal-professjoni tiegħu. Huwa
neċessarju li avukat iżomm ruħu aġġornat, mhux biss għaliex dan il-fatt jista’
jagħtih vantaġġ professjonali, iżda fuq kollox għaliex huwa d-dover tiegħu
li jkun kompetenti u mgħallem biżżejjed sabiex ikun f’pożizzjoni li dejjem
jagħti l-aħjar servizz possibbli għall-ġustizzja.
Fortunatament, illum huwa iktar faċli li avukat iżomm ruħu aġġornat,
permezz ta’ konferenzi ta’ natura akkademika, permezz ta’ riċerka online fuq
id-diversi siti internet disponibbli, kemm b’kontenut Malti kif ukoll barrani,
u naturalment permezz tal-qari ta’ testi ta’ diversi awturi speċjalizzati. Dan
il-punt kollu naturalment huwa importanti u neċessarju, u ma jista’ qatt jiġi
enfasizzat biżżejjed. Madankollu, wieħed mis-sorsi l-iktar importanti għattagħlim legali jibqa’ s-sentenzi tal-qrati, li fl-aħħar mill-aħħar jinterpretaw
u japplikaw il-ligijiet.
Waħda mill-konsegwenzi tas-sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea fl-2004
hija l-adozzjoni ta’ massa ta’ liġijiet Ewropej. B’riżultat ta’ din is-sħubija, dawn
il-liġijiet saru parti mis-sistema legali Maltija. Konsegwentement, numru ta’
prinċipji legali, applikabbli fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, issa japplikaw f’pajjiżna wkoll.
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Madankollu, inħoss illi wħud mill-membri tal-professjoni legali għadhom
mhux qed jagħrfu biżżejjed ir-rilevanza ta’ dan il-fatt. Ma għandix għalfejn
ngħid dak li għandu jkun ovvju, però nħoss li rrid nirrepeti dan il-punt
– il-massa ta’ liġijiet Ewropej illum hija parti mis-sistema legali tagħna,
u għaldaqstant hija applikabbli daqs dik Maltija. Inħoss li avukat ikun qed
jonqos jekk ma jagħrafx liema drittijiet jistgħu jiġu invokati llum miċċittadin Malti, għaliex b’hekk iċ-ċittadin Malti jkun qed jitlef opportunitajiet
mogħtija lilu mill-Unjoni Ewropea. Bl-istess mod, id-dritt tal-Unjoni jagħti
lill-avukat arma importanti, ir-rinviju għal deċiżjoni preliminari, li biha l-individwu jkun jista’ jitlob, permezz tal-qorti nazzjonali, interpretazzjoni taddritt Ewropew. Inħoss illi jkun hemm drabi fejn konoxxenza akbar tad-dritt
Ewropew kienet twassal għal deċiżjonijiet differenti f’kawżi fil-qrati lokali
tagħna.
Għalhekk meta gejt informat bil-pubblikazzjoni ta’ ktieb li jiġbor fih numru ta’ deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, mill-ewwel
ilqajt b’entużjażmu din l-idea. Huwa eżerċizzju siewi li, f’għeluq l-għaxar
snin mis-sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea, inħarsu lura għall-għaxar snin
ta’ esperjenza kemm mill-perspettiva ta’ dawk is-sentenzi li huma direttament rilevanti għal Malta, kif ukoll dawk li huma rilevanti u importanti
minħabba l-prinċipji legali li joħorġu minnhom.
Dan il-ktieb ifakkarna wkoll illi dawn id-deċiżjonijiet jiġu tradotti għallMalti. Dan huwa importanti mhux biss minħabba aspett ta’ kburija nazzjonali jew għax ipoġġi lil Malta fuq l-istess livell tal-Istati Ewropej l-oħra. Huwa
importanti fuq kollox għaliex jagħtina deċiżjonijiet ta’ qrati Ewropej bl-istess
lingwa u terminoloġija bħal dawk li nużaw ġewwa pajjiżna. Dan huwa fattur
importanti li għandu jgħin mhux ftit lill-professjoni legali sabiex tħaddan
aħjar il-prinċipji legali stabbiliti minn dawn il-qrati. Din il-pubblikazzjoni
għandha sservi ta’ mezz ta’ introduzzjoni għall-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u għall-prinċipji tad-dritt Ewropew.
Filwaqt li aħna bħala avukatura għandna nitgħallmu mill-esperjenza talaħħar għaxar snin, nagħmlu tajjeb li naħsbu fuq il-futur. Għandna nagħmlu
mezz li nsegwu mill-qrib l-iżviluppi f’dawn il-qrati billi nżommu ruħna
aġġornati mad-deċiżjonijiet mogħtija minnhom. Għandna nżommu dejjem
quddiem għajnejna d-dimensjoni tal-qrati Ewropej sabiex inkunu nistgħu
nagħtu servizz aħjar u professjonali lil dawk li jirrikorru lejna għas-servizzi
tagħna. Għandna naċċertaw ruħna illi l-qrati Maltin ukoll isegwu l-prinċipji
legali li joħorġu minn dawn il-qrati, sabiex b’hekk kulħadd ikun jista’ jibbenefika mill-prinċipji legali Ewropej f’Malta wkoll. Il-professjoni legali għandha
tkun il-mutur li jwassal li l-prinċipji legali Ewropej jistabbilixxu ruħhom
fis-sistema legali Maltija b’mod permanenti. Fuq kollox għandna nagħmlu
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l-parti tagħna sabiex inkunu aħna wkoll dawk li niddibattu u ninfluwenzaw
dawn il-prinċipji li dejjem jiżviluppaw ġewwa l-qrati Ewropej, biex b’hekk
nagħtu wkoll id-dimensjoni Maltija fejn ikun hemm bżonn.
L-avukat għandu jkun konxju tal-fatt li d-dritt Ewropew ma jagħtix
biss drittijiet liċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea, iżda opportunità biex f’diversi oqsma jkunu jistgħu jivverifikaw jekk l-Istat ikunx qed jamministra
bil-għaqal ir-responsabbiltajiet u l-obbligi li huwa għandu f’diversi oqsma
fil-kamp amministrattiv. B’hekk fl-aħħar mill-aħħar niżguraw ruħna illi lamministrazzjoni tal-pajjiż tkun dejjem l-iktar trasparenti, demokratika
u ġusta, kif ukoll illi pajjizna jsaħħaħ il-valuri Ewropej tiegħu.
Nieħu din l-opportunità sabiex nirringrazzja pubblikament lil dawk kollha li kellhom il-viżjoni ta’ din il-pubblikazzjoni u li b’xi mod jew ieħor kienu
involuti fit-tħejjija tagħha. Nirringrazzja wkoll lil dawk in-nies kollha li matul dawn l-aħħar għaxar snin ittraduċew dawn id-deċiżjonijiet għall-Malti.
Nittama li dan ix-xogħol siewi jiġi utilizzat mill-membri tal-professjoni
legali kollha u jservi sabiex jispirana nagħmlu iktar riċerka fid-deċiżjonijiet
tal-Qrati tal-Gustizzja tal-Unjoni Ewropea.
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Kap, Diviżjoni tal-Ilsien Malti,
Qorti tal-Ġustizzja tal-UE

Għaddew għaxar snin mill-adeżjoni ta’ Malta mal-Unjoni Ewropea. Għaxar snin huwa żmien twil. Għall-inqas huwa żmien twil biżżejjed
biex wieħed jirrifletti dwar x’ġara fil-kamp ġudizzjarju f’dan il-perijodu.
L-iskop ta’ din il-pubblikazzjoni ma huwiex li twassal għal xi konklużjoni
partikolari. L-iskop tagħha huwa li tagħti stampa ta’ dan il-perijodu, sabiex
tippermetti lil min jaqraha jasal huwa stess għall-konklużjonijiet tiegħu, li
jistgħu jkunu pożittivi jew negattivi, skont il-perspettiva tiegħu.
L-idea oriġinali tiegħi ta’ din il-pubblikazzjoni kienet ċertament
ċelebrazzjoni. Huwa opportun li dan l-avveniment jiġi mmarkat u nnotat.
Iżda deherli li anniversarju bħal dan ma għandux jiġi ċċelebrat biss fih innifsu. Ħsibt li kellha tkun opportunità li biha wieħed jevalwa l-passat, janalizzah, u jislet il-konklużjonijiet dwar id-direzzjoni li ttieħdet.
Kien għalhekk li f’moħħi żviluppat l-idea ta’ pubblikazzjoni tas-sentenzi
li jinvolvu lil Malta. Billi n-numru ta’ dawn is-sentenzi ma huwiex kbir, kien
possibbli li s-sentenzi jinġabru kollha f’volum wieħed. U b’hekk kull min
huwa involut fil-kamp legali Malti jkun jista’ japprezza iktar malajr il-livell
ta’ kooperazzjoni ġudizzjarja bejn il-qrati Maltin u l-Qorti tal-Ġustizzja talUnjoni Ewropea.
Irrid nagħti ftit kjarifiki sabiex niffaċilita l-qari tat-testi. Is-sentenzi
storiċi jirreferu għall-artikoli tat-Trattati kif kienu enumerati fiż-żmien li fih
ingħatat is-sentenza. Wieħed għandu, għaldaqstant, jirreferi għat-Trattati
korrispondenti skont il-perijodu inkwistjoni. Barra minn hekk, id-dokumenti miġbura f’din il-pubblikazzjoni huma kollha disponibbli fis-sit internet
tal-Qorti tal-Ġustizzja (www.curia.europa.eu) jew fis-sit internet eurlex, li
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jiġbor id-dokumenti kollha, leġiżlattivi u ġurisprudenzjali tal-Unjoni Ewropea (www.eur-lex.europa.eu). Dan l-aħħar sit jinkludi wkoll it-trattati storiċi
li jissemmew fis-sentenzi.
Il-qarrej għandu jżomm f’moħħu, però, li, minkejja li xi wħud missentenzi storiċi jmorru lura iktar minn ħamsin sena, l-ispirtu u l-prinċipji li
mexxew lill-Imħallfin dak iż-żmien għadhom jiġu trażmessi mill-Imħallfin
li jagħtu s-sentenzi llum.
Il-qarrej ċertament ser jinnota li xi dokumenti huma miktuba bir-regoli ortografiċi l-ġodda, filwaqt li oħrajn iżommu l-ortografija preċedenti.
Ir-raġuni għal dan hija sempliċi: id-dokumenti ma ġewx tradotti kollha flistess ħin, u dawk li ġew tradotti qabel il-pubblikazzjoni tar-regoli l-ġodda,
fil-25 ta’ Lulju 2008, naturalment jimxu fuq ir-regoli fis-seħħ dak iż-żmien.
L-iktar ħaġa li affaxxinatni kienet il-fatt li meta wieħed jeżamina sentenzi li jkopru għaxar snin, jinduna kemm ikunu nbidlu affarijiet. Aħseb u ara
kemm ikunu nbidlu meta wieħed jaqra sentenza li nkitbet ħamsin sena ilu.
Il-bidliet li wieħed jinnota fil-proċeduri, fit-terminoloġija, saħansitra fl-ortografija huma xhieda ta’ żvilupp gradwali u permanenti.
Il-pubblikazzjoni ma hija ser tiżvela l-ebda dokument ġdid jew mhux
magħruf. Id-dokumenti miġbura hawnhekk huma kollha pubbliċi u disponibbli. Fost l-eluf ta’ sentenzi mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja, però, ikun
diffiċli, jekk mhux impossibbli, li min huwa involut fil-kamp legali Malti
jkollu stampa ċara ta’ dak li ġara dwar Malta. Din il-pubblikazzjoni, b’dan
il-mod, tfittex li tagħti din il-veduta bl-iktar mod ċar possibbli.
Fid-diskussjonijiet li għamilt mal-Imħallfin Maltin fil-Qorti tal-Ġustizzja,
mal-bord editorjali, kif ukoll ma’ dawk li kkontribwixxew għal din il-pubblikazzjoni, l-idea oriġinali li kelli żviluppat b’tali mod li ttieħdet id-deċiżjoni
li l-pubblikazzjoni mhux biss tinkludi d-deċiżjonijiet dwar Malta, iżda wkoll
għażla ta’ deċiżjonijiet storiċi tal-Qorti tal-Ġustizzja. Għalkemm hija għażla
neċessarjament limitata minħabba raġunijiet loġistiċi, il-bord editorjali ried
jinkludi dawk is-sentenzi li l-iktar għenu biex jistabbilixxu prinċipji bażiċi
ta’ natura istituzzjonali Ewropea. F’dak li jirrigwarda l-proċedura, ingħatat
enfażi lill-proċedura tar-rinviju għal deċiżjoni preliminari, li hija l-bażi talkooperazzjoni ġudizzjarja bejn il-qrati nazzjonali u l-Qorti tal-Ġustizzja.
Peress li mhux ser ikun hemm kummentarji għas-sentenzi storiċi, l-iktar
partijiet rilevanti għall-finijiet ġurisprudenzjali qed jiġu mmarkati, sabiex
jiġi ffaċilitat ix-xogħol ta’ min ikun qed juża din il-pubblikazzjoni għal skopijiet ta’ riċerka.
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B’hekk, insibu forsi l-iktar sentenza magħrufa tal-Qorti tal-Ġustizzja,
Van Gend en Loos, li tistabbilixxi s-supremazija tad-dritt Ewropew fuq
id-dritt nazzjonali, bil-konsegwenza li ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea issa
jistgħu jinvokaw id-drittijiet mogħtija lilhom mid-dritt Ewropew direttament quddiem il-qrati nazzjonali. Dan huwa prinċipju li ġie kkonfermat
fis-sentenzi sussegwenti, bħal Plaumann u Costa. Is-sentenza AETR tisħaq
fuq id-dmir tal-Istati Membri li josservaw l-obbligi tagħhom taħt it-Trattat,
filwaqt li s-sentenza Aktien–Zuckerfabrik teżamina r-responsabbiltà għal
danni kkawżati minn atti tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni: ir-responsabbiltà
mhux kuntrattwali.
Is-sentenza Simmenthal tirrigwarda l-obbligu tal-Istat Membru li josserva l-obbligi u d-drittijiet li jirriżultaw mid-dispożizzjonijiet tal-Unjoni. Hija
tinkludi lill-qorti nazzjonali li, bħala korp tal-Istat, ikollha l-obbligu li tosserva dawn id-dispożizzjonijiet, liema dispożizzjonijiet jipprevalu fuq id-dritt
nazzjonali fejn ikun hemm kunflitt. L-obbligi tal-qrati nazzjonali jissemmew
ukoll fis-sentenza Hauer, li fiha ġie kkonfermat li d-drittijiet fundamentali
huma parti integrali mill-prinċipji ġenerali tad-dritt, komuni għall-Istati
Membri kollha. Din is-sentenza, bħas-sentenzi l-oħra, hija l-prekursur tipiku
tal-iżviluppi leġiżlattivi li seħħew fis-snin li segwew.
Is-sentenza Becker titkellem fuq l-effett dirett tad-direttivi, u meta u kif
dawn ikunu jistgħu jiġu invokati miċ-ċittadini. Bis-sentenza Cilfit, nidħlu filkwistjoni tar-rinviju tad-domandi preliminari, b’mod partikolari l-obbligu
tal-qrati nazzjonali li jagħmlu dawn ir-rinviji, filwaqt li, fis-sentenza Queen
vs Secretary of State for Transport, ġiet iċċarata l-portata tas-setgħa tal-qrati
nazzjonali li jieħdu miżuri provviżorji fi kwistjonijiet dwar drittijiet mogħtija
mid-dritt tal-Unjoni liċ-ċittadin.
Is-sentenza Francovich terġa’ teħodna neżaminaw ir-responsabbiltà
tal-Istat Membru meta jikser id-dritt tal-Unjoni, u d-dritt taċ-ċittadini li
jiksbu kumpens. Dan il-prinċipju ġie kkonfermat mis-sentenza Brasserie du
pêcheur, li eżaminat ir-responsabbiltà tal-Istat fil-każ ta’ ksur tad-dritt talUnjoni mil-leġiżlatur nazzjonali. Is-sentenza Telemarsicabruzzo teżamina
r-rekwiżiti tad-domanda preliminari, li n-nuqqas ta’ osservanza tagħhom
jista’ jwassal għall-inammissibbiltà tagħha.
Is-sentenza Traghetti del Mediterraneo tisħaq fuq il-bżonn ta’ interpretazzjoni uniformi tad-dritt tal-Unjoni, filwaqt li kkonfermat li r-responsabbiltà tal-Istat ma tistax tiġi eskluża meta qorti nazzjonali tinterpreta b’mod
evidentement żbaljat regola tad-dritt tal-Unjoni jew tinterpreta regola taddritt nazzjonali b’mod li jwassal għal ksur tad-dritt tal-Unjoni.
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Fl-aħħar nett, is-sentenza Automec, l-unika waħda tal-Qorti tal-Prim’Istanza (illum il-Qorti Ġenerali) li hija inkluża f’din il-pubblikazzjoni, tindika
r-rwoli rispettivi tal-Kummissjoni u tal-qrati nazzjonali f’każijiet ta’ ksur
tar-regoli tal-kompetizzjoni, filwaqt li tindika wkoll il-portata tas-setgħat
tal-Kummissjoni meta jitressaq ilment quddiemha, u meta jkollu jintuża rrinviju għal deċiżjoni preliminari f’dawn il-każijiet.
Dawn is-sentenzi, li huma selezzjoni żgħira fost numru ħafna ikbar
ta’ deċiżjonijiet li ngħataw, ikopru żvilupp ġurisprudenzjali ta’ iktar minn
ħamsin sena. Il-prinċipji stabbiliti ġew applikati wkoll għall-kawżi li jinvolvu
lil Malta. Kif wieħed jista’ jara, dawn is-sentenzi tal-aħħar ma jkoprux biss
kwistjonijiet magħrufa sew, bħall-kwistjoni tal-kaċċa fir-rebbiegħa, imma
wkoll suġġetti li jinvolvu l-obbligi ta’ Malta f’oqsma inqas magħrufa, bħallqasam tar-reġistrazzjoni tal-vapuri (il-każ tal-halons), il-kuntratti pubbliċi
(il-każ tal-Gozo Channel), it-trobbija u l-bejgħ ta’ tonn (AJD Tuna), kif ukoll
il-VAT fuq it-telefonija (Vodafone et). Sfortunatament, għadu ma huwiex
possibbli li wieħed isegwi l-eżitu tad-deċiżjonijiet preliminari fil-qrati Maltin, għaliex iż-żewġ kawżi li taw lok għal rinviju għal deċiżjoni preliminari
kienu t-tnejn li huma għadhom pendenti quddiem il-qrati Maltin meta din
il-pubblikazzjoni waslet biex tiġi ffinalizzata. Ma hemmx dubju li għandhom
ikunu s-suġġett ta’ studju interessanti fil-futur. Fl-aħħar nett, is-sentenza filKawża C-16/07 tirrigwarda appell minn sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza,
dwar kwistjoni li taqa’ taħt is-servizz pubbliku Ewropew.
Is-sentenzi tal-Qorti Ġenerali, min-naħa l-oħra, jinvolvu kwistjoni li
tirrigwarda trade marks (imressqa minn kumpannija Maltija), u oħra dwar
il-politika barranija u ta’ sigurtà komuni (imressqa, fost l-oħrajn, minn persuna residenti Malta). Ħarsa lejn il-bqija tas-sentenzi li jinvolvu lil Malta,
kemm dawk mhux ippubblikati, kif ukoll dawk li ma tkomplewx, tkompli
tagħti indikazzjoni tal-firxa wiesgħa ta’ oqsma li jinvolvu, direttament jew
indirettament, lil Malta bħala pajjiż, kif ukoll liċ-ċittadini tagħha.
Ir-riżultat aħħari ta’ din il-ġabra huwa pubblikazzjoni li tista’ sservi ta’
referenza għall-professjonist legali, kemm jekk ikun membru tal-ġudikatura,
akkademiku, jew ikun jeżerċita waħda mill-professjonijiet legali. Ta’ min
wieħed iżid li din il-pubblikazzjoni ser tibqa’ disponibbli fil-format PDF
f’varji siti internet, fosthom tal-Qorti tal-Ġustizzja, imma anki f’siti internet
tal-istituzzjonijiet ġudizzjarji u legali Maltin.
Din il-pubblikazzjoni għandha skopijiet oħra. L-ewwel nett, mhux ħafna
nies huma konxji li l-ġurisprudenza storika hija disponibbli bil-Malti wkoll.
Ħafna studenti tal-liġi studjaw sentenzi bħal Van Gend & Loos jew Plaumann
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biss b’lingwi li mhux il-Malti. Din il-pubblikazzjoni trid ixxerred l-aħbar li
l-ġurisprudenza storika hija disponibbli uffiċjalment bil-Malti wkoll.
It-tieni nett, filwaqt li nħalli f’idejn il-qarrej jiġġudika l-kwalità tal-Malti u tat-traduzzjonijiet, ninsab konvint li dawn is-sentenzi jikkonfermaw li
huwa possibbli li wieħed jikteb b’Malti tajjeb anki l-iktar testi kumplessi u ta’
diffikultà kunsiderevoli.
Nixtieq nieħu din l-opportunità sabiex nirringrazzja lill-President talQorti tal-Ġustizzja, Vassilios Skouris, tas-sostenn tiegħu, lill-Imħallfin
Maltin fil-Qorti tal-Ġustizzja, Anthony Borg Barthet, li kkontribwixxa flideazzjoni tal-ktieb u kien ta’ sostenn kbir, u fil-Qorti Ġenerali, Eugéne Buttigieg, li ta l-perspettiva esperta tiegħu. It-tnejn li huma kienu sors ta’ ispirazzjoni għal din il-pubblikazzjoni.
Numru ta’ dipartimenti fi ħdan il-Qorti tal-Ġustizzja ħadmu wkoll sabiex il-pubblikazzjoni titlesta fil-ħin u sew. F’dan ir-rigward, nirringrazzja
lir-Reġistratur tal-Qorti tal-Ġustizzja, Alfredo Calot Escobar, u lid-Direttur Ġenerali tat-Traduzzjoni, Letizia Lombardi Latronico, talli awtorizzaw,
appoġġaw u ppermettew il-pubblikazzjoni anki f’mumenti ta’ diffikultajiet
amministrattivi. Id-diviżjoni tal-istampa, u d-diviżjoni tal-pubblikazzjonijiet, fil-persuni rispettivi tal-kapijiet tagħhom Juan-Carlos Gonzales Alvarez u Andrew Paton, għenu kemm fl-iżvilupp tal-qoxra esterna, kif ukoll
taw pariri prezzjużi dwar l-iżvilupp tekniku tal-pubblikazzjoni, barra milli
mexxew il-koordinazzjoni mal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, li nixtieq nirringrazzja wkoll għall-kooperazzjoni teknika li wasslet għar-riżultat finali.
Il-koordinazzjoni amministrattiva ta’ Audrone Strimaitite kienet prezzjuża
u kkontribwixxiet sabiex l-idea oriġinali ssir realtà.
Nirringrazzja wkoll lill-personalitajiet u l-awtoritajiet kompetenti Maltin li kkontribwixxew għal din il-pubblikazzjoni: l-Onor. Prim’Imħallef
Silvio Camilleri, l-Avukat Ġenerali Peter Grech, u l-President tal-Kamra
tal-Avukati, Reuben Balzan. Huma mhux biss laqgħuni u ppermettewli
nispjegalhom l-idea tiegħi u l-proġett, iżda kkontribwixxew konkretament
sabiex jagħtu r-riflessjonijiet personali u professjonali tagħhom mill-per
spettiva tal-pożizzjonijiet awtorevoli tagħhom. Ma’ dawn il-personalitajiet
irrid insemmi wkoll lil Ena Cremona, li kienet Imħallef irrispettat ħafna
fil-Qorti tal-Prim’Istanza mill-bidu nett, jiġiferi mill-1 ta’ Mejju 2004, sat22 ta’ Marzu 2012. Mill-esperjenza diretta tiegħi, nista’ ngħid b’konvinzjoni assoluta li dawn il-personalitajiet li semmejt kollha jagħtu ġieħ lil Malta
u lill-Unjoni Ewropea fit-twettiq tal-inkariku għoli tagħhom, u l-kontribut
tagħhom f’din il-pubblikazzjoni jagħtiha prestiġju u awtorevolezza ikbar.
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Irrid insemmi wkoll lil marti, Silvana, għall-kompetenza u l-pariri
lingwistiċi tagħha, li bihom tatni indikazzjonijiet siewja sabiex intejjeb
il-kwalità tal-pubblikazzjoni filwaqt li s-Sur George Sammut għen filkorrezzjonijiet tat-testi.
Ħallejt għall-aħħar lill-membri tal-bord editorjali, li ħadmu minkejja
pressjoni ta’ xogħol kontinwa, sabiex jieħdu dawk id-deċiżjonijiet neċessarji
li jippermettu l-iżvolġiment tajjeb tal-produzzjoni tal-pubblikazzjoni. Huma
mhux biss ipparteċipaw attivament fil-bord, imma ħafna drabi kienu huma
stess li ttraduċew jew irrevedew is-sentenzi miġbura hawnhekk, bi professjonalità u dedikazzjoni. Din il-pubblikazzjoni, fl-aħħar mill-aħħar, hija
wkoll ċelebrazzjoni tad-diviżjoni Maltija tal-Qorti tal-Ġustizzja, li wkoll qed
tagħlaq l-għaxar anniversarju tagħha, u tirrifletti x-xogħol imwettaq millpersunal kollu tad-diviżjoni, kemm dawk preżenti kif ukoll dawk li ħadmu
fil-passat. L-istess għandu jingħad għat-tradutturi esterni li jikkollaboraw
mal-Qorti tal-Ġustizzja.
Fil-każ tagħna, aħna deċiżi li nkomplu nsegwu d-direzzjoni ta’ kwalità
għolja, sabiex inkomplu nikkontribwixxu għall-iżvilupp tal-kooperazzjoni
ġudizzjarja bejn Malta u l-Qorti tal-Ġustizzja fil-futur. Nittama wkoll li
nkunu ta’ għajnuna u ispirazzjoni għall-iżvilupp tal-lingwa Maltija, kemm
mil-lat ġuridiku, kif ukoll mil-lat lingwistiku.
Fl-aħħar mill-aħħar, barra milli hija ċelebrazzjoni tal-kooperazzjoni
deċennali bejn il-Qorti tal-Ġustizzja u l-qrati nazzjonali Maltin, din il-pubb
likazzjoni hija dedika ħajja lir-rwol tal-ġurista lingwista, tal-qarrej tal-provi,
u tal-persunal amministrattiv kollu tad-Diviżjoni tal-Ilsien Malti.
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Ir-rwol tal-Qorti talĠustizzja tal-Unjoni Ewropea
u l-kollaborazzjoni mal-qrati
nazzjonali
Biex wieħed japprezza r-rwol ta’ istituzzjoni bħall-Qorti talĠustizzja tal-Unjoni Ewropea, huwa neċessarju li wieħed jifhem l-istruttura
istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea. Il-Qorti tal-Ġustizzja hija biss waħda
mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. L-istituzzjonijiet l-oħra huma l-Parlament Ewropew, il-Kunsill Ewropew, il-Kunsill, il-Kummissjoni Ewropea, ilBank Ċentrali Ewropew u l-Qorti tal-Awdituri (1). Barra minn dawn, hemm
numru kbir ta’ aġenziji u korpi li jifformaw parti minn din l-istruttura u li
jeżerċitaw attivitajiet f’diversi oqsma ta’ kompetenza tal-Unjoni.
Kull waħda minn dawn l-istituzzjonijiet għandha diversi kompetenzi istituzzjonali speċifiċi fl-Unjoni: il-funzjoni leġiżlattiva, baġitarja u ta’ kontroll
politiku (il-Parlament u l-Kunsill), il-funzjoni ta’ direzzjoni politika (il-Kunsill Ewropew), u l-promozzjoni tal-interessi ġenerali tal-Unjoni, kif ukoll
l-inizjattivi leġiżlattivi (il-Kummissjoni). Dawn l-istituzzjonijiet huma kkompletati bil-Bank Ċentrali Ewropew, li jwettaq il-politika monetarja tal-Unjoni. Iż-żewġ istituzzjonijiet l-oħra jikkostitwixxu l-istrumenti ta’ verifika,
kontroll u stħarriġ tal-attività istituzzjonali tal-Unjoni. Il-Qorti tal-Awdituri
twettaq verifika tal-attività amministrattiva u finanzjarja tal-istituzzjonijiet
tal-Unjoni, filwaqt li l-Qorti tal-Ġustizzja taqta’ kwistjonijiet li jinqalgħu
taħt id-dritt tal-Unjoni.
Dawn l-attivitajiet istituzzjonali huma kollha rregolati mit-Trattati, li
min-naħa tagħhom jiġu implementati minn regoli ddettaljati li jistabbilixxu kif għandhom jaġixxu l-istituzzjonijiet, kif ukoll il-prinċipji li fuqhom
(1) Artikolu 13(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (iktar ’il quddiem it-“TUE”). Il-Qorti talĠustizzja huwa l-isem mogħti kemm lill-istituzzjoni li tinkludi t-tliet qrati, kif ukoll lillqorti li ġerarkikament hija l-ogħla waħda fl-istituzzjoni.
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għandhom jimxu dawn l-istituzzjonijiet fl-implementazzjoni tal-għanijiet
u tal-prinċipji tal-Unjoni. Dan il-corpus ta’ regoli jifforma dak li huwa
magħruf bħala d-dritt tal-Unjoni Ewropea, il-liġijiet li fuqhom hija msejsa
l-istruttura istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea.
Bħal kull entità rregolata bil-liġijiet tagħha, hemm bżonn li jkun hemm
korp ġudizzjarju li jkun jista’ jinterpreta dawn il-liġijiet, u jaqta’ tilwim li
jista’ jinqala’ minħabba diverġenzi fl-interpretazzjoni tagħhom, barra milli
jistħarreġ jekk il-liġijiet isegwux il-prinċipji fundamentali tad-dritt tal-Unjoni Ewropea. Dan ir-rwol huwa r-rwol tal-Qorti tal-Ġustizzja. Fil-kuntest
istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea, għaldaqstant, il-Qorti tal-Ġustizzja twettaq rwol ġudizzjarju fundamentali mhux biss għall-funzjonament tal-Unjoni Ewropea, imma sabiex tiżgura li ċ-ċittadin igawdi d-drittijiet mogħtija
lilu mit-Trattati. Il-Qorti tal-Ġustizzja, barra minn hekk, tikkontribwixxi
għall-iżvilupp tad-dritt Ewropew permezz tal-ġurisprudenza tagħha stess.
Ir-rwol tal-Qorti tal-Ġustizzja huwa ddefinit minn varji atti leġiżlattivi.
L-ewwel nett, it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, li barra milli jistabbilixxi
lill-Qorti tal-Ġustizzja bħala istituzzjoni, jispeċifika li l-Qorti tal-Ġustizzja
“tinkludi l-Qorti tal-Ġustizzja, il-Qorti Ġenerali u l-qrati speċjalizzati” (2).
Hija għandha tiżgura li d-dritt jiġi osservat fl-interpretazzjoni u fl-applikazzjoni tat-Trattati.
Dan it-Trattat jispeċifika li għandu jkun hemm Imħallef minn kull Stat
Membru kemm fil-Qorti tal-Ġustizzja kif ukoll fil-Qorti Ġenerali, filwaqt
li jagħti definizzjoni iktar iddettaljata tar-rwol ġudizzjarju tagħha. L-Artikolu 19(3) TUE, fil-fatt, jgħid li l-Qorti tal-Ġustizzja għandha taġixxi skont
it-Trattati sabiex:
“a) tiddeċiedi dwar rikorsi miġjuba minn Stat Membru, istituzzjoni jew
persuni fiżiċi jew ġuridiċi;
b) tagħti deċiżjonijiet preliminari, fuq talba tal-qrati nazzjonali, fuq l-interpretazzjoni tad-dritt ta’ l-Unjoni jew fuq il-validità ta’ atti adottati millistituzzjonijiet;
ċ) tiddeċiedi f’każijiet oħra kif previst fit-Trattati.”

(2) Artikolu 19(1) TUE.
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Dan huwa r-rwol tal-Qorti tal-Ġustizzja li huwa ddefinit mit-TUE. Minnaħa l-oħra, it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (3) jidħol
f’iktar dettall, kif jindika ismu, dwar kif il-Qorti tal-Ġustizzja għandha
taġixxi u topera fi ħdan l-Unjoni fil-konfront kemm ta’ kif taħdem internament, kif ukoll ta’ kif taħdem globalment fl-istruttura istituzzjonali.
Dan it-trattat, fl-Artikoli 251 sa 281 tiegħu, jistabbilixxi l-prinċipji bażiċi
li għandhom jirregolaw il-funzjonament tal-Qorti tal-Ġustizzja, li huma
bbażati fuq il-prinċipji komuni tal-Istati Membri f’dak li jirrigwarda lfunzjoni istituzzjonali tal-ġudikatura. Huwa jispeċifika kif il-Qorti talĠustizzja għandha żżomm is-seduti (Artikolu 251 TFUE), u jindika l-mod
kif għandhom jintgħażlu l-Imħallfin u l-Avukati Ġenerali, inkluż il-Kumitat
li jiċċertifika l-idoneità tal-kandidaturi bħala membri li jiġu proposti millIstati Membri (Artikoli 253 sa 255 TFUE).
It-Trattati jqassmu l-kompetenzi tat-tliet qrati kif ġej. Il-Qorti talĠustizzja tieħu konjizzjoni ta’:
——

rinviji għal deċiżjoni preliminari, li jitressqu minn qrati nazzjonali
dwar l-interpretazzjoni jew il-validità tad-dritt tal-Unjoni Ewropea;

——

rikorsi għal nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu;

——

rikorsi għal annullament;

——

rikorsi għal nuqqas li tittieħed azzjoni;

——

appelli minn sentenzi tal-Qorti Ġenerali;

——

eżami mill-ġdid ta’ deċiżjonijiet tal-Qorti Ġenerali.

Il-Qorti Ġenerali, li bdiet topera fl-1989 bl-isem ta’ “Qorti tal-Prim’Istanza”, u li ħadet l-isem kurrenti tagħha mad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona fl-1 ta’ Diċembru 2009, min-naħa tagħha, tieħu konjizzjoni ta’:
——

rikorsi diretti ppreżentati mill-persuni fiżiċi jew ġuridiċi kontra atti
tal-istituzzjonijiet u tal-korpi tal-UE, kontra att regolatorju jew ukoll
kontra nuqqas ta’ dawn l-istituzzjonijiet li jieħdu azzjoni;

——

rikorsi diretti ppreżentati minn Stati Membri kontra l-Kummissjoni;

(3) Iktar ’il quddiem it-“TFUE”.
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——

rikorsi diretti ppreżentati minn Stati Membri kontra l-Kunsill filqasam tal-għajnuna mill-Istat, tal-miżuri antidumping, u tal-atti li
bihom jeżerċita kompetenzi ta’ implementazzjoni;

——

rikorsi għad-danni kkawżati mill-istituzzjonijiet tal-UE jew millmembri tal-persunal tagħhom;

——

rikorsi fuq kuntratti konklużi mill-UE, li jipprevedu l-ġurisdizzjoni
tal-Qorti Ġenerali;

——

rikorsi fil-qasam tat-trade mark Komunitarja;

——

appelli (fuq punti ta’ liġi) minn deċiżjonijiet tat-Tribunal għas-Servizz
Pubbliku tal-Unjoni Ewropea;

——

rikorsi kontra deċiżjonijiet tal-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet
tal-Pjanti kif ukoll kontra dawk tal-Aġenzija Ewropea tal-Kimika.

L-Artikolu 257 TFUE jipprevedi l-istabbiliment ta’ qrati speċjalizzati.
It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku huwa l-qorti speċjalizzata f’dan is-sens.
Huwa għandu kompetenza li jieħu konjizzjoni ta’ kawżi fil-qasam ta’ kwistjonijiet tas-servizz pubbliku tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri kull tilwima li
tinqala’ bejn l-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet fuq numru ta’
kwistjonijiet marbuta ma’ reklutaġġ, kundizzjonijiet ta’ xogħol, progressjoni
fil-karriera, u rtirar u pensjonijiet, fost oħrajn.
Wieħed mill-obbligi tal-Qorti tal-Ġustizzja huwa li tiżgura li
d-deċiżjonijiet tagħha jsegwu kostantement il-prinċipji stabbiliti tad-dritt
tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha tiżgura li
d-deċiżjonijiet tagħha jkunu koerenti. Il-Qorti tal-Ġustizzja tista’ twettaq,
fil-fatt, eżami mill-ġdid ta’ deċiżjonijiet tal-Qorti Ġenerali “fejn ikun hemm
periklu serju li l-unità jew il-koerenza tal-liġi ta’ l-Unjoni tiġi mittiefsa” (4).
L-artikoli l-oħra tat-TFUE jelenkaw it-tipi ta’ azzjonijiet li jistgħu jitressqu quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, bħar-rikorsi diretti kontra Stat Membru
mill-Kummissjoni jew minn Stat Membru ieħor (Artikoli 258 TFUE u 259
TFUE), u l-obbligu tal-Istati Membri li josservaw id-deċiżjonijiet tal-Qorti
tal-Ġustizzja dwar dawn ir-rikorsi (Artikolu 260 TFUE). Jista’ jitressaq ukoll
rikors għal nuqqas li tittieħed azzjoni (Artikolu 265 TFUE), kif ukoll talba
mill-qrati nazzjonali dwar l-interpretazzjoni tat-Trattati, il-validità u l-in(4) Artikolu 256(2) TFUE.
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terpretazzjoni tal-atti tal-istituzzjonijiet, tal-korpi jew tal-organi l-oħra talUnjoni. Din l-azzjoni, magħrufa bħala rinviju għal deċiżjoni preliminari,
hija waħda mill-iktar frekwenti u importanti, u hija prevista fl-Artikolu 267
TFUE. Dan l-artikolu jiddefinixxi wkoll meta l-qorti nazzjonali għandha
tressaq talba għal deċiżjoni preliminari, kif ukoll meta din it-tip ta’ azzjoni
jkollha tinstema’ b’urġenza.
Il-Qorti tal-Ġustizzja tista’ wkoll tieħu deċiżjonijiet dwar kumpens għaddanni (Artikolu 268 TFUE), kwistjonijiet li jirrigwardaw il-Bank Ewropew
tal-Investiment (Artikolu 271 TFUE), klawżoli ta’ arbitraġġ (Artikolu 272
TFUE), sospensjoni ta’ eżekuzzjoni ta’ deċiżjonijiet (Artikolu 278 TFUE),
u dwar miżuri provviżorji li jkunu jistgħu jiġu adottati fil-kawżi quddiemha
(Artikolu 279). Id-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja għandhom saħħa
eżekuttiva (Artikolu 280 TFUE). Fl-aħħar nett, it-Trattat TFUE jistabbilixxi
l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja fl-Artikolu 281 tiegħu.
Il-Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (5),
anness mat-TFUE, ikompli jiddefinixxi f’iktar dettall dawn il-prinċipji fundamentali. L-Istatut jirregola, fit-Titolu I tiegħu, ir-rwol tal-Imħallfin u talAvukati Ġenerali, u jistabbilixxi l-prinċipji dwar l-indipendenza, l-imparzjalità, u l-immunità tagħhom, kif ukoll l-azzjoni dixxiplinari kontrihom li tista’
tittieħed “[...] f’każ biss li, fuq ġudizzju unanimu ta’ l-Imħallfin u ta’ l-Avukati
Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja, ma jkunux iktar fil-pussess tar-rekwiżiti
meħtieġa jew ma jissodisfawx iktar l-obbligi tal-kariga tagħhom” (6). Ilprinċipju ta’ indipendenza tal-ġudikant hawnhekk huwa ċar. Imħallef jista’
jitneħħa biss mill-Qorti tal-Ġustizzja stess, u mhux minn xi organu ieħor.
Fit-Titolu II, l-Istatut jirregola l-organizzazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja.
Huwa jistabbilixxi proċedura tal-ħatra u tal-ġurament ta’ imparzjalità u ta’
kunfidenzjalità tar-Reġistratur, kif ukoll ir-reklutaġġ tal-uffiċjali. Il-bqija tattitolu jistabbilixxi n-natura permanenti tal-Qorti tal-Ġustizzja, l-istruttura
tagħha f’awli, in-numru ta’ Mħallfin f’kull awla, kif ukoll il-kworum meħtieġ
sabiex ikunu jistgħu jittieħdu d-deċiżjonijiet. Dan it-titolu jispeċifika wkoll
meta Mħallef ma jkunx jista’ jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet ta’ kawża.
It-Titolu III jistabbilixxi regoli bażiċi dwar il-proċedura. Huwa jistipula
min jista’ jirrappreżenta lill-partijiet fil-kawża (aġent jew avukat), il-fażijiet
differenti tal-proċedura (miktuba u orali), il-komunikazzjoni bejn il-partijiet
u l-Qorti tal-Ġustizzja (permezz tar-Reġistratur), kif tinfetaħ kawża (b’ri(5) Iktar ’il quddiem l-Istatut.
(6) Artikolu 6 tal-Istatut.
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kors) u n-notifiki fir-rinviji għal deċiżjoni preliminari. L-Istatut jipprevedi li
l-Qorti tal-Ġustizzja tirregola speċifikament il-proċedura tagħha permezz
tar-Regoli tal-Proċedura tagħha, u jistabbilixxi l-prinċipji bażiċi li għandhom
jiggwidaw il-proċedura quddiemha.
It-Titolu IV jirregola varji aspetti tal-istruttura u tal-proċedura tal-Qorti
Ġenerali, li taħt ħafna aspetti ssegwi dik tal-Qorti tal-Ġustizzja, filwaqt li
l-anness mal-Istatut jirregola l-istruttura u l-proċedura tat-Tribunal għasServizz Pubbliku. Id-differenzi strutturalment hawnhekk huma li t-Tribunal
huwa kompost minn seba’ Mħallfin biss (7), u li fil-proċedura hemm il-possibbiltà kull ħin li l-kawża tintemm permezz ta’ ftehim bonarju bejn il-partijiet fuq intervent dirett tat-Tribunal, jekk jara li jkun hemm il-possibbiltà
li dan iseħħ.
Il-Qorti tal-Ġustizzja, min-naħa l-oħra, permezz tar-Regoli tal-Proċedura
tagħha (8), tistabbilixxi kif għandhom jitressqu l-kawżi kollha msemmija hawn fuq, u tidħol fid-dettall speċifiku tat-tmexxija tal-kawżi (9). Dawn
ir-regoli jsibu l-ekwivalenti tagħhom fid-dritt Malti fil-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap. 12 tal-Liġijiet ta’ Malta), u fil-leġiżlazzjoni
sussidjarja tiegħu, b’mod partikolari r-Regoli dwar il-Prattika u l-Proċedura
tal-Qrati u l-Bon-Ordni (10). Dan l-aħħar regolament, b’mod partikolari, jirregola, fit-Taqsima X tiegħu (Artikolu 21), kif għandhom isiru t-talbiet għal
deċiżjoni preliminari mill-qrati ta’ Malta, u jsegwi essenzjalment ir-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja lill-qrati nazzjonali dwar ir-rinviji
għal deċiżjoni preliminari, kif ippubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea (11).
Naturalment, dawn ir-regoli waħedhom ma jistgħux jagħtu s-sens kollu
tar-rwol tal-Qorti tal-Ġustizzja. Matul dawn l-aħħar ħamsin sena, il-Qorti tal-Ġustizzja kellha tieħu numru ta’ deċiżjonijiet li bihom ġew stabbiliti
diversi prinċipji ġurisprudenzjali fundamentali fl-oqsma kollha li jaqgħu
taħt id-dritt tal-UE, kif issemma’ diġà qabel fil-pubblikazzjoni. Numru
minn dawn is-sentenzi huma l-bażi tad-dritt tal-Unjoni Ewropea llum. Isselezzjoni ta’ sentenzi li jidhru fil-Kapitolu 5 ta’ dan il-ktieb hija xhieda ta’
(7) B’differenza miż-żewġ qrati l-oħra, ma jiġix applikat il-prinċipju ta’ Mħallef minn kull Stat
Membru.
(8) Dawn ir-regoli huma mfassla għal kull qorti ta’ din l-istituzzjoni.
(9) Fil-Kapitolu 6, ser jiġi spjegat kif il-Qorti tal-Ġustizzja tirregola l-multilingwiżmu.
(10) Avviż Legali 279 tal-2008, tal-11 ta’ Novembru 2008, kif emendat bl-Avviż Legali 333 tal2008.
(11) 2012/C 338/01, disponibbli wkoll fis-sit internet tal-Qorti tal-Ġustizzja.
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dan. B’hekk, rwol mhux miktub tal-Qorti tal-Ġustizzja huwa li hija tgħin fliżvilupp leġiżlattiv tal-Unjoni Ewropea, rwol li, f’diversi deċiżjonijiet storiċi,
għenu sabiex jagħtu direzzjoni istituzzjonali deċiżiva u fundamentali fil-formazzjoni tal-Unjoni stess li nafu llum.
Barra minn dawn is-sentenzi, ċertament magħrufa minn min studja
l-liġi, hemm mijiet ta’ domandi preliminari li jsiru u li bihom jinqatgħu kwistjonijiet li jaffettwaw liċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Huma dawn
is-sentenzi li l-iktar juru l-kollaborazzjoni ġudizzjarja bejn il-Qorti talĠustizzja u l-qrati nazzjonali. Bl-istess mod, iż-żewġ domandi preliminari
li tressqu minn qrati Maltin, li wasslu għas-sentenzi li jidhru fil-Kapitolu 2
ta’ dan il-ktieb, huma wkoll eżempju ta’ kooperazzjoni li twassal għal effetti
benefiċi għaċ-ċittadin. Din il-kooperazzjoni bejn il-Qorti tal-Ġustizzja u lqrati nazzjonali tal-Istati Membri kollha żdiedet kunsiderevolment f’dawn
l-aħħar snin, fejn in-numru ta’ rinviji għal deċiżjoni preliminari sebaq b’mod
kunsiderevoli n-numru ta’ azzjonijiet ta’ tip ieħor. Fl-2004, pereżempju,
tressqu 219-il rikors dirett, u 249 rinviju għal deċiżjoni preliminari, filwaqt
li fl-2012, ir-rikorsi diretti niżlu għal 73, u r-rinviji għal deċiżjoni preliminari
telgħu għal 404 (12).
L-importanza tad-domandi preliminari hija, għaldaqstant, fundamentali. L-ewwel nett, ta’ min jgħid li din hija proċedura unika fil-kamp tal-kooperazzjoni ġudizzjarja internazzjonali. Hawnhekk, il-Qorti tal-Ġustizzja
tiżgura, bir-risposti li tagħti dwar l-interpretazzjoni u l-validità tad-dritt
tal-Unjoni Ewropea, li l-qrati nazzjonali jkunu jistgħu jaqtgħu l-kawżi b’interpretazzjoni uniformi u kostanti fit-territorju kollu tal-Unjoni. Sentenza
mogħtija b’risposta għal domanda preliminari, fil-fatt, torbot mhux biss lillqorti nazzjonali li tkun għamlitha, imma lill-qrati kollha madwar l-Unjoni.
Ma hijiex kumbinazzjoni li ħafna mill-prinċipji ġurisprudenzjali fundamentali stabbiliti mill-Qorti tal-Ġustizzja ħarġu minn kwistjonijiet li qamu
minn qrati nazzjonali. Fil-fatt, dawn id-deċiżjonijiet ikollhom effett benefiku għaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea ħafna iktar milli wieħed jista’
jimmaġina.
Huwa indikattiv ħafna l-fatt li meta l-Qorti tal-Ġustizzja rrevediet irRegoli tal-Proċedura tagħha, ħadet inkunsiderazzjoni r-rwol ċentrali li issa
ħadet il-proċedura tar-rinviju għal deċiżjoni preliminari mill-qrati nazzjonali, b’tali mod li issa dawn ir-regoli jirrikonoxxu lil din il-proċedura r-rwol
deċiżiv li għandha llum.

(12) Rapport annwali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-2012.
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L-interpretazzjoni li tat il-Qorti tal-Ġustizzja, matul is-snin, tad-dritt
tal-Unjoni Ewropea wassal għall-ħolqien ta’ prinċipji legali, bħall-prinċipju
ta’ effett dirett, jew il-prinċipju ta’ supremazija tad-dritt tal-Unjoni Ewropea, li llum huma aċċettati bħala normali, imma li fi żmienhom kienu
deċiżjonijiet li antiċipaw l-iżviluppi futuri, u bħala tali wasslu għal bidliet
radikali fil-mod kif nikkonċepixxu l-Unjoni Ewropea. Huwa b’dan il-mod
li l-Qorti tal-Ġustizzja llum għandha r-rwol istituzzjonali fundamentali li
huwa rrikonoxxut lilha.
Fl-aħħar mill-aħħar, il-Qorti tal-Ġustizzja tkun tista’ tiżgura li d-drittijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni jiġu osservati fl-Unjoni Ewropea kollha. U dan
huwa wieħed mill-iktar aspetti importanti li wieħed għandu jżomm f’moħħu
meta jeżamina r-rwol tal-Qorti tal-Ġustizzja fl-Unjoni Ewropea.
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A. KAWŻA C-221/09 (*)
AJD Tuna Ltd
vs
Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd,
Avukat Generali

(*) Ippubblikata fil-Ġabra tal-Ġurisprudenza bir-referenza 2011 p. I-1655.
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SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (It-Tieni Awla)
17 ta’ Marzu 2011 (*)
“Regolament (KE) Nru 530/2008 – Validità – Politika komuni tas-sajd –
Konservazzjoni tar-riżorsi – Irkupru tal-istokk tat-tonn fl-Atlantiku tal-Lvant
u fil-Mediterran”
Fil-Kawża C-221/09,
li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 234 KE,
imressqa mill-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Malta), permezz ta’ deċiżjoni tal-4 ta’
Ġunju 2009, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fis-17 ta’ Ġunju 2009, fil-proċedura
AJD Tuna Ltd
vs
Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd,
Avukat Generali,
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (It-Tieni Awla),
komposta minn J. N. Cunha Rodrigues, President tal-Awla, A. Arabadjiev, A. Rosas,
A. Ó Caoimh u P. Lindh (Relatur), Imħallfin,
Avukat Ġenerali: V. Trstenjak,
Reġistratur: C. Strömholm, Amministratur,

(*) Lingwa tal-kawża: il-Malti.
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wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tal-20 ta’ Mejju 2010,
wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:
– għal AJD Tuna Ltd, minn J. Refalo u R. Mastroianni, avukati,
– għall-Gvern Malti, minn S. Camilleri, bħala aġent, assistit minn A. Buhagiar,
avukat,
– għall-Gvern Grieg, minn I. Chalkias u S. Papaïoannou, bħala aġenti,
– għall-Gvern Taljan, minn G. Palmieri, bħala aġent, assistita minn F. Arena,
avvocato dello Stato,
– għall-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, minn M. Sims, G. Kimberley u A. Westerhof
Löfflerova, kif ukoll minn M. Sammut, bħala aġenti,
– għall-Kummissjoni Ewropea, minn K. Banks kif ukoll minn E. Depasquale
u D. Nardi, bħala aġenti,
wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tas-7
ta’ Settembru 2010,
tagħti l-preżenti
Sentenza
1

40

It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-validità u l-interpretazzjoni
tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 530/2008, tat-12 ta’ Ġunju 2008,
li jistabbilixxi miżuri ta’ emerġenza fir-rigward ta’ bastimenti bil-purse seines
li jistadu għat-tonn fl-Oċean Atlantiku, fil-Lvant tal-lonġitudni 45 °W, u filBaħar Mediterran (ĠU L 155, p. 9, iktar ’il quddiem ir-“Regolament”), kif ukoll
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il-validità tal-Artikolu 7(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002, tal20 ta’ Diċembru 2002, dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta’ riżorsi
tas-sajd skont il-Politika Komuni dwar is-Sajd (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti,
Kapitolu 4, Vol. 5, p. 460, iktar ’il quddiem ir-“Regolament bażiku”).
2

Din it-talba tressqet fil-kuntest ta’ kawża bejn, minn naħa, il-kumpannija AJD
Tuna Ltd (iktar ’il quddiem “AJD Tuna”) u, min-naħa l-oħra, id-Direttur talAgrikoltura u s-Sajd u l-Avukat Ġenerali, dwar deċiżjoni li permezz tagħha dan
id-direttur ipprojbixxa lil AJD Tuna milli tixtri jew timporta tonn f ’Malta għallfinijiet tal-attivitajiet ta’ tismin u ta’ trobbija tagħha, liema deċiżjoni kienet intiża
li timplementa r-Regolament.

Il-kuntest ġuridiku
Ir-Regolament bażiku
3

Ir-Regolament bażiku jimplementa l-politika komuni tas-sajd fir-rigward talkonservazzjoni, il-ġestjoni u l-isfruttar tar-riżorsi tas-sajd.

4

L-Artikolu 2 ta’ dan ir-regolament, intitolat “Għanijiet”, jipprovdi:
“1. Il-Politika Komuni dwar is-Sajd għandha tiżgura l-isfruttar tar-riżorsi
akwatiċi ħajjin li joħolqu [li joħloq] kondizzjonijiet ekonomiċi, ambjentali
u soċjali sostenibbli.
Għal dan il-għan, il-Komunità għandha tapplika trattament kawt fit-teħid ta’ miżuri
maħsuba biex iħarsu u jikkonservaw riżorsi akwatiċi ħajjin, biex jaħsbu għallisfruttar sostenibbli tagħhom u biex inaqqsu kemm jista’ jkun l-impatt ta’ l-attivitajiet
tas-sajd fuq l-eko-sistemi tal-baħar. Għandha timmira lejn implimentazzjoni
progressiva ta’ trattament bażat fuq eko-sistema fl-amministrazzjoni ta’ żoni
tas-sajd. Għandha timmira biex tikkontribwixxi għal attivitajiet ta’ sajd effiċjenti
f’industrija ta’ sajd u akwakultura ekonomikament vijabbli u kompetittiva [, filwaqt
li tiżgura livell ta’ ħajja ġust għal dawk li jiddependu mill-attivitajiet tas-sajd
u filwaqt li tieħu inkunsiderazzjoni l-interessi tal-konsumaturi].
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2. Il-Politika Komuni dwar is-Sajd għandha tiġi gwidata mill-prinċipji li ġejjin ta’
governanza tajba:
a) definizzjoni ċara tar-responsabbiltajiet tal-Komunità, f ’livelli nazzjonali
u lokali;
b) proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet bażat fuq pariri xjentifiċi sodi li jagħtu
riżultati fil-ħinijiet mistennija;
c) involviment wiesgħa ta’ dawk kollha li għandhom xi interess fl-istadji kollha
tal-politika mill-konċepiment sa’ l-implimentazzjoni;
d) konsistenza ma’ politika oħra tal-Komunità, b’mod partikolari ma’ politika
ambjentali, soċjali, dwar żvilupp, saħħa u ħarsien tal-konsumatur.”
5

L-Artikolu 5 tar-regolament imsemmi, bit-titolu “Pjanijiet ta’ rkupru”, jipprovdi:
“1. Il-Kunsill għandu jadotta, bi prijorità, pjani ta’ rkupru dwar ħażniet għallisfruttar f ’żoni tas-sajd li jinsabu barra mil-limiti bijoloġiċi bla periklu.
2. L-għan ta’ pjanijiet ta’ rkupru għandu jkun li jiżgura l-irkupru ta’ ħażniet
jinżamm f ’limiti bijoloġiċi bla periklu.
[...]”

6

L-Artikolu 7 tal-istess regolament, bit-titolu “Miżuri ta’ emerġenza talKummissjoni”, huwa fformulat kif ġej:
“1. Jekk ikun jidher li hemm xi theddida serja għall-konservazzjoni ta’ riżorsi
akwatiċi ħajjin, jew għall-eko-sistema tal-baħar b’riżultat ta’ attivitajiet tassajd u jkun hemm bżonn ta’ azzjoni immedjata, il-Kummissjoni, fuq it-talba
sostanzjata ta’ Stat Membru jew fuq l-inizjattiva tagħha stess, tista’ tiddeċiedi
fuq xi miżuri ta’ emerġenza li m’għandhomx ikunu għal aktar minn sitt xhur. IlKummissjoni tista’ tieħu deċiżjoni ġdida biex ittawwal iż-żmien dwar il-miżuri
ta’ emerġenza b’mhux aktar minn sitt xhur.
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2. L-Istat Membru għandu jgħaddi t-talba fl-istess ħin lill-Kummissjoni, lill-Istati
Membri l-oħra u lill-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali konċernati. Jistgħu jibagħtu
l-kummenti tagħhom bil-miktub lill-Kummissjoni fi żmien ħamest ijiem ta’
xogħol wara li tkun waslet it-talba.
[...]
3. Il-miżuri ta’ emerġenza għandhom jibdew iseħħu minnufih. Għandhom jiġu
notifikati lill-Istati Membri konċernati, u pubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.
[...]”
7

Skont l-Artikolu 20 tar-Regolament bażiku, bit-titolu “Allokazzjoni ta’
opportunitajiet ta’ sajd”:
“1. Il-Kunsill, waqt li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata fuq proposta millKummissjoni, għandu jiddeċiedi dwar il-limiti ta’ qbid u/jew opportunitajiet
tas-sajd u dwar l-allokazzjoni ta’ opportunitajiet tas-sajd fost l-Istati Membri kif
ukoll dwar il-kondizzjonijiet assoċjati ma’ dawk il-limiti. Opportunitajiet tas-sajd
għandhom jitqassmu bejn l-Istati Membri b’mod li jassigura lil kull Stat Membru
stabbilità relattiva ta’ attivitajiet tas-sajd għal kull ħażna jew żona tas-sajd.
2. Meta l-Komunità tistabbilixxi opportunitajiet tas-sajd ġodda il-Kunsill għandu
jiddeċiedi dwar l-allokazzjoni ta’ dawk l-opportunitajiet, waqt li jqis l-interessi
ta’ kull Stat Membru.
3. Kull Stat Membru għandu jiddeċiedi, għal bastimenti li jtajru l-bandiera
tiegħu, dwar il-metodu kif jiġu allokati opportunitajiet tas-sajd assenjati lil dak
l-Istat Membru skond il-liġi tal-Komunità. Għandu jinforma lill-Kummissjoni
dwar il-metodu ta’ allokazzjoni.
4. Il-Kunsill għandu jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd disponibbli għal
pajjiżi terzi f ’ilmijiet tal-Komunità u jalloka dawk l-opportunitajiet lil kull pajjiż
terz.
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5. L-Istati Membri jistgħu, wara li javżaw lill-Kummissjoni, ibiddlu
l-opportunitajiet kollha jew parti minnhom li jkunu allokati lilhom.”
8

L-Artikolu 26 ta’ dan ir-regolament, bit-titolu “Responsabbiltajiet talKummissjoni”, jipprovdi:
“[...]
2. Jekk ikun hemm xhieda li r-regoli dwar il-konservazzjoni, kontroll, spezzjonijiet
jew infurzar skond il-Politika Komuni dwar is-Sajd mhumiex qed jiġu mħarsa
u li dan jista’ jwassal għal theddida serja għall-konservazzjoni ta’ riżorsi akwatiċi
ħajjin jew għat-tħaddim effettiv ta’ kontroll u infurzar Komunitarju u s-sistema
ta’ infurzar li jitolbu azzjoni urġenti, il-Kummissjoni għandha tinforma bilmiktub lill-Istat Membru konċernat b’dak li sabet u tistabbilixxi żmien ta’ mhux
inqas minn 15-il ġurnata li fih irid juri konformità u jagħti l-kummenti tiegħu.
Il-Kummissjoni tieħu f ’konsiderazzjoni il-kommenti ta’ l-Istati Membri f ’kull
azzjoni li tista’ tieħu skond il-paragrafu 3.
3. Jekk ikun hemm xhieda ta’ riskju li l-attivitajiet tas-sajd li twettqu f ’żona
ġeografika partikolari jistgħu iwasslu għal theddida serja għall-konservazzjoni
ta’ riżorsi akwatiċi ħajjin, il-Kummissjoni tista’ tieħu miżuri ta’ prevenzjoni.
Dawn il-miżuri għandhom ikunu fi proporzjon għar-riskju ta’ theddida serja
għall-konservazzjoni ta’ riżorsi akwatiċi ħajjin.
M’għandhomx idumu iżjed minn tliet ġimgħat. Jistgħu jiġu mtawla għal massimu
ta’ sitt xhur, safejn ikun meħtieġ għall-konservazzjoni ta’ riżorsi akwatiċi ħajjin,
b’deċiżjoni meħuda skond il-proċedura preskritta fl-Artikolu 30(2).
Il-miżuri għandhom jitwaqqfu minnufih meta l-Kummissjoni tara li r-riskju
m’għadux hemm.
4. Fil-każ li l-kwota, allokazzjoni jew is-sehem disponibbli ta’ Stat Membru jkunu
kkunsidrati li ġew eżawriti, il-Kummissjoni tista’, fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni
disponibbli, twaqqaf l-attivitajiet tas-sajd minnufih.
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[...]”
Il-leġiżlazzjoni speċifika għas-sajd għat-tonn
Il-leġiżlazzjoni internazzjonali
9

Il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku
(International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas, iktar
’il quddiem il-“Konvenzjoni”), iffirmata f ’Rio de Janeiro (il-Brażil) fl-14 ta’
Mejju 1966, u li daħlet fis-seħħ fil-21 ta’ Marzu 1969, għandha bħala għan
prinċipali li tiżgura l-aħjar konservazzjoni u mmaniġġjar tar-riżorsi tat-tonn
fl-Oċean Atlantiku kif ukoll fl-ibħra b’konnessjoni miegħu. Dan l-għan għandu
jintlaħaq permezz ta’ kollaborazzjoni mill-qrib bejn il-partijiet kontraenti
sabiex il-popolazzjonijiet ta’ tonn jinżammu f ’livelli li jippermettu produzzjoni
massima sostnuta għal finijiet alimentari u finijiet oħrajn.

10

Għal dan il-għan, il-partijiet kontraenti qablu li jwaqqfu kummissjoni, imsejħa
Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku
(International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, iktar ’il
quddiem l-“ICCAT”), li r-rwol tagħha huwa li tiżgura li jintlaħqu l-għanijiet
tal-Konvenzjoni.

11

Permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 86/238/KEE, tad-9 ta’ Ġunju 1986 (ĠU
Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 4, Vol. 1, p. 205), ġiet approvata l-adeżjoni
tal-Unjoni Ewropea mal-Konvenzjoni, kif emendata bil-Protokoll mehmuż malAtt Finali tal-Konferenza tal-Plenipotenzjarji tal-Istati li jifformaw Parti millKonvenzjoni ffirmata f ’Pariġi fl-10 ta’ Lulju 1984, adeżjoni li daħlet fis-seħħ
fl-14 ta’ Novembru 1997. Skont l-Artikolu XIV(6) tal-Konvenzjoni, fil-verżjoni
li tirriżulta mill-protokoll imsemmi, b’effett minn din id-data, l-Unjoni daħlet
għad-drittijiet u l-obbligi tal-Istati Membri li kienu diġà partijiet fil-Konvenzjoni.
Għaldaqstant, hija ssostitwiethom fi ħdan l-ICCAT.

12

Matul il-laqgħa annwali tagħha ta’ Novembru 2006, l-ICCAT adottat irRakkomandazzjoni 06-05, li tistabbilixxi pjan ta’ rkupru fuq ħmistax-il sena
għat-tonn (Thunnus thynnus) tal-Atlantiku tal-Lvant u tal-Baħar Mediterran.
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13

Sabiex l-istokk ikun jista’ jirkupra, dan il-pjan jipprevedi tnaqqis progressiv fillivell tal-qbid totali permess (iktar ’il quddiem it-“TAC”) bejn l-2007 u l-2010,
limitazzjonijiet tas-sajd f ’ċerti żoni u matul ċerti perijodi, daqs minimu
ġdid għat-tonn, miżuri li jikkonċernaw is-sajd sportiv u bħala passatemp,
miżuri ta’ kontroll, u l-implementazzjoni tal-programm ta’ spezzjoni komuni
internazzjonali adottat mill-ICCAT sabiex tiġi żgurata l-effiċjenza ta’ dan il-pjan.
Il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni

14

Il-Kunsill, inkonformità mal-Artikolu 5 tar-Regolament bażiku, adotta
r-Regolament (KE) Nru 1559/2007, tas-17 ta’ Diċembru 2007, li jistabbilixxi pjan
pluriennali għall-irkupru tat-Tonn fl-Atlantiku tal-Lvant u fil-Mediterran, u li
jemenda r-Regolament (KE) Nru 520/2007 (ĠU L 340, p. 8).

15

Skont l-Artikolu 1 tiegħu, l-għan tar-Regolament Nru 1559/2007 huwa li
jiddefinixxi r-regoli ġenerali għall-applikazzjoni ta’ pjan pluriennali għallirkupru tat-tonn fl-Atlantiku tal-Lvant u fil-Mediterran.

16

Il-premessi 3 u 5 ta’ dan ir-regolament huwa fformulati kif ġej:
“(3) Sabiex tinbena mill-ġdid il-ħażna [ta’ tonn], il-pjan ta’ rkupru ICCAT
jipprovdi għal tnaqqis gradwali tal-livell tal-Qabda Totali Permessa (TAC) mill2007 sa l-2010, restrizzjonijiet fuq sajd ġewwa ċerti żoni u fuq perijodu ta’ żmien
[...]
[...]
(5) Huwa għalhekk meħtieġ li jiġi implimentat il-pjan ta’ rkupru ta’ l-ICCAT fuq
bażi permanenti permezz ta’ Regolament [...] li jistabbilixxi pjan ta’ rkupru kif
previst fl-Artikolu 5 tar-Regolament [bażiku] [...]”

17
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Skont l-Artikolu 3 tar-Regolament Nru 1559/2007, it-TAC iffissati mill-ICCAT,
fir-rigward tal-istokkijiet tat-tonn fl-Atlantiku tal-Lvant u fil-Mediterran, huma
dawn li ġejjin: 28 500 tunnellata fl-2008, 27 500 tunnellata fl-2009 u 25 500
tunnellata fl-2010.
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18

L-Artikolu 4 ta’ dan ir-regolament jippreċiża:
“1. Kull Stat Membru għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jiżgura li l-isforz
tas-sajd tal-bastimenti tiegħu u n-nasses tiegħu huma proporzjonati għallopportunitajiet tas-sajd għat-tonn disponibbli għal dak l-Istat Membru flAtlantiku tal-Lvant u fil-baħar tal-Mediterran.
2. Kull Stat Membru għandu jfassal pjan tas-sajd annwali għall-bastimenti
u n-nases tas-sajd għat-tonn fl-Atlantiku tal-lvant u fil-Baħar Mediterran. […]
3. Il-pjan ta’ sajd annwali għandu:
a) Jidentifika fost l-oħrajn il-bastimenti li huma aktar minn 24 metru inklużi
fil-lista msemmija fl-artikolu 12 u l-kwota individwali allokata għalihom;
b) Jidentifika għall-bastimenti li huma inqas minn 24 metru u n-nases,
jidentifika mill-inqas il-kwota allokata lill-organizzazzjonijiet produtturi jew
gruppi ta’ bastimenti li jistgħadu b’tagħmir simili.
[...]”

19

L-Artikolu 5(2) tar-regolament imsemmi jipprovdi li s-sajd għat-tonn bil-purse
seines għandu jkun ipprojbit fl-Atlantiku tal-Lvant u fil-Mediterran matul ilperijodu bejn l-1 ta’ Lulju u l-31 ta’ Diċembru.

20

L-Artikolu 12(1) tal-istess regolament jipprovdi li sa mhux iktar tard mill-“31 ta’
Jannar 2008, kull Stat Membri għandu jibgħat elettronikament lill-Kummissjoni
lista tal-bastimenti kollha tas-sajd li jtajru l-bandiera tiegħu u li jkunu awtorizzati
li jistadu b’mod attiv għat-tonn fl-Atlantiku tal-Lvant u fil-Baħar Mediterran bilħruġ ta’ permess speċjali tas-sajd”.

21

Il-Kunsill, skont l-Artikolu 20 tar-Regolament bażiku, adotta r-Regolament (KE)
Nru 41/2007, tal-21 ta’ Diċembru 2006, li jistabbilixxi għall-2007 l-opportunitajiet
ta’ sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati magħhom għal ċerti ħażniet ta’ ħut u gruppi
ta’ ħażniet ta’ ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Komunità u, għal bastimenti
Komunitarji, f’ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti ta’ qbid (ĠU 2007, L 15, p. 1),
47
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kif ukoll ir-Regolament (KE) Nru 40/2008, tas-16 ta’ Jannar 2008, li jistabbilixxi
għall-2008 l-opportunitajiet ta’ sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati magħhom għal
ċerti stokkijiet ta’ ħut u gruppi ta’ stokkijiet ta’ ħut, applikabbli fl-ilmijiet talKomunità u, għal bastimenti Komunitarji f’ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti ta’
qbid (ĠU L 19, p. 1).
22

Permezz ta’ dawn ir-regolamenti, il-Kunsill adotta t-TAC skont it-tip ta’ sajd
u qasam l-opportunitajiet ta’ sajd permezz ta’ kwoti bejn l-Istati Membri.

23

Mill-Annessi ID ta’ dawn ir-regolamenti jirriżulta li, fir-rigward tat-tonn flAtlantiku tal-Lvant u fil-Baħar Mediterran, it-TAC kien adottat fil-kuntest
tal-ICCAT. Għall-2007, it-TAC għal din iż-żona u għal din l-ispeċi ta’ ħut
kien stabbilit bħala 29 500 tunnellata, filwaqt li għall-2008 kien stabbilit
bħala 28 500 tunnellata. Minn din il kwantità, 9 397.70 tunnellata għall-2007
u 16 210.75 tunnellata għall-2008 ngħataw lill-Komunità u ġew distribwiti kważi
kompletament bejn ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika Ellenika, ir-Renju ta’
Spanja, ir-Repubblika Franċiża, ir-Repubblika Taljana, ir-Repubblika ta’ Ċipru
u r-Repubblika Portugiża, filwaqt li l-Istati Membri l-oħra, flimkien, ingħataw
biss kwota ta’ 30 tunnellata għas-sena 2007 u ta’ 60 tunnellata għas-sena 2008.

24

Id-distribuzzjoni bejn l-Istati Membri prevista fir-Regolament Nru 40/2008
ġiet sussegwentement emendata bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE)
Nru 446/2008, tat-22 ta’ Mejju 2008, li jadatta ċerti kwoti tat-tonn fl-2008 skont
l-Artikolu 21(4) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2847/93, li jistabbilixxi
sistema ta’ kontroll li tapplika għall-politika tas-sajd komuni (ĠU L 134, p. 11).

Ir-Regolament
25

Il-Kummissjoni adottat ir-Regolament fuq il-bażi tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament
bażiku.

26

Il-premessi 1 sa 4, 6 sa 8 u 10 tar-Regolament huma fformulati kif ġej:
“(1) Ir-Regolament [...] Nru 40/2008 [...] jiffissa l-ammont ta’ tonn li jista’ jinqabad
minn bastimenti li jistadu Komunitarji matul l-2008 fl-Oċean Atlantiku, fil-Lvant
tal-lonġitudni 45 °W, u fil-Baħar Mediterran.
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(2) Ir-Regolament [...] Nru 446/2008 [...] jibdel l-ammont ta’ tonn li jista’ jinqabad
minn bastimenti li jistadu Komunitarji matul l-2008 fl-Oċean Atlantiku, fil-Lvant
tal-lonġitudni 45 °W, u fil-Baħar Mediterran.
(3) Ir-Regolament [...] Nru 1559/2007 [...] jeżiġi li l-Istati Membri jgħarrfu lillKummissjoni dwar il-kwoti individwali allokati lill-bastimenti tagħhom ta’ aktar
minn 24 metru.
(4) Il-Politika Komuni tas-Sajd hija mfassla b’tali mod li tiżgura l-vijabbiltà fuq
tul ta’ żmien tas-settur tas-sajd permezz ta’ l-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi
akkwatiċi ħajjin abbażi ta’ l-approċċ ta’ prekawzjoni.
[...]
(6) Id-dejta li għandha, kif ukoll it-tagħrif miksub mill-ispetturi talKummissjoni matul il-missjonijiet tagħhom fl-Istati Membri kkonċernati, juru li
l-opportunitajiet ta’ sajd tat-tonn fl-Oċean Atlantiku, fil-Lvant tal-lonġitudni 45
°W, u fil-Baħar Mediterran allokati lil bastimenti li jistadu bil-purse seines
li jtajru l-bandiera tal-Greċja, ta’ Franza, ta’ l-Italja, ta’ Ċipru u ta’ Malta jew
li huma rreġistrati fihom se jitqiesu li ġew eżawriti fis-16 ta’ Ġunju 2008 u li
l-opportunitajiet ta’ sajd għall-istess stokk allokati lil bastimenti li jistadu bilpurse seines li jtajru l-bandiera ta’ Spanja jew li huma rreġistrati fiha se jitqiesu li
ġew eżawriti fit-23 ta’ Ġunju 2008.
(7) Il-kapaċità żejda tal-flotot ġiet ikkunsidrata mill-Kumitat Xjentifiku tal[ICCAT] bħala l-fattur ewlieni li jista’ jwassal għall-kollass ta’ l-istokk tat-tonn
tal-Lvant ta’ l-Atlantiku u tal-Mediterran. Il-kapaċità żejda tal-flotot toħloq
riskju għoli ta’ aktar sajd mil-livell permissibbli. Barra minn hekk, il-kapaċità ta’
sajd tal-ġurnata ta’ bastiment wieħed li jistad bil-purse seines tant huwa għoli li
l-livell ta’ sajd tal-ġurnata jista’ jintlaħaq jew jinqabeż malajr ħafna. F’dawn iċċirkustanzi, kwalunkwe sajd żejjed minn din il-flotta joħloq theddida serja għallkonservazzjoni ta’ l-istokk tat-tonn.
(8) Il-Kummissjoni qiegħda timmonitorja mill-qrib il-konformità mar-rekwiżiti
kollha tar-regoli Komunitarji rilevanti mill-Istati Membri matul il-kampanja
ta’ sajd għat-tonn ta’ l-2008. It-tagħrif li għandha, kif ukoll it-tagħrif li nkiseb
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mill-ispetturi tal-Kummissjoni, juri li l-Istati Membri kkonċernati ma assigurawx
konformità sħiħa mar-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1559/2007.
[...]
(10) Sabiex tiġi rrinforzata l-effettività ta’ dawn il-miżuri mfassla biex jevitaw
theddida serja għall-konservazzjoni ta’ l-istokkijiet tat-tonn, operaturi
Komunitarji għandhom ukoll jiġu pprojbiti milli jaċċettaw il-ħatt l-art, ittqegħid f ’gaġeġ għat-trobbija jew għat-tismin u t-trażbordi ta’ tonn maqbud
minn bastimenti li jistadu bil-purse seines fl-Oċean Atlantiku, fil-Lvant tallonġitudni 45 °W, u l-Mediterran.”
27

L-Artikoli 1 sa 3 ta’ dan ir-regolament jipprovdu:
“Artikolu 1
Is-sajd għat-tonn fl-Oċean Atlantiku, fil-Lvant tal-lonġitudni 45 °W, u fil-Baħar
Mediterran minn bastimenti li jistadu bil-purse seines u li jtajru l-bandiera talGreċja, ta’ Franza, ta’ l-Italja, ta’ Ċipru u ta’ Malta jew li huma rreġistrati fihom
għandu jiġi pprojbit mis- 16 ta’ Ġunju 2008.
Għandu jiġi pprojbit ukoll, li stokk ta’ dan it-tip jinżamm abbord, jitqiegħed
f ’gaġeġ għat-tismin jew għat-trobbija, u t-trażbord jew il-ħatt l-art minn dawk
il-bastimenti minn dik id-data.
Artikolu 2
Is-sajd għat-tonn fl-Oċean Atlantiku, fil-Lvant tal-lonġitudni 45 °W, u fil-Baħar
Mediterran minn bastimenti li jistadu bil-purse seines u li jtajru l-bandiera ta’
Spanja jew li huma rreġistrati fiha għandu jiġi pprojbit mit-23 ta’ Ġunju 2008.
Għandu jiġi pprojbit ukoll, li stokk ta’ dan it-tip jinżamm abbord, jitqiegħed
f ’gaġeġ għat-tismin jew għat-trobbija, u t-trażbord jew il-ħatt l-art minn dawk
il-bastimenti minn dik id-data.
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Artikolu 3
1. Skond it-tieni paragrafu, mis-16 ta’ Ġunju 2008, operaturi Komunitarji ma
għandhomx jaċċettaw il-ħatt l-art, it-tqegħid f ’gaġeġ għat-tismin jew għattrobbija, jew it-trażbordi f ’ilmijiet jew f ’portijiet tal-Komunità ta’ tonn maqbud
fl-Oċean Atlantiku, fil-Lvant tal-lonġitudni 45 °W, u fil-Baħar Mediterran minn
bastimenti li jistadu bil-purse seines.
2. Il-ħatt l-art, it-tqegħid fil-gaġeġ għat-tismin u għat-trobbija u t-trażbord
f ’ilmijiet jew f ’portijiet tal-Komunità, ta’ tonn maqbud fl-Oċean Atlantiku, filLvant tal-lonġitudni 45 °W, u fil-Baħar Mediterran minn bastimenti li jistadu
bil-purse seines u li jtajru l-bandiera ta’ Spanja jew li huma rreġistrati fiha,
għandhom ikunu konċessi sat- 23 ta’ Ġunju 2008.”
Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari
28

L-attività prinċipali ta’ AJD Tuna, kumpannija bis-sede tagħha f ’Malta,
tikkonsisti fit-trobbija u t-tismin ta’ tonn maqbud ħaj fil-Mediterran bil-għan li
jinbiegħ lil operaturi kummerċjali. Hija għandha żewġ fish farms. Wieħed minn
dawn il-fish farms għandu kapaċità ta’ 2 500 tunnellata u l-ieħor kapaċità ta’ 800
tunnellata.

29

Sussegwentement għall-adozzjoni tar-Regolament, id-Direttur tal-Agrikoltura
u s-Sajd żamm lil AJD Tuna milli takkwista u timporta f ’Malta tonn għall-finijiet
tal-attivitajiet tagħha.

30

Billi kkunsidrat li ma setgħetx takkwista l-kwantitajiet ta’ tonn li fil-fehma tagħha
kellha dritt takkwista, AJD Tuna ppreżentat rikors quddiem il-Prim’Awla talQorti Ċivili sabiex tikseb kumpens għad-danni li allegatament ġarrbet minħabba
l-imsemmija projbizzjoni, li fil-fehma tagħha kienet illegali, abbużiva u irraġonevoli.

31

Skont il-qorti tar-rinviju, AJD Tuna ssostni li, fir-rigward tas-sena 2008, hija
kienet awtorizzata mill-ICCAT takkwista 3 200 tunnellata ta’ tonn għallfinijiet tal-attivitajiet tagħha u li, għaldaqstant, hija kienet xtrat din il-kwantità
mingħand sajjieda Franċiżi u Taljani qabel ma fetaħ l-istaġun tas-sajd. Ilprojbizzjoni fir-rigward tal-akkwist u l-importazzjoni f ’Malta ma kinitx tapplika
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biss għat-tonn maqbud fl-ibħra tal-Unjoni iżda wkoll għal dak maqbud barra
minn dawn l-ibħra. B’hekk, AJD Tuna ma setgħetx takkwista l-kwantità ta’ tonn
li hija kellha dritt iżżomm fil-fish farms tagħha.
32

Il-qorti tar-rinviju għalhekk qieset li s-soluzzjoni tal-kawża kienet tiddependi
mill-validità tar-Regolament.

33

F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili ddeċidiet li tissospendi
l-proċeduri quddiemha u li tagħmel id-domandi preliminari segwenti lill-Qorti
tal-Ġustizzja:
“1) Jekk ir-Regolament [...] inkwantu ma jiġġustifikax suffiċjentement irraġunijiet għat-teħid tal-miżuri ta’ emerġenza adottati permezz tal-Artikoli 1, 2
u 3 tal-istess Regolament u ma jagħtix stampa ċara biżżejjed tal-motivazzjoni ta’
tali miżuri, huwiex invalidu peress illi jivvjola l-Artikolu 253 tat-Trattat;
2) Jekk ir-Regolament [...], inkwantu fil-Premessi tiegħu ma jindikax
adegwatament [minn naħa] l-eżistenza ta’ theddida serja għall-konservazzjoni
ta’ riżorsi akwatiċi ħajjin jew għall-ekosistema tal-baħar b’riżultat ta’ attivitajiet
tas-sajd u [min-naħa l-oħra] il-bżonn li tittieħed azzjoni immedjata, huwiex
invalidu peress illi jivvjola l-Artikolu 7(1) tar-Regolament [bażiku];
3) Jekk ir-Regolament [...] huwiex invalidu inkwantu l-miżuri li ttieħdu jċaħħdu
lil operaturi Komunitarji bħas-soċjetà rikorrenti mill-aspettattivi leġittimi
tagħhom mibnija fuq il-bażi tal-Ewwel Artikolu tar-Regolament [Nru 446/2008]
tat-Tieni Artikolu tar-Regolament [bażiku];
4) Jekk l-Artikolu 3 tar-Regolament [...] huwiex invalidu minħabba li jivvjola
l-prinċipju tal-proporzjonalità inkwantu jfisser illi[, fl-ewwel lok] ebda operatur
Komunitarju ma jista’ jġestixxi attività ta’ ħatt fl-art jew tqegħid f ’gaġeġ ta’ tonn
bl-iskop li jkabbar u jsemmen l-istess anke rispettivament għal tonn maqbud
preċedentement u għalhekk perfettament f ’konformità mar-Regolament [...]
u[, fit-tieni lok] ebda operatur Komunitarju ma jista’ jisvolġi dawn l-attivitajiet
rispettivament għal tonn maqbud minn sajjieda li l-bastimenti tagħhom ma
jtajrux il-bandiera ta’ xi wieħed mill-Istati Membri elenkati fl-Ewwel Artikolu tarRegolament [...] anke jekk dan it-tonn ikun ġie maqbud konformement malkwoti stabiliti taħt [l-ICCAT];
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5) Jekk ir-Regolament [...] huwiex invalidu minħabba li jivvjola l-prinċipju talproporzjonalità inkwantu l-Kummissjoni naqset milli turi illi l-miżura li kienet
sejra tieħu kienet sejra tikkontribwixxi għat-tkabbir mill-ġdid tal-ħażna tat-tonn;
6) Jekk ir-Regolament [...], inkwantu jagħmel distinzjoni bejn purse seiners taħt
il-bandiera Spanjola u dawk taħt il-bnadar tal-Greċja, l-ltalja, Franza, Ċipru
u Malta, u inkwantu jagħmel distinzjoni bejn dawn is-sitt Stati Membri u Stati
Membri oħra, huwiex invalidu minħabba li l-miżuri adottati huma irraġonevoli
u diskriminatorji fuq il-bażi tan-nazzjonalità kontra l-Artikolu 12 [KE];
7) Jekk ir-Regolament [...], inkwantu l-partijiet interessati u l-Istati Membri
ma ngħataw ebda ċans li jagħmlu s-sottomissjonijiet tagħhom qabel it-teħid
tad-deċiżjoni, huwiex invalidu minħabba li l-prinċipji tal-ġustizzja kif protetti
permezz tal-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni
Ewropea ma ġewx rispettati;
8) Jekk ir-Regolament [...], inkwantu l-partijiet interessati u l-Istati Membri ma
ngħataw ebda ċans li jagħmlu s-sottomissjonijiet tagħhom qabel it-teħid taddeċiżjoni, huwiex invalidu minħabba li l-prinċipju tal-kuntradittorju (audi
alteram partem) bħala prinċipju ġenerali tad-Dritt Komunitarju ma ġiex
rispettat;
9) Jekk l-Artikolu 7(2) tar-Regolament [bażiku] huwiex invalidu minħabba li
l-prinċipju tal-kuntradittorju (audi alteram partem) bħala prinċipju ġenerali
tad-Dritt Komunitarju u/jew il-prinċipji tal-ġustizzja kif protetti permezz talArtikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ma ġewx
rispettati, u konsegwentement jekk ir-Regolament [...], minħabba li huwa ibbażat
fuq ir-Regolament [bażiku], huwiex invalidu;
10) Jekk, kemm-il darba jiġi deċiż mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet
Ewropej li r-Regolament [...] huwa validu, dan ir-Regolament għandux jiġi
interpretat fis-sens illi l-miżuri stabbiliti permezz tal-Artikolu 3 tal-istess
Regolament jipprojbixxu wkoll li operaturi Komunitarji jaċċettaw il-ħatt l-art,
it-tqegħid f ’gaġeġ għat-tismin jew għat-trobbija, jew it-trażbordi f ’ilmijiet jew
f ’portijiet tal-Komunità ta’ tonn maqbud fl-Oċean Atlantiku, fil-Lvant tallonġitudni 45 °W, u fil-Baħar Mediterran minn bastimenti li jtajru bandiera ta’ xi
Stat extra-Komunitarju u li jistadu bil-purse seines.”
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Fuq it-talba għall-organizzazzjoni ta’ miżuri istruttorji u/jew il-ftuħ mill-ġdid
tal-proċedura orali
34

Permezz ta’ att li wasal fir-Reġistru fid-19 ta’ Ottubru 2010, il-Kummissjoni
talbet lill-Qorti tal-Ġustizzja tordna miżuri istruttorji u/jew il-ftuħ mill-ġdid
tal-proċedura orali skont l-Artikoli 60 u 61 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti
tal-Ġustizzja.

35

Permezz ta’ att li wasal fir-Reġistru fis-27 ta’ Ottubru 2010, il-Kunsill indika li
kien qiegħed isostni t-talba tal-Kummissjoni.

36

F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li, skont l-Artikolu 61 tar-Regoli tal-Proċedura
tagħha, il-Qorti tal-Ġustizzja tista’ ex officio jew fuq proposta tal-Avukat
Ġenerali, jew inkella fuq talba tal-partijiet, tordna l-ftuħ mill-ġdid tal-proċedura
orali, jekk hija tqis li ma għandhiex biżżejjed informazzjoni jew li l-kawża
għandha tiġi deċiża fuq il-bażi ta’ argument li ma ġiex diskuss bejn il-partijiet
(ara, b’mod partikolari, is-sentenzi tas-26 ta’ Ġunju 2008, Burda, C-284/06,
Ġabra p. I-4571, punt 37, kif ukoll tat-8 ta’ Settembru 2009, Liga Portuguesa de
Futebol Profissional u Bwin International, C-42/07, Ġabra p. I-7633, punt 31).

37

Insostenn tat-talba tagħha, il-Kummissjoni tinvoka numru ta’ lmenti fir-rigward
tal-iżvolġiment tal-proċedura orali li, fil-fehma tagħha, jiġġustifikaw li l-Qorti
tal-Ġustizzja tordna miżuri istruttorji u/jew il-ftuħ mill-ġdid tal-proċedura orali
sabiex jiġu ċċarati l-fatti li fuqhom huwa bbażat ir-Regolament.

38

L-ewwel nett, filwaqt li l-lingwa tal-kawża hija l-Malti, ir-rappreżentant ta’
AJD Tuna esprima ruħu bit-Taljan, kif kien awtorizzat jagħmel mill-Qorti talĠustizzja mingħajr ma kienu informati l-Kunsill u l-Kummissjoni.

39

Dwar dan il-punt għandu jitfakkar li t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 29(2)
(ċ) tar-Regoli tal-Proċedura jippreċiża li, fuq talba ġustifikata minn waħda
mill-partijiet fil-kawża prinċipali, u wara li jinstemgħu l-parti l-oħra fil-kawża
prinċipali u l-Avukat Ġenerali, jista’ jiġi awtorizzat l-użu, għall-proċedura orali,
ta’ waħda mil-lingwi l-oħra msemmija fl-Artikolu 29(1) tal-imsemmija regoli.
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40

Permezz ta’ ittra li waslet fir-Reġistru tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-11 ta’ Frar 2010,
AJD Tuna talbet li tiġi awtorizzata tagħmel is-sottomissjonijiet orali tagħha blIngliż jew bit-Taljan. Permezz ta’ deċiżjoni tal-14 ta’ April 2010, wara li nstemgħu
l-partijiet l-oħra fil-kawża prinċipali u l-Avukat Ġenerali, il-President tat-Tieni
Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja awtorizza lil AJD Tuna tagħmel is-sottomissjonijiet
orali bit-Taljan. Peress li ma humiex partijiet fil-kawża prinċipali, il-Kunsill
u l-Kummissjoni ma ġewx informati dwar din l-awtorizzazzjoni.

41

Il-Kummissjoni ssostni wkoll li, matul is-seduta, wieħed mill-aġenti tagħha,
E. Depasquale, ma tħalliex iwieġeb għall-mistoqsijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja blIngliż minkejja li l-Kummissjoni kienet kisbet awtorizzazzjoni sabiex l-aġenti
tagħha jwieġbu b’din il-lingwa għall-mistoqsijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja.

42

Permezz ta’ ittra ffirmata minn K. Banks, E. Depasquale u D. Nardi, li waslet firReġistru tal-Qorti tal-Ġustizzja fid-19 ta’ April 2010, il-Kummissjoni talbet lill-Qorti
tal-Ġustizzja li K. Banks u D. Nardi jiġu awtorizzati jwieġbu għall-mistoqsijiet tal-Qorti
tal-Ġustizzja bl-Ingliż. Il-President tat-Tieni Awla laqa’ din it-talba fis-26 ta’ April 2010.

43

Peress li t-talba tal-Kummissjoni kienet saret biss fir-rigward ta’ K. Banks
u D. Nardi, l-awtorizzazzjoni sabiex il-mistoqsijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja
jitwieġbu bl-Ingliż ma setgħetx tikkonċerna lil E. Depasquale, minkejja li
l-awtorizzazzjoni kienet ifformulata f ’termini ġenerali.

44

Barra minn hekk, kif tindika l-Kummissjoni, peress li l-Malti huwa l-lingwa
materna ta’ E. Depasquale, dan tal-aħħar ma kellux diffikultajiet sabiex iwieġeb
b’din il-lingwa għall-mistoqsijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja.

45

Fir-rigward tal-kritika għall-kontenut tal-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali,
għandu jitfakkar li, skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 252 TFUE, l-Avukat
Ġenerali għandu d-dmir li jippreżenta fil-pubbliku, b’imparzjalità u b’indipendenza
sħiħa, konklużjonijiet motivati dwar il-kawżi li, skont l-Istatut tal-Qorti talĠustizzja tal-Unjoni Ewropea, jeżiġu l-intervent tiegħu. Fl-eżerċizzju ta’ dan ilkompitu huwa jista’, jekk ikun il-każ, jeżamina talba għal deċiżjoni preliminari billi
jqegħdha f’kuntest iktar wiesa’ minn dak strettament definit mill-qorti tar-rinviju
jew mill-partijiet fil-kawża prinċipali. Il-Qorti tal-Ġustizzja la hija marbuta bilkonklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali u lanqas bil-motivazzjoni li tagħti lok għallimsemmija konklużjonijiet (ara s-sentenza tal-11 ta’ Novembru 2010, Hogan
Lovells International, C-229/09, li għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġabra, punt 26).
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46

F’dan il-każ, il-Qorti tal-Ġustizzja tikkunsidra li għandha l-informazzjoni
neċessarja kollha sabiex tirrispondi għad-domandi magħmula mill-qorti
tar-rinviju.

47

Għaldaqstant, it-talba għal miżuri istruttorji u għall-ftuħ mill-ġdid tal-proċedura
orali għandha tiġi miċħuda.

Fuq id-domandi preliminari
Fuq is-seba’ sad-disa’ domandi
48

Permezz ta’ dawn id-domandi, li għandhom jiġu eżaminati flimkien u qabel
id-domandi l-oħra, il-qorti tar-rinviju qiegħda tistaqsi dwar il-validità tarRegolament kif ukoll dwar il-validità tal-Artikolu 7 tar-Regolament bażiku, li fuq
il-bażi tiegħu ġie adottat ir-Regolament. B’mod iktar preċiż, din il-qorti qiegħda
essenzjalment tistaqsi lill-Qorti tal-Ġustizzja jekk l-Artikolu 7(2) tar-Regolament
bażiku huwiex invalidu minħabba li ma jipprovdix il-possibbiltà għall-Istati
Membri u għall-partijiet ikkonċernati li jippreżentaw l-osservazzjonijiet tagħhom
lill-Kummissjoni meta din tkun qiegħda tikkunsidra, ex officio, li tadotta l-miżuri
ta’ emerġenza previsti fl-Artikolu 7(1) tar-regolament imsemmi, b’tali mod li
dan jammonta għal ksur tal-prinċipju ta’ kontradittorju u tal-prinċipji stabbiliti
fl-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (iktar ’il
quddiem il-“Karta”).

49

L-Artikolu 41 tal-Karta, li AJD Tuna qiegħda tinvoka l-ksur tiegħu, jistabbilixxi,
b’mod partikolari, id-dritt ta’ kull persuna li tinstema’ qabel ma tittieħed filkonfront tagħha miżura individwali li tolqotha b’mod negattiv. Minn dan
jirriżulta li din id-dispożizzjoni ma tkoprix il-proċess tat-tfassil ta’ atti ta’ portata
ġenerali.

50

Mid-definizzjoni mogħtija fl-Artikolu 288 TFUE jirriżulta li regolament huwa
att ta’ portata ġenerali, jorbot fl-intier tiegħu u huwa direttament applikabbli flIstati Membri kollha.

51

Il-kriterju li jiddistingwi regolament minn deċiżjoni huwa jekk l-att inkwistjoni huwiex
ta’ portata ġenerali jew le (ara, b’mod partikolari, id-digriet tat-12 ta’ Lulju 1993,
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Gibraltar u Gibraltar Development vs Il-Kunsill, C-168/93, Ġabra p. I-4009, punt 11).
Att ikollu portata ġenerali jekk japplika għal sitwazzjonijiet iddeterminati b’mod
oġġettiv u jekk jipproduċi effetti legali fir-rigward ta’ kategoriji ta’ persuni koperti
b’mod ġenerali u astratt (ara, b’mod partikolari, is-sentenza tas-6 ta’ Ottubru 1982,
Alusuisse Italia vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni, 307/81, Ġabra p. 3463, punt 9).
52

L-Artikolu 7(1) tar-Regolament bażiku jagħti lill-Kummissjoni s-setgħa tadotta
miżuri sabiex telimina theddid serju għall-konservazzjoni ta’ riżorsi akwatiċi
ħajjin jew għall-ekosistema tal-baħar meta dan it-theddid ikun riżultat talattivitajiet tas-sajd. Għalhekk, il-miżuri adottati jolqtu lill-operaturi ekonomiċi
fis-settur tas-sajd f ’żona partikolari u għal speċi ħajja partikolari. Dan ifisser
li l-miżura ta’ emerġenza ma tiġix adottata fid-dawl tal-interessi tal-operaturi
ekonomiċi iżda bil-għan waħdieni li jiġu kkonservati r-riżorsi akwatiċi ħajjin
u l-ekosistema tal-baħar. Ir-regolamenti adottati fuq il-bażi tal-imsemmi
Artikolu 7(1) japplikaw għal sitwazzjonijiet iddeterminati b’mod oġġettiv
u jipproduċu effetti legali fir-rigward ta’ kategoriji ta’ persuni koperti b’mod
ġenerali u astratt, fis-sens tal-ġurisprudenza mfakkra fil-punt preċedenti ta’ din
is-sentenza.

53

Minn dawn il-kunsiderazzjonijiet jirriżulta li l-Artikolu 7(2) tar-Regolament
bażiku ma huwiex invalidu sa fejn ma jipprovdix, matul il-proċess ta’ adozzjoni
tal-miżuri ta’ emerġenza previsti fl-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-regolament, għallpossibbiltà li jinġabru l-osservazzjonijiet tal-operaturi li jistgħu jintlaqtu minn
dawn il-miżuri.

54

Barra minn hekk, l-Artikolu 47 tal-Karta, sa fejn jipprovdi li kull persuna li
d-drittijiet u l-libertajiet tagħha ggarantiti mid-dritt tal-Unjoni jkunu ġew vjolati
għandha d-dritt għal rimedju effettiv quddiem qorti, jafferma mill-ġdid il-prinċipju
ta’ protezzjoni ġudizzjarja effettiva, li jikkostitwixxi prinċipju ġenerali tad-dritt
Komunitarju li jirriżulta mit-tradizzjonijiet kostituzzjonali komuni għall-Istati
Membri (ara s-sentenzi tat-13 ta’ Marzu 2007, Unibet, C-432/05, Ġabra p. I-2271,
punt 37, kif ukoll tat-3 ta’ Settembru 2008, Kadi u Al Barakaat International
Foundation vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni, C-402/05 P u C-415/05 P, Ġabra p.
I-6351, punt 335).

55

Sa fejn il-qorti tar-rinviju ma hijiex qiegħda tistaqsi lill-Qorti tal-Ġustizzja dwar
l-eventwali nuqqas ta’ rispett tad-dritt għal rimedju effettiv quddiem qorti iżda
dwar in-nuqqas ta’ possibbiltà għall-partijiet ikkonċernati u għall-Istati Membri li
jressqu l-osservazzjonijiet bil-miktub tagħhom qabel ma l-Kummissjoni tadotta
57

MALTA U L-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-UNJONI EWROPEA

miżuri ta’ emerġenza skont l-Artikolu 7(1) tar-Regolament bażiku, l-Artikolu 47
tal-Karta ma huwiex applikabbli.
56

Għaldaqstant, ir-risposta li għandha tingħata għas-seba’ sad-disa’ domandi hija
li mill-eżami tad-domandi magħmula ma jirriżulta ebda element ta’ natura li
jaffettwa l-validità tar-Regolament jew il-validità tal-Artikolu 7(2) tar-Regolament
bażiku fid-dawl tal-prinċipju ta’ kontradittorju u tal-prinċipju ta’ protezzjoni
ġudizzjarja effettiva.

Fuq l-ewwel u t-tieni domandi
57

Permezz ta’ dawn id-domandi, li għandhom jiġu eżaminati flimkien, il-qorti tarrinviju qiegħda essenzjalment tistaqsi lill-Qorti tal-Ġustizzja jekk ir-Regolament
jissodisfax l-obbligu ta’ motivazzjoni li jinsab fl-Artikolu 296(2) TFUE u, b’mod
partikolari, jekk din il-motivazzjoni tistabbilixxix biżżejjed il-kundizzjonijiet li fihom
il-Kummissjoni tista’ taġixxi fuq il-bażi tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament bażiku.

58

Għandu jitfakkar li, skont ġurisprudenza stabbilita, il-motivazzjoni meħtieġa
mill-Artikolu 296(2) TFUE għandha tkun adattata għan-natura tal-att inkwistjoni
u għandha tindika b’mod ċar u inekwivoku r-raġunament tal-istituzzjoni, li tkun
l-awtriċi tal-att, b’mod li l-persuni kkonċernati jkunu jistgħu jidentifikaw ilġustifikazzjonijiet tal-miżura meħuda u b’mod li l-qorti kompetenti tkun tista’
teżerċita l-istħarriġ tagħha. Ma huwiex meħtieġ li l-motivazzjoni tispeċifika
l-punti ta’ fatt u ta’ liġi rilevanti kollha, sa fejn il-kwistjoni ta’ jekk il-motivazzjoni
ta’ att tissodisfax ir-rekwiżiti tal-Artikolu 296(2) TFUE ma għandhiex tiġi
evalwata biss fid-dawl tal-formulazzjoni tal-att, iżda wkoll fid-dawl tal-kuntest
tiegħu u tal-ġabra ta’ regoli legali li jirregolaw il-qasam ikkonċernat (ara, f ’dan
is-sens, b’mod partikolari, is-sentenzi tat-12 ta’ Diċembru 2002, Il-Belġju vs IlKummissjoni, C-5/01, Ġabra p. I-11991, punt 68; tal-15 ta’ Lulju 2004, Spanja
vs Il-Kummissjoni, C-501/00, Ġabra p. I-6717, punt 73, u tal-5 ta’ Marzu 2009,
Franza vs Il-Kunsill, C-479/07, punt 49).

59

Minn ġurisprudenza stabbilita jirriżulta wkoll li l-portata tal-obbligu ta’
motivazzjoni tiddependi min-natura tal-att inkwistjoni u li, fir-rigward ta’ atti
li jkollhom portata ġenerali, il-motivazzjoni tista’ sempliċement tindika, minn
naħa, is-sitwazzjoni globali li wasslet għall-adozzjoni tiegħu u, min-naħa
l-oħra, l-għanijiet ġenerali li dan l-att huwa intiż li jilħaq. F’dan il-kuntest,
il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat, b’mod partikolari, li jkun eċċessiv li tkun
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meħtieġa motivazzjoni speċifika għad-diversi għażliet tekniċi magħmula jekk
l-att ikkontestat jirrifletti l-qofol tal-għan segwit mill-istituzzjoni (ara, b’mod
partikolari, is-sentenzi tas-7 ta’ Novembru 2000, Il-Lussemburgu vs Il-Parlament
u Il-Kunsill, C-168/98, Ġabra p. I-9131, punt 62; tad-9 ta’ Settembru 2003, Kik vs
UASI, C-361/01 P, Ġabra p. I-8283, punt 102, kif ukoll tad-9 ta’ Settembru 2004,
Spanja vs Il-Kummissjoni, C-304/01, Ġabra p. I-7655, punt 51).
60

Il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet ukoll li l-obbligu ta’ motivazzjoni previst flArtikolu 296(2) TFUE jikkostitwixxi formalità sostanzjali li għandha tiġi
distinta mill-kwistjoni tal-fondatezza tal-motivazzjoni, kwistjoni li taqa’ taħt
il-legalità fil-mertu tal-att kontenzjuż (ara, f ’dan is-sens, is-sentenzi tad-19 ta’
Settembru 2002, Spanja vs Il-Kummissjoni, C-113/00, Ġabra p. I-7601, punt 47,
u Franza vs Il-Kunsill, iċċitata iktar ’il fuq, punt 50).

61

Fid-dawl tal-prinċipji li għadhom kemm ġew imfakkra, għandu jiġi mistħarreġ
jekk ir-Regolament jissodisfax il-kundizzjonijiet ta’ motivazzjoni meħtieġa millArtikolu 296(2) TFUE.

62

Ir-Regolament ġie adottat fuq il-bażi tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament bażiku.
Skont din id-dispożizzjoni, il-Kummissjoni tista’, b’mod partikolari ex officio,
tadotta miżuri ta’ emerġenza taħt tliet kundizzjonijiet. L-ewwel nett, huwa
meħtieġ li jkun hemm theddida serja għall-konservazzjoni tar-riżorsi akwatiċi
ħajjin jew għall-ekosistema tal-baħar. It-tieni nett, din it-theddida għandha tkun
ir-riżultat ta’ attivitajiet tas-sajd. Fl-aħħar nett, għandu jkun hemm bżonn ta’
azzjoni immedjata sabiex titwaqqaf it-theddida msemmija.

63

Fir-rigward tal-ġustifikazzjoni tal-eżistenza ta’ theddida serja għall-konservazzjoni
tal-istokkijiet tat-tonn, il-premessi 1 sa 3 tar-Regolament ifakkru l-importanza tatTAC iffissati għat-tonn fil-kuntest tal-pjan pluriennali għall-irkupru tal-istokk ta’
dan il-ħut. Barra minn hekk, mill-premessa 6 tar-Regolament jirriżulta li t-tagħrif
miksub mill-ispetturi tal-Kummissjoni juri li l-opportunitajiet ta’ sajd allokati lillbastimenti li jistadu bil-purse seines kienu fir-riskju li jiġu eżawriti qabel it-tmiem
normali tal-istaġun tas-sajd. Minn dan jirriżulta li l-Kummissjoni ssodisfat l-obbligu
ta’ motivazzjoni tar-Regolament fir-rigward tal-eżistenza ta’ theddida serja għallkonservazzjoni tal-istokk tat-tonn fl-Atlantiku tal-Lvant u fil-Mediterran.

64

Fir-rigward tal-ġustifikazzjoni fir-rigward tat-theddida għall-konservazzjoni ta’ dan
l-istokk li tirriżulta mill-attivitajiet ta’ sajd mill-bastimenti li jistadu bil-purse seines
59
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kif ukoll mill-ħatt sussegwenti ta’ dan il-ħut mingħand l-operaturi Komunitarji,
jirriżulta, minn naħa, mill-premessa 7 tar-Regolament, li l-Kumitat Xjentifiku talICCAT jikkunsidra li l-kapaċità żejda ta’ sajd ta’ dawn il-bastimenti hija l-fattur
ewlieni li jista’ jwassal għall-kollass tal-istokk tat-tonn fl-Atlantiku tal-Lvant
u fil-Mediterran.
65

Min-naħa l-oħra, mill-premessa 8 tar-Regolament jirriżulta li t-tagħrif li għandha
l-Kummissjoni juri li l-Istati Membri ma osservawx konformità sħiħa marrekwiżiti stabbiliti fir-Regolament Nru 1559/2007, li l-għan tagħhom huwa li jiġi
żgurat l-irkupru tal-istokk tat-tonn fl-Atlantiku tal-Lvant u fil-Mediterran.

66

F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li l-osservanza tal-obbligi li għandhom l-Istati Membri
taħt ir-regoli tal-Unjoni hija imperattiva sabiex jiġu żgurati l-protezzjoni tar-riżorsi tassajd, il-konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u l-isfruttar sostenibbli tagħhom
f’kundizzjonijiet ekonomiċi u soċjali adegwati (ara, fir-rigward tan-nuqqas ta’ osservanza
tas-sistema ta’ kwoti għall-istaġuni tas-sajd tal-1991 sal-1996, is-sentenza tal-25 ta’
April 2002, Il-Kummissjoni vs Franza, C-418/00 u C-419/00, Ġabra p. I-3969, punt 57).

67

Fid-dawl ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet, jidher li l-motivazzjoni tar-Regolament
turi suffiċjentement li kienet tirriżulta theddida serja għall-konservazzjoni talistokk tat-tonn fl-Atlantiku tal-Lvant u fil-Mediterran mill-attività ta’ sajd talbastimenti li jistadu bil-purse seines kif ukoll mill-ħatt sussegwenti ta’ dan il-ħut
mingħand l-operaturi Komunitarji.

68

Fl-aħħar nett, fir-rigward tal-urġenza li kien hemm sabiex jittieħdu dawn il-miżuri,
il-premessa 4 tar-Regolament tfakkar li l-politika komuni tas-sajd hija intiża li tiżgura
l-vijabbiltà fit-tul tas-settur tas-sajd permezz ta’ sfruttar sostenibbli tar-riżorsi
akwatiċi ħajjin, ibbażat fuq l-osservanza tal-prinċipju ta’ prekawzjoni. Ir-riferiment
għall-għan segwit mill-Unjoni u l-konstatazzjoni ta’ eżawriment imminenti talkwoti tas-sajd allokati lill-bastimenti li jistadu bil-purse seines, fi kwalunkwe każ
qabel it-tmiem normali tal-istaġun tas-sajd, jikkostitwixxu motivazzjoni suffiċjenti
tal-urġenza li biha kellha taġixxi l-Kummissjoni inkonformità mal-prinċipju ta’
prekawzjoni.

69

Għaldaqstant, ir-risposta li għandha tingħata għall-ewwel u t-tieni domandi
hija li mill-eżami tad-domandi magħmula ma rriżulta ebda element ta’ natura
li jaffettwa l-validità tar-Regolament fid-dawl tar-rekwiżit ta’ motivazzjoni li
jirriżulta mill-Artikolu 296(2) TFUE.
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Fuq it-tielet domanda
70

Permezz ta’ din id-domanda, il-qorti tar-rinviju qiegħda essenzjalment tistaqsi
lill-Qorti tal-Ġustizzja jekk ir-Regolament huwiex invalidu sa fejn il-miżuri
previsti minnu jċaħħdu lill-operaturi Komunitarji mill-aspettattivi leġittimi li
huma kienu bnew fuq l-iffissar tal-kwoti tas-sajd għat-tonn, b’mod partikolari
mir-Regolament Nru 446/2008.

71

Għandu jitfakkar li d-dritt li tiġi invokata l-protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi
japplika għal kull individwu li jkun jinsab f ’sitwazzjoni li minnha jirriżulta
li l-amministrazzjoni Komunitarja ħolqitlu tamiet ġustifikati (ara, f ’dan issens, is-sentenzi tal-11 ta’ Marzu 1987, Van den Bergh en Jurgens u Van Dijk
Food Products (Lopik) vs KEE, 265/85, Ġabra p. 1155, punt 44, kif ukoll tal15 ta’ Lulju 2004, Di Lenardo u Dilexport, C-37/02 u C-38/02, Ġabra p. I-6911,
punt 70).

72

Informazzjoni preċiża, inkundizzjonata, koerenti u li toriġina minn sorsi
awtorizzati u affidabbli tikkostitwixxi assigurazzjoni li tista’ toħloq tali tamiet,
irrispettivament mill-forma li fiha tiġi kkomunikata (ara s-sentenza tas-16 ta’
Diċembru 2010, Kahla Thüringen Porzellan vs Il-Kummissjoni, C-537/08 P, li
għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġabra, punt 63). Għall-kuntrarju, ħadd ma jista’
jinvoka ksur ta’ dan il-prinċipju fin-nuqqas ta’ assigurazzjonijiet preċiżi mogħtija
lilu mill-amministrazzjoni (ara s-sentenzi tat-22 ta’ Ġunju 2006, Il-Belġju
u Forum 187 vs Il-Kummissjoni, C-182/03 u C-217/03, Ġabra p. I-5479, punt 147,
kif ukoll tal-25 ta’ Ottubru 2007, Komninou et vs Il-Kummissjoni, C-167/06 P,
punt 63).

73

Bl-istess mod, meta operatur ekonomiku prudenti u informat ikun f ’pożizzjoni
li jipprevedi l-adozzjoni ta’ miżura Komunitarja ta’ natura li tolqot l-interessi
tiegħu, dan l-operatur ma jistax jinvoka l-benefiċċju ta’ tali prinċipju meta din
il-miżura tiġi adottata (ara s-sentenzi ċċitati iktar ’il fuq Van den Bergh en
Jurgens u Van Dijk Food Products (Lopik) vs KEE, punt 44, kif ukoll Il-Belġju
u Forum 187 vs Il-Kummissjoni, punt 147).

74

Kif issostni ġustament il-Kummissjoni, l-operaturi Komunitarji ma rċevew ebda
assigurazzjoni mill-Kummissjoni fis-sens li huma kienu ser jirċievu l-kwantità
kollha ta’ tonn li fir-rigward tagħha kienu kkonkludew kuntratti mas-sajjieda.
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75

Barra minn hekk, il-possibbiltà li jittieħdu miżuri li jkollhom l-effett li jwaqqfu
l-istaġun tas-sajd qabel id-data normali hija prevista, b’mod partikolari, flArtikoli 7(1) u 26(4) tar-Regolament bażiku. L-operaturi Komunitarji, li l-attività
tagħhom tikkonsisti fix-xiri ta’ tonn għall-finijiet tat-trobbija u tat-tismin, ma
jistgħux jinvokaw il-benefiċċju tal-protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi peress li
jistgħu jipprevedu li tali miżuri jistgħu jiġu adottati.

76

Għaldaqstant, ir-risposta li għandha tingħata għat-tielet domanda hija li milleżami tad-domanda magħmula ma rriżulta ebda element ta’ natura li taffettwa
l-validità tar-Regolament fid-dawl tal-prinċipju ta’ protezzjoni tal-aspettattivi
leġittimi.

Fuq ir-raba’ u l-ħames domandi
77

Permezz ta’ dawn id-domandi, il-qorti tar-rinviju qiegħda essenzjalment
tistaqsi lill-Qorti tal-Ġustizzja jekk ir-Regolament imurx kontra l-prinċipju ta’
proporzjonalità sa fejn jipprevedi, b’effett minn data partikolari, il-projbizzjoni
għall-operaturi Komunitarji li jaċċettaw il-ħatt jew it-tqegħid f ’gaġeġ għallfinijiet tat-tismin jew tat-trobbija ta’ tonn anki jekk dan ikun inqabad qabel
din id-data jew minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta’ Stati terzi. Il-qorti tarrinviju tistaqsi wkoll dwar in-natura adegwata tal-miżuri adottati permezz tarRegolament sabiex jintlaħaq l-għan tal-irkupru tal-istokk tat-tonn.

78

Fir-rigward tad-data tal-qbid tat-tonn kopert mill-projbizzjoni tal-ħatt, għandu
jiġi osservat li mill-premessa 10 tar-Regolament jirriżulta li l-projbizzjoni
imposta fuq l-operaturi Komunitarji fir-rigward tal-ħatt, tat-tqegħid f ’gaġeġ
għall-finijiet tat-tismin jew tat-trobbija kif ukoll tat-trażbordi fl-ibħra jew filportijiet Komunitarji ta’ tonn maqbud minn bastimenti li jistadu bil-purse
seines fl-Oċean Atlantiku, fil-Lvant tal-lonġitudni 45 °W, u fil-Baħar Mediterran,
kienet imposta sabiex tissaħħaħ l-effikaċja tal-miżuri li jipprojbixxu s-sajd
u għalhekk hija biss aċċessorja għal dawn il-miżuri. Għaldaqstant, l-Artikolu 3
tar-Regolament għandu jinqara, fid-dawl tal-Artikoli 1 u 2 tal-istess regolament,
fis-sens li l-projbizzjoni imposta fuq l-operaturi ma tikkonċernax it-tonn
maqbud qabel is-16 ta’ Ġunju 2008 jew it-23 ta’ Ġunju 2008, skont il-bandiera
tal-bastiment, irrispettivament mid-data tal-ħatt tiegħu.

79

Mill-bqija, għandu jitfakkar li l-prinċipju ta’ proporzjonalità, li jagħmel parti
mill-prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni, jeżiġi li l-mezzi implementati
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permezz ta’ dispożizzjoni tad-dritt tal-Unjoni jkunu adegwati sabiex jintlaħaq
l-għan segwit u li dawn il-mezzi ma jmorrux lil hinn minn dak li huwa
neċessarju sabiex jintlaħaq dan l-għan (ara, f ’dan is-sens, is-sentenzi tal-14 ta’
Diċembru 2004, Swedish Match, C-210/03, Ġabra p. I-11893, punt 47, kif ukoll
tas-7 ta’ Lulju 2009, S.P.C.M. et, C-558/07, Ġabra p. I-5783, punt 41).
80

Skont ġurisprudenza stabbilita, f’dan il-qasam tal-agrikoltura, li jinkludi s-sajd,
il-leġiżlatur tal-Unjoni għandu setgħa diskrezzjonali wiesgħa li tikkorrispondi
għar-responsabbiltajiet politiċi mogħtija lilu taħt l-Artikoli 40 TFUE sa 43 TFUE.
Għaldaqstant, l-istħarriġ tal-qorti għandu jkun limitat għal verifika ta’ jekk ilmiżura inkwistjoni hijiex ivvizzjata bi żball manifest jew b’użu ħażin ta’ poter
u ta’ jekk l-awtorità inkwistjoni qabżitx b’mod manifest il-limiti tas-setgħa
diskrezzjonali tagħha (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tat-12 ta’ Lulju 2001, Jippes
et, C-189/01, Ġabra p. I-5689, punt 80; tad-9 ta’ Settembru 2004, Spanja vs IlKummissjoni, iċċitata iktar ’il fuq, punt 23, kif ukoll tat-23 ta’ Marzu 2006,
Unitymark u North Sea Fishermen’s Organisation, C-535/03, Ġabra p. I-2689,
punt 55).

81

Fir-rigward tal-istħarriġ ġudizzjarju tal-kundizzjonijiet tal-implementazzjoni ta’
dan il-prinċipju, fid-dawl tas-setgħa diskrezzjonali wiesgħa li għandu l-leġiżlatur
tal-Unjoni fil-qasam tal-politika agrikola komuni, li jinkludi s-sajd, hija biss innatura manifestament inadegwata ta’ miżura adottata f ’dan il-qasam, fir-rigward
tal-għan li l-istituzzjoni kompetenti jkollha l-intenzjoni ssegwi, li tista’ taffettwa
l-legalità ta’ tali miżura (ara, f ’dan is-sens, is-sentenza Unitymark u North Sea
Fishermen’s Organisation, iċċitata iktar ’il fuq, punt 57 u l-ġurisprudenza ċċitata).

82

Għaldaqstant, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha tivverifika jekk il-projbizzjoni
imposta fuq l-operaturi Komunitarji fir-rigward tal-ħatt, tat-tqegħid f ’gaġeġ
għall-finijiet tat-tismin jew tat-trobbija kif ukoll tat-trażbordi fl-ilmijiet jew
fil-portijiet Komunitarji ta’ tonn maqbud mis-16 jew mit-23 ta’ Ġunju 2008,
minn bastimenti li jistadu bil-purse seines fl-Oċean Atlantiku, fil-Lvant tallonġitudni 45 °W, u fil-Baħar Mediterran, kinitx manifestament inadegwata.

83

Meta adotta r-Regolament Nru 1559/2007, l-għan tal-Kunsill kien li jimplementa
l-pjan ta’ rkupru għat-tonn irrakkomandat mill-ICCAT. Dan l-irkupru għandu
jitwettaq, kif inhu mfakkar fil-premessa 3 ta’ dan ir-regolament, permezz ta’
tnaqqis progressiv tat-TAC. Dawn tal-aħħar, li l-kwantità tagħhom hija mfakkra
fl-Artikolu 3 ta’ dan ir-regolament, huma maqsuma bejn l-Unjoni u l-partijiet
kontraenti l-oħra tal-ICCAT. Għaldaqstant, l-osservanza tal-kwoti allokati
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lill-Istati Membri hija neċessarja sabiex jintlaħaq l-għan tal-irkupru tal-istokk
tat-tonn. Għalhekk, il-miżuri li jipprojbixxu s-sajd meħuda mill-Kummissjoni
fir-Regolament minħabba li l-eżawriment tal-kwoti kien imminenti ma humiex
manifestament inadegwati.
84

Bl-istess mod, il-projbizzjoni imposta fuq l-operaturi Komunitarji fir-rigward
tal-ħatt, tat-tqegħid f ’gaġeġ għall-finijiet tat-tismin jew tat-trobbija kif ukoll tattrażbordi fl-ilmijiet jew fil-portijiet Komunitarji ta’ tonn maqbud mis-16 jew
mit-23 ta’ Ġunju 2008, irrispettivament mill-bandiera tal-bastiment li jistad bilpurse seines u li jkun qabad dan it-tonn, ma hijiex manifestament inadegwata
sa fejn tippermetti wkoll li jintlaħaq l-għan li jiġu osservati t-TAC, li t-tnaqqis
tagħhom għandu jwassal, fl-aħħar mill-aħħar, għall-irkupru tal-istokk tat-tonn.

85

Għaldaqstant, ir-risposta li għandha tingħata għar-raba’ u l-ħames domandi
hija li mill-eżami tad-domandi magħmula ma rriżulta ebda element ta’ natura li
jaffettwa l-validità tar-Regolament fid-dawl tal-prinċipju ta’ proporzjonalità.

Fuq is-sitt domanda
86

Permezz ta’ din id-domanda, il-qorti tar-rinviju qiegħda essenzjalment tistaqsi
lill-Qorti tal-Ġustizzja jekk ir-Regolament huwiex invalidu minħabba li jagħmel
distinzjoni, minn naħa, bejn il-bastimenti li jistadu bil-purse seines u li jtajru
l-bandiera Spanjola jew huma rreġistrati f ’dan l-Istat Membru (iktar ’il quddiem
il-“purse seiners Spanjoli”) u dawk li jtajru l-bandiera Maltija, Griega, Franċiża,
Taljana u Ċiprijotta jew huma rreġistrati f ’dawn l-Istati Membri (iktar ’il quddiem
il-“purse seiners l-oħra”) u, min-naħa l-oħra, bejn dawn is-sitt Stati Membri
u l-Istati Membri l-oħra u minħabba li, għalhekk, joħloq diskriminazzjoni
bbażata fuq iċ-ċittadinanza bi ksur tal-Artikolu 12 KE.

87

Għandu jiġi ppreċiżat li r-Regolament jikkonċerna biss il-bastimenti li jistadu
għat-tonn bil-purse seines u ma jikkonċernax is-sajd għat-tonn b’metodi oħra ta’
sajd, b’mod partikolari b’metodi artiġjanali.

88

L-osservanza tal-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni teħtieġ li sitwazzjonijiet
paragunabbli ma jiġux ittrattati b’mod differenti u li sitwazzjonijiet differenti ma
jiġux ittrattati bl-istess mod sakemm tali trattament ma jkunx oġġettivament
ġustifikat (ara, b’mod partikolari, is-sentenzi tas-17 ta’ Ottubru 1995, Fishermen’s
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Organisations et, C-44/94, Ġabra p. I-3115, punt 46; tat-30 ta’ Marzu 2006,
Spanja vs Il-Kunsill, C-87/03 u C-100/03, Ġabra p. I-2915, punt 48, kif ukoll tat-8
ta’ Novembru 2007, Spanja vs Il-Kunsill, C-141/05, Ġabra p. I-9485, punt 40).
89

Qabel kollox, għandu jiġi kkonstatat li l-Istati Membri li ma humiex koperti
mir-Regolament kienu f ’sitwazzjoni differenti mill-Istati Membri l-oħra. Fil-fatt,
fir-rigward tas-sena 2008, ebda bastiment li jistad bil-purse seines u li jtajjar
il-bandiera tal-Istati Membri li ma jissemmewx fir-Regolament ma kien ġie
awtorizzat, skont l-Artikolu 12(1) tar-Regolament Nru 1559/2007, jistad għattonn fl-Atlantiku tal-Lvant u fil-Mediterran.

90

Fir-rigward tal-Istati Membri koperti mir-Regolament, il-Kummissjoni
awtorizzat lill-purse seiners Spanjoli jistadu għat-tonn fl-Oċean Atlantiku, filLvant tal-lonġitudni 45 °W, u fil-Baħar Mediterran, iżommuh abbord, iqiegħduh
f ’gaġeġ għall-finijiet tat-tismin jew tat-trobbija, jittrażbordawh, jittrasferuh kif
ukoll iħottuh sat-23 ta’ Ġunju 2008, filwaqt li dawn l-attivitajiet kienu pprojbiti
għall-purse seiners l-oħra sa mis-16 ta’ Ġunju 2008.

91

Permezz ta’ dan l-istess regolament, il-Kummissjoni awtorizzat lill-operaturi
Komunitarji jaċċettaw il-ħatt, it-tqegħid f ’gaġeġ għall-finijiet tat-tismin jew tattrobbija kif ukoll it-trażbord ta’ tonn maqbud f ’din iż-żona sat-23 ta’ Ġunju 2008
mill-purse seiners Spanjoli filwaqt li dawn l-attivitajiet kienu pprojbiti fir-rigward
tat-tonn maqbud mill-purse seiners l-oħra sa mis-16 ta’ Ġunju 2008.

92

Ir-Regolament għalhekk ittratta b’mod differenti lil dawn iż-żewġ kategoriji ta’
bastimenti skont il-bandiera jew l-Istat ta’ reġistrazzjoni tagħhom kif ukoll lilloperaturi Komunitarji skont jekk kinux innegozjaw mal-purse seiners Spanjoli
jew le. Għandu jiġi vverifikat jekk kienx hemm raġunijiet oġġettivi li jiġġustifikaw
din id-differenza fit-trattament.

93

Għandu jitfakkar li l-elementi li jikkaratterizzaw sitwazzjonijiet differenti
u n-natura komparabbli tagħhom għandhom, b’mod partikolari, jiġu
ddeterminati u evalwati fid-dawl tas-suġġett u tal-għan tal-att tal-Unjoni li
jistabbilixxi d-distinzjoni inkwistjoni (ara, b’analoġija, is-sentenzi tas-16 ta’
Diċembru 2008, Arcelor Atlantique u Lorraine et, C-127/07, Ġabra p. I-9895,
punt 26, kif ukoll tat-18 ta’ Novembru 2010, Kleist, C-356/09, li għadha ma ġietx
ippubblikata fil-Ġabra, punt 34).
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94

Ir-Regolament ġie adottat fuq il-bażi tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament bażiku.
Skont din id-dispożizzjoni, u kif tfakkar fil-punt 62 ta’ din is-sentenza, ilKummissjoni tista’, b’mod partikolari ex officio, tadotta miżuri ta’ emerġenza taħt
tliet kundizzjonijiet. L-ewwel nett, huwa meħtieġ li jkun hemm theddida serja
għall-konservazzjoni tar-riżorsi akwatiċi ħajjin jew għall-ekosistema tal-baħar.
It-tieni nett, din it-theddida għandha tkun ir-riżultat ta’ attivitajiet tas-sajd. Flaħħar nett, għandu jkun hemm bżonn ta’ azzjoni immedjata sabiex titwaqqaf
it-theddida msemmija. Fir-rigward ta’ dan il-punt tal-aħħar, l-Artikolu 7(3) tarRegolament bażiku jippreċiża li dawn il-miżuri ta’ emerġenza għandhom jidħlu
fis-seħħ immedjatament.

95

Għalhekk, jirriżulta li, meta taġixxi fuq il-bażi tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament
bażiku, il-Kummissjoni għandha tapplika, skont l-Artikolu 2(1) ta’ dan ir-regolament,
“trattament kawt fit-teħid ta’ miżuri maħsuba biex iħarsu u jikkonservaw riżorsi
akwatiċi ħajjin”, trattament li skont din l-istess dispożizzjoni jikkostitwixxi mezz
adegwat sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-politika komuni tas-sajd.

96

Barra minn hekk, fl-implementazzjoni tal-miżuri meħuda fuq il-bażi talArtikolu 7 tar-Regolament bażiku, differenza fit-trattament tista’ tkun ġustifikata
jekk tippermetti li jintlaħqu aħjar l-għanijiet ta’ konservazzjoni tar-riżorsi
akwatiċi ħajjin jew ta’ protezzjoni tal-ekosistema tal-baħar.

97

Fir-rigward tar-Regolament, il-Kummissjoni kkunsidrat li kien hemm theddida
serja għall-konservazzjoni tal-istokk tat-tonn fiż-żona marittima koperta minn
dan ir-regolament u li din it-theddida kienet tirriżulta mill-attivitajiet ta’ sajd
tal-bastimenti li jistadu bil-purse seines. Fil-fatt, mill-premessa 7 tar-regolament
imsemmi jirriżulta, minn naħa, li hemm kapaċità żejda ta’ flotot ta’ bastimenti li
jistadu bil-purse seines u, min-naħa l-oħra, li l-kapaċità ta’ sajd ta’ kull bastiment
hija tant għolja li t-TAC seta’ jintlaħaq malajr ħafna, jekk mhux ukoll jinqabeż.

98

Sabiex tiġġustifika d-differenza fir-rigward tad-data tad-dħul fis-seħħ tal-miżura ta’
projbizzjoni għall-purse seiners Spanjoli, il-Kummissjoni sostniet li, fid-dawl tannumru żgħir tagħhom, dawn il-bastimenti ma kinux fir-riskju li jaqbżu l-kwota ta’
qbid mogħtija lilhom qabel it-23 ta’ Ġunju 2008 filwaqt li, fid-dawl tan-numru kbir
tagħhom, dan ir-riskju kien jeżisti sa mis-16 ta’ Ġunju 2008 għall-purse seiners l-oħra.

99

Kif sostniet ġustament il-Kummissjoni, hija ma waqqfitx l-attivitajiet ta’ sajd għattonn fuq il-bażi tal-Artikolu 26(4) tar-Regolament bażiku peress li tali miżura
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tissupponi li tkun ġiet eżawrita l-kwota mogħtija lil Stat Membru, li ma kienx il-każ
hawnhekk. L-għan li xtaqet tilħaq il-Kummissjoni kien sempliċement li twaqqaf
tip ta’ sajd, jiġifieri s-sajd permezz ta’ bastimenti li jistadu bil-purse seines, u dan
f’sitwazzjoni fejn il-kwota mogħtija lill-Istati Membri kienet għadha ma ntlaħqitx.
100 Fid-dawl tal-ispjegazzjonijiet mogħtija lill-Qorti tal-Ġustizzja, ma jidhirx li hemm
differenzi oġġettivi bejn il-bastimenti li jistadu bil-purse seines skont il-bandiera
tagħhom jew l-Istat Membru fejn huma rreġistrati, fir-rigward tal-kapaċitajiet
tagħhom li jistadu għat-tonn u fir-rigward tal-impatt tagħhom fuq l-eżawriment talistokkijiet ta’ din il-ħuta. La ntwera u lanqas ma ġie sostnut, fuq dan il-punt, li l-purse
seiners Spanjoli kienu differenti mill-purse seiners l-oħra koperti mir-Regolament.
101 Għalhekk, minkejja li l-Kummissjoni tindika li hija ma adottatx il-miżuri ta’
projbizzjoni minħabba r-riskju li jiġu eżawriti l-kwoti mogħtija lill-Istati Membri,
għandu jiġi kkonstatat li d-differiment għat-23 ta’ Ġunju 2008 tad-dħul fis-seħħ
tal-miżuri ta’ projbizzjoni għall-purse seiners Spanjoli huwa bbażat biss fuq irriskju li jiġu eżawriti l-kwoti, anki jekk b’riferiment biss għall-kwoti allokati lil
dawn il-purse seiners. Għaldaqstant, id-differenza fit-trattament li tirriżulta
minn dan id-differiment tidher li hija bbażata biss fuq il-proporzjon bejn innumru ta’ dawn il-purse seiners u l-kwota ta’ qbid ta’ tonn li kienet allokata
lilhom.
102 Minn dawn il-kunsiderazzjonijiet jirriżulta li, filwaqt li l-azzjoni tal-Kummissjoni
kienet intiża sabiex tevita l-kollass tal-istokk tat-tonn fl-Atlantiku tal-Lvant u filMediterran u filwaqt li l-Kummissjoni ttrattat b’mod differenti lill-bastimenti
li jistadu bil-purse seines meta mqabbla ma’ bastimenti oħra jew ma’ tagħmir
tas-sajd ieħor billi bbażat ruħha, kif jintqal fil-punt 98 ta’ din is-sentenza, fuq
il-kapaċità tagħhom li jeżawrixxu l-istokk tat-tonn, hija ddifferiet għat-23 ta’
Ġunju 2008 d-dħul fis-seħħ tal-miżuri ta’ projbizzjoni għall-purse seiners
Spanjoli billi bbażat ruħha biss fuq il-kapaċità teoretika tagħhom li jilħqu l-kwota
ta’ qbid tagħhom u mhux fuq il-kapaċità reali tagħhom li jaqbdu tonn.
103 Fil-fatt, kif osservat l-Avukat Ġenerali fil-punt 125 tal-konklużjonijiet tagħha,
mill-osservazzjonijiet bil-miktub tal-Kummissjoni jirriżulta li l-kwota ta’ kull
Stat Membru kienet maqsuma skont in-numru tal-bastimenti li jtajru l-bandiera
ta’ jew li huma rreġistrati f ’dan l-Istat. Matul is-sena 2008, il-131 bastiment li
jistadu bil-purse seines awtorizzati sabiex jistadu għat-tonn fl-Atlantiku talLvant u fil-Mediterran kienu maqsuma kif ġej: 1 Ċiprijott, 4 Maltin, 6 Spanjoli, 16
Griegi, 36 Franċiżi u 68 Taljani. Il-kwota individwali għall-purse seiners ta’ iktar
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minn 24 metru kienet ta’ bejn 110 u 120 tunnellata għall-purse seiners Franċiżi,
ta’ 52 tunnella għall-purse seiners Taljani u ta’ bejn 251 sa 352 tunnellata għallpurse seiners Spanjoli.
104 Il-Kummissjoni spjegat ukoll, matul is-seduta, li l-purse seiners Spanjoli
jistadu essenzjalment fiż-żona tal-Baleari u jibdew l-istaġun tas-sajd tagħhom
ġimgħa wara l-purse seiners l-oħra. Madankollu, il-Kummissjoni ssostanzjat
l-affermazzjonijiet tagħha biss permezz tad-dokument li jinsab fl-Anness 6
tal-osservazzjonijiet bil-miktub tagħha. Issa, minn dan id-dokument jirriżulta,
minn naħa, li l-purse seiners Spanjoli qabdu tonn fiż-żona tal-Baleari mill-inqas
sa mis-27 ta’ Mejju 2008 u, min-naħa l-oħra, li l-purse seiners Franċiżi jistadu flistess żona u fl-istess perijodu u li, għaldaqstant, is-sitwazzjoni tal-purse seiners
Spanjoli ma kinitx unika.
105 F’dan ir-rigward għandu jiġi osservat li l-Artikolu 5(2) tar-Regolament
Nru 1559/2007 jipprojbixxi s-sajd għat-tonn permezz ta’ bastimenti li jistadu
bil-purse seines fl-Atlantiku tal-Lvant u fil-Mediterran bejn l-1 ta’ Lulju u l-31
ta’ Diċembru, mingħajr ma hija prevista eċċezzjoni għall-purse seiners Spanjoli
minħabba li jibdew l-istaġun tas-sajd tagħhom iktar tard.
106 Minn dawn il-kunsiderazzjonijiet kollha jirriżulta li ma huwiex stabbilit li l-purse
seiners Spanjoli kienu f ’sitwazzjoni oġġettivament differenti minn dik tal-purse
seiners l-oħra koperti mir-Regolament, sitwazzjoni li kieku kienet tiġġustifika,
fir-rigward tagħhom, id-differiment għat-23 ta’ Ġunju 2008 tad-dħul fis-seħħ talmiżuri ta’ projbizzjoni sabiex jiġu protetti aħjar l-istokkijiet tat-tonn fl-Atlantiku
tal-Lvant u fil-Mediterran.
107 Għaldaqstant, filwaqt li kienet qiegħda taġixxi, fuq il-bażi tal-Artikolu 7(1) tarRegolament bażiku, bil-għan li telimina t-theddida ta’ kollass tal-istokk tat-tonn
tal-Atlantiku tal-Lvant u tal-Mediterran minħabba l-attività tal-bastimenti li
jistadu bil-purse seines, il-Kummissjoni ddifferiet sat-23 ta’ Ġunju 2008 id-dħul fisseħħ tal-miżuri ta’ projbizzjoni ta’ sajd għall-purse seiners Spanjoli biss, mingħajr
ma dan id-dewmien addizzjonali huwa oġġettivament ġustifikat fid-dawl tal-għan
imfittex.
108 Meta aġixxiet b’dan il-mod, il-Kummissjoni ttrattat b’mod differenti l-purse
seiners Spanjoli u l-purse seiners l-oħra mingħajr ma din id-differenza fittrattament hija oġġettivament ġustifikata. Minn dan isegwi li dan il-ksur
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tal-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni jaffettwa l-validità tar-Regolament sa fejn
il-purse seiners Spanjoli ġew awtorizzati jaqbdu tonn wara s-16 ta’ Ġunju 2008
u jżommu abbord, iqiegħdu f ’gaġeġ għall-finijiet tat-tismin jew tat-trobbija,
jittrażbordaw, jittrasferixxu u jħottu l-art dan it-tonn wara din id-data.
109 Fir-rigward tal-operaturi Komunitarji, dawk imsemmija fl-Artikolu 3(2) tarRegolament kienu kkonkludew kuntratti ta’ xiri ta’ tonn mal-purse seiners
Spanjoli u setgħu jaċċettaw il-ħatt, it-tqegħid f ’gaġeġ għall-finijiet tat-tismin jew
tat-trobbija kif ukoll it-trażbordi ta’ tonn maqbud minn dawn il-purse seiners
bejn is-16 ta’ Ġunju 2008 u t-23 ta’ Ġunju 2008.
110 Għall-kuntrarju, l-operaturi msemmija fl-Artikolu 3(1) tal-istess regolament u li,
bħal AJD Tuna, kienu kkonkludew tali kuntratti ma’ purse seiners oħra, kellhom
jirrifjutaw li jwettqu dawn l-operazzjonijiet fir-rigward tat-tonn maqbud minn
dawn il-purse seiners sa mis-16 ta’ Ġunju 2008. Dawn iż-żewġ kategoriji ta’
operaturi Komunitarji ġew ittrattati b’mod differenti u din id-differenza fittrattament hija l-konsegwenza diretta tad-differenza fit-trattament mhux
ġustifikata li minnha bbenefikaw il-purse seiners Spanjoli.
111 Fil-fatt, il-possibbiltà għall-operaturi Komunitarji li kienu kkonkludew kuntratti malpurse seiners Spanjoli li jaċċettaw il-ħatt, it-tqegħid f’gaġeġ għall-finijiet tat-tismin
jew tat-trobbija kif ukoll it-trażbordi ta’ tonn maqbud minn dawn il-purse seiners
bejn is-16 ta’ Ġunju 2008 u t-23 ta’ Ġunju 2008 ma hijiex ġustifikata peress li dawn
l-operaturi jinsabu f’sitwazzjoni oġġettivament ekwivalenti għal dik tal-operaturi
l-oħra.
112 Dan il-ksur tal-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni jaffettwa l-validità tarRegolament sa fejn l-operaturi Komunitarji li kienu kkonkludew kuntratti ta’ xiri
ta’ tonn mal-purse seiners Spanjoli setgħu jkomplu bl-operazzjonijiet tagħhom
fir-rigward tat-tonn maqbud mis-16 ta’ Ġunju 2008 minħabba l-awtorizzazzjoni
ta’ qbid li bbenefikaw minnha dawn il-purse seiners wara din id-data.
113 Għaldaqstant, ir-risposta li għandha tingħata għas-sitt domanda hija li
r-Regolament huwa invalidu sa fejn, filwaqt li ġew adottati fuq il-bażi talArtikolu 7(1) tar-Regolament bażiku, il-projbizzjonijiet li huwa jistabbilixxi
jidħlu fis-seħħ fit-23 ta’ Ġunju 2008 fir-rigward tal-purse seiners Spanjoli
u l-operaturi Komunitarji li kkonkludew kuntratti magħhom filwaqt li dawn ilprojbizzjonijiet jidħlu fis-seħħ fis-16 ta’ Ġunju 2008 fir-rigward tal-purse seiners
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l-oħra u l-operaturi Komunitarji li kkonkludew kuntratti magħhom, mingħajr
ma din id-differenza fit-trattament hija oġġettivament ġustifikata.
114 Fid-dawl tar-risposta mogħtija għas-sitt domanda, ma hemmx lok li tingħata
risposta separata għall-għaxar domanda magħmula.
Fuq l-ispejjeż
115 Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, innatura ta’ kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija dik il-qorti li tiddeċiedi
fuq l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjoni tal-osservazzjonijiet lillQorti tal-Ġustizzja, barra dawk tal-imsemmija partijiet, ma jistgħux jitħallsu lura.
Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla), taqta’ u tiddeċiedi:
1) M
 ill-eżami tad-domandi magħmula ma jirriżulta ebda element ta’ natura
li jaffettwa l-validità tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 530/2008,
tat-12 ta’ Ġunju 2008, li jistabbilixxi miżuri ta’ emerġenza fir-rigward ta’
bastimenti bil-purse seines li jistadu għat-tonn fl-Oċean Atlantiku, filLvant tal-lonġitudni 45 °W, u fil-Baħar Mediterran, jew il-validità talArtikolu 7(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002, tal-20 ta’
Diċembru 2002, dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta’ riżorsi
tas-sajd skont il-Politika Komuni dwar is-Sajd, fid-dawl tal-prinċipju ta’
kontradittorju u tal-prinċipju ta’ protezzjoni ġudizzjarja effettiva.
2) M
 ill-eżami tad-domandi magħmula ma jirriżulta ebda element ta’ natura
li jaffettwa l-validità tar-Regolament Nru 530/2008 fid-dawl tar-rekwiżit
ta’ motivazzjoni li jirriżulta mill-Artikolu 296(2) TFUE, tal-prinċipju ta’
protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi u tal-prinċipju ta’ proporzjonalità.
3) I r-Regolament Nru 530/2008 huwa invalidu sa fejn, filwaqt li ġew
adottati fuq il-bażi tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament Nru 2371/2002, ilprojbizzjonijiet li huwa jistabbilixxi jidħlu fis-seħħ fit-23 ta’ Ġunju 2008
fir-rigward tal-bastimenti li jistadu bil-purse seines u li jtajru l-bandiera
Spanjola jew huma rreġistrati f’dan l-Istat Membru u l-operaturi
Komunitarji li kkonkludew kuntratti magħhom filwaqt li dawn
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il-projbizzjonijiet jidħlu fis-seħħ fis-16 ta’ Ġunju 2008 fir-rigward talbastimenti li jistadu bil-purse seines u li jtajru l-bandiera Maltija, Griega,
Franċiża Taljana u Ċiprijotta jew huma rreġistrati f’dawn l-Istati Membri
u l-operaturi Komunitarji li kkonkludew kuntratti magħhom, mingħajr
ma din id-differenza fit-trattament hija oġġettivament ġustifikata.
Cunha Rodrigues

Arabadjiev

Rosas

Ó Caoimh		

Lindh

Mogħtija f ’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fis-17 ta’ Marzu 2011.
A. Calot Escobar 		

J. N. Cunha Rodrigues

Reġistratur		

President tat-Tieni Awla
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B. KAWŻA C-71/12 (*)
Vodafone Malta ltd.,
Mobisle Communications ltd.
vs
L-Avukat Ġenerali,
Il-Kontrollur tad-Dwana,
Il-Ministru tal-Finanzi,
L-Awtorita’ ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni

(*) Għadha mhux ippubblikata fil-Ġabra tal-Ġurisprudenza.
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SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (It-Tielet Awla)
27 ta’ Ġunju 2013 (*)
“Networks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi — Direttiva 2002/20/KE –
Artikoli 12 u 13 — Ħlasijiet amministrattivi u tariffi għad-drittijiet ta’ użu — Tariffa
applikabbli għall-operaturi ta’ telefonija mobbli — Leġiżlazzjoni nazzjonali —
Metodu tal-kalkolu tat-tariffa — Perċentwali fuq in-nefqa mħallsa mill-utenti”
Fil-Kawża C-71/12,
li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267
TFUE, imressqa mill-Qorti Kostituzzjonali (Malta), permezz ta’ deċiżjoni tas-17 ta’
Jannar 2012, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fl-10 ta’ Frar 2012, fil-proċedura
Vodafone Malta ltd.,
Mobisle Communications ltd.
vs
L-Avukat Ġenerali,
Il-Kontrollur tad-Dwana,
Il-Ministru tal-Finanzi,
L-Awtorita’ ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni,

(*) Lingwa tal-kawża: il-Malti.
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IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (It-Tielet Awla),
komposta minn M. Ilešič, President tal-Awla, K. Lenaerts, Viċi President tal-Qorti
tal-Ġustizzja, li qed jaġixxi bħala Mħallef tat-Tielet Awla, E. Jarašiūnas (Relatur),
A. Ó Caoimh u C. G. Fernlund, Imħallfin,
Avukat Ġenerali: N. Jääskinen,
Reġistratur: L. Hewlett, Amministratur Prinċipali,
wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tat-30 ta’ Jannar 2013,
wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:
– għal Vodafone Malta ltd., minn I. Refalo, M. Refalo, L. Hurst, J. Pavia u M. Borg,
avukati, kif ukoll minn M. Hall,
– għal Mobisle Communications ltd., minn F. Galea Salomone, bħala aġent, assistit
minn I. Gauci u R. Tufigno, avukati,
– għall-Awtorita’ ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni, minn L. Cassar Pullicino
u P. Micallef, avukati,
– għall-Gvern Malti, minn P. Grech, D. Mangion u V. Buttigieg, bħala aġenti,
– għall-Gvern Spanjol, minn N. Díaz Abad, bħala aġent,
– għall-Gvern Franċiż, minn G. de Bergues u J.-S. Pilczer, bħala aġenti,
– għall-Ungerija, minn M. Z. Fehér, K. Szíjjártó u Á. Szílágyi, bħala aġenti,
– għall-Kummissjoni Ewropea, minn G. Braun, K. Mifsud-Bonnici u L. Nicolae,
bħala aġenti,
wara li rat id-deċiżjoni, meħuda wara li nstema’ l-Avukat Ġenerali, li l-kawża tinqata’
mingħajr konklużjonijiet,
tagħti l-preżenti
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Sentenza
1

It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikoli 12
u 13 tad-Direttiva 2002/20/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-7 ta’
Marzu 2002, dwar l-awtorizzazzjoni ta’ networks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet
elettroniċi (Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni) (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti,
Kapitolu 13, Vol. 29, p. 337).

2

Din it-talba tressqet fil-kuntest ta’ kawża bejn, minn naħa, Vodafone Malta ltd.
(iktar ’il quddiem “Vodafone Malta”) u Mobisle Communications ltd. (iktar ’il
quddiem “Mobisle Communications”) u, min-naħa l-oħra, l-Avukat Ġenerali,
il-Kontrollur tad-Dwana, il-Ministru tal-Finanzi u l-Awtorità ta’ Malta dwar ilKomunikazzjoni, dwar l-impożizzjoni ta’ dazju tas-sisa.

Il-kuntest ġuridiku
Id-dritt tal-Unjoni
3

Il-premessi 30 u 31 tad-Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni jipprovdu:
“(30) Ħlasijiet amministrattivi jistgħu jiġu imposti fuq il-fornituri ta’ servizzi
ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi sabiex jiffinanzjaw l-attivitajiet ta’ l-awtorità
regolatorja nazzjonali fl-amministrazzjoni tas-sistema ta’ awtorizzazzjoni u flgħoti ta’ drittijiet ta’ użu. Dawk il-ħlasijiet għandhom ikunu limitati li jkopru innefqa amministrattiva attwali għal dawk l-attivitajiet. Għal dan il-għan għandha
tinħoloq trasparenza fid-dħul u n-nefqa ta’ l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali
permezz ta’ rapportar ta’ kull sena dwar is-somma totali ta’ ħlasijiet miġbura
u n-nefqiet amministrattivi magħmula. Dan jippermetti li l-impriżi jivverifikaw
li n-nefqiet għall-amministrazzjoni u l-ħlasijiet ikunu jibbilanċjaw.
(31) Is-sistemi għall-ħlasijiet amministrattivi m’għandhomx joħolqu tgħawwiġ
tal-kompetizzjoni jew joħolqu xkiel għad-dħul fis-suq. B’sistema ġenerali ta’
awtorizzazzjoni m’għandux ikun aktar possibbli li l-ispejjeż amministrattivi
u b’hekk il-ħlasijiet jiġu attribwiti lil impriżi individwali ħlief għall-għoti taddrittijiet ta’ użu tan-numri, frekwenzi tar-radju u għad-drittijiet biex jiġu
stallati faċilitajiet. Kull ħlas amministrattiv applikabbli għandu jkun konformi
75

MALTA U L-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-UNJONI EWROPEA

mal-prinċipji ta’ sistema ġenerali ta’ awtorizzazzjoni. Eżempju ta’ alternattiva
ġusta, sempliċi u trasparenti għal dawn il-kriterji ta’ attribuzzjoni tal-ħlasijiet
tista’ tkun formula ta’ distribuzzjoni relatata mal-qligħ fuq il-bejgħ. Fejn ilħlasijiet amministrattivi jkun baxxi ħafna, ħlasijiet b’rata fissa, jew ħlasijiet li
jikkombinaw bażi ta’ rata fissa ma’ l-element relatat mal-qligħ fuq il-bejgħ tista’
wkoll tkun adatta.”
4

Skont l-Artikolu 1 tad-Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni, intitolat “Mira u kamp ta’
applikazzjoni”:
“1. L-iskop ta’ din id-Direttiva huwa li jiġi mplimentat suq intern fin-networks
u servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi permezz ta’ l-armonizzazzjoni
u s-simplifikazzjoni tar-regoli u l-kondizzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni sabiex jiġi
faċilitat il-forniment tagħhom mal-Komunità kollha.
2. Din id-Direttiva għandha tapplika għall-awtorizzazzjonijiet għall-forniment
ta’ networks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi.”

5

L-Artikolu 2(a) ta’ din id-direttiva jipprovdi d-definizzjoni segwenti:
“‘awtorizzazzjoni ġenerali’ tfisser qafas legali stabbilit mill-Istat Membru li
jiżgura d-drittijiet għall-forniment ta’ networks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet
elettroniċi u li jistipula obbligi speċifiċi għas-settur li jistgħu japplikaw għattipi kollha jew għal tipi speċifiċi ta’ networks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet
elettroniċi u servizzi, skond din id-Direttiva.”

6

L-Artikolu 12 tad-direttiva msemmija, intitolat “Ħlasijiet amministrattivi”, huwa
fformulat b’dan il-mod:
“1. Kull ħlas amministrattiv impost fuq impriżi li jfornu servizz jew network taħt
l-awtorizzazzjoni ġenerali jew li lilhom ikun ingħata dritt ta’ użu, għandu:
a) fit-total, ikopri biss l-ispejjeż amministrattivi magħmula fl-amministrazzjoni,
kontroll u infurzar ta’ l-iskema ta’ l-awtorizzazzjoni ġenerali u tad-drittijiet ta’
użu u l-obbligi speċifiċi kif imsemmija f ’Artikolu 6(2), li jistgħu jinkludu spejjeż
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għall-kooperazzjoni internazzjonali, armonizzazzjoni u standardizzazzjoni,
analiżi tas-suq, solveljanza tal-konformità u kontrolli oħra tas-suq, kif ukoll
ħidma regolatorja li tinvolvi l-preparazzjoni u l-infurzar ta’ leġislazzjoni
sekondarja u deċiżjonijiet amministrattivi, bħal deċiżjonijiet dwar l-aċċess
u l-interkonnessjoni; u
b) jiġi mpost fuq impriżi ndividwali b’mod oġġettiv, trasparenti u proporzjonat
li jimminimizza spejjeż amministrattivi addizzjonali u l-ħlasijiet li jġibu
magħhom.
2. Fejn l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jimponu ħlasijiet amministrattivi,
għandhom jippublikaw rapport ta’ kull sena ta’ l-ispejjeż amministrattivi tagħhom
u tas-somma totali ta’ ħlasijiet miġbura. Fid-dawl tad-differenza bejn is-somma totali
tal-ħlasijiet u l-ispejjeż amministrattivi, għandhom isiru l-aġġustamenti xierqa.”
7

L-Artikolu 13 tad-Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni, intitolat “Tariffi għad-drittijiet
ta’ użu u drittijiet għall-installazzjoni ta’ faċilitajiet”, jipprovdi:
“L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-awtorità relevanti li timponi tariffi
għad-drittijiet ta’ użu għall-frekwenzi tar-radju jew numri jew drittijiet li jiġu
stallati faċilitajiet fi, minfuq jew taħt proprjetà pubblika jew privata li jirriflettu
l-ħtieġa li jiġi żgurat l-aqwa użu ta’ dawn ir-riżorsi. L-Istati Membri għandhom
jiżguraw li dawk it-tariffi għandhom ikunu oġġettivament ġustifikati, trasparenti,
mhux diskriminatorji u proporzjonati b’relazzjoni ma’ l-iskop maħsub tagħhom
u għandhom jieħdu kont tal-miri f ’Artikolu 8 tad-Direttiva 2002/21/KE [talParlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-7 ta’ Marzu 2002, dwar kwadru regolatorju
komuni għan-networks ta’ komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi (Direttiva
Kwadru) (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Volum. 29, p. 349)].”

Id-dritt Malti
8

L-Att Numru II tal-2005 – Att biex jimplimenta diversi miżuri tal-Estmi u biex
jipprovdi għal miżuri amministrattivi oħra (Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta
Nru 17,734, tal-1 ta’ Marzu 2005) (iktar ’il quddiem l-“Att II tal-2005”), introduċa,
fl-Artikolu 40 tiegħu, dazju tas-sisa ta’ 3 % fuq is-servizzi ta’ telefonija mobbli
(abbonamenti u top-up vouchers) u jistabbilixxi, fl-Artikolu 41 tiegħu, ir-regoli
fir-rigward ta’ dawn is-servizzi.
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9

L-Artikolu 40 tal-Att II tal-2005, li jikkonċerna dawn ir-regoli, huwa fformulat kif
ġej:
“Taqsima G
Regolamenti dwar Servizzi ta’ Telefonija Mobbli
1. It-titolu ta’ dawn ir-regolamenti hu Regolamenti dwar Servizzi ta’ Telefonija
Mobbli.
2. Dawn ir-regolamenti japplikaw għad-dħul kollu ġenerat minn servizzi ta’
telefonija mobbli kif provdut fir-regolament 4.
3. Operaturi ta’ telefonija mobbli għandhom jirreġistraw mal-Kontrollur skond
l-Att dwar Dazju tas-Sisa, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ ‘l-Att’.
4. L-istima tad-dazju tas-sisa ssir fuq ħlasijiet kollha imposti minn operaturi ta’
telefonija mobbli għas-servizzi tagħhom, inklużi s-sottoskrizzjonijiet u top-up
vouchers:
Iżda l-frażi ‘operatur’ għandha l-istess tifsira kif mogħtija fl-artikolu 2 ta’ l-Att
biex jirregola Komunikazzjonijiet Elettroniċi:
Iżda wkoll ma jkun dovut ebda dazju tas-sisa fuq dawn is-servizzi li ġejjin:
(a) inbound roaming;
(b) dħul ġenerat mill-interkonnessjoni;
(ċ) donazzjonijiet ta’ xorta ta’ flus mgħoddija mid-donatur lil min jirċeviha
permezz ta’ servizzi offruti mill-operatur ta’ telefonija mobbli;
(d) airtime bla ħlas.
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5. Il-persuna, azjenda, soċjetà jew kumpannija li huma debitament reġistrati
mal-Kontrollur ikunu responsabbli għall-ħlas tad-dazju tas-sisa kif speċifikat flartikolu 3 ta’ l-Att, fiż-żmien li jkun dovut il-ħlas tad-dazju tas-sisa.
6	(1) Ir-records tad-dħul ġenerat mis-servizzi li huma suġġetti għad-dazju tassisa bis-saħħa ta’ dawn ir-regolamenti għandhom ikunu għad-disposizzjoni
tal-Kontrollur għal kull verifika meħtieġa.
		(2) Għandha tiġi provduta lill-Kontrollur dikjarazzjoni perjodika li tagħti
dettalji ta’ kull dħul ġenerat mis-servizzi u li jkunu suġġett għad-dazju tassisa bis-saħħa ta’ dawn ir-regolamenti, għal kull perjodu li jista’ jiġi stabbilit
mill-Kontrollur.
		(3) Iż-żmien ta’ perjodu ta’ accounting ikun ta’ tliet xhur jew dak il-perjodu
itwal li l-Kontrollur jista’ jippermetti jew kif jista’ xort’oħra jiġi ordnat
u għandu jasal prospett għand il-Kontrollur fi żmien tletin jum wara t-tmien
ta’ kull perjodu ta’ accounting li jkun qed isir rapport dwaru.
(4) Kull min jonqos li jħares id-disposizzjonijiet ta’ dawn ir-regolamenti jkun ħati
ta’ reat u jeħel, meta jinsab ħati, multa ta’ mhux aktar minn ħames mitt lira.”
It-tilwima fil-kawża prinċipali u d-domanda preliminari
10

Vodafone Malta u Mobisle Communications huma operaturi fis-settur tattelekomunikazzjonijiet f ’Malta, fejn għandhom awtorizzazzjoni ġenerali li
tippermettilhom jipprovdu servizzi ta’ telefonija mobbli.

11

Mid-deċiżjoni tar-rinviju jirriżulta li, fid-19 ta’ April 2005, Vodafone Malta u Mobisle
Communications bdew, quddiem il-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili, proċedimenti
sabiex jiġu annullati l-Artikoli 40 u 41 tal-Att II tal-2005, filwaqt li sostnew li dawn
l-artikoli, sa fejn jimplementaw l-impożizzjoni ta’ dazju tas-sisa fuq ċerti servizzi ta’
telefonija mobbli, imorru kontra l-Artikoli 12 u 13 tad-Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni.

12

Il-qorti tal-ewwel istanza ċaħdet ir-rikors ta’ Vodafone Malta u ta’ Mobisle
Communications. Hija qieset, minn naħa, li l-impożizzjoni tad-dazju tas-sisa
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inkwistjoni ma kinitx tmur kontra d-Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni peress li din
tal-aħħar ma ċċaħħadx lill-Istati Membri mill-possibbiltà li jimponu taxxi oħra
fuq is-servizzi pprovduti mill-operaturi ta’ telekomunikazzjonijiet minbarra
dawk previsti minn din id-direttiva. Il-qorti tal-ewwel istanza kkunsidrat, minn
naħa, li, peress li dan id-dazju ma huwiex ikkalkolat fuq id-dħul mill-bejgħ taloperatur iżda huwa kkalkolat sempliċement fuq il-prezz ta’ ċerti servizzi għallkonsum ipprovduti mill-operatur lill-utenti, il-fatt li jagħti lok għad-dazju tassisa ma kienx l-awtorizzazzjoni mogħtija lill-operatur sabiex jipprovdi s-servizz
iżda l-konsum ta’ dan is-servizz.
13

Fl-10 ta’ Diċembru 2008, Vodafone Malta u Mobisle Communications appellaw
minn din is-sentenza quddiem il-Qorti Kostituzzjonali. Huma qegħdin jerġgħu
jsostnu, quddiem dik il-qorti, li d-dazju tas-sisa inkwistjoni għandu jiġi annullat
sa fejn imur kontra d-Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni, u dan minħabba li l-Istati
Membri ma jistgħux jimponu taxxi jew imposti oħra minbarra dawk previsti
minn din id-direttiva u t-taxxi ta’ applikazzjoni ġenerali.

14

Issa, skont dawn tal-aħħar, id-dazju tas-sisa fuq is-servizzi ta’ telefonija mobbli
inkwistjoni ma jikkorrispondix għal taxxa ta’ applikazzjoni ġenerali iżda huwa
taxxa ta’ natura speċifika li tikkonċerna biss lill-operaturi ta’ telefonija mobbli.

15

Il-konvenuti fil-kawża prinċipali jsostnu li d-dazju tas-sisa kif previst fl-Att II
tal-2005 huwa differenti u distint mill-ħlasijiet amministrattivi deskritti flArtikoli 12 u 13 tad-Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni. Huma jqisu li dan id-dazju
huwa taxxa li hija bbażata fuq il-konsum ta’ servizzi mill-utent u li tinġabar
mill-impriża kkonċernata u li dan id-dazju tas-sisa huwa differenti mit-taxxi
eżaminati fis-sentenza tat-18 ta’ Settembru 2003, Albacom u Infostrada (C292/01 u C-293/01, Ġabra p. I-9449).

16

Fid-dawl tas-sentenza tat-8 ta’ Settembru 2005, Mobistar u Belgacom Mobile
(C-544/03 u C-545/03, Ġabra p. I-7723), il-Qorti Kostituzzjonali għandha dubji
dwar il-portata tad-Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni u b’mod partikolari dwar jekk
din id-direttiva teskludix jew le l-impożizzjoni ta’ taxxa li tikkonċerna direttament
ċerti servizzi pprovduti mill-operaturi ta’ telekomunikazzjonijiet mobbli.

17

Kien f ’dawn iċ-ċirkustanzi li l-Qorti Kostituzzjonali ddeċidiet li tissospendi
l-proċeduri quddiemha u li tagħmel id-domanda preliminari segwenti lill-Qorti
tal-Ġustizzja:
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“Jekk id-dispożizzjonijiet tad-[Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni], u partikolarment
l-Artikoli 12 u/jew 13 tagħha, jipprojbixxux l-Istati Membri milli jimponu
imposta fiskali fuq operaturi tat-telekomunikazzjonijiet mobbli (‘l-operaturi’) li
hi:
1) dazju msejjaħ tas-sisa introdott permezz ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali;
2) ikkalkulata bħala perċentaġġ tal-ħlasijiet imposti minn operaturi ta’ telefonija
mobbli fuq l-utenti tagħhom għas-servizzi pprovduti lilhom minn dawn
l-operaturi ħlief għal dawk is-servizzi eżentati mil-liġi;
3) imħallsa lill-operaturi ta’ telefonija mobbli mill-utenti tagħhom b’mod
individwali u li sussegwentement dan l-istess ammont jiġi mgħoddi lillKontrollur tad-Dwana mill-operaturi kollha li joffru mobile telephony services,
pagabbli biss mill-operaturi u mhux minn impriżi oħra inklużi dawk li jipprovdu
networks ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi u servizzi oħra?”
Fuq id-domanda preliminari
18

Permezz tad-domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju qiegħda essenzjalment
tistaqsi jekk l-Artikoli 12 u 13 tad-Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni għandhomx
jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru, bħal dik
inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tipprovdi li l-operaturi li joffru servizzi ta’
telefonija mobbli jkunu responsabbli għall-ħlas ta’ dazju msejjaħ “tas-sisa” li
jikkorrispondi għal perċentwali tal-ħlasijiet li huma jimponu fuq l-utenti ta’
dawn is-servizzi.

19

Preliminarjament, għandu jiġi osservat li l-Artikolu 13 tad-Direttiva ta’
Awtorizzazzjoni jikkonċerna l-modalitajiet ta’ impożizzjoni ta’ tariffi għaddrittijiet ta’ użu għall-frekwenzi tar-radju jew numri jew għad-drittijiet li jiġu
installati faċilitajiet fuq jew taħt proprjetà pubblika jew privata. Għall-kuntrarju,
kif jirriżulta mid-deċiżjoni tar-rinviju, l-impożizzjoni ta’ imposta msejħa “dazju
tas-sisa”, ikkalkolata fuq il-bażi tal-ħlasijiet kollha imposti mill-operaturi ta’
telefonija mobbli għas-servizzi tagħhom, bħal dik li hija s-suġġett tat-tilwima filkawża prinċipali, hija marbuta mal-“provvista ta’ servizzi ta’ telefonija mobbli”.
Għaldaqstant, l-Artikolu 13 tad-Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni ma huwiex
rilevanti għat-tilwima fil-kawża prinċipali.
81

MALTA U L-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-UNJONI EWROPEA

20

Fir-rigward tal-Artikolu 12 tad-Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni, għandu jitfakkar
li din id-direttiva ma tipprevedix biss regoli dwar il-proċeduri għall-għoti talawtorizzazzjonijiet ġenerali jew tad-drittijiet ta’ użu għall-frekwenzi tar-radju
jew numru u dwar il-kontenut ta’ dawn l-awtorizzazzjonijiet, iżda tipprevedi
wkoll regoli dwar in-natura, u l-portata, tal-piżijiet pekunjarji, marbuta malproċeduri msemmija, li l-Istati Membri jistgħu jimponu fuq l-impriżi fis-settur
tas-servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi (ara, b’analoġija, is-sentenzi
Albacom u Infostrada, iċċitata iktar ’il fuq, punti 35 u 36, kif ukoll tal-21 ta’
Lulju 2011, Telefónica de España, C-284/10, Ġabra p. I-6991, punt 18).

21

F’dan id-dawl, mill-formulazzjoni tal-Artikolu 12 tad-Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni
jirriżulta li l-Istati Membri jistgħu jimponu fuq l-impriżi li jipprovdu servizz jew
network taħt awtorizzazzjoni ġenerali jew fuq dawk li jkunu ngħataw dritt ta’
użu għall-frekwenzi tar-radju jew numri biss il-ħlasijiet amministrattivi li jkopru
l-ispejjeż amministrattivi globali marbuta mal-amministrazzjoni, mal-kontroll
u mal-infurzar tal-iskema ta’ awtorizzazzjoni ġenerali, tad-drittijiet ta’ użu u talobbligi speċifiċi msemmija fl-Artikolu 6(2) ta’ din id-direttiva.

22

Għaldaqstant, il-ħlasijiet amministrattivi previsti fl-Artikolu 12 tad-Direttiva ta’
Awtorizzazzjoni għandhom natura remuneratorja sa fejn, minn naħa, jistgħu jiġu
imposti biss fir-rigward tas-servizzi amministrattivi mwettqa mill-awtoritajiet
regolatorji nazzjonali favur l-operaturi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi filkuntest, b’mod partikolari, tal-awtorizzazzjoni ġenerali jew tal-għoti ta’ dritt ta’
użu għall-frekwenzi tar-radju jew numri u, min-naħa l-oħra, għandhom ikopru
l-ispejjeż amministrattivi ġġenerati mis-servizzi msemmija.

23

B’hekk, skont il-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, fir-rigward
b’mod iktar partikolari tal-ħlasijiet amministrattivi imposti mill-Istati Membri fuq
l-operaturi li jkollhom awtorizzazzjoni ġenerali taħt l-Artikolu 12 tad-Direttiva
ta’ Awtorizzazzjoni, dawn il-ħlasijiet jistgħu jkunu maħsuba biss sa fejn jiġu
koperti l-ispejjeż amministrattivi marbuta ma’ erba’ attivitajiet amministrattivi,
jiġifieri, l-għoti, l-amministrazzjoni, il-kontroll u l-implementazzjoni tal-iskema
ta’ awtorizzazzjoni ġenerali applikabbli (ara, b’analoġija, is-sentenza Telefónica
de España, iċċitata iktar ’il fuq, punt 22).

24

Mill-punti preċedenti jirriżulta li ħlas li l-fatt li jagħti lok għalih ikun marbut malproċedura ta’ awtorizzazzjoni ġenerali li permezz tagħha jista’ jinkiseb aċċess għassuq tas-servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi jaqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni talArtikolu 12 tad-Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni. L-Istati Membri għandhom jiżguraw
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li tali ħlas amministrattiv ikun impost biss għall-finijiet deskritti fl-Artikolu 12 tadDirettiva ta’ Awtorizzazzjoni u josserva l-kundizzjonijiet hemmhekk stabbiliti.
25

Għall-kuntrarju, ħlas li l-fatt li jagħti lok għalih ma jkunx marbut mal-proċedura
ta’ awtorizzazzjoni ġenerali li permezz tagħha jista’ jinkiseb aċċess għas-suq tasservizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi, iżda jkun marbut mal-użu tas-servizzi
ta’ telefonija mobbli pprovduti mill-operaturi, u li fl-aħħar mill-aħħar isir millutent ta’ dawn is-servizzi, ma jaqax fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 12
tad-Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni.

26

Fil-fatt, għandu jiġi osservat li l-Qorti tal-Ġustizzja, fil-punti 35 u 36 taddigriet tal-15 ta’ Diċembru 2010, Agricola Esposito (C-492/09), qieset li
d-Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni ma kinitx tapplika għal taxxa fuq l-użu ta’
apparat ta’ komunikazzjoni bir-radju mobbli, terrestri u pubblika peress li l-bażi
taxxabbli ta’ din it-taxxa ma kinitx il-provvista ta’ networks u ta’ servizzi ta’
komunikazzjonijiet elettroniċi u peress li l-użu privat ta’ servizz ta’ telefonija
mobbli minn abbonat ma kienx jimplika l-provvista ta’ network jew ta’ servizz
ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi fis-sens ta’ din id-direttiva.

27

Fil-kawża ineżami, mid-deċiżjoni tar-rinviju jirriżulta li l-imposta inkwistjoni filkawża prinċipali hija msejħa “dazju tas-sisa”, li din l-imposta ma hijiex imposta fuq
l-operaturi kollha ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi li għandhom awtorizzazzjoni
ġenerali iżda biss fuq l-operaturi li jipprovdu servizzi ta’ telefonija mobbli u li
tikkorrispondi għal perċentwali tal-ħlasijiet li dawn l-operaturi jimponu fuq
l-utenti ta’ dawn is-servizzi. Barra minn hekk, il-qorti tar-rinviju tindika li din
l-imposta hija “mħallsa lill-operaturi ta’ telefonija mobbli mill-utenti tagħhom
b’mod individwali u li sussegwentement dan l-istess ammont jiġi mgħoddi lillKontrollur tad-Dwana mill-operaturi kollha li joffru mobile telephony services,
pagabbli biss mill-operaturi u mhux minn impriżi oħra inklużi dawk li jipprovdu
networks ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi u servizzi oħra”.

28

Fid-dawl ta’ dawn il-punti, jidher li l-imposta inkwistjoni fil-kawża prinċipali
tixbah lil taxxa fuq il-konsum, punt dan li għandu jiġi vverifikat mill-qorti tarrinviju. Jekk dan ikun effettivament il-każ, l-imposta msemmija ma taqax filkamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 12 tad-Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni.

29

Fid-dawl ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet kollha, ir-risposta li għandha tingħata
għad-domanda magħmula hija li l-Artikolu 12 tad-Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni
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għandu jiġi interpretat fis-sens li ma jipprekludix leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru,
bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tipprovdi li l-operaturi li joffru
servizzi ta’ telefonija mobbli jkunu responsabbli għall-ħlas ta’ dazju msejjaħ “tassisa” li jikkorrispondi għal perċentwali tal-ħlasijiet li huma jimponu fuq l-utenti
ta’ dawn is-servizzi, bil-kundizzjoni li l-fatt li jagħti lok għal dan il-ħlas ma jkunx
marbut mal-proċedura ta’ awtorizzazzjoni ġenerali li permezz tagħha jista’
jinkiseb aċċess għas-suq tas-servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi, iżda jkun
marbut mal-użu tas-servizzi ta’ telefonija mobbli pprovduti mill-operaturi, u bilkundizzjoni li fl-aħħar mill-aħħar dan il-ħlas isir mill-utent ta’ dawn is-servizzi,
kundizzjonijiet dawn li għandhom jiġu vverifikati mill-qorti tar-rinviju.
Fuq l-ispejjeż
30

Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali,
in-natura ta’ kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija dik ilqorti li tiddeċiedi fuq l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjoni talosservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, barra dawk tal-imsemmija partijiet, ma
jistgħux jitħallsu lura.
Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) taqta’ u tiddeċiedi:
L-Artikolu 12 tad-Direttiva 2002/20/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill, tas-7 ta’ Marzu 2002, dwar l-awtorizzazzjoni ta’ networks u servizzi
ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi (Direttiva ta’ Awtorizzazzjoni), għandu
jiġi interpretat fis-sens li ma jipprekludix leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru,
bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tipprovdi li l-operaturi li
joffru servizzi ta’ telefonija mobbli jkunu responsabbli għall-ħlas ta’ dazju
msejjaħ “tas-sisa” li jikkorrispondi għal perċentwali tal-ħlasijiet li huma
jimponu fuq l-utenti ta’ dawn is-servizzi, bil-kundizzjoni li l-fatt li jagħti
lok għal dan il-ħlas ma jkunx marbut mal-proċedura ta’ awtorizzazzjoni
ġenerali li permezz tagħha jista’ jinkiseb aċċess għas-suq tas-servizzi ta’
komunikazzjonijiet elettroniċi, iżda jkun marbut mal-użu tas-servizzi ta’
telefonija mobbli pprovduti mill-operaturi, u bil-kundizzjoni li fl-aħħar
mill-aħħar dan il-ħlas isir mill-utent ta’ dawn is-servizzi, kundizzjonijiet
dawn li għandhom jiġu vverifikati mill-qorti tar-rinviju.
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A. KAWŻA C-76/08 (*)
Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej
vs
Ir-Repubblika ta’ Malta

(*) Ippubblikata fil-Ġabra tal-Ġurisprudenza bir-referenza 2009 p. I-8213.
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SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (It-Tieni Awla)
10 ta’ Settembru 2009 (*)
“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Ammissibbiltà – Konservazzjoni tal-għasafar
selvaġġi – Direttiva 79/409/KEE – Kaċċa fir-rebbiegħa – Projbizzjoni – Deroga
mis-sistema ta’ protezzjoni – Kundizzjoni marbuta mal-assenza ta’ ‘soluzzjoni oħra
sodisfaċenti’ – Aspettattivi leġittimi”
Fil-Kawża C-76/08,
li għandha bħala suġġett rikors għal nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu taħt l-Artikolu 226 KE,
ippreżentat fil-21 ta’ Frar 2008,
Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, irrappreżentata minn D. Recchia
u D. Lawunmi, kif ukoll minn P. Oliver, bħala aġenti, b’indirizz għan-notifika
fil-Lussemburgu,
rikorrenti,
vs
Ir-Repubblika ta’ Malta, irrappreżentata minn S. Camilleri u D. Mangion, bħala
aġenti, assistiti minn J. Bouckaert, avukat,
konvenuta,
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (It-Tieni Awla),

(*) Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.
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komposta minn C. W. A. Timmermans, President tal-Awla, J.-C. Bonichot (Relatur),
P. Kūris, L. Bay Larsen u C. Toader, Imħallfin,
Avukat Ġenerali: M. Poiares Maduro,
Reġistratur: L. Hewlett, Amministratur Prinċipali,
wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tas-7 ta’ Mejju 2009,
wara li rat id-deċiżjoni, meħuda wara li nstema’ l-Avukat Ġenerali, li l-kawża tinqata’
mingħajr konklużjonijiet,
tagħti l-preżenti
Sentenza
1

Permezz tar-rikors tagħha, il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej titlob lillQorti tal-Ġustizzja tikkonstata li, billi awtorizzat il-ftuħ tal-kaċċa għas-summien
(Coturnix coturnix) u għall-gamiem (Streptopelia turtur) matul il-perijodu
tal-migrazzjoni tar-rebbiegħa mis-sena 2004 ’l hawn, mingħajr ma osservat ilkundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 9(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE,
tat-2 ta’ April 1979, dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (ĠU Edizzjoni
Speċjali bil-Malti, Kapitolu 15, Vol. 1, p. 98), kif emendata, għas-snin 2004
sa 2006, bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 807/2003, tal-14 ta’ April 2003
(ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol. 4, p. 335), u, għas-sena 2007,
bid-Direttiva tal-Kunsill 2006/105/KE, tal-20 ta’ Novembru 2006 (ĠU L 352M,
31.12.2008, p. 883, iktar ’il quddiem, fiż-żewġ każijiet, id-“Direttiva”), irRepubblika ta’ Malta naqset milli twettaq l-obbligi tagħha taħt din id-direttiva.

Il-kuntest ġuridiku
2

Skont l-Artikolu 1 tagħha, l-għan tad-Direttiva huwa li tiggarantixxi l-protezzjoni,
l-amministrazzjoni u l-kontroll tal-ispeċi kollha ta’ għasafar li jinsabu fin-natura
fit-territorju Ewropew tal-Istati Membri li għalih japplika t-Trattat KE u li
tippreskrivi regoli għall-isfruttament tagħhom.
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3

Il-ħdax-il premessa tad-Direttiva tispeċifika li, minħabba l-livell tal-popolazzjoni
tagħhom, id-distribuzzjoni ġeografika tagħhom u r-rata ta’ riproduzzjoni
tagħhom fil-Komunità kollha, ċerti speċi jistgħu jkunu suġġetti għal atti ta’
kaċċa, li jikkostitwixxu sfruttament aċċettabbli sakemm jiġu stabbiliti u osservati
ċerti limiti, u li dawn l-atti ta’ kaċċa għandhom ikunu kompatibbli maż-żamma
tal-popolazzjoni ta’ dawn l-ispeċi f ’livell sodisfaċenti.

4

L-Artikolu 2 tad-Direttiva jipprovdi li l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri
meħtieġa kollha sabiex iżommu jew jadattaw il-popolazzjoni tal-ispeċi kollha
ta’ għasafar imsemmija fl-Artikolu 1 tal-istess direttiva f ’livell li jikkorrispondi
b’mod partikolari għall-ħtiġijiet ekoloġiċi, xjentifiċi u kulturali, filwaqt li jittieħdu
inkunsiderazzjoni ħtiġijiet ekonomiċi u rikreazzjonali.

5

L-Artikolu 5 tad-Direttiva jobbliga wkoll lill-Istati Membri jistabbilixxu sistema ġenerali
ta’ protezzjoni li tipprojbixxi, b’mod partikolari, il-qtil, il-qbid jew it-tfixkil tal-għasafar
imsemmija fl-Artikolu 1 tal-istess direttiva, kif ukoll il-qerda tal-bejtiet tagħhom. Dan
l-obbligu, madankollu, japplika bla ħsara għall-Artikoli 7 u 9 tad-Direttiva.

6

L-Artikolu 7 tad-Direttiva jipprovdi:
“1. Minħabba l-livell tal-popolazzjoni tagħhom, d-distribuzzjoni ġeografika
u r-rata tar-riproduttività [tagħhom] fil-[K]omunità [kollha], l-ispeċi elenakti
[elenkati] fl-anness ii jistgħu jkunu soġġetti għall-kaċċa skond il-leġislazzjoni
nazzjonali. L-istati membri għandhom jassiguraw li l-kaċċa ta’ dawn l-ispeċi ma
tfixkilx l-isforzi tal-konservazzoni fiż-żona tad-distribuzzjoni tagħhom.
2. L-ispeċi msemmija fl-anness ii/1 jistgħu jkun[u] soġġetti għal kaċċa fiż-żona
ġeografika tal-baħar u ta’ l-art fejn tapplika din id-direttiva.
3. L-ispeċi msemmija fl-anness ii/2 jistgħu jkunu soġġetti għal kaċċa biss fl-istati
membri li jkunu indikati.
4. L-istati membri għandhom jassiguraw li l-prattika tal-kaċċa, inkluż il-falkunerija
jekk prattikata, kif prattikata bi qbil mal-miżuri nazzjonali fis-seħħ, tikkonforma
mal-prinċipji ta’ l-użu bil-għaqal u l-bilanċ ekoloġiku tal-kontroll ta’ l-ispeċi ta’
l-għasafar kkonċernati u li din il-prattika tkun kompatibbli għal dak li jirrigwarda
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l-popolazzjoni ta’ dawn l-ispeċi, partikolarment l-ispeċi migratorji, mall-miżuri
li jirriżultaw mill-artikolu 2. Dawn għandhom jaraw partikolarment li l-ispeċi li
japplikaw għalihom il-liġijiet tal-kaċċa ma humiex soġġetti għal kaċċa fl-istaġun
tat-trobbija u lanqas waqt l-istadji differenti tar-riproduzzjoni. Fil-każ ta’ l-ispeċi
migratorji, għandhom jaraw partikolarment [li l-ispeċi] għal liema r-regolamenti talkaċċa japplikaw ma humiex soġġetti għall-kaċċa waqt il-perjodu tar-riproduzzjoni
tagħhom jew waqt il-perjodu tar-ritorn tagħhom għall-postijiet tat-trobbija.
L-istati membri għandhom jibgħatu lill-[K]ummissjoni l-informazzjoni kollha
rilevanti dwar l-applikazzjoni fil-prattika tar-regolamenti tal-kaċċa tagħhom.”
7

Madankollu, l-Artikolu 9 tad-Direttiva jawtorizza ċerti derogi taħt dawn
il-kundizzjonijiet:
“1. L-istati membri jistgħu jidderogaw mid-dispożizzjonjiet ta’ l-artikoli 5, 6, 7
u 8, fejn ma hemmx ebda soluzzjoni oħra sodisfaċenti għar-raġunijiet li ġejjin:
[…]
ċ) biex jippermetu, taħt kondizzjonijiet ta’ sorveljanza stretta u fuq bażijiet
selettivi, l-qabda, ż-żamma jew l-użi oħra meqjusa ta’ ċerti għasafar f ’numri
żgħar.
2. Id-derogi għandhom jispeċifikaw:
– l-ispeċi li huma suġġetti għad-derogi,
– l-meżżi, l-arranġamenti jew il-metodi awtoriżżati għall-qabda jew il-qtil,
– il-kondizzjonjiet tar-riskju u ċ-ċirkostanzi taż-żmien u l-post skond liema
derogi bħal dawn jistgħu jingħataw,
– l-awtorità li jkollha s-setgħa li tiddikjara li l-kundizzjonijiet meħtieġa jkunu
sodisfatti u li tiddeċidi liema meżżi, arranġamenti jew metodi jistgħu jkunu
użati, f ’liema limiti u minn min,
– il-kontrolli li se jkunu magħmula.
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3. Kull sena l-istati membri għandhom jibgħatu rapport lill-[K]ummissjoni dwar
l-implimentazzjoni ta’ dan l-artikolu.
4. Fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni disponibbli għaliha u partikolarment flinformazzjoni kommunikata skond il-paragrafu 3, il-[K]ummissjoni għandha
dejjem tassigura li l-kundizzjonijiet kollha ta’ dawn id-derogi ma humiex
inkompatibbli ma’ din id-direttiva. Din għandha tieħu passi xierqa għal dan l-iskop.”
8

It-tieni parti tal-Anness II tad-Direttiva, li telenka l-ispeċi li jistgħu jkunu suġġetti
għall-kaċċa f’ċerti Stati Membri, issemmi s-summien (Coturnix coturnix) u l-gamiem
(Streptopelia turtur) fost l-ispeċi li jistgħu jkunu suġġetti għall-kaċċa f’Malta.

Il-proċedura prekontenzjuża
9

Peress li kkunsidrat li, meta awtorizzat il-kaċċa għas-summien u għall-gamiem waqt
il-migrazzjoni tar-rebbiegħa tagħhom fl-2004, ir-Repubblika ta’ Malta ma osservatx
l-obbligi tagħha taħt id-Direttiva, il-Kummissjoni ddeċidiet li tibda l-proċedura
prevista fl-Artikolu 226 KE. Permezz ta’ ittra tal-4 ta’ Lulju 2006, il-Kummissjoni
intimat lir-Repubblika ta’ Malta sabiex tissottometti l-kummenti tagħha f’dan irrigward u, permezz ta’ ittra ta’ intimazzjoni addizzjonali tat-23 ta’ Marzu 2007,
hija wessgħet il-portata tal-kwistjoni għas-snin sussegwenti li matulhom, skont ilKummissjoni, il-kaċċa kienet ġiet awtorizzata bl-istess kundizzjonijiet.

10

Permezz ta’ ittri tat-23 ta’ Marzu u tat-23 ta’ April 2007, l-awtoritajiet Maltin sostnew
li l-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni tad-deroga prevista fl-Artikolu 9(1)(ċ) tadDirettiva kienu ġew osservati. Huma sostnew b’mod partikolari li ma kienet teżisti
ebda “soluzzjoni oħra sodisfaċenti”, fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni, minflok il-ftuħ
tal-kaċċa għall-ispeċi kkonċernati matul il-perijodu tar-rebbiegħa peress li matul
il-perijodu tal-kaċċa fil-ħarifa kien biss numru żgħir wisq tal-għasafar ta’ dawn
l-ispeċi li seta’ jkun suġġett għall-kaċċa fit-territorju tar-Repubblika ta’ Malta.

11

L-awtoritajiet Maltin ikkunsidraw ukoll li l-Kummissjoni ma setgħetx testendi,
b’mod validu, is-suġġett tan-nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu għall-awtorizzazzjoni
tal-ftuħ tal-kaċċa matul il-perijodu tar-rebbiegħa tas-snin 2005 sa 2007 mingħajr
ma kellha għarfien tar-rapporti annwali dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 9 tadDirettiva li dawn l-awtoritajiet kellhom jibagħtulha. Fit-28 ta’ Ġunju 2007 huma
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bagħtu lill-Kummissjoni informazzjoni addizzjonali dwar il-migrazzjoni talgħasafar fir-reġjun tal-Mediterran u f ’Malta b’mod partikolari.
12

Peress li ma kinitx konvinta minn dawn ir-risposti, il-Kummissjoni, fit-23 ta’
Ottubru 2007, ħarġet opinjoni motivata li tenniet l-ilmenti mqajma fiż-żewġ ittri
ta’ intimazzjoni tagħha u li stiednet lill-Istat Membru kkonċernat jieħu l-miżuri
meħtieġa sabiex jikkonforma ruħu magħha f’terminu ta’ xahrejn min-notifika tagħha.

13

Permezz ta’ ittra tal-31 ta’ Diċembru 2007, l-awtoritajiet Maltin wieġbu għal din
l-opinjoni motivata billi indikaw li kienu qegħdin iżommu l-pożizzjoni tagħhom.

14

Kien f ’dawn iċ-ċirkustanzi li l-Kummissjoni ppreżentat dan ir-rikors.

Il-proċedura quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja
15

Permezz ta’ rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-21 ta’
Frar 2008, il-Kummissjoni talbet lill-President tal-Qorti tal-Ġustizzja, taħt
l-Artikolu 243 KE, jordna lir-Repubblika ta’ Malta ma tiftaħx il-kaċċa għassummien u għall-gamiem matul ir-rebbiegħa tal-2008.

16

Permezz ta’ digriet tal-24 ta’ April 2008, Il-Kummissjoni vs Malta (C-76/08 R), ilPresident tal-Qorti tal-Ġustizzja ordna lir-Repubblika ta’ Malta ma tawtorizzax,
taħt l-Artikolu 9 tad-Direttiva 79/409, il-kaċċa għaż-żewġ speċi inkwistjoni
matul il-migrazzjoni tar-rebbiegħa tal-2008.

Fuq ir-rikors
Fuq l-ammissibbiltà
L-argumenti tal-partijiet
17

Ir-Repubblika ta’ Malta ssostni li r-rikors tal-Kummissjoni huwa inammissibbli fl-intier
tiegħu peress li l-Kummissjoni qiegħda fir-realtà titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tikkonstata
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b’mod ġenerali li l-ftuħ tal-kaċċa fir-rebbiegħa mis-sena 2004 ’l hawn jikser l-Artikolu 9
tad-Direttiva. Dan l-Istat Membru jenfasizza li t-talba tal-Kummissjoni, li tammonta għal
talba sabiex tiġi imposta projbizzjoni definittiva tal-kaċċa fir-rebbiegħa għaż-żewġ speċi
ta’ għasafar ikkonċernati fit-territorju tiegħu, iċċaħħad l-Artikolu 9 tad-Direttiva milleffett utli tiegħu. Huwa jsostni, f’dan ir-rigward, li l-kwistjoni ta’ jekk il-kundizzjonijiet
għall-applikazzjoni ta’ dan l-artikolu humiex osservati tiddependi minn evalwazzjoni każ
b’każ u li l-Kummissjoni għandha b’mod partikolari tibbaża ruħha, għal sena partikolari,
fuq ir-rapport annwali dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 9 li għandu jintbagħtilha millIstat Membru kkonċernat skont l-Artikolu 9(3) ta’ din id-direttiva.
18

Ir-Repubblika ta’ Malta tqis li r-rikors tal-Kummissjoni għandu, fi kwalunkwe
każ, jitqies li huwa inammissibbli sa fejn huwa intiż li tinkiseb konstatazzjoni
ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu taħt id-dritt Komunitarju minħabba l-ftuħ talkaċċa fir-rebbiegħa tal-2007 meta hija għadha ma bagħtitx lil din l-istituzzjoni
r-rapport dwar dik is-sena. A fortiori, dan japplika wkoll għas-snin sussegwenti.

19

Għall-kuntrarju, il-Kummissjoni tqis li r-rikors tagħha huwa ammissibbli. Hija
tispeċifika li r-rikors tagħha jikkonċerna espliċitament il-ftuħ tal-kaċċa firrebbiegħa għas-snin 2004 sa 2007 iżda li, mill-banda l-oħra, ma jikkonċernax
l-2008 peress li, wara li ngħata d-digriet Il-Kummissjoni vs Malta, iċċitat iktar
’il fuq, ir-Repubblika ta’ Malta ma awtorizzatx il-kaċċa fir-rebbiegħa għaż-żewġ
speċi ta’ għasafar ikkonċernati għal dik is-sena.

20

Il-Kummissjoni tammetti li huwa biss meta l-Artikolu 9 tad-Direttiva jkun ġie
implementat mill-Istat Membru kkonċernat li tista’ tingħata risposta għallkwistjoni ta’ jekk dan l-artikolu jkunx ġie osservat. Għall-kuntrarju, hija tqis
li l-ammissibbiltà tar-rikors tagħha ma tiddependix mill-eżami minn qabel
tar-rapporti annwali li għandhom jintbagħtulha mill-Istati Membri skont
l-Artikolu 9(3). Hija tenfasizza li, fid-dawl tar-rwol tagħha bħala gwardjana tatTrattat, hija biss għandha l-kompetenza tiddeċiedi meta jkun opportun li tibda
proċedura għal nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu.
Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja

21
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Fir-rigward tal-ewwel eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà invokata mir-Repubblika
ta’ Malta, ibbażata fuq l-argument li l-Kummissjoni ma tistax titlob lill-Qorti
tal-Ġustizzja tikkonstata nuqqas ġenerali u kontinwu ta’ twettiq ta’ obbligu taħt
l-Artikolu 9 tad-Direttiva minħabba li dan jippreġudika l-effett utli ta’ dan l-artikolu,
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għandu jiġi kkonstatat li kemm mill-opinjoni motivata u kemm mill-motivazzjoni
tar-rikors u tar-replika tal-Kummissjoni jirriżulta li din tal-aħħar mhijiex qiegħda
titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tipprojbixxi b’mod ġenerali lir-Repubblika ta’ Malta
milli tawtorizza l-prattika tal-kaċċa fir-rebbiegħa għas-summien u għall-gamiem,
u għalhekk li tipprojbixxi b’mod definittiv l-implementazzjoni tad-deroga prevista
fl-Artikolu 9 tad-Direttiva, iżda qiegħda titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tikkonstata li,
meta awtorizza tali prattika kull sena u fl-istess kundizzjonijiet matul is-snin 2004
sa 2007, dan l-Istat Membru naqas milli jwettaq l-obbligi tiegħu taħt id-Direttiva.
22

Fir-rigward tat-tieni eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà invokata mir-Repubblika ta’
Malta, ibbażata fuq l-argument li l-Kummissjoni ma setgħetx titlob lill-Qorti
tal-Ġustizzja tikkonstata nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu minħabba l-ftuħ talkaċċa fir-rebbiegħa għas-sena 2007 u għas-snin sussegwenti mingħajr ma kellha
għarfien tar-rapporti annwali għal dawn is-snin, huwa biżżejjed li jiġi kkonstatat
li l-Artikolu 9(3) tad-Direttiva ma għandux bħala effett u, barra minn hekk, ma
jistax legalment ikollu l-għan li l-possibbiltà tal-Kummissjoni li tressaq rikors għal
nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu tkun suġġetta għall-preżentazzjoni, mill-Istat Membru
inkwistjoni, tar-rapport annwali previst minn dan l-artikolu. Għall-kuntrarju,
l-Artikolu 9(4) tad-Direttiva jobbliga lill-Kummissjoni tiżgura kontinwament li
l-konsegwenzi tal-implementazzjoni mill-Istati Membri tad-derogi permessi taħt
l-Artikolu 9(1) tad-Direttiva ma jkunux inkompatibbli ma’ din id-direttiva u dan
abbażi tal-informazzjoni li l-Kummissjoni jkollha għad-dispożizzjoni tagħha u,
“partikolarment” tar-rapporti annwali msemmija fl-Artikolu 9(3).

23

Barra minn hekk, jekk il-ftuħ ta’ proċedura mill-Kummissjoni għall-konstatazzjoni
ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu jkun suġġett għat-trażmissjoni minn qabel ta’
rapport tal-Istat Membru kkonċernat, dan ikun ta’ natura, f’kull każ, li jippreġudika
r-rwol ta’ gwardjan tat-Trattat eżerċitat mill-Kummissjoni, li jfisser li hija biss
għandha l-kompetenza tiddeċiedi meta jkun opportun li tibda din il-proċedura
u abbażi ta’ liema motivi għandha tinbeda din il-proċedura (ara, b’mod partikolari,
f’dan is-sens, is-sentenza, tal-10 ta’ April 2003, Il-Kummissjoni vs Il-Ġermanja,
C-20/01 u C-28/01, Ġabra p. I-3609, punt 30).

24

Għaldaqstant, iż-żewġ eċċezzjonijiet ta’ inammissibbiltà mqajma mir-Repubblika
ta’ Malta għandhom jiġu miċħuda.
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Fuq il-mertu
L-argumenti tal-partijiet
25

Il-Kummissjoni tindika li s-summien u l-gamiem huma speċi inklużi flAnness II tad-Direttiva u li l-Istati Membri għalhekk għandhom josservaw firrigward tagħhom ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 7(4) ta’ din id-direttiva. Hija
tispeċifika li dan jimplika, b’mod partikolari, li l-prattika tal-kaċċa għandha tkun
kompatibbli mal-Artikolu 2 tad-Direttiva u li din ma għandhiex isseħħ matul
perijodu li fih hija jkollha konsegwenzi negattivi fuq iż-żamma tal-popolazzjoni
tal-għasafar ikkonċernati u, b’mod partikolari, matul il-perijodu tar-ritorn
tagħhom lejn il-postijiet tat-trobbija tagħhom.

26

Il-Kummissjoni tqis li l-ftuħ tal-kaċċa fir-rebbiegħa għas-summien u għallgamiem f ’Malta ma josservawx dawn il-kundizzjonijiet. Minn naħa, il-kaċċa
għal dawn iż-żewġ speċi matul ir-ritorn tagħhom lejn il-postijiet tat-trobbija
tagħhom hija pprojbita mill-Artikolu 7(4) tad-Direttiva u, min-naħa l-oħra, ilkundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 9 ta’ din id-direttiva sabiex tkun tista’ ssir
deroga minn din il-projbizzjoni mhumiex sodisfatti.

27

Il-Kummissjoni żżid li huwa l-Istat Membru li jixtieq jimplementa l-Artikolu 9(1)
tad-Direttiva li għandu jipprova li l-kundizzjonijiet meħtieġa għall-applikazzjoni
ta’ din id-dispożizzjonijiet huma sodisfatti (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat12 ta’ Lulju 2007, Il-Kummissjoni vs L-Awstrija, C-507/04, Ġabra p. I-5939,
punt 198).

28

Wara li fakkret li l-Artikolu 9(1) tad-Direttiva ma jippermettix li ssir deroga
mill-projbizzjoni stabbilita fl-Artikolu 7 tagħha fir-rigward tal-kaċċa għall-ispeċi
migratorji matul ir-ritorn tagħhom lejn il-post tat-trobbija tagħhom ħlief meta
“ma hemmx ebda soluzzjoni oħra sodisfaċenti”, il-Kummissjoni ssostni li dan
mhuwiex il-każ hawnhekk.

29

Il-Kummissjoni tfakkar li, skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, perijodu ta’
kaċċa miftuħ bħala deroga ma jistax jikkoinċidi, bla bżonn, mal-perijodi li matulhom
id-Direttiva hija intiża li tistabbilixxi protezzjoni partikolari, u li tali bżonn ma jkunx
preżenti, b’mod partikolari, jekk l-uniku għan ta’ din il-miżura jkun li jiġu estiżi
l-perijodi ta’ kaċċa għal ċerti speċi fit-territorji li fihom dawn tal-aħħar ikun diġà
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jinsabu matul il-perijodu ta’ kaċċa awtorizzat (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-15 ta’
Diċembru 2005, Il-Kummissjoni vs Il-Finlandja, C-344/03, Ġabra p. I-11033, punt 33).
30

Barra minn hekk, ladarba l-għasafar li jkunu suġġetti għall-kaċċa jkunu jinsabu,
anki fi kwantitajiet żgħar, f ’perijodu tas-sena li matulu l-kaċċa hija awtorizzata
mid-Direttiva, il-kundizzjoni marbuta mal-assenza ta’ soluzzjoni oħra
sodisfaċenti ma tkunx sodisfatta (ara, f ’dan is-sens, is-sentenzi ċċitati iktar ’il
fuq Il-Kummissjoni vs Il-Finlandja, punti 35, 38 u 42, kif ukoll Il-Kummissjoni vs
L-Awstrija, punti 203 u 204).

31

Skont il-Kummissjoni, ir-rapporti annwali mibgħuta mir-Repubblika ta’ Malta
fir-rigward tal-2004 u tal-2005 jindikaw li kemm il-gamiem u kemm is-summien
kienu effettivament jinsabu f ’Malta matul il-perijodu tal-kaċċa fil-ħarifa fis-snin
imsemmija. Abbażi ta’ din l-informazzjoni, hija tqis li dan kien ukoll il-każ fl2006 u fl-2007.

32

Il-Kummissjoni tispeċifika li huwa irrilevanti l-fatt li, fil-ħarifa, l-għasafar
sempliċement ipassu minn fuq parti tat-territorju Malti, jiġifieri minn fuq
l-irdum fil-punent tal-gżira, ladarba din il-parti tat-territorju hija aċċessibbli
għall-kaċċaturi. Hija żżid li, f ’dan il-każ, iż-żoni minn fejn ipassu l-għasafar
huma viċini għal dawk fejn ikunu jinsabu l-għasafar fir-rebbiegħa, li l-kaċċa tista’
tiġi prattikata meta l-għasafar ikunu qegħdin ipassu u li l-possibbiltajiet ta’ kaċċa
jistgħu, fil-ħarifa, jittejbu permezz ta’ miżuri ta’ ġestjoni tal-habitats.

33

Barra minn hekk, il-Kummissjoni ssostni li l-konservazzjoni tal-gamiem u tassummien tinsab fi stat sfavorevoli u li l-ftuħ tal-kaċċa fir-rebbiegħa jaggrava din
is-sitwazzjoni.

34

Din l-istituzzjoni ssostni wkoll li r-Repubblika ta’ Malta ma pprovatx li
l-kundizzjonijiet l-oħra meħtieġa għall-applikazzjoni tal-Artikolu 9(1) tadDirettiva, imsemmija fl-Artikolu 9(1)(a) sa (ċ), u, b’mod partikolari, il-fatt li
l-ispeċi kkonċernati kienu suġġetti għall-kaċċa “f ’numri żgħar”, kienu ġew
verament osservati. Fir-rigward ta’ din il-kundizzjoni tal-aħħar, hija ssostni li
n-numru tal-għasafar maqtula għandu jitqabbel mal-imwiet annwali totali.

35

Il-Kummissjoni tirrifjuta l-argument invokat mir-Repubblika ta’ Malta firrisposta tagħha li l-Kummissjoni kisret l-aspettattivi leġittimi li hija kienet ħolqot
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matul in-negozjati ta’ adeżjoni ta’ dan l-Istat Membru fir-rigward tal-possibbiltà
għal dan tal-aħħar li jawtorizza l-kaċċa għas-summien u għall-gamiem matul
il-perijodu tar-rebbiegħa, skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva. Hija ssostni li hija ma
kienet ħadet ebda impenn f ’dan is-sens fil-konfront ta’ dan l-Istat Membru.
36

Ir-Repubblika ta’ Malta ssostni li d-Direttiva ma għandhiex l-għan li tipproteġi
b’mod assolut l-ispeċi u li tipprojbixxi kompletament kull użu jew sfruttament
iżda l-għan tagħha huwa wieħed ta’ konservazzjoni tal-popolazzjonijiet talgħasafar f’livell sodisfaċenti. Dan l-Istat Membru jirreferi, b’mod partikolari, għallArtikoli 2, 7 u 9(1)(ċ) tad-Direttiva, għall-Konvenzjoni dwar il-konservazzjoni
ta’ annimali slavaġ u ambjenti naturali Ewropej, iffirmata f’Berna fid-19 ta’
Settembru 1979 u konkluża f’isem il-Komunità permezz tad-Deċiżjoni talKunsill 82/72/KEE, tat-3 ta’ Diċembru 1981 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti,
Kapitolu 11, Vol. 14, p. 280), kif ukoll għall-Konvenzjoni dwar il-konservazzjoni
tal-ispeċi migratorji tal-annimali selvaġġi, iffirmata f’Bonn fit-23 ta’ Ġunju 1979,
u konkluża f’isem il-Komunità permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 82/461, tal24 ta’ Ġunju 1982 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 11, Vol. 15, p. 5).

37

Ir-Repubblika ta’ Malta tqis li l-ftuħ tal-kaċċa fir-rebbiegħa għas-summien u għallgamiem fit-territorju tagħha jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 9(1)
tad-Direttiva.

38

Dan l-Istat Membru jfakkar li, fis-sentenza tagħha tas-16 ta’ Ottubru 2003, Ligue
pour la protection des oiseaux et (C-182/02, Ġabra p. I-12105, punt 9), il-Qorti talĠustizzja ddeċidiet li l-Artikolu 9(1) tad-Direttiva jawtorizza l-prattika tal-kaċċa
matul il-perijodi li matulhom il-kaċċa tkun ipprojbita fil-prinċipju. Ir-Repubblika
ta’ Malta tispeċifika li f’dan il-każ ma teżistix “soluzzjoni oħra sodisfaċenti”
fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni. Fl-ewwel lok, il-perijodu tar-rebbiegħa ma
jistax, mid-definizzjoni tiegħu, jitqies li huwa estensjoni tal-perijodu tal-ħarifa.
Fit-tieni lok, l-assenza ta’ soluzzjoni sodisfaċenti oħra ma tfissirx l-assenza ta’
kwalunkwe soluzzjoni ta’ sostituzzjoni iżda l-assenza ta’ soluzzjoni aċċettabbli
u suffiċjentement adegwata fid-dawl tal-għan mixtieq, jiġifieri, f’dan il-każ, li
jkunu permessi l-qbid u l-isfruttament raġonevoli tal-għasafar fi kwantitajiet
żgħar, filwaqt li tinżamm tradizzjoni ferm stabbilita.

39

L-imsemmi Stat Membru jsostni li l-ftuħ, fil-ħarifa, tal-kaċċa għaż-żewġ speċi
kkonċernati ma jikkostitwixxix soluzzjoni sodisfaċenti fid-dawl tan-numru ta’
għasafar li jpassu f ’dan iż-żmien tas-sena u tal-kundizzjonijiet stess li fihom
dawn ipassu minn fuq il-gżejjer ikkonċernati, kundizzjonijiet li jippermettu biss
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li jinqabdu numru negliġibbli minnhom. Huwa jirreferi, f ’dan ir-rigward, għaddeċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza Il-Kummissjoni vs Il-Finlandja,
iċċitata iktar ’il fuq (punti 35 u 41).
40

Ir-Repubblika ta’ Malta żżid li din is-sitwazzjoni hija għalhekk differenti minn
dik li hija deskritta fis-sentenza Il-Kummissjoni vs L-Awstrija, iċċitata iktar ’il
fuq, fejn kienu inkwistjoni kundizzjonijiet klimatiċi, u ssostni li, fid-dawl tassitwazzjoni ġeografika speċifika tagħha, tad-daqs tagħha, tad-densità kbira
tal-popolazzjoni tagħha u tal-karatteristiċi fiżiċi tal-kampanja tagħha, l-ispeċi
ta’ għasafar migratorji li jistgħu jkunu suġġetti għall-kaċċa fit-territorju tagħha
ma jirripproduċux, fil-prinċipju, f’dan it-territorju. Dan l-Istat Membru jindika
li t-territorju tiegħu jinsab mill-inqas 300 kilometru l-bogħod mill-passaġġ
tal-għasafar li jpassu mill-Mediterran u li l-flussi migratorji tal-gamiem u tassummien ivarjaw skont il-perijodu tas-sena. Għalhekk, dawn iż-żewġ speċi
ġeneralment ma jpassux minn fuq Malta matul il-ħarifa u, meta jagħmlu dan,
jgħaddu biss minn fuq parti mit-territorju, matul perijodu qasir bejn l-aħħar ta’
Awwissu u l-aħħar ta’ Settembru, u xi drabi mingħajr ma jieqfu f’dan it-territorju.
Għall-kuntrarju, matul il-perijodu tar-rebbiegħa, il-migrazzjoni ta’ dawn iż-żewġ
speċi ta’ għasafar tkun ħafna iktar sostanzjali u tkun mifruxa mal-gżejjer Maltin
kollha.

41

Ir-Repubblika ta’ Malta żżid li iktar minn 80 % tal-kaċċaturi Maltin jipprattikaw
il-kaċċa biss fuq art li tkun tagħhom stess u li projbizzjoni totali tal-kaċċa
fir-rebbiegħa għall-ispeċi ta’ għasafar ikkonċernati twassal, fil-prattika, għal
projbizzjoni totali tal-kaċċa għal dawn iż-żewġ speċi.

42

Dan l-Istat Membru jsostni li anki jekk jiġu previsti, kif tissuġġerixxi
l-Kummissjoni, iktar spazji naturali ta’ mistrieħ, dan ma jbiddilx is-sitwazzjoni
u jindika li l-ispazji ta’ mistrieħ diġà maħluqa jkopru 4.5 % tas-superfiċji talgżejjer, jiġifieri 1 434.2 ettaru.

43

Ir-Repubblika ta’ Malta tqis ukoll li l-konservazzjoni tal-gamiem u tassummien ma tinsabx fi stat sfavorevoli. Hija ssostni li l-Unjoni Internazzjonali
għall-Konservazzjoni tan-Natura (UICN) ikklassifikat dawn l-ispeċi, fl-2007,
fil-kategorija msejħa ta’ “preokkupazzjoni minuri”. Hija tqis li l-ftuħ tal-kaċċa
fir-rebbiegħa fit-territorju tagħha ma jista’ jkollu ebda impatt fuq l-istat talkonservazzjoni peress li huma biss kwantitajiet żgħar ħafna li jkunu suġġetti għallkaċċa, fatt dan li l-Kummissjoni kkontestat biss fir-replika tagħha. Dan l-Istat
Membru jżid li ma teżisti ebda prova xjentifika li turi li, fl-Ewropa, il-prattiki
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attwali tal-kaċċa għandhom impatt dannuż fuq il-popolazzjoni tal-għasafar u li
t-tnaqqis li jista’ jkun hemm f ’din il-popolazzjoni għandu jiġi imputat lil kawżi
oħra, bħaż-żieda fis-superfiċji tal-art iddedikata għall-agrikoltura.
44

Ir-Repubblika ta’ Malta tispeċifika li l-osservanza tal-kundizzjonijiet stabbiliti
fl-Artikolu 9 tad-Direttiva għandha tiġi evalwata fil-livell ta’ kull Stat Membru.

45

Dan l-Istat Membru jsostni li l-Kummissjoni kisret l-aspettattivi leġittimi li hija
kienet ħolqot matul in-negozjati tal-adeżjoni fir-rigward tal-possibbiltà, għal
dan l-Istat Membru, li jawtorizza l-kaċċa għas-summien u għall-gamiem matul
il-perijodu tar-rebbiegħa skont l-Artikolu 9.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja
46

Skont l-Artikolu 7(1) tad-Direttiva, l-ispeċi elenkati fl-Anness II tagħha jistgħu
jkunu suġġetti għal atti ta’ kaċċa fil-kuntest tal-leġiżlazzjoni nazzjonali. Madankollu,
l-Artikolu 7(4) jipprovdi, b’mod partikolari, li, meta jkunu involuti speċi migratorji,
l-Istati Membri għandhom jiżguraw, b’mod partikolari, li dawn ma jkunux suġġetti
għall-kaċċa matul ir-ritorn tagħhom lejn il-postijiet tat-trobbija tagħhom.

47

F’dan il-każ, is-summien u l-gamiem jaqgħu taħt id-dispożizzjonijiet talArtikolu 7(1) u (4) tad-Direttiva u, għaldaqstant, dawn iż-żewġ speċi ma
għandhomx ikunu suġġetti għall-kaċċa matul ir-ritorn tagħhom lejn il-postijiet
tat-trobbija tagħhom.

48

Madankollu, filwaqt li josservaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 9(1)
tad-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu jidderogaw mill-obbligi tagħhom taħt
l-Artikolu 7 ta’ din id-direttiva. Din hija sistema ta’ derogi li, għaldaqstant,
għandha tiġi interpretata b’mod strett, u li, sabiex tkun implementata, huma
l-Istati Membri li għandhom jistabbilixxu li l-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni
tagħha huma sodisfatti (ara, f ’dan is-sens, is-sentenza tat-8 ta’ Ġunju 2006,
WWF Italia et, C-60/05, Ġabra p. I-5083, punt 34).

49

Fost il-kundizzjonijiet li għandhom jiġu sodisfatti sabiex l-Istati Membri jkunu
jistgħu jużaw din is-sistema ta’ derogi tinsab, fl-Artikolu 9(1) tad-Direttiva, ilkundizzjoni marbuta mal-assenza ta’ soluzzjoni oħra sodisfaċenti.
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50

F’dan ir-rigward, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet b’mod kostanti li din il-kundizzjoni
ma tkunx sodisfatta meta l-perijodu tal-kaċċa miftuħ bħala deroga jikkoinċidi bla
bżonn mal-perijodi li matulhom id-Direttiva hija intiża li tistabbilixxi protezzjoni
partikolari. Tali bżonn ma jkunx preżenti, b’mod partikolari, jekk l-uniku għan
tal-miżura li tawtorizza l-kaċċa bħala deroga jkun li testendi l-perijodi tal-kaċċa
għal ċerti speċi tal-għasafar f’territorji li fihom dawn tal-aħħar ikunu diġà jinsabu
matul il-perijodi tal-kaċċa stabbiliti skont l-Artikolu 7 tad-Direttiva (ara s-sentenzi
Ligue pour la protection des oiseaux et, iċċitata iktar ’il fuq, punt 16, u tad-9 ta’
Ġunju 2005, Il-Kummissjoni vs Spanja, C-135/04, Ġabra p. I-5261, punt 19).

51

Mill-ġurisprudenza jirriżulta li tali bżonn lanqas ma jkun preżenti meta l-ispeċi
kkonċernati jkunu effettivament jinsabu fil-ħarifa fit-territorji miftuħa għallkaċċa fir-rebbiegħa anki jekk ikunu jinsabu fi kwantitajiet kunsiderevolment
iżgħar milli jkunu jinsabu fir-rebbiegħa, sakemm dawn il-kwantitajiet ma jkunux
negliġibbli (ara, f ’dan is-sens, is-sentenza Il-Kummissjoni vs Il-Finlandja, iċċitata
iktar ’il fuq, punti 35 u 43).

52

F’dan il-każ, mill-proċess u, b’mod partikolari, mir-rapporti annwali mibgħuta
mir-Repubblika ta’ Malta lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 9(3) tad-Direttiva,
jirriżulta li l-gamiem u s-summien jinsabu f ’ċerti żoni tat-territorju ta’ dan l-Istat
Membru matul il-perijodu tal-kaċċa fil-ħarifa.

53

Barra minn hekk, anki jekk, kif jallega l-imsemmi Stat Membru, iż-żoni fejn
ikunu jinsabu ż-żewġ speċi kkonċernati matul il-perijodu tal-kaċċa fil-ħarifa
huma iktar limitati minn dawk fejn ikunu jinsabu dawn iż-żewġ speċi matul ilmigrazzjoni tar-rebbiegħa, dawn iż-żoni ma tantx jinsabu l-bogħod miż-żoni talaħħar u, fuq kollox, mill-proċess ma jirriżultax li ż-żoni fejn ikunu jinsabu dawn
l-ispeċi matul il-perijodu tal-kaċċa fil-ħarifa mhumiex faċilment aċċessibbli
għall-kaċċaturi f ’dan il-perijodu.

54

Għaldaqstant, iż-żewġ speċi inkwistjoni huma effettivament preżenti fil-ħarifa
fit-territorji miftuħa għall-kaċċa fir-rebbiegħa.

55

Madankollu, waħedha, din il-konstatazzjoni mhijiex biżżejjed sabiex jiġi
kkunsidrat li teżisti “soluzzjoni oħra sodisfaċenti” fis-sens tal-Artikolu 9(1)
tad-Direttiva.
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56

Fil-fatt, il-leġiżlatur Komunitarju, meta uża l-espressjoni “soluzzjoni oħra
sodisfaċenti”, ma kellux l-intenzjoni jeskludi l-użu tad-deroga prevista flArtikolu 9(1)(ċ) tad-Direttiva fil-każ li jkun hemm possibbiltà kwalunkwe ta’
kaċċa matul il-perijodi tal-kaċċa awtorizzati taħt l-Artikolu 7 tad-Direttiva, iżda
kellu l-intenzjoni jippermetti li ssir deroga minn din id-dispożizzjoni, sa fejn ikun
strettament meħtieġ, fil-każ li l-possibbiltajiet ta’ kaċċa disponibbli matul dawn
il-perijodi, f ’dan il-każ il-ħarifa, jkunu tant limitati li jintilef il-bilanċ mixtieq
mid-Direttiva bejn il-protezzjoni tal-ispeċi u ċerti attivitajiet ta’ rikreazzjoni.

57

Madankollu, mid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 9 tad-Direttiva, li jagħmlu
riferiment għall-kontroll strett tal-imsemmija deroga u għan-natura selettiva talqabdiet, kif ukoll, barra minn hekk, mill-prinċipju ġenerali ta’ proporzjonalità,
jirriżulta li d-deroga li Stat Membru jkollu l-intenzjoni juża għandha tkun
proporzjonata meta mqabbla mal-ħtiġijiet li jiġġustifikawha.

58

Minn dan jirriżulta li l-konstatazzjoni tal-assenza ta’ soluzzjoni oħra sodisfaċenti,
jiġifieri, f ’dan il-każ, tal-possibbiltajiet insuffiċjenti ta’ kaċċa fil-ħarifa, mhux talli
ma tiftaħx mingħajr limiti l-possibbiltà li tiġi awtorizzata l-kaċċa fir-rebbiegħa
iżda tippermetti biss li l-kaċċa tinfetaħ strettament biss sa fejn hija meħtieġa
u sakemm l-għanijiet l-oħra tad-Direttiva ma jkunux mheddha.

59

Il-Qorti tal-Ġustizzja għalhekk iddeċidiet li derogi taħt l-Artikolu 9 tad-Direttiva
jistgħu jiġu implementati biss jekk jiġi ggarantit li l-popolazzjoni tal-ispeċi
kkonċernati ser tinżamm f ’livell sodisfaċenti u li, fin-nuqqas ta’ din il-garanzija,
il-kaċċa tal-għasafar ma tistax, fi kwalunkwe każ, titqies li hija raġonevoli u,
għaldaqstant, li hija sfruttament ammissibbli, fis-sens tal-ħdax-il premessa tadDirettiva (sentenza WWF Italia et, iċċitata iktar ’il fuq, punt 32).

60

F’din il-kawża, mill-proċess ippreżentat quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja u,
b’mod partikolari, mir-rapporti annwali mibgħuta mir-Repubblika ta’ Malta
lill-Kummissjoni kif ukoll mit-trattazzjonijiet matul is-seduta jirriżulta li, matul
is-snin inkwistjoni, il-kaċċaturi, matul il-perijodu tal-kaċċa fil-ħarifa, setgħu
jaqbdu biss kwantità negliġibbli ta’ għasafar.

61

Barra minn hekk, mhuwiex ikkontestat mill-Kummissjoni li, matul dan ilperijodu, iż-żewġ speċi ta’ għasafar inkwistjoni jkunu jinsabu biss f ’parti
żgħira mit-territorju ta’ dan l-Istat Membru u li l-migrazzjoni tagħhom isseħħ
prinċipalment fl-aħħar ta’ Awwissu jew matul Settembru.
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62

Fl-aħħar nett, mill-proċess ma jirriżultax li l-popolazzjoni ta’ dawn iż-żewġ speċi
ta’ għasafar li huma suġġetti għall-kaċċa tinsab taħt livell sodisfaċenti. Mil-lista
tal-ispeċi mheddha stabbilita mill-UICN jirriżulta, b’mod partikolari, li l-ispeċi
inkwistjoni jinsabu fil-kategorija msejħa ta’ “preokkupazzjoni minuri”.

63

Fid-dawl ta’ dawn il-fatti partikolari ħafna, il-kaċċa għall-gamiem u għassummien matul il-perijodu tal-kaċċa fil-ħarifa ma tistax tiġi kkunsidrata li
tikkostitwixxi, f ’Malta, soluzzjoni oħra sodisfaċenti, b’tali mod li l-kundizzjoni
marbuta mal-assenza ta’ tali soluzzjoni, stabbilita fl-Artikolu 9(1) tad-Direttiva
għandha, fil-prinċipju, titqies li hija sodisfatta.

64

Madankollu, għandha titqajjem il-kwistjoni ta’ jekk il-kundizzjonijiet li fihom
ir-Repubblika ta’ Malta awtorizzat il-kaċċa għaż-żewġ speċi inkwistjoni firrebbiegħa jissodisfawx ir-rekwiżit ta’ proporzjonalità mfakkar fil-punt 58 iktar ’il
fuq, kif ukoll l-erba’ kundizzjonijiet l-oħra previsti fl-Artikolu 9(1) tad-Direttiva.

65

L-estensjoni tal-perijodu tal-kaċċa għal dawn iż-żewġ speċi migratorji permezz
tal-awtorizzazzjoni li ssir kaċċa għal madwar xahrejn matul il-perijodu tarrebbiegħa, perijodu li matulu ż-żewġ speċi suġġetti għall-kaċċa jirritornaw lejn
il-postijiet tat-trobbija tagħhom, u li twassal għal rata’ ta’ mortalità tliet darbiet
akbar, b’madwar 15 000 għasfur maqtul, għas-summien, u tmien darbiet akbar,
b’madwar 32 000 għasfur maqtul, għall-gamiem, minn dik li tirriżulta millprattika tal-kaċċa matul il-perijodu tal-ħarifa, mhijiex soluzzjoni adegwata
u strettament proporzjonali għall-għan ta’ konservazzjoni tal-ispeċi mfittex
mid-Direttiva.

66

F’dawn iċ-ċirkustanzi, minkejja li ż-żewġ speċi inkwistjoni jkunu jinsabu filħarifa fi kwantitajiet negliġibbli biss u għal perijodu limitat ħafna u peress li ebda
att tal-kaċċa mhuwa impossibbli fil-ħarifa, meta awtorizzat il-ftuħ tal-kaċċa
fir-rebbiegħa għas-summien u għall-gamiem matul diversi ġimgħat kull sena,
mill-2004 sal-2007, ir-Repubblika ta’ Malta ma osservatx il-kundizzjonijiet tadderoga prevista fl-Artikolu 9(1) tad-Direttiva, interpretati fid-dawl tal-prinċipju
ta’ proporzjonalità u, għalhekk, naqset milli twettaq l-obbligi tagħha taħt din
id-direttiva.

67

Fl-aħħar nett, ir-Repubblika ta’ Malta tqajjem il-prinċipju ta’ protezzjoni talaspettattivi leġittimi minħabba l-assigurazzjoni li kienet ingħatat, matul innegozjati li wasslu għall-adeżjoni tagħha mal-Unjoni Ewropea, li hija kienet
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ser tkun tista’ tkompli tawtorizza l-kaċċa għall-gamiem u għas-summien bilkundizzjonijiet li kienu jipprevalu qabel din l-adeżjoni. Madankollu, apparti l-fatt
li dan ma jirriżultax mill-proċess, dan l-argument fi kwalunkwe każ ma għandu
ebda relazzjoni mal-evalwazzjoni tal-osservanza tal-kundizzjoni marbuta malassenza ta’ soluzzjoni oħra sodisfaċenti fis-sens tal-Artikolu 9(1) tad-Direttiva
u għalhekk mhuwiex ta’ natura li jaffettwa l-konstatazzjoni, magħmula fil-punt
preċedenti ta’ din is-sentenza, li hemm ksur ta’ din id-direttiva.
68

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, għandu jiġi kkonstatat li, billi
awtorizzat il-ftuħ tal-kaċċa għas-summien (Coturnix coturnix) u għall-gamiem
(Streptopelia turtur) matul il-perijodu tar-rebbiegħa tas-snin 2004 sal-2007,
mingħajr ma osservat il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 9(1) tad-Direttiva,
ir-Repubblika ta’ Malta naqset milli twettaq l-obbligi tagħha taħt din id-direttiva.

Fuq l-ispejjeż
69

Skont l-Artikolu 69(2) tar-Regoli tal-Proċedura, il-parti li titlef il-kawża għandha
tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba. Peress li r-Repubblika ta’ Malta
tilfet, hemm lok li hija tiġi ordnata tbati l-ispejjeż, kif mitlub mill-Kummissjoni.
Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) taqta’ u tiddeċiedi:
1) B
 illi awtorizzat il-ftuħ tal-kaċċa għas-summien (Coturnix coturnix)
u għall-gamiem (Streptopelia turtur) matul il-perijodu tal-migrazzjoni
tar-rebbiegħa tas-snin 2004 sa 2007, mingħajr ma osservat ilkundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 9(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 79/409/
KEE, tat-2 ta’ April 1979, dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi,
kif emendata, għas-snin 2004 sa 2006, bir-Regolament tal-Kunsill (KE)
Nru 807/2003, tal-14 ta’ April 2003, u, għas-sena 2007, bid-Direttiva talKunsill 2006/105/KE, tal-20 ta’ Novembru 2006, ir-Repubblika ta’ Malta
naqset milli twettaq l-obbligi tagħha taħt din id-direttiva.
2) I r-Repubblika ta’ Malta hija kkundannata għall-ispejjeż.
Firem
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B. KAWŻA C-508/08 (*)
Il-Kummissjoni Ewropea
vs
Ir-Repubblika ta’ Malta

(*) Ippubblikata fil-Ġabra tal-Ġurisprudenza bir-referenza 2010 p. I-10589.
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SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (It-Tieni Awla)
28 ta’ Ottubru 2010 (*)
“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Libertà li jiġu pprovduti servizzi ta’ trasport
marittimu – Regolament (KEE) Nru 3577/92 – Artikoli 1 u 4 – Servizzi ta’ kabotaġġ
fi ħdan Stat Membru – Obbligu li kuntratti ta’ servizz pubbliku jiġu konklużi fuq
bażi mhux diskriminatorja – Konklużjoni, mingħajr sejħa għal offerti minn qabel, ta’
kuntratt esklużiv qabel id-data tal-adeżjoni ta’ Stat Membru mal-Unjoni”
Fil-Kawża C-508/08,
li għandha bħala suġġett rikors għal nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu taħt l-Artikolu 226 KE,
ippreżentat fl-20 ta’ Novembru 2008,
Il-Kummissjoni Ewropea, irrappreżentata minn J. Aquilina u K. Simonsson, bħala
aġenti, b’indirizz għan-notifika fil-Lussemburgu,
rikorrenti,
vs
Ir-Repubblika ta’ Malta, irrappreżentata minn S. Camilleri kif ukoll minn L. Spiteri
u A. Fenech, bħala aġenti,
konvenuta,
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (It-Tieni Awla),

(*) Lingwa tal-kawża: il-Malti.
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komposta minn J. N. Cunha Rodrigues, President tal-Awla, A. Arabadjiev, U. Lõhmus
(Relatur), A. Ó Caoimh u P. Lindh, Imħallfin,
Avukat Ġenerali: E. Sharpston,
Reġistratur: L. Hewlett, Amministratur Prinċipali,
wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tal-11 ta’ Mejju 2010,
wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tal-1
ta’ Lulju 2010,
tagħti l-preżenti
Sentenza
1

Permezz tar-rikors tagħha, il-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea qiegħda titlob lillQorti tal-Ġustizja tikkonstata li, billi ffirmat, mingħajr ma saret sejħa għal offerti minn
qabel, kuntratt esklużiv ta’ servizz pubbliku mal-kumpannija Gozo Channel Co. Ltd
(iktar ’il quddiem “GCCL”), fis-16 ta’ April 2004, ir-Repubblika ta’ Malta naqset milli
twettaq l-obbligi tagħha taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3577/92, tas-7 ta’
Diċembru 1992, li japplika l-prinċipju ta’ libertà li jiġu pprovduti servizzi għat-trasport
marittimu fi ħdan l-Istati Membri (kabotaġġ marittimu) (ĠU Edizzjoni Speċjali bilMalti, Kapitolu 6, Vol. 2, p. 10), u b’mod partikolari taħt l-Artikoli 1 u 4 tiegħu.

Il-kuntest ġuridiku
L-Att ta’ Adeżjoni
2

L-Artikolu 2 tal-Att li jirrigwarda l-kundizzjonijiet tal-adeżjoni tar-Repubblika
Ċeka, ir-Repubblika tal-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika talLatvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika tal-Ungerija, ir-Repubblika
ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika
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tas-Slovakkja u l-aġġustamenti għat-trattati li fuqhom hija stabbilita l-Unjoni
Ewropea (ĠU 2003, L 236, p. 33, iktar ’il quddiem l-“Att ta’ Adeżjoni”) jipprovdi:
“Mid-data ta’ l-adeżjoni, id-disposizzjonjiet tat-Trattati originali u l-atti adottati
mill-istituzzjonijiet u l-Bank Centrali Ewropew qabel l-adeżjoni ghandhom
jorbtu l-Istati Membri l-ġodda u għandhom japplikaw f ’dawk l-Istati Membri
bil-kondizzjonijiet kif imniżżla f ’dawk it-Trattati u f ’dan l-Att”.
Ir-Regolament Nru 3577/92
3

Skont l-Artikolu 1(1) tar-Regolament Nru 3577/92:
“Sa mill-1 ta’ Jannar 1993, il-libertà li jiġu pprovduti s-servizzi ta’ trasport marittimu
ġewwa Stat Membru (kabotaġġ marittimu) għandu japplika [għandha tapplika]
għal proprjetarji ta’ vapuri tal-Komunità li jkollhom il-vapuri tagħhom irreġistrati
fi, u jtajru l-bandiera ta’ Stat Membru, sakemm dawn il-vapuri jkunu konformi
mal-kundizzjonijiet kollha biex jagħmlu kabotaġġ f’dak l-Istat Membru, inklużi
vapuri rreġistrati f’Euros, ladarba dak ir-Reġistru jkun approvat mill-Kunsill.”

4

L-Artikolu 4(1) ta’ dan ir-regolament jipprovdi:
“Stat Membru jista’ jagħmel kuntratti ta’ servizz pubbliku ma’ jew jimponi
obbligazzjonijiet ta’ servizz pubbliku bħala kundizzjoni għall-għoti ta’ servizzi ta’
kabotaġġ, fuq kumpanniji ta’ ġarr marittimu li jipparteċipaw f ’servizzi regolari
lejn, minn u bejn gżejjer.
Kull meta Stat Membru jagħmel kuntratti ta’ servizz pubbliku jew jimponi
obbligazzjonijiet ta’ servizz pubbliku, dan għandu jagħmel hekk fuq bażi mhux
diskriminatorja għar-rigward ta’ proprjetarji ta’ vapuri tal-Komunità.”

Il-fatti li wasslu għall-kawża u l-proċedura prekontenzjuża
5
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Fil-kuntest tan-negozjati dwar l-adeżjoni tar-Repubblika ta’ Malta mal-Unjoni
Ewropea, din tal-aħħar adottat, fis-26 ta’ Ottubru 2001, Pożizzjoni Komuni
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(Konferenza dwar l-Adeżjoni mal-Unjoni Ewropea – Malta – doc. 20766/01
CONF-M 80/01) dwar il-Kapitolu li jikkonċerna l-politika tat-trasport. Skont din
il-pożizzjoni komuni, “l-UE tirrimarka li Malta għandha l-intenzjoni tikkonkludi
kuntratti speċifiċi ta’ obbligi ta’ servizz pubbliku kemm ma’ Sea Malta Co. Ltd kif
ukoll ma’ [GCCL] għal perijodu ta’ ħames snin kull wieħed, qabel it-30 ta’ Ġunju
2002, u li fl-iskadenza ta’ dawn il-kuntratti ser japplikaw proċeduri ta’ sejħa għal
offerti inkonformità mal-acquis rilevanti” [traduzzjoni mhux uffiċjali].
6

Permezz ta’ ittra tas-7 ta’ Marzu 2005, ir-Repubblika ta’ Malta, bi tweġiba għal
talba għal informazzjoni li saritilha mill-Kummissjoni, ikkonfermat li żewġ
kuntratti esklużivi ta’ obbligu ta’ servizz pubbliku li jkopru l-provvista ta’ servizzi
ta’ trasport marittimu bejn il-gżejjer ta’ Malta u Għawdex kienu ġew konklużi,
fis-16 ta’ April 2004, mill-Gvern ma’ GCCL u Sea Malta Co. Ltd, għal perijodu ta’
sitt snin kull wieħed.

7

Il-Kummissjoni għalhekk iddeċidiet li tiftaħ il-proċedura prevista flArtikolu 226 KE. Permezz ta’ ittra ta’ intimazzjoni tal-10 ta’ April 2006, din
l-istituzzjoni indikat li dawn il-kuntratti, li kienu ġew konklużi mingħajr ma saret
sejħa għal offerti minn qabel, ma kinux konformi mad-dritt Komunitarju sa fejn,
minn naħa, ma kinux ġew konklużi fil-kuntest ta’ proċedura mhux diskriminatorja
u, min-naħa l-oħra, la kienet intweriet in-neċessità u lanqas il-proporzjonalità
tagħhom.

8

Fit-12 ta’ Ġunju 2006, ir-Repubblika ta’ Malta wieġbet għal din l-ittra ta’
intimazzjoni.

9

Peress li ma kinitx sodisfatta b’din it-tweġiba, il-Kummissjoni, fil-15 ta’ Diċembru
2006, ħarġet opinjoni motivata fejn sostniet li billi ffirmat, mingħajr ma saret
sejħa għal offerti minn qabel, kuntratt esklużiv ma’ GCCL fis-16 ta’ April 2004
sabiex jiġi żgurat is-servizz ta’ trasport marittimu bejn il-gżejjer ta’ Malta
u Għawdex, ir-Repubblika ta’ Malta naqset milli twettaq l-obbligi tagħha taħt
ir-Regolament Nru 3577/92, b’mod partikolari taħt l-Artikoli 1 u 4 tiegħu. Hija
stiednet lil dan l-Istat Membru jieħu l-miżuri neċessarji sabiex jikkonforma ruħu
ma’ din l-opinjoni motivata f ’terminu ta’ xahrejn mid-data tan-notifika tagħha.

10

Ir-Repubblika ta’ Malta wieġbet għal din l-opinjoni motivata permezz ta’
ittra tal-15 ta’ Ġunju 2008, fejn informat lill-Kummissjoni li kienu nbdew ilpreparazzjonijiet sabiex issir sejħa għal offerti fir-rigward tas-servizzi ta’ trasport
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marittimu bejn il-gżejjer ta’ Malta u Għawdex, liema sejħa għal offerti kellha tiġi
implementata mhux iktar tard minn Ottubru tas-sena 2008.
11

Kien f ’dawn iċ-ċirkustanzi li l-Kummissjoni ppreżentat dan ir-rikors.

Fuq ir-rikors
12

Insostenn tar-rikors tagħha, il-Kummissjoni ssostni li mit-tieni subparagrafu
tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament Nru 3577/92 jirriżulta li l-konklużjoni ta’
kuntratt ta’ servizz pubbliku ta’ kabotaġġ marittimu għandha tkun ippreċeduta
minn proċedura ta’ sejħa għal offerti li tkun saret b’mod mhux diskriminatorju
u b’mod miftuħ fuq livell Komunitarju, filwaqt li l-kuntratt konkluż fis-16 ta’
April 2004 bejn il-Gvern Malti u GCCL ma kienx irriżulta minn tali proċedura.

13

Minn naħa l-oħra, mis-sentenza tal-20 ta’ Frar 2001, Analir et (C-205/99, Ġabra
p. I-1271) jirriżulta li kuntratt ta’ servizz pubbliku jkun konformi mar-rekwiżiti
tar-Regolament Nru 3577/92 biss jekk tkun tista’ tiġi pprovata ħtieġa reali ta’
servizz pubbliku. Madankollu, fir-rigward tal-kuntratt konkluż ma’ GCCL,
ir-Repubblika ta’ Malta ma pprovat b’mod suffiċjenti la tali ħtieġa u lanqas inneċessità u l-proporzjonalità ta’ kuntratt esklużiv.

14

Ir-Repubblika ta’ Malta, bħala l-eċċezzjoni prinċipali tagħha, issostni li r-Regolament
Nru 3577/92 ma huwiex applikabbli għal dan il-kuntratt peress li dan il-kuntratt ġie
konkluż qabel l-1 ta’ Mejju 2004, id-data tal-adeżjoni tagħha mal-Unjoni.

15

Fir-replika tagħha, il-Kummissjoni ma tikkontestax li dan ir-regolament ma
kienx japplika għar-Repubblika ta’ Malta fid-data meta ġie ffirmat il-kuntratt
kontenzjuż, jiġifieri fis-16 ta’ April 2004. Madankollu, hija ssostni li kien
preċiżament mill-1 ta’ Mejju 2004 li, fir-rigward ta’ dan il-kuntratt, dan l-Istat
Membru ma kienx konformi mal-obbligi tiegħu taħt ir-regolament imsemmi.
Matul is-seduta l-Kummissjoni reġgħet ippreċiżat li dan in-nuqqas ta’ konformità
joħroġ mill-fatt li l-kuntratt imsemmi nżamm fis-seħħ wara d-data tal-adeżjoni
tar-Repubblika ta’ Malta mal-Unjoni.

16

F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li mill-Artikolu 38(1)(ċ) tar-Regoli talProċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja u mill-ġurisprudenza relatata ma’ din
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id-dispożizzjoni jirriżulta li kull rikors promotur għandu jindika s-suġġett talkawża u għandu jagħti sunt tal-motivi, u li din l-indikazzjoni għandha tkun
ċara u preċiża biżżejjed sabiex tippermetti lill-konvenut jipprepara d-difiża
tiegħu u lill-Qorti tal-Ġustizzja teżerċita l-istħarriġ tagħha. Dan ifisser li l-punti
essenzjali ta’ fatt u ta’ liġi li fuqhom ikun ibbażat rikors għandhom jirriżultaw
b’mod koerenti u li jista’ jinftiehem mit-test tar-rikors stess u li t-talbiet tar-rikors
għandhom ikunu fformulati b’mod inekwivoku sabiex jiġi evitat li l-Qorti talĠustizzja tiddeċiedi ultra petita jew inkella tonqos milli tiddeċiedi dwar ilment
(ara s-sentenzi tal-21 ta’ Frar 2008, Il-Kummissjoni vs L-Italja, C-412/04, Ġabra
p. I-619, punt 103, kif ukoll tal-15 ta’ Ġunju 2010, Il-Kummissjoni vs Spanja,
C-211/08, Ġabra p. I-5267, punt 32 u l-ġurisprudenza ċċitata).
17

F’dan il-każ, kemm mit-test tal-opinjoni motivata u kif ukoll mit-talbiet tar-rikors
tal-Kummissjoni jirriżulta b’mod inekwivoku li n-nuqqas, allegat minn din talaħħar, tar-Repubblika ta’ Malta li twettaq l-obbligi tagħha taħt ir-Regolament
Nru 3577/92 joħroġ mill-fatt li din iffirmat, fis-16 ta’ April 2004, il-kuntratt
kontenzjuż.

18

Minn dan isegwi li l-allegazzjoni li r-Repubblika ta’ Malta ma kinitx konformi malobbligi tagħha taħt dan ir-regolament mill-1 ta’ Mejju 2004 ma tikkorrispondix
mat-talbiet tar-rikors.

19

Għaldaqstant, jekk il-Qorti tal-Ġustizzja tiddeċiedi dwar tali allegazzjoni, wara li
tkun eżaminat il-fondatezza tagħha, hija tkun qiegħda tiddeċiedi ultra petita.

20

Fir-rigward tas-suġġett tan-nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu kif indikat fir-rikors
tal-Kummissjoni, għandu jiġi osservat li, skont l-Artikolu 2 tal-Att ta’ Adeżjoni,
ir-Regolament Nru 3577/92 ma kienx japplika għar-Repubblika ta’ Malta, kif
tammetti l-Kummissjoni, qabel l-1 ta’ Mejju 2004, id-data tal-adeżjoni ta’ dan
l-Istat mal-Unjoni (ara, b’analoġija, is-sentenza tas-16 ta’ Lulju 2009, Hadadi,
C-168/08, Ġabra p. I-6871, punt 26).

21

F’dawn iċ-ċirkustanzi, kif indikat l-Avukat Ġenerali fil-punt 57 tal-konklużjonijiet
tagħha, ir-rikors tal-Kummissjoni jista’ jintlaqa’ biss jekk ir-Regolament Nru 3577/92
kien xorta waħda jimponi, qabel din id-data, li r-Repubblika ta’ Malta tosserva
ċerti obbligi. Fil-kuntest ta’ din il-kawża, tali obbligi jimplikaw, b’mod partikolari,
li l-Istati huma obbligati jastjenu, matul il-perijodu li jippreċedi l-applikabbiltà
fir-rigward tagħhom tar-Regolament Nru 3577/92, milli jikkonkludu kuntratt ta’
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servizz pubbliku b’tali mod li ma kienx ikun konformi mal-Artikoli 1 u 4 ta’ dan
ir-regolament.
22

Madankollu, għandu jiġi kkonstatat li l-Kummissjoni bl-ebda mod ma bbażat
il-motivi mressqa insostenn tar-rikors tagħha fuq l-eventwali eżistenza ta’ tali
obbligi. Għall-kuntrarju, anzi, kif ġie indikat fil-punt 15 ta’ din is-sentenza, hija
ppreċiżat, kemm fir-replika tagħha u kif ukoll waqt is-seduta, li kien b’effett mill-1
ta’ Mejju 2004, id-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament Nru 3577/92 fir-rigward
tar-Repubblika ta’ Malta minħabba l-adeżjoni tagħha mal-Unjoni, li dan l-Istat
Membru ma kienx, fil-fehma tal-Kummissjoni, konformi mal-obbligi tiegħu taħt
dan ir-regolament.

23

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, u mingħajr ma jkun meħtieġ li
tingħata deċiżjoni dwar l-eċċezzjonijiet l-oħra ppreżentati sussidjarjament mirRepubblika ta’ Malta, għandu jiġi miċħud ir-rikors tal-Kummissjoni.

Fuq l-ispejjeż
24

Skont l-Artikolu 69(2) tar-Regoli tal-Proċedura, il-parti li titlef il-kawża għandha
tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba. Peress li l-Kummissjoni tilfet,
hemm lok li hija tiġi ordnata tbati l-ispejjeż, kif mitluba mir-Repubblika ta’
Malta.

Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) taqta’ u tiddeċiedi:
1) Ir-rikors huwa miċħud.
2) Il-Kummissjoni Ewropea hija kkundannata għall-ispejjeż.
Cunha Rodrigues

Arabadjiev

Ó Caoimh		
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Mogħtija fil-Qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fit-28 ta’ Ottubru 2010.
A.Calot Escobar 		

J. N. Cunha Rodrigues

Reġistratur		

President tat-Tieni Awla
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C. KAWŻA C-376/09 (*)
Il-Kummissjoni Ewropea
vs
Ir-Repubblika ta’ Malta

(*) Ippubblikata fil-Ġabra tal-Ġurisprudenza bir-referenza 2011 p. I-4017.
114

kapitolu 3
L-azzjonijiet diretti — Kawża C-376/09

SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (It-Tieni Awla)
19 ta’ Mejju 2011 (*)
“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Regolament (KE) Nru 2037/2000 – Artikoli 4(4)
(v) u 16 – Obbligu ta’ dikommissjoni tas-sistemi ta’ protezzjoni kontra n-nar
u estingwituri tan-nar li jkun fihom il-halon għal użi mhux kritiċi fuq bastimenti –
Eċċezzjonijiet – Użi kritiċi tal-halons 1301 u 2402”
Fil-Kawża C-376/09,
li għandha bħala suġġett rikors għal nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu taħt l-Artikolu 226 KE,
ippreżentat fit-22 ta’ Settembru 2009,
Il-Kummissjoni Ewropea, irrappreżentata minn A. Alcover San
u E. Depasquale, bħala aġenti, b’indirizz għan-notifika fil-Lussemburgu,

Pedro

rikorrenti,
vs
Ir-Repubblika ta’ Malta, irrappreżentata minn S. Camilleri u A. Buhagiar, bħala
aġenti,
konvenuta,
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (It-Tieni Awla),

(*) Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.
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komposta minn J. N. Cunha Rodrigues, President tal-Awla, A. Rosas, U. Lõhmus
(Relatur), A. Ó Caoimh u P. Lindh, Imħallfin,
Avukat Ġenerali: J. Mazák,
Reġistratur: A. Calot Escobar,
wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali fis-seduta tat-28 ta’
Ottubru 2010,
tagħti l-preżenti
Sentenza
1

B’dan ir-rikors, il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej qiegħda titlob lill-Qorti
tal-Ġustizzja tikkonstata li, billi ma ddikommissjonatx sistemi ta’ protezzjoni
kontra n-nar u estingwituri tan-nar li jkun fihom il-halon għal użi mhux kritiċi
fuq bastimenti u billi ma rkupratx dan il-halon, ir-Repubblika ta’ Malta naqset
milli twettaq l-obbligi tagħha taħt l-Artikoli 4(4)(v) u 16 tar-Regolament (KE)
Nru 2037/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tad-29 ta’ Ġunju 2000, dwar
sostanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 15,
Vol. 5, p. 190), kif emendat bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/232/KE, tat-3
ta’ Marzu 2004 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 15, Vol. 8, p. 210, iktar
’il quddiem ir-“Regolament Nru 2037/2000”).

Il-kuntest ġuridiku
Ir-Regolament Nru 2037/2000
2
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Ir-Regolament Nru 2037/2000 huwa intiż sabiex jimplementa obbligi internazzjonali
li jirriżultaw mill-Konvenzjoni ta’ Vjenna għall-ħarsien tas-saff tal-ożonu, iffirmata
fit-22 ta’ Marzu 1985, u mill-Protokoll ta’ Montreal dwar sustanzi li jdgħajfu s-saff talożonu, adottat f’Montreal fis-16 ta’ Settembru 1987, li l-Komunità Ekonomika Ewropea
approvat bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 88/540/KEE, tal-14 ta’ Ottubru 1988 (ĠU L 297, p. 8).
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3

Skont l-Artikolu 1 tiegħu, dan ir-regolament huwa applikabbli, inter alia, għallużu tal-halon.

4

L-Artikolu 4(1)(ċ) ta’ dan l-istess regolament jipprovdi li, “[s]oġġett għallparagrafi 4 u 5, it-tqegħid fuq is-suq u l-użu ta’ […] aloni [halon] […] għandu
jkun projbit”.

5

L-Artikolu 4(4)(v) tal-istess regolament jipprovdi:
“Ħlief għall-użu mniżżla fl-Anness [VII], sistemi ta’ protezzjoni kontra
n-nar u estingwituri tan-nar li jkun fihom aloni [halons], għandhom ikunu
dikommissjonati qabel il-31 ta’ Diċembru 2003, u l-aloni għandhom ikunu
rkuprati skond l-Artikolu 16.”

6

Skont l-Artikolu 16(1) tar-Regolament Nru 2037/2000:
“Sostanzi kontrollati li jkunu jinstabu fi:
[…]
– sistemi ta’ protezzjoni kontra n-nar u estingwituri tan-nar
għandhom ikunu rkuprati għal distruzzjoni b’teknoloġiji approvati mill-Partijiet
jew b’xi teknoloġija ta’ distruzzjoni oħra aċċettabbli ambjentalment, jew għal
riċiklaġġ jew reklamazzjoni matul it-tiswija u l-manteniment ta’ tagħmir jew
qabel il-ħatt jew it-tneħħija tat-tagħmir.”

7

L-Artikolu 20(3) ta’ dan ir-regolament jipprovdi li “[l]-awtoritajiet kompetenti ta’
l-Istati Membri jistgħu iwettqu l-investigazzjonijiet li l-Kummissjoni tikkunsidra
meħtieġa taħt dan ir-Regolament. L-Istati Membri għandhom ukoll ta’ kull tant
iwettqu verifiki fuq l-importazzjoni ta’ sostanzi kontrollati, u jikkomunikaw
l-iskedi u r-riżultati ta’ dawk il-verifiki lill-Kummissjoni.”
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8

L-Anness VII ta’ dan ir-regolament, dwar l-użi kritiċi tal-halon, huwa redatt kif ġej:
“L-użu tal-halon 1301:
[…]
– sabiex jintgħamlu inerti l-ispazji okkupati u/jew meta jiġri l-ħruġ tallikwidi jew tal-gassijiet fjammabbli fil-militar u fiż-żejt, fis-settur tal-gass
u petrokimiku, u fil-bastimenti eżistenti tat-tagħbija,
[…]
L-użu ta’ halon 2402 fiċ-Ċipru, fir-Repubblika Ċeka, fl-Estonja, fl-Ungerija, filLatvja, fil-Lituwanja, f ’Malta, fil-Polonja, fl-Islovakkja u fl-Islovenja biss:
[…]
– fl-għamil inert ta’ spazji okkupati fejn jista’ jinħareġ likwidu li jaqbad u/jew
xi gass fis-setturi militari u taż-żejt, tal-gass u petrokemikali, u f ’vapuri ta’
tagħbija eżistenti,
[…]”

9

Fir-rigward tal-applikazzjoni ratione temporis tar-Regolament Nru 2037/2000,
ma ġiet prevista ebda miżura tranżitorja fir-rigward tar-Repubblika ta’ Malta
fl-Att li jirrigwarda l-kondizzjonijiet tal-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, irRepubblika tal-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, irRepubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika tal-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, irRepubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r Repubblika tas-Slovakkja
u l-aġġustamenti għat-trattati li fuqhom hija stabbilita l-Unjoni Ewropea
(ĠU 2003, L 236, p. 33, iktar ’il quddiem l-“Att ta’ Adeżjoni”).

10

Skont l-Artikolu 2 tal-Att ta’ Adeżjoni:
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“Mid-data ta’ l-adeżjoni, id-disposizzjonjiet tat-Trattati oriġinali u l-atti adottati
mill-istituzzjonijiet u l-Bank Ċentrali Ewropew qabel l-adeżjoni għandhom
jorbtu l-Istati Membri l-ġodda u għandhom japplikaw f ’dawk l-Istati Membri
bil-kondizzjonijiet kif imniżżla f ’dawk it-Trattati u f ’dan l-Att.”
Il-proċedura prekontenzjuża
11

B’ittra tal-11 ta’ Novembru 2005, il-Kummissjoni fakkret lill-awtoritajiet Maltin bilħtieġa tad-dikommissjoni tas-sistemi ta’ protezzjoni kontra n-nar u estingwituri
tan-nar li għandhom fihom il-halon li ma huwiex intiż għal użi kritiċi u indikat li
l-uniċi użi awtorizzati ta’ din is-sustanza abbord bastimenti tat-tagħbija eżistenti,
skont l-Anness VII tar-Regolament Nru 2037/2000, kienu l-inertizzazzjoni tarreċipjenti taż-żejt jew dik tal-makkinarju marbut mal-ippumpjar awtomatiku ta’
dqiq fl-istiva tal-bastiment jew ’il barra minnha. Barra minn hekk, hija stiednet
lill-istess awtoritajiet jimlew u jibagħtu sa mhux iktar tard mill-31 ta’ Jannar 2006
formola dwar l-użu kritiku ta’ halon abbord bastimenti li jtajru bandiera Maltija.

12

Peress li għal din l-ittra ma rċeviet l-ebda tweġiba, il-Kummissjoni kkonkludiet li
l-Gvern Malti kien qed jammetti l-użu mhux kritiku ta’ halon abbord bastimenti
li jtajru bandiera Maltija. Għalhekk, peress li kkunsidrat li r-Repubblika ta’
Malta naqset mill-obbligi tagħha taħt id-dispożizzjonijiet moqrija flimkien talArtikoli 4(4)(v), 16 u 20(3) tal-istess regolament kif ukoll tal-Artikolu 10 KE, ilKummissjoni, b’ittra tal-15 ta’ Diċembru 2006, intimat lil dan l-Istat Membru
sabiex iressaq l-osservazzjonijiet tiegħu.

13

Fit-tweġiba tagħhom għal din l-ittra ta’ intimazzjoni, tal-14 ta’ Mejju 2007,
l-awtoritajiet Maltin indikaw li 89 bastiment li jtajru bandiera Maltija kienu
għadhom mgħammra b’sistemi ta’ protezzjoni kontra n-nar u estingwituri
tan-nar li għandhom fihom il-halon. Madankollu, filwaqt li kkontestaw
l-interpretazzjoni tal-Kummissjoni fir-rigward tal-Anness VII tar-Regolament
Nru 2037/2000, li huma ddeskrivew bħala waħda restrittiva, dawn l-awtoritajiet
sostnew li dawn l-użi kienu “użi kritiċi” fis-sens ta’ dan l-anness.

14

Peress li din it-tweġiba ma kkonvinċietx lill-Kummissjoni, din tal-aħħar bagħtet,
fis-17 ta’ Ottubru 2008, opinjoni motivata lil dan l-Istat Membru li permezz
tagħha stidnitu jieħu l-miżuri neċessarji sabiex jikkonforma ruħu ma’ din
l-opinjoni f ’terminu ta’ xahrejn dekorribbli minn meta jirċiviha.
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15

L-awtoritajiet Maltin wieġbu b’ittra tas-16 ta’ Lulju 2009, fejn indikaw li
l-bastimenti li jtajru bandiera Maltija li għadhom jużaw il-halon bħala aġent
ta’ estinzjoni kienu 41. Filwaqt li kkontestat l-interpretazzjoni sostnuta millKummissjoni tal-kunċett ta’ “użi kritiċi tal-halon” li jinsab fl-Anness VII tarRegolament Nru 2037/2000, ir-Repubblika ta’ Malta ddikjarat li hija kienet intimat
lis-sidien kollha ta’ bastimenti li jtajru bandiera Maltija mgħammra b’sistemi ta’
protezzjoni kontra n-nar li għandhom fihom il-halon sabiex jiddikommissjonaw
dawn il-bastimenti sa mhux iktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2010.

16

Peress li qieset li din it-tweġiba ma kinitx sodisfaċenti, il-Kummissjoni ddeċidiet
li tippreżenta dan ir-rikors.

Fuq ir-rikors
L-argumenti tal-partijiet
17

Insostenn tar-rikors tagħha, il-Kummissjoni ssostni, qabelxejn, li l-kunċett ta’ “użi
kritiċi” tal-halon li jidher fl-Anness VII tar-Regolament Nru 2037/2000 għandu
jkun suġġett għal interpretazzjoni restrittiva peress li dawn l-użi jikkostitwixxu
eċċezzjonijiet għall-obbligu, stipulat fl-Artikolu 4(4)(v) ta’ dan ir-regolament, ta’
dikommissjoni tas-sistemi ta’ protezzjoni kontra n-nar u estingwituri tan-nar li
jkun fihom il-halon.

18

Hija tirrileva li, skont il-kliem tal-imsemmi Anness VII, b’mod partikolari tat-tielet
inċiżi li jirrigwardaw l-użi kritiċi tal-halon 1301 u tal-halon 2402 rispettivament,
l-uniċi użi kritiċi awtorizzati ta’ dawn il-halons, fuq il-bastimenti tat-tagħbija
eżistenti, huma dawk intiżi “sabiex jintgħamlu inerti l-ispazji okkupati u/jew
meta jiġri l-ħruġ tal-likwidi jew tal-gassijiet fjammabbli”. Fil-prattika, dawn iddispożizzjonijiet jipprevedu biss żewġ każijiet partikolari, jiġifieri l-inertizzazzjoni
kemm tar-reċipjenti taż-żejt fil-bastimenti, kif ukoll tal-makkinarju marbut malippumpjar awtomatiku ta’ dqiq fl-istiva tal-bastiment jew ’il barra minnha.

19

Imbagħad, il-Kummissjoni tqis li għandha ssir distinzjoni bejn is-sistemi ta’
inertizzazzjoni u s-sistemi ta’ estinzjoni, billi s-sistemi tal-halon installati filparti l-kbira tal-bastimenti ta’ tagħbija jaqgħu taħt din it-tieni kategorija. Fil-fatt,
il-kelma “inertizzazzjoni” tikkorrispondi għal-“liberazzjoni antiċipata tal-halon
minħabba riskju ta’ nirien jew ta’ splużjoni fi spazju okkupat potenzjalment
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fjammabli u perikoluż, b’konċentrazzjoni tali li l-atmosfera tal-lok ma tkunx
għadha tista’ ssostni kombustjoni”.
20

Għalhekk, fir-rigward tal-bastimenti tat-tagħbija eżistenti, jista’ biss jiġi
kkunsidrat bħala kritiku, fis-sens tal-Anness VII tar-Regolament Nru 2037/2000,
l-użu tal-halons 1301 u 2402 f ’sistema ta’ protezzjoni kontra n-nar intiża sabiex
tirrendi inerti spazji okkupati fejn likwidu fjammabbli u/jew gass jista’ joħroġ,
jiġifieri l-użu tagħhom f ’sistema maħsuba sabiex tillibera l-halon qabel ma jkun
hemm kombustjoni jew splużjoni f ’atmosfera fjammabbli jew esplożiva, sabiex
dawn jiġu evitati. Konsegwentement, l-interpretazzjoni sostnuta mir-Repubblika
ta’ Malta ta’ dan il-kunċett ta’ użi kritiċi jmur kontra l-kliem tal-imsemmi anness.

21

Il-Kummissjoni żżid li l-awtoritajiet Maltin stess ammettew, matul il-proċedura
prekontenzjuża, li l-bastimenti msemmija jużaw il-halon għall-estinzjoni tan-nar.
Fi kwalunkwe każ, ir-Repubblika ta’ Malta ma pprovdiet ebda informazzjoni firrigward tal-għan tal-użu tal-halon fl-imsemmija bastimenti. Konsegwentement,
ladarba l-halon ma huwiex normalment installat fuq bastimenti tat-tagħbija
għal għanijiet ta’ inertizzazzjoni, dawn il-bastimenti ma humiex koperti milleċċezzjonijiet marbuta mal-bastimenti tat-tagħbija li jinsabu fl-Anness VII tarRegolament Nru 2037/2000.

22

Fl-aħħar nett, sabiex twaqqa’ l-argument tar-Repubblika ta’ Malta dwar il-prinċipju ta’
protezzjoni tal-aspettativi leġittimi li minnu għandhom jibbenefikaw il-proprjetarji
tal-bastimenti inkwistjoni, il-Kummissjoni ssostni li fil-każ ineżami ma seħħ ebda ksur
ta’ dan il-prinċipju, peress li mhux talli din l-istituzzjoni ma tat ebda assigurazzjoni
fis-sens tat-teżi sostnuta mir-Repubblika ta’ Malta, talli hija, barra minn hekk,
sostniet regolarment il-pożizzjoni tagħha fir-rigward tal-interpretazzjoni li għandha
tingħata li dan l-anness fir-rigward tal-użi kritiċi tal-halon fil-bastimenti tat-tagħbija.
Barra minn hekk, fir-rigward tal-oneru finanzjarju impost fuq il-proprjetarji talbastimenti tat-tagħbija u l-operaturi li jikru l-bastimenti inkwistjoni, il-Kummissjoni
ssostni li d-dikommissjoni tal-installazzjonijiet li għandhom fihom il-halon f’dawn
il-bastimenti tat-tagħbija kellha ssir qabel l-1 ta’ Mejju 2004 u li d-diffikultajiet ta’
applikazzjoni li jidhru fl-istadju tal-implementazzjoni ta’ att tal-Unjoni ma jistgħux
jippermettu lil Stat Membru li b’mod unilaterali jevita l-osservanza ta’ dawn l-obbligi.
F’dan ir-rigward, hija tirreferi għas-sentenza tas-7 ta’ Frar 1979, Il-Kummissjoni vs
Ir-Renju Unit (128/78, Ġabra p. 419).

23

Qabelxejn, ir-Repubblika ta’ Malta tikkontesta l-interpretazzjoni sostnuta
mill-Kummissjoni tal-kunċett ta’ “użi kritiċi tal-halon” fis-sens tal-Anness VII
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tar-Regolament Nru 2037/2000. Hija ssostni li dan l-użu jikkonċerna
l-kompartimenti tal-magni li għandhom fihom muturi li jaħdmu bil-kombustjoni,
ta’ bojlers taż-żejt u ta’ makkinarju u ġeneraturi li jaħdmu biż-żejt, il-kmamar talpompi tat-tagħbija u l-kompartimenti l-oħra simili fuq il-bastimenti mibnija qabel
l-1 ta’ Ottubru 1994. Fil-każ ineżami, l-użu tal-halon fi “spazji” bħal dawn abbord ilbastimenti kkonċernati jaqa’ taħt il-kunċett ta’ “użi kritiċi” fis-sens ta’ dan l-anness.
24

Skont dan l-Istat Membru, il-Kummissjoni tagħti interpretazzjoni ta’ dan ilkunċett li jmur kontra l-kliem preċiż tad-dispożizzjonijiet ikkonċernati talimsemmi anness, li huma fformulati f ’termini wiesa’, meta jipprevedu l-użu
tal-halon “sabiex jintgħamlu inerti l-ispazji okkupati u/jew meta jiġri l-ħruġ tallikwidi jew tal-gassijiet fjammabbli fil-bastimenti eżistenti tat-tagħbija”, mingħajr
riżerva oħra.

25

Imbagħad, ir-Repubblika ta’ Malta ssostni li d-distinzjoni stabbilita millKummissjoni bejn it-termini “estinzjoni” u “inertizzazzjoni” hija, fil-kuntest tarRegolament Nru 2037/2000, infondata u artifiċjali. Il-proċess ta’ estinzjoni huwa
essenzjalment inkluż fil-proċess ta’ inertizzazzjoni, b’mod partikolari meta jintuża
l-istess aġent. Fil-fatt, il-linja ta’ demarkazzjoni bejn il-proċess ta’ inertizzazzjoni
u dak ta’ estinzjoni hija ħafna drabi dubjuża, sa fejn l-użu tal-halons 1301 u 2402
fil-ġlieda kontra kombustjonijiet f’żona speċifika għandu awtomatikament l-effett
li jirrendi inerti ż-żoni fil-qrib kontra kombustjonijiet ġodda u/jew splużjonijiet
li jista’ jkun hemm. Għalhekk, l-inertizzazzjoni hija l-konsegwenza normali talproċess ta’ estinzjoni meta jsir użu minn dawn il-halons. Skont ir-Repubblika ta’
Malta, il-halons 1301 u 2402 huma magħrufa, fis-settur tal-protezzjoni kontra
n-nar, għall-effiċjenza tagħhom fil-qasam tal-estinzjoni kif ukoll f’dak talinertizzazzjoni, u hija proprju din in-natura polivalenti li tirrendihom daqshekk
attraenti u relattivament insostitwibbli bħala aġenti tal-protezzjoni kontra n-nar.

26

Fl-aħħar nett, ir-Repubblika ta’ Malta ssostni li l-Anness VII tar-Regolament
Nru 2037/2000 ħoloq aspettattivi leġittimi għall-proprjetarji ta’ bastimenti, li
jistgħu jiġu affettwati mill-interpretazzjoni suġġettiva li l-Kummissjoni tagħti
lil din id-dispożizzjoni, b’mod partikolari minħabba li din l-interpretazzjoni
tirrestrinġi l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-dispożizzjoni u tmur kontra kemm
il-kliem u kif ukoll l-ispirtu tagħha. Barra minn hekk, din l-interpretazzjoni tmur
ukoll kontra l-prinċipju ta’ ċertezza legali.

27

Fi kwalunkwe każ, dan l-Istat Membru jiddikjara li n-numru ta’ bastimenti li jtajru
bandiera Maltija li għadhom mgħammra b’sistemi ta’ protezzjoni kontra n-nar li
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għandhom fihom il-halon qed jonqos. Il-parti l-kbira ta’ dawn il-bastimenti qed
joqorbu lejn it-tmiem tal-ħajja operattiva tagħhom, peress li xi wħud minnhom
huma tankers taż-żejt b’buq wieħed li għandhom jiġu dikommissjonati sa mhux
iktar tard mill-aħħar tas-sena 2010, skont id-dispożizzjonijiet applikabbli
tal-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Prevenzjoni tat-Tniġġis minn Vapuri,
iffirmata Londra fit-2 ta’ Novembru 1973, kif ikkompletata bil-Protokoll tas-17
ta’ Frar 1978, u bir-Regolament (KE) Nru 417/2002 tal-Parlament Ewropew u talKunsill, tat-18 ta’ Frar 2002, dwar id-dħul gradwali aċċellerat ta’ ħtiġiet ta’ buq
doppju jew ta’ disinn ekwivalenti għal tankers taż-żejt b’buq wieħed u li jħassar
ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2978/94 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti,
Kapitolu 7, Vol. 6, p. 64). Għalhekk, li jintalab lill-proprjetarji ta’ dawn il-bastimenti
sabiex jiddikommissjonaw dawn is-sistemi jwassal għal oneru fuqhom li jkun
eċċessivament tqil u sproporzjonat.
Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja
28

Qabelxejn, għandu jiġi rrilevat li fi kliem l-Artikolu 4(1)(ċ) tar-Regolament
Nru 2037/2000, bla ħsara għall-Artikolu 4(4) u (5) tal-istess regolament, ittqegħid fis-suq u l-użu tal-halons huma pprojbiti.

29

L-Artikolu 4(4)(v) jipprevedi l-obbligu li s-sistemi ta’ protezzjoni kontra n-nar
u l-estingwituri tan-nar li għandhom fihom il-halon jiġu dikommissjonati qabel
il-31 ta’ Diċembru 2003, ħlief għall-użi elenkati fl-Anness VII tar-Regolament
Nru 2037/2000. Fin-nuqqas ta’ dispożizzjoni f ’sens kuntrarju fl-Att ta’ Adeżjoni,
dan l-obbligu kellu effett fir-rigward tar-Repubblika ta’ Malta mal-adeżjoni
tagħha mal-Unjoni Ewropea, fl-1 ta’ Mejju 2004, skont l-Artikolu 2 ta’ dan l-att.

30

Mill-qari ta’ dawn id-dispożizzjonijiet flimkien jirriżulta li, sa minn din id-data
tal-aħħar, għall-bastimenti li jtajru bandiera Maltija, l-użu ta’ dawn is-sistemi
u estingwituri ma huwiex permess ħlief jekk dan ikun jista’ jiġi kkunsidrat li
huwa “użu kritiku” fis-sens tal-anness imsemmi.

31

Dan l-Istat Membru ma jikkontestax li ċerti bastimenti li jtajru bandiera Maltija
għandhom sistemi ta’ estingwituri tan-nar li jużaw il-halon. Madankollu, huwa
jsostni li dawn l-użi jaqgħu taħt l-imsemmi kunċett ta’ “użu kritiku”, peress li
huwa jikkontesta l-interpretazzjoni restrittiva li l-Kummissjoni tagħti lil dan
il-kunċett.
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32

F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li, skont ġurisprudenza stabbilita, fil-kuntest
ta’ proċedura ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu, huwa l-oneru tal-Kummissjoni li
tistabbilixxi l-eżistenza ta’ allegat nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu u li tressaq quddiem
il-Qorti tal-Ġustizzja l-provi neċessarji għall-verifika minnha tal-eżistenza ta’ dan
in-nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu, mingħajr ma l-Kummissjoni ma tista’ tibbaża
ruħha fuq kwalunkwe preżunzjoni (ara, b’mod partikolari, is-sentenzi tat-12 ta’
Mejju 2005, Il-Kummissjoni vs Il-Belġju, C-287/03, Ġabra p. I-3761, punt 27, u tal10 ta’ Ġunju 2010, Il-Kummissjoni vs Il-Portugall, C-37/09, punt 28).

33

Issa, għandu jiġi kkonstatat li l-interpretazzjoni mressqa mill-Kummissjoni
tat-tielet inċiżi li jirrigwardaw l-użu kritiku tal-halon 1301 u tal-halon 2402
rispettivament, li jinsabu fil-Anness VII tar-Regolament Nru 2037/2000,
hija bbażata fuq żewġ premessi. Minn naħa, is-sistemi tal-halon installati filparti l-kbira tal-bastimenti tat-tagħbija huma sistemi ta’ estinzjoni, u mhux
ta’ inertizzazzjoni. Min-naħa l-oħra, hemm biss żewġ każijiet partikolari ta’
użu ta’ sistemi tal-halon għall-finijiet tal-inertizzazzjoni, li jaqgħu taħt dawn
id-dispożizzjonijiet, jiġifieri jew fir-reċipjenti taż-żejt fil-bastimenti, jew
f ’makkinarju marbut mal-ippumpjar awtomatiku ta’ dqiq fl-istiva tal-bastiment
jew ’il barra minnha.

34

Madankollu, din l-interpretazzjoni ma tirriżulta la mid-dispożizzjonijiet
tal-imsemmi anness u lanqas minn xi dispożizzjoni oħra tar-Regolament
Nru 2037/2000. Barra minn hekk, il-premessi ta’ dan ir-regolament ma jirreferu
għal ebda waħda mill-possibbiltajiet imsemmija mill-Kummissjoni.

35

Min-naħa l-oħra, it-tielet inċiżi li jirrigwardaw l-użu tal-halons 1301 u 2402
rispettivament, li jinsabu fl-Anness VII tar-Regolament Nru 2037/2000, huma
fformulati b’mod wiesa’, peress li jipprevedu l-użu tagħhom “fis-setturi militari
u taż-żejt, tal-gass u petrokemikali, u f ’vapuri ta’ tagħbija eżistenti”.

36

Barra minn hekk, it-termini “sabiex jintgħamlu inerti l-ispazji okkupati”
u “għamil inert ta’ spazji okkupati” li jinsabu f ’dawn id-dispożizzjonijiet jindikaw
li l-użu inkwistjoni ta’ dawn il-halons huwa previst fl-ispazji okkupati minn
persuni, u dan jista’ jkopri tipi jew partijiet ta’ bastimenti li ma humiex dawk
previsti mill-Kummissjoni.

37

Għaldaqstant, anki jekk kellu jitqies, skont kif il-Kummissjoni ssostni,
li fil-prattika, l-użu tal-halon fuq il-bastimenti huwa limitat għaż-żewġ
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każijiet partikolari indikati minnha, ma hemm xejn fit-test tar-Regolament
Nru 2037/2000 li jippermetti li jiġi konkluż li l-intenzjoni tal-leġiżlatur talUnjoni kienet dik li jillimita l-użu tal-halon fuq il-bastimenti għal dawn iż-żewġ
każijiet partikolari.
38

F’dawn iċ-ċirkustanzi, hemm lok li jiġi kkunsidrat li l-Kummissjoni ma
stabbilixxietx l-allegat nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu tar-Repubblika ta’ Malta.

39

Għaldaqstant, ir-rikors tal-Kummissjoni għandu jiġi miċħud.

Fuq l-ispejjeż
40

Skont l-Artikolu 69(2) tar-Regoli tal-Proċedura, il-parti li titlef il-kawża għandha
tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba. Peress li r-Repubblika ta’ Malta
talbet li l-Kummissjoni tiġi kkundannata għall-ispejjeż u din tal-aħħar tilfet ilkawża, hemm lok li l-Kummissjoni tiġi kkundannata għall-ispejjeż.
Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) taqta’ u tiddeċiedi:
1) Ir-rikors huwa miċħud.
2) Il-Kummissjoni Ewropea hija kkundannata għall-ispejjeż.
Firem
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D. KAWŻA C-16/07 P (*)
Marguerite Chetcuti
vs
Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej

(*) Ippubblikata fil-Ġabra tal-Ġurisprudenza bir-referenza 2008 p. I-7469.
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SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Ir-Raba’ Awla)
9 ta’ Ottubru 2008 (*)
“Appell – Servizz pubbliku – Kompetizzjoni interna għall-istituzzjoni – Rifjut ta’
kandidatura – Kundizzjonijiet għall-ammissjoni”
Fil-kawża C-16/07 P,
li għandha bħala suġġett appell taħt l-Artikolu 56 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja,
imressaq fit-18 ta’ Jannar 2007,
Marguerite Chetcuti, membru tal-persunal awżiljarju tal-Kummissjoni talKomunitajiet Ewropej, residenti ż-Żejtun (Malta), irrappreżentata minn M.-A. Lucas,
avukat,
appellanta,
il-parti l-oħra fil-kawża li hija:
Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, irrappreżentata minn V. Joris
u K. Herrmann, bħala aġenti, b’indirizz għan-notifika fil-Lussemburgu,
konvenuta fl-ewwel istanza,
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Ir-Raba’ Awla),
komposta minn K. Lenaerts, President tal-Awla, M. G. Arestis, R. Silva de Lapuerta,
E. Juhász (Relatur) u T. von Danwitz, Imħallfin,

(*) Lingwa tal-kawża: il-Franċiż.
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Avukat Ġenerali: Y. Bot,
Reġistratur: C. Strömholm, Amministratur,
wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tat-13 ta’ Marzu 2008,
wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tat-12
ta’ Ġunju 2008,
tagħti l-preżenti
Sentenza
1

Bl-appell tagħha, M. Chetcuti qed titlob l-annullament tas-sentenza tal-Qorti
tal-Prim’Istanza tal-Komunitajiet Ewropej tat-8 ta’ Novembru 2006, Chetcuti vs
Il-Kummissjoni (T-357/04, Ġabra p.SP-I-A-2-255, II-A-2-1323, iktar’il quddiem
is-“sentenza kkontestata”), li permezz tagħha l-Qorti tal-Prim’Istanza ċaħdet irrikors tagħha għall-annullament tad-deċiżjoni tat-22 ta’ Ġunju 2004 tal-bord talgħażla tal-kompetizzjoni (iktar’il quddiem id-“deċiżjoni kkontestata”), kif ukoll
tal-atti sussegwenti tal-imsemmija proċedura.

Il-kuntest ġuridiku
2

L-Artikolu 4 tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej
(iktar’il quddiem ir-“Regolamenti tal-Persunal”), fil-verżjoni tagħhom li kienet
fis-seħħ sat-30 ta’ April 2004, applikabbli għall-fatti ta’ din il-kawża, jipprovdi:
“L-ebda ħatra jew promozzjoni m’għandha ssir għal xi skop ieħor barra dak biex
jimtela post vojt kif provdut f ’dawn ir-Regolament[i] tal-Persunal.
Postijiet vojta f ’istituzzjoni għandhom ikunu notifikati lill-persunal ta’ dik
l-istituzzjoni hekk kif l-awtorità tal-ħatra tiddeċiedi li l-post għandu jimtela.
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Jekk il-post vojt ma jistax jimtela minn trasferiment, promozzjoni jew
kompetizzjoni interna, dan għandu jkun notifikat lit-tlett Komunitajiet Ewrope[j].”
3

L-Artikolu 27 tar-Regolamenti tal-Persunal jipprovdi:
“Ir-reklutaġġ għandu jkollu l-mira li jiżgura li l-istituzzjoni jkollha s-servizzi ta’
uffiċjali tal-ogħla livell ta’ kapaċita’, effiċjenza u integrita, magħżula mill-aktar
bażi ġeografika wiesgħa possibbli minn fost iċ-ċittadini ta’ l-Istati Membri
tal-Komunitajiet.”
[…]”

4

L-Artikolu 29(1) tar-Regolamenti tal-Persunal jipprovdi:
“Qabel ma jimtela post battal f ’istituzzjoni, l-awtorità tal-ħatra għandha l-ewwel
tikkunsidra:
a) jekk il-post jistax jimtela minn promozzjoni jew trasferiment minn ġewwa
l-istituzzjonijiet;
b) jekk [jistgħux isiru] kompetizzjonijiet interni fl-istituzzjoni;
ċ) x’applikazzjonijiet għat-trasferiment saru minn uffiċjali ta’ istituzzjonijiet
oħra tat-tlett Komunitajiet Ewropej
u mbagħad issegwi l-proċedura għall-kompetizzjonijiet fuq il-bażi jew talkwalifiki, jew ta’ l-eżamijiet, jew ta’ kwalifiki kif ukoll l-eżamijiet. L-Anness III
jippreżenta l-proċedura tal-kompetizzjoni.
Il-proċedura tista’ wkoll tkun segwita għall-iskop li tkun kostitwita riserva għal
reklutaġġ fil-futur.”
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5

L-Artikolu 1 tal-Anness III
“Kompetizzjonijiet” jipprovdi:

tar-Regolamenti

tal-Persunal,

bit-titolu

“1. L-avviż tal-kompetizzjonijiet jitħejja mill-awtorità tal-ħatra wara li jkun
ikkonsultat il-Kumitat Konġunt.
Irid jispeċifika:
a) l-għamla tal-kompetizzjoni (kompetizzjoni interna għall-istituzzjoni,
kompetizzjoni interna għall-istituzzjonijiet, kompetizzjoni miftuħa […]);
b) it-tip ta’ kompetizzjoni (jekk mhux fuq bażi ta’ jew il-kwalifiki jew l-eżamijiet,
jew ta’ kemm il-kwalifiki kif ukoll l-eżamijiet);
ċ) it-tip ta’ dmirijiet u l-kompiti involuti fil-posizzjoni li għandha timtela;
d) id-diplomi u evidenza oħra ta’ kwalifiki formali jew il-livell ta’ esperjenza
meħtieġa għall-posizzjonijiet li għandhom jimtlew;
[…]”
6

L-Artikolu 3 tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Impjegati Oħra tal-Komunitajiet
Ewropej (iktar’il quddiem il-“KIIO”), fil-verżjoni tagħhom fis-seħħ sat-30 ta’
April 2004, applikabbli għall-fatti ta’ din il-kawża, jipprovdi:
“Huwa meqjus bħala membru tal-persunal awżiljarju, fis-sens ta’ din is-sistema,
il-membru tal-persunal imqabbad:
a) sabiex jeżerċita part-time jew full-time, fil-limiti previsti fl-Artikolu 52,
kompiti f ’istituzzjoni mingħajr ma jkun assenjat għal impjieg inkluż fil-lista
tal-pożizzjonijiet tal-persunal annessa fit-taqsima tal-baġit relatata ma’ din
l-istituzzjoni;
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b) sabiex jissostitwixxi, wara eżami tal-possibbiltajiet ta’ post ta’ xogħol
temporanju fost l-uffiċjali tal-istituzzjoni, meta, għal żmien provviżorju, ma
jkunx kapaċi jeżerċita l-kompiti tiegħu:
– uffiċjal jew membru tal-persunal temporanju fil-kategoriji B, Ċ, D jew fisservizz tal-lingwi,
– eċċezzjonalment, uffiċjal jew membru tal-persunal temporanju fil-kategorija
A għajr dawk tal-gradi A 1 u A 2 li għandu impjieg speċjalizzat ħafna,
u mħallas mill-krediti globali miftuħin għal dan l-iskop taħt it-taqsima tal-baġit
relatata mal-istituzzjoni.” [traduzzjoni mhux uffiċjali]
7

Skont l-Artikolu 9 tal-KIIO, kull ingaġġ ta’ membru tal-persunal temporanju
għandu jkollu biss bħala skop li, fil-kundizzjonijiet previsti fit-Titolu II tagħhom,
jimtela post vojt ta’ impjieg inkluż fil-lista tal-pożizzjonijiet tal-persunal annessa
mat-taqsima tal-baġit relatata ma’ kull istituzzjoni.

8

L-Artikolu 12(1) tal-KIIO jipprovdi:
“L-ingaġġ tal-persunal temporanju għandu jkun dirett biex jiżgura għallistituzzjoni s-servizzi ta’ persuni tal-ogħla livell ta’ abbiltà, effiċjenza u integrità,
reklutati mill-aktar bażi ġeografika wiesgħa possibbli minn fost iċ-ċittadini talIstati Membri tal-Komunitajiet. [traduzzjoni mhux uffiċjali]
[…]”

9

Bil-kontra, il-KIIO ma jinkludu l-ebda rekwiżit rigward il-kwalitajiet ta’
kompetenza u ta’ effiċjenza mistennija mill-membri tal-persunal awżiljarju
għall-ingaġġ tagħhom.
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10

L-Artikolu 52 tal-KIIO jipprovdi:
“It-tul ta’ żmien effettiv tal-ingaġġ ta’ membru tal-persunal awżiljarju, inkluż ittul ta’ żmien tal-eventwali tiġdid tal-kuntratt tiegħu, ma jistax jaqbeż:
a) it-tul ta’ żmien ta’ post ta’ xogħol temporanju li l-membru tal-persunal
huwa msejjaħ li jiżgura, jekk huwa ġie mqabbad sabiex jissostitwixxi uffiċjal
jew membru tal-persunal temporanju li, għal żmien provviżorju, mhuwiex
kapaċi jeżerċita l-kompiti tiegħu;
b) it-tul ta’ żmien ta’ tliet snin, fil-każijiet l-oħrajn kollha.” [traduzzjoni mhux
uffiċjali]

Il-fatti li wasslu għall-kawża
11

L-appellanta eżerċitat, bħala membru tal-persunal lokali, l-inkarigu ta’ segretarja
fid-delegazzjoni tal-Kummissjoni f ’Malta mill-1 ta’ Novembru 1991 sat-30 ta’
April 2004. Il-kuntratt tagħha ġie fi tmiemu mal-adeżjoni tar-Repubblika ta’
Malta fil-Komunità Ewropea fl-1 ta’ Mejju 2004, li wasslet għat-tneħħija taddelegazzjoni ta’ dan il-pajjiż.

12

Fis-27 ta’ April 2004, l-appellanta ffirmat kuntratt ta’ impjieg bħala membru talpersunal awżiljarju tal-kategorija B, għal perijodu bejn l-1 ta’ Mejju 2004 u l-31
ta’ Diċembru 2004. L-Artikolu 2 ta’ l-kuntratt tagħha kien jipprovdi li hija kellha
teżerċita funzjonijiet ta’ “impjegat b’inkarigi kumplessi ta’ abbozzar, korrezzjoni,
kontabbiltà jew ta’ xogħlijiet tekniċi”.

13

Fis-6 ta’ April 2004, il-Kummissjoni ppubblikat “avviż ta’ kompetizzjoni interna
għall-promozzjoni mill-kategorija B għall-kategorija A (COM/PA/04)”, dwar
kompetizzjoni b’eżamijiet bil-għan li tiġi kkostitwita riżerva għar-reklutaġġ ta’
amministraturi (A 7/A 6).

14

Il-punt III.1 tal-avviż tal-kompetizzjoni, intitolat “Kondizzjonijiet għallammissjoni” kien jgħid li ġej:

132

kapitolu 3
L-azzjonijiet diretti — C-16/07 P

“1. Huma eliġibbli, l-uffiċjali u l-membri tal-persunal temporanju msemmijin fitTitolu I (Dispożizzjonijiet ġenerali), Artikolu 2 tal-[KIIO] li jaqgħu f ’xi wieħed
mill-gradi tal-kategorija B,
huma wkoll eliġibbli, l-uffiċjali u l-membri tal-persunal temporanju msemmijin
fit-Titolu I (Dispożizzjonijiet ġenerali), Artikolu 2 tal-[KIIO] li jaqgħu f ’kategorija
ogħla
u li, fid-data tat-terminu għall-preżentata tal-applikazzjonijiet […]:
[…]
b) jkollhom almenu ħames snin anzjanità ta’ servizz fil-kategorija B jew
f ’kategorija ogħla bħala uffiċjal jew [membru tal-persunal temporanju jew
membru tal-persunal awżiljarju tal-gruppi I, II, III, IV u V] mal-Kummissjoni
jew parzjalment ma’ istituzzjonijiet oħra jew aġenziji (anness I) li l-persunal
tagħhom huwa rregolat mir-Regolamenti tal-Persunal jew mill-[KIIO].
[…]”
15

L-appellanta applikat għall-kompetizzjoni msemmija iktar’il fuq.

16

Permezz tad-deċiżjoni kkontestata, l-applikazzjoni ta’ M. Chetcuti ġiet miċħuda
peress li hija la kienet tissodisfa l-kundizzjoni ta’ anzjanità u lanqas il-kundizzjoni
rigward l-istatus amministrattiv, sa fejn l-uffiċjali jew l-membri tal-persunal
temporanju biss kienu eliġibbli.

Il-proċedura quddiem il-Qorti tal-Prim’Istanza u s-sentenza appellata
17

Permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim’Istanza fil-31 ta’
Awwissu 2004, M. Chetcuti ppreżentat rikors għall-annulament tad-deċiżjoni
kkontestata, kif ukoll tal-atti sussegwenti tal-proċedura ta’ kompetizzjoni.
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18

Permezz tal-ewwel motiv tagħha, hija sostniet li, inkwantu jirriżerva l-aċċess
għall-kompetizzjoni biss għall-uffiċjali u l-membri tal-persunal temporanju,
biex b’hekk jeskludi l-membri tal-persunal awżiljarju, l-avviż tal-kompetizzjoni
jmur kontra l-Artikoli 4, 27 u 29(1)(b) tar-Regolamenti tal-Persunal u kontra
l-prinċipju ta’ trattament ugwali. Għalhekk id-deċiżjoni kkontestata kienet
illegali.

19

Permezz tat-tieni motiv tagħha, M. Chetcuti sostniet li l-avviż tal-kompetizzjoni,
inkwantu jeżiġi anzjanità ta’ servizz ta’ ħames snin fil-kategorija B jew kategorija
ogħla bħala uffiċjal, membru tal-persunal temporanju jew membru tal-persunal
awżiljarju fil-gruppi I sa V, u inkwantu jeskludi l-anzjanità miksuba bħala
membru tal-persunal lokali, imur kontra l-Artikoli 27 u 29 tar-Regolamenti
tal-Persunal kif ukoll kontra l-interess tas-servizz u l-prinċipju ta’ trattament
ugwali. Għal din ir-raġuni wkoll, id-deċiżjoni kkontestata kienet illegali.

20

Fir-rigward tal-ewwel motiv, il-Qorti tal-Prim’Istanza eżaminat, fil-punti 49 sa
51 tas-sentenza appellata, in-natura u l-livell ta’ setgħa diskrezzjonali mogħtija
lill-istituzzjonijiet fir-rigward tal-proċeduri ta’ reklutaġġ. Hija kkunsidrat
li r-Regolamenti tal-Persunal jagħtu setgħa wiesgħa ta’ diskrezzjoni lillistituzzjonijiet f ’dak li jikkonċerna l-proċeduri ta’ reklutaġġ u li l-istħarriġ talqorti Komunitarja huwa limitat għall-kwistjoni dwar jekk l-awtorità kkonċernata
użatx id-diskrezzjoni tagħha b’mod manifestament żbaljat.

21

Fil-punti 52 u 53 tal-istess sentenza, il-Qorti tal-Prim’Istanza osservat li
d-diversi kategoriji ta’ persuni impjegati mill-Komunità jissodisfaw il-ħtiġiet
leġittimi tal-amministrazzjoni Komunitarja. Hija żiedet li r-rekwiżiti essenzjali
stabbiliti għar-reklutaġġ tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal temporanju huma
differenti minn dawk stabbiliti għall-membri tal-persunal awżiljarju.

22

Fil-punt 56 tas-sentenza appellata, il-Qorti tal-Prim’Istanza kkonstatat li millavviż tal-kompetizzjoni jirriżulta b’mod espliċitu li din il-kompetizzjoni kienet
“kompetizzjoni interna ta’ promozzjoni mill-kategorija B għall-kategorija A taluffiċjali u l-membri tal-persunal temporanju. Fil-punt 57 tal-imsemmija sentenza,
il-Qorti tal-Prim’Istanza kkunsidrat li, f’din il-kawża, ma kienx ġie stabbilit li
l-Kummissjoni użat id-diskrezzjoni tagħha b’mod żbaljat meta pprovdiet għallkundizzjoni għall-ammissjoni rigward il-kwalità ta’ uffiċjal jew membru talpersunal temporanju bl-esklużjoni ta’ dik ta’ membru tal-persunal awżiljarju.
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23

Il-Qorti tal-Prim’Istanza kkunsidrat bħala irrilevanti l-argument tal-appellanta
li l-kompetizzjoni kienet tikkostitwixxi mhux biss kompetizzjoni għallpromozzjoni mill-kategorija B għall-kategorija A, iżda wkoll kompetizzjoni
interna ta’ tip ieħor, peress li kienet miftuħa, minn naħa, għall-membri talpersunal temporanju tal-kategorija A jew B u, min-naħa l-oħra, għall-uffiċjali
tal-kategorija A. Hija enfasizzat li l-membri tal-persunal temporanju u l-uffiċjali
ammissibbli għall-kompetizzjoni, kemm jekk huma fil-kategorija A jew B, u bilkontra tal-membri tal-persunal awżiljarju, diġà ppruvaw il-kapaċitajiet tagħhom
fir-reklutaġġ inizjali tagħhom, skont l-Artikoli 27 tar-Regolamenti tal-Persunal
u 12 ta’ tal-KIIO.

24

Ladarba dawn iż-żewġ dispożizzjonijiet tal-aħħar kienu diġà ġew applikati marreklutaġġ inizjali tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal temporanju, l-argument
tal-appellanta li l-Kummissjoni injorat l-għan ta’ kull reklutaġġ iddefinit flimsemmija dispożizzjonijiet kien infondat.

25

Fil-punt 61 tas-sentenza tagħha, il-Qorti tal-Prim’Istanza kkonstatat ilfatt li, bis-saħħa tal-Artikolu 3 tal-KIIO, il-membri tal-persunal awżiljarju
jistgħu jeżerċitaw kull tip ta’ funzjoni, meta l-ingaġġ tagħhom mhuwiex intiż
sabiex jiżgura s-sostituzzjoni ta’ uffiċjali, mhuwiex biżżejjed sabiex dawn jiġu
assimilati mal-uffiċjali u mal-membri tal-persunal temporanju għall-finijiet talkompetizzjonijiet ta’ promozzjoni.

26

Fl-aħħar nett, il-Qorti tal-Prim’Istanza kkunsidrat, fil-punt 62 tal-istess
sentenza, li peress li s-sitwazzjoni ġuridika bejn, minn naħa, uffiċjali u membri
tal-persunal temporanju u, min-naħa l-oħra, membri tal-persunal awżiljarju ma
kinitx komparabbli minħabba l-kundizzjonijiet differenti ta’ reklutaġġ tagħhom,
l-appellanta invokat b’mod żbaljat il-ksur tal-prinċipju ta’ trattament ugwali.

27

Fid-dawl ta’ dawn l-elementi, il-Qorti tal-Prim’Istanza ċaħdet l-ewwel motiv
tal-appellanta u kkonkludiet li, peress li l-Kummissjoni setgħet legalment
tirriżerva għall-uffiċjali u għall-membri tal-persunal temporanju l-aċċess għallkompetizzjoni inkwistjoni, iċ-ċaħda tal-applikazzjoni tal-appellanta kienet
ġustifikata. Għaldaqstant, il-Qorti tal-Prim’Istanza ma qisitx bħala neċessarju
li tiddeċiedi fuq it-tieni motiv rigward l-anzjanità meħtieġa għall-aċċess għallkompetizzjoni kif ukoll fuq l-atti sussegwenti tal-proċedura tal-kompetizzjoni.
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It-talbiet tal-partijiet
28

Permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti tal-Ġustizzja fit-18 ta’ Jannar
2007, l-appellanta għamlet dan l-appell u talbet lill-Qorti tal-Ġustizzja:
– tannulla s-sentenza appellata;
– tannulla d-deċiżjoni kkontestata;
– tannulla l-atti sussegwenti għall-proċedura tal-kompetizzjoni u, b’mod
partikolari, il-lista tal-kandidati li jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti
mill-avviż tal-kompetizzjoni, deċiża mill-bord tal-għażla, id-deċiżjoni talKummissjoni li fuq din il-bażi tiddeċiedi n-numru ta’ postijiet li għandhom
jimtlew, il-lista tal-kandidati adatti deċiża mill-bord tal-għażla fit-tmiem taxxogħlijiet tagħha kif ukoll id-deċiżjonijiet ta’ ħatra adottati mill-Awtorità talĦatra fuq din il-bażi, u
– tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż tal-ewwel istanza u għal dawk
tal-proċedura quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.

29

Il-Kummissjoni titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja:
– tiċħad l-appell, u
– tikkundanna lill-appellanta għall-ispejjeż.

Fuq l-appell
30

Mill-att jirriżulta li l-appellanta tinvoka, essenzjalment, tliet aggravji insostenn
tal-appell tagħha.

31

Permezz tal-ewwel aggravju tagħha, hija ssostni li s-sentenza appellata tikser
il-kunċett ta’ “kompetizzjoni interna” fis-sens tal-Artikoli 4 u 29(1)(b) tarRegolamenti tal-Persunal u tikser l-għan ta’ kull reklutaġġ, kif jirriżulta millArtikoli 4(1) u 27 tal-imsemmija Regolamenti tal-Persunal. Permezz tat-tieni
aggravju tagħha, l-appellanta tqis li l-Qorti tal-Prim’Istanza kisret il-prinċipju
ta’ trattament ugwali. Permezz tat-tielet aggravju tagħha, l-appellanta ssostni li
s-sentenza appellata mhijiex motivata suffiċjentement skont il-liġi.
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32

Peress li l-argument prinċipali u preponderanti tal-appellanta huwa li
t-trattament li hija rċeviet imur kontra l-prinċipju ta’ trattament ugwali, il-Qorti
tal-Ġustizzja tqis li l-eżami ta’ dan l-appell għandu jinbeda bit-tieni aggravju.

Fuq it-tieni aggravju
L-argumenti tal-partijiet
33

Permezz tat-tieni aggravju tagħha, l-appellanta ssostni li s-sentenza appellata
tikser il-prinċipju ta’ trattament ugwali. Fil-fehma tagħha, il-Qorti talPrim’Istanza b’mod żbaljat qieset li s-sitwazzjoni ġuridika tal-uffiċjali u talmembri tal-persunal temporanju mhijiex komparabbli ma’ dik tal-membri talpersunal awżiljarju.

34

B’mod partikolari, l-appellanta ssostni li l-Qorti tal-Prim’Istanza wettqet żball
ta’ liġi sa fejn hija ġġustifikat din il-konklużjoni bil-konstatazzjoni li, b’mod
differenti mill-uffiċjali u mill-membri tal-persunal temporanju, il-membri talpersunal awżiljarju ma kellhomx juru, waqt ir-reklutaġġ inizjali tagħhom, l-ogħla
livell ta’ kapaċita’, ta’ effiċjenza u ta’ integrità.

35

B’dan il-mod, l-appellanta tenfasizza li l-uffiċjali jew il-membri tal-persunal
temporanju fil-kategorija B urew biss il-kompetenzi tagħhom fir-rigward talfunzjonijiet li jaqgħu taħt din il-kategorija u ma ġabux prova ta’ kompetenzi
addizzjonali sabiex jeżerċitaw funzjonijiet ta’ kategorija A. Għaldaqstant, bilkontra ta’ dak li ddeċidiet il-Qorti tal-Prim’Istanza, mill-kundizzjonijiet differenti
ta’ reklutaġġ tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal temporanju ma jirriżultax
li s-sitwazzjoni tagħhom mhijiex komparabbli ma’ dik tal-membri tal-persunal
awżiljarju għall-finijiet ta’ aċċess għal parteċipazzjoni fil-kompetizzjoni inkwistjoni.

36

L-appellanta ssostni li l-fatt li l-membri tal-persunal awżiljarju jistgħu, bħalluffiċjali u bħall-membri tal-persunal temporanju, jeżerċitaw kull tip ta’ funzjoni
juri suffiċjentement il-kapaċità tagħhom li jeżerċitaw il-funzjonijiet tal-postijiet
li għandhom jimtlew.

37

Il-Kummissjoni tqis li, fid-dawl tad-differenzi relatati mal-ingaġġ tal-uffiċjali
u tal-membri tal-persunal temporanju meta mqabbel ma’ dak tal-membri
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tal-persunal awżiljarju, l-esklużjoni tagħhom mill-kompetizzjoni inkwistjoni ma
tiksirx il-prinċipju ta’ trattament ugwali.
38

Hija tippreċiża li r-rekwiżit tal-ogħla livell ta’ kapaċita’, ta’ effiċjenza u ta’ integrità
mitlub għar-reklutaġġ tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal temporanju
jiddetermina mhux biss in-natura tar-rabta ġuridika tagħhom mal-istituzzjoni,
iżda wkoll il-possibbiltà tagħhom li jibnu karriera jew le fi ħdan l-istituzzjoni.

39

Skont il-Kummissjoni, l-argumenti tal-appellanta rigward il-possibbiltà, għallmembri tal-persunal awżiljarju, li jeżerċitaw kull tip ta’ funzjoni ma huma sostnuti
mill-ebda element konkret. Sempliċi possibbiltà, għal dawn tal-aħħar, li jeżerċitaw
kull tip ta’ funzjoni mhijiex suffiċjenti sabiex jitqies li hemm lok li l-kompetizzjoni
inkwistjoni tiġi miftuħa għalihom. Il-Kummissjoni tenfasizza, f’dan ir-rigward, li
bil-kontra tal-membri tal-persunal awżiljarju, l-uffiċjali u l-membri tal-persunal
temporanju għandhom l-obbligu li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta’ reklutaġġ
stabbiliti fl-Artikolu 27 tar-Regolamenti tal-Persunal u l-Artikolu 12 tal-KIIO.
Barra minn hekk, il-Kummissjoni tfakkar li l-eżerċizzju reali tal-funzjonijiet millmembri tal-persunal awżiljarju ttieħed in kunsiderazzjoni fil-kuntest tat-tieni
kriterju ta’ ammissjoni, li jinkludi, fil-kalkolu tal-anzjanità meħtieġa, l-esperjenza
miksuba inkwantu membru tal-persunal awżiljarju.
Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja

40

Preliminarjament, għandu jiġi mfakkar li l-prinċipju ta’ trattament ugwali jeżiġi li
sitwazzjonijiet komparabbli ma jiġux ittrattati b’mod differenti u li sitwazzjonijiet
differenti ma jiġux ittrattati b’mod ugwali, sakemm tali trattament ma jkunx
oġġettivament ġustifikat (ara s-sentenzi tat-3 ta’ Mejju 2007, Advocaten voor
de Wereld, C-303/05, Ġabra p. I-3633, punt 56, u tal-15 ta’ Mejju 2008, Delay,
C-276/07, Ġabra p. I-3635, punt 19).

41

F’dan ir-rigward, għandu jiġi eżaminat jekk, kif tallega l-appellanta, il-Qorti talPrim’Istanza wettqitx żball ta’ liġi meta kkonstatat li s-sitwazzjoni tal-membri
tal-persunal awżiljarju mhijiex komparabbli ma’ dik tal-uffiċjali u tal-membri
tal-persunal temporanju.

42

Kif osserva l-Avukat Ġenerali fil-punti 87 sa 92 tal-konklużjonijiet tiegħu,
mid-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti tal-Persunal u tal-KIIO jirriżulta
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li jeżistu differenzi bejn l-istatus amministrattiv, ir-rekwiżiti ta’ reklutaġġ
u l-kundizzjonijiet ta’ ingaġġ tal-membri tal-persunal awżiljarju u dawk taluffiċjali u tal-membri tal-persunal temporanju.
43

Qabel kollox, minn qari flimkien tal-Artikoli 5 u 6 tar-Regolamenti tal-Persunal
kif ukoll tal-Artikoli 3 u 9 tal-KIIO jirriżulta li, bil-kontra tal-uffiċjali u talmembri tal-persunal temporanju li jokkupaw impjieg speċifikament imsemmi fillista tal-pożizzjonijiet tal-persunal, il-membri tal-persunal awżiljarju jeżerċitaw,
għajr fil-każ ta’ post ta’ xogħol temporanju, attività amministrattiva li mhijiex
inkluża f ’din il-lista (ara, f ’dan is-sens, is-sentenzi tal-1 ta’ Frar 1979, Deshormes
vs Il-Kummissjoni, 17/78, Ġabra p. 189, punt 35, u tad-19 ta’ Novembru 1981,
Fournier vs Il-Kummissjoni, 106/80, Ġabra p. 2759, punt 9).

44

Fit-tieni lok, kif il-Qorti tal-Prim’Istanza osservat fis-sentenza appellata,
dispożizzjoni analoga għal dik applikabbli għall-uffiċjali u għall-membri talpersunal temporanju skont l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 27 tar-Regolamenti
tal-Persunal u l-Artikolu 12(1) tal-KIIO ma teżistix għall-membri tal-persunal
awżiljarju. Jirriżulta li, bil-kontra tal-każ tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal
temporanju, il-membri tal-persunal awżiljarju m’għandhomx juru l-ogħla livell
ta’ kapaċità, effiċjenza u integrità fir-reklutaġġ tagħhom.

45

Fit-tielet lok, bil-kontra tal-każ tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal
temporanju, il-membri tal-persunal awżiljarju mhumiex suġġetti għal sistema
ta’ evalwazzjoni jew ta’ rapport perijodiku.

46

Fir-raba’ lok, għandu jiġi osservat li l-Artikoli 32 tar-Regolamenti tal-Persunal
u 8 tal-KIIO jinkludu, għall-membri tal-persunal temporanju, il-possibbiltà
li huma jkomplu l-karriera tagħha inkwantu uffiċjali, b’mod konformi malproċeduri stabbiliti mir-Regolamenti tal-Persunal. F’dan il-każ, l-anzjanità fliskala miksuba inkwantu membru tal-persunal temporanju tinżamm, jekk ilmembru tal-persunal inkwistjoni jinħatar uffiċjal fl-istess grad eżattament wara
dan il-perijodu. Dispożizzjonijiet analogi ma jeżistux għall-membri tal-persunal
awżiljarju.

47

Fil-ħames lok, il-membri tal-persunal awżiljarju ma jagħmlux parti mis-sistema
ta’ sigurtà soċjali stabbilita bi qbil mal-istituzzjonijiet tal-Komunitajiet li jagħmlu
parti minnha l-uffiċjali u l-membri tal-persunal temporanju.
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48

Għandu jiġi kkonstatat li minn dawn id-differenzi jirriżulta li l-membri talpersunal awżiljarju mhumiex reklutati sabiex jeżegwixxu kompitu permanenti
fi ħdan l-istituzzjonijiet Komunitarji. Bil-kontra, kif diġà ddeċidiet il-Qorti talĠustizzja, l-element distintiv ta’ kuntratt ta’ membru tal-persunal awżiljarju jinsab
fil-prekarjetà tal-ingaġġ tiegħu f’termini ta’ żmien, peress li jista’ jiġi użat biss
sabiex jiżgura sostituzzjoni temporanja jew sabiex ikunu jistgħu jitwettqu kompiti
amministrattivi li jkunu għal żmien temporanju jew li jkunu jindirizzaw neċessità
urġenti jew li ma jkunux iddefiniti b’mod preċiż (ara s-sentenzi ċċitati iktar’il fuq
Deshormes vs Il-Kummissjoni, punt 37, u Fournier vs Il-Kummissjoni, punt 9). Ilmembri tal-persunal awżiljarju jikkostitwixxu, minħabba f’hekk, kategorija distinta
ta’ membri tal-persunal li tissodisfa bżonnijiet distinti minn dawk tal-istituzzjonijiet
li jimpjegawhom.

49

Minn dan jirriżulta li l-membri tal-persunal awżiljarju ma jistgħux jippretendu
li jiġu assimilati mal-uffiċjali u mal-membri tal-persunal temporanju, fir-rigward
tal-possibbiltà li jibnu karriera fi ħdan l-istituzzjonijiet Komunitarji.

50

Għaldaqstant, il-Qorti tal-Prim’Istanza ġustament qieset li s-sitwazzjoni talmembri tal-persunal awżiljarju hija differenti minn dik tal-uffiċjali u tal-membri
tal-persunal temporanju u li, fid-dawl ta’ din id-differenza, l-esklużjoni talmembri tal-persunal awżiljarju mill-kompetizzjoni inkwistjoni ma tiksirx ilprinċipju ta’ trattament ugwali.

51

Għaldaqstant, it-tieni aggravju tal-appellanta għandu jiġi miċħud bħala infondat.

Fuq l-ewwel aggravju
Fuq l-ammissjoni
52
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Il-Kummissjoni ssostni, preliminarjament, li l-argument tal-appellanta, sa fejn
hija tikkontesta l-klassifikazzjoni tal-kompetizzjoni inkwistjoni magħmula millQorti tal-Prim’Istanza, huwa inammissibbli. Hija tfakkar li, skont ġurisprudenza
kostanti, il-Qorti tal-Prim’Istanza hija l-unika kompetenti sabiex tikkonstata
l-fatti u tevalwahom. Il-Qorti tal-Prim’Istanza, fil-kuntest tal-evalwazzjoni
sovrana tagħha tal-fatti u mingħajr l-ebda żnaturament tagħhom, ikkunsidrat,
mal-qari tal-formulazzjoni u tal-kundizzjonijiet għall-ammissjoni għallkompetizzjoni, u għaldaqstant b’mod oġġettiv, li din il-kompetizzjoni interna
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kienet essenzjalment tikkostitwixxi kompetizzjoni għal promozzjoni filkategorija jew għal promozzjoni.
53

F’dan ir-rigward, għandu jiġi mfakkar li, skont ġurisprudenza kostanti, meta
l-Qorti tal-Prim’Istanzat tkun ikkonstatat jew evalwat il-fatti, il-Qorti tal-Ġustizzja
għandha l-kompetenza teżerċita, skont l-Artikolu 225 KE, stħarriġ fuq ilklassifikazzjoni ġuridika ta’ dawn il-fatti u l-konsegwenzi ta’ dritt li waslet għalihom
il-Qorti tal-Prim’Istanza (ara s-sentenzi tas-6 ta’ April 2006, General Motors vs IlKummissjoni, C-551/03 P, Ġabra p. I-3173, punt 51, u tat-28 ta’ Mejju 2008, Evonik
Degussa vs Il-Kummissjoni u Il-Kunsill, C-266/06 P, Ġabra p. I-81, punt 72).

54

Minn dan jirriżulta li l-argument tal-appellanta li l-Qorti tal-Prim’Istanza
wettqet klassifikazjoni ġuridika żbaljata tal-kompetizzjoni inkwistjoni huwa
ammissibbli.

Fuq il-mertu
L-argumenti tal-partijiet
55

Permezz tal-ewwel aggravju tagħha, l-appellanta ssostni li l-Qorti tal-Prim’Istanza
kisret il-kunċett ta’ “kompetizzjoni interna” fis-sens tal-Artikoli 4 u 29(1)(b)
tar-Regolamenti tal-Persunal kif ukoll l-għan ta’ kull reklutaġġ kif jirriżulta millArtikolu 4(1) u mill-ewwel paragrafu tal-Artikolu 27 tal-imsemmija Regolamenti
tal-Persunal.

56

Fl-ewwel lok, l-appellanta ssostni li l-Qorti tal-Prim’Istanza bbażat ruħha
b’mod żbaljat fuq l-għan prinċipali tal-kompetizzjoni inkwistjoni li ġie assenjat
b’mod suġġettiv permezz tat-titolu tal-avviż tal-kompetizzjoni, jiġifieri “avviż ta’
kompetizzjoni interna għall-promozzjoni”, sabiex tikkonstata liema kategoriji ta’
kandidati setgħu legalment jiġu ammessi jew le għall-imsemmija kompetizzjoni.

57

L-appellanta ssostni li tali konstatazzjoni kellha, minflok, tiġi bbażata fuq innatura oġġettiva tal-kompetizzjoni, kif tirriżulta mill-kundizzjonijiet oġġettivi
għall-ammissjoni stipulati fl-avviż tal-kompetizzjoni nnifsu. L-appellanta
tippreċiża, f ’dan ir-rigward, li l-kompetizzjoni inkwistjoni kienet miftuħa mhux
biss għall-uffiċjali fil-kategorija B li xtaqu jsiru uffiċjali fil-kategorija A, iżda wkoll
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għall-membri tal-persunal temporanju fil-kategoriji A u B li xtaqu jinħatru bħala
uffiċjali.
58

L-appellanta ssostni li ladarba kompetizzjoni kkontestata hija klassfikata bħala
“kompetizzjoni interna għall-istituzzjoni”, il-membri tal-persunal awżiljarju
ma setgħux jiġu esklużi milli jipparteċipaw għaliha, b’applikazzjoni talġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja kif ukoll dik tal-Qorti tal-Prim’Istanza
u, b’mod partikolari, tas-sentenzi Rauch vs Il-Kummissjoni (sentenza tal-31 ta’
Marzu 1965, 16/64, Ġabra p. 179), u Van Huffel vs Il-Kummissjoni (sentenza talQorti tal-Prim’Istanza tal-15 ta’ Novembru 2001, T-142/00, Ġabra p. II-1011).

59

Sussidjarjament, l-appellanta ssostni li, anki jekk jista’ jitqies li l-Qorti talPrim’Istanza kklassifikat il-kompetizzjoni inkwistjoni bħala “kompetizzjoni għal
promozzjoni” bl-esklużjoni ta’ “kompetizzjoni interna għall-istituzzjoni”, hija
wettqet żball ta’ liġi, għaliex tali klassifikazzjoni hija bbażata fuq kriterji suġġettivi
adottati mill-partijiet. Hija ssostni li, anki jekk wieħed jippreżumi li l-kompetizzjoni
kkontestata kellha essenzjalment bħala għan il-promozzjoni mill-kategorija B għallkategorija A, jibqa’ l-fatt li din hija kompetizzjoni għal ħatra ta’ uffiċjali u li kellha
tiġi kklassifikata bħala “kompetizzjoni interna” għaliex il-ġurisprudenza relatata
mal-Artikoli 4 u 29 tar-Regolamenti tal-Persunal tiddefinixxi tali kompetizzjoni
bħala miftuħa għall-persunal uffiċjali fis-sens wiesa’, jiġifieri għal dawk kollha li
huma fis-servizz tal-istituzzjoni bis-saħħa ta’ rabta ta’ dritt pubbliku.

60

Fit-tieni lok, l-appellanta ssostni li l-Qorti tal-Prim’Istanza wettqet żball ta’
liġi meta kkonstatat li l-esklużjoni tal-membri tal-persunal awżiljarju millkompetizzjoni inkwistjoni ma kinitx tippreġudika l-għan ta’ kull reklutaġġ kif
jirriżulta mill-Artikolu 4(1) u mill-Artikolu 27 tar-Regolamenti tal-Persunal kif
ukoll mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza u, b’mod partikolari, missentenza Van Huffel vs Il-Kummissjoni, iċċitata iktar’il fuq.

61

L-appellanta ssostni li l-imsemmi għan jeżiġi li l-kundizzjonijiet għallammissjoni għal kompetizzjoni jkunu stabbiliti skont l-eżiġenzi tal-postijiet
li għandhom jimtlew. Skont l-appellanta, dan mhuwiex il-każ fir-rigward talkundizzjonijiet għall-ammissjoni tal-kompetizzjoni inkwistjoni, għaliex huma
jeskludu kategoriji ta’ kandidati li għandhom madankollu kwalitajiet ekwivalenti
għal dawk tal-kandidati ammessi għall-kompetizzjoni.
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62

L-appellanta ttenni, f’dan ir-rigward, li, għall-finijiet tal-kompetizzjoni
inkwistjoni, is-sitwazzjoni tal-membri tal-persunal awżiljarju hija komparabbli
ma’ dik tal-uffiċjali jew tal-membri tal-persunal temporanju fil-kategorija B, sa
fejn ebda waħda minn dawn it-tliet kategoriji ta’ membri tal-persunal ma wriet
kompetenzi fir-rigward tal-funzjonijiet li jaqgħu taħt il-kategorija A. Barra minn
hekk, il-fatt li, skont l-Artikolu 3 tal-KIIO, il-membri tal-persunal awżiljarju
jistgħu jeżerċitaw kull tip ta’ funzjoni jimplika li dawn il-membri tal-persunal
għandhom kapaċità ekwivalenti jew kważi ekwivalenti għal dik tal-uffiċjali.
Hija ssostni wkoll li l-avviż tal-kompetizzjoni nnifsu kien jippermetti, inkwantu
esperjenza professjonali rilevanti, mhux biss il-perijodi kkompletati bħala
uffiċjal jew membru tal-persunal temporanju, iżda wkoll dawk ikkompletati
bħala membru tal-persunal awżiljarju. Skont l-appellanta, minn dan jirriżulta li
l-esperjenza miksuba f’funzjoni jew f’oħra hija ekwivalenti. L-appellanta tqis li
l-prova tal-ogħla livell ta’ kapaċità, ta’ effiċjenza u ta’ integrità għandha tirriżulta
mis-suċċess tal-eżamijiet ta’ qabel l-għażla minn qabel u mill-eżamijiet tal-għażla.

63

Il-Kummissjoni ssostni li l-Qorti tal-Prim’Istanza rrikonoxxiet ġustament li
l-kompetizzjoni inkwistjoni kienet essenzjalment kompetizzjoni ta’ promozzjoni
mill-kategorija B għall-kategorija A, li kienet intiża għall-iżvilupp tal-karriera
tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal temporanju, it-tnejn li huma diġà
rreklutati mill-Kummissjoni b’mod konformi mal-Artikoli 27 tar-Regolamenti
tal-Persunal u mal-Artikolu 12 tal-KIIO.

64

Skont il-Kummissjoni, anki jekk din il-kompetizzjoni kienet tikkostitwixxi wkoll,
f ’ċerti każijiet, kompetizzjoni ta’ ħatra ta’ uffiċjali, dan il-fatt ma jistax jobbliga
lill-Awtorità tal-Ħatra tiftaħ l-imsemmija kompetizzjoni lill-persunal kollu talistituzzjoni u, b’dan il-fatt, tevita l-għan prinċipali. Tali ipoteżi tippreġudika
s-setgħa wiesgħa diskrezzjonali li għandha l-Awtorità tal-Ħatra fir-rigward
tal-kompetizzjoni.

65

Il-Kummissjoni ssostni li, bil-kontra ta’ dak li tallega l-appellanta, l-interess
tas-servizz kien l-iżvilupp tal-karriera tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal
temporanju, peress li tali għan kien diġà ġie deċiż bħala leġittimu mill-qorti
Komunitarja (sentenza tas-16 ta’ Ottubru 1975, Deboeck vs Il-Kummissjoni,
90/74, Ġabra p. 1123, u s-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tas-6 ta’ Marzu
1997, de Kerros u Kohn-Bergé vs Il-Kummissjoni, T-40/96 u T-55/96, Ġabra
p. II-135, punt 46). Barra minn hekk, hija ssostni li l-Artikolu 45(2) tarRegolamenti tal-Persunal jipprovdi wkoll għall-organizzazzjoni, għall-uffiċjali
biss, ta’ kompetizzjonijiet interni, sabiex ikunu jistgħu jgħaddu għall-kategorija
segwenti, u dan jeskludi l-parteċipazzjoni tal-membri tal-persunal awżiljarju
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mill-imsemmija kompetizzjonijiet, għaliex, minħabba n-natura speċifika tassistema ta’ impjieg tagħhom, huma m’għandhomx dritt jippreżentaw ruħhom
għal dawn il-kompetizzjonijiet.
66

Il-Kummissjoni ssostni li s-sentenza Rauch, iċċitata iktar’il fuq, m’għandhiex ilvalur assolut li l-appellanta donnha qed tagħtiha. Hija tosserva li l-kawża li tat lok
għall-imsemmija sentenza tikkonċerna kompetizzjoni organizzata fl-1963 li kienet
influwenzata miċ-ċirkustanzi f’dak iż-żmien, jiġifieri dawk li fihom il-Kummissjoni
kienet torganizza hija nfisha u kienet tagħmel użu kunsiderevoli mill-membri talpersunal awżiljarju. Il-Kummissjoni ssostni li, fl-2004, hija kellha numru kbir ta’
uffiċjali u ta’ membri tal-persunal temporanju li, permezz ta’ din il-kompetizzjoni,
hija xtaqet tagħtihom opportunità tal-aħħar li jgħaddu għall-kategorija segwenti
qabel id-dħul fis-seħħ ta’ regolament li kien se jneħħi din il-possibbiltà.

67

Il-Kummissjoni tqis li l-appellanta għalxejn tinvoka l-eżiġenzi tal-postijiet li
kellhom jimtlew sabiex tistabbilixxi n-nuqqas ta’ kwalunkwe rilevanza tal-kriterju
relatat mar-reklutaġġ inizjali. Fil-fatt, waqt li kienet għaddejja l-kompetizzjoni, ilpostijiet ta’ xogħol preċiżi li kellhom jimtlew kienu għadhom ma ġewx stabbiliti.
Il-kompetizzjoni inkwistjoni kienet intiża sabiex tikkostitwixxi lista ta’ riżerva
għal ċerti oqsma. Għaldaqstant, l-eżiġenzi marbuta mar-reklutaġġ inizjali kienu
jikkostitwixxu kriterju adatt. Dan huwa iktar u iktar minnu peress li ż-żamma
tal-effiċjenza tal-kompetenzi u tal-integrità tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal
temporanju kienet suġġetta għal evalwazzjoni perijodika.
Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja

68

Għandu jiġi kkonstatat li, fil-punt 56 tas-sentenza appellata, il-Qorti talPrim’Istanza ddeċidiet li mill-avviż tal-kompetizzjoni jirriżulta li l-kompetizzjoni
inkwistjoni kellha tiġi kklassifikata bħala “kompetizzjoni interna ta’ promozzjoni
mill-kategorija B għall-kategorija A”. Il-kompetizzjoni hija “kompetizzjoni interna
għall-istituzzjoni” fis-sens tal-Artikolu 29(1)(b) tar-Regolamenti tal-Persunal.

69

Filwaqt li tibbaża ruħha fuq is-sentenza Rauch, iċċitata iktar’il fuq, l-appellanta
ssostni li tali kompetizzjoni għandha neċessarjament tkun miftuħa għall-persuni
kollha li jinsabu fis-servizz tal-istituzzjoni, tkun xi tkun il-kwalità tagħhom.
Għaldaqstant, bil-kontra ta’ dak li ddeċidiet il-Qorti tal-Prim’Istanza, il-membri
tal-persunal awżiljarju ma jistgħux, a priori, jiġu esklużi minn kompetizzjoni
interna għall-istituzzjoni.
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70

Argument bħal dan ma jistax jintlaqa’.

71

Għandu jiġi osservat li, fil-kawża li tat lok għas-sentenza Rauch, iċċitata iktar’il
fuq, l-appellanta kkontestat id-dritt tal-Awtorità tal-Ħatra li testendi għallmembri tal-persunal awżiljarju d-dritt ta’ parteċipazzjoni f ’kompetizzjoni
interna għall-istituzzjoni. Il-kawża kienet tirrigwarda l-kwistjoni jekk l-Awtorità
tal-Ħatra kellhiex jew le s-setgħa li tippermetti l-parteċipazzjoni tal-membri talpersunal awżiljarju għal kompetizzjoni interna għall-istituzzjoni.

72

Għal din id-domanda, il-Qorti tal-Ġustizzja tat risposta fil-pożittiv, iżda minn dan
ma jirriżultax li l-Awtorità tal-Ħatra issa hija marbuta li tiftaħ kull kompetizzjoni
interna għall-istituzzjoni għall-persuni kollha li jinsabu fis-servizz tagħha.

73

Fil-fatt, anki jekk huwa minnu li qari purament litterali tas-sentenza Rauch,
iċċitata iktar’il fuq, jista’ jagħti l-impressjoni li l-persuni kollha fis-servizz
tal-istituzzjoni huma kkonċernati minn kompetizzjoni interna fi ħdanha, iddispożizzjonijiet inkwistjoni għandhom ukoll jiġu interpretati b’mod konformi
mal-istruttura u mal-għan tar-Regolamenti tal-Persunal u tal-KIIO.

74

F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-Qorti tal-Prim’Istanza, filwaqt li rriferiet għas-sentenza
Rauch, iċċitata iktar’il fuq, iddeċidiet ġustament fil-punt 48 tas-sentenza appellata
li l-kompetizzjoni interna tikkonċerna “fil-prinċipju” il-persuni kollha li jinsabu
fis-servizz tal-istituzzjoni, iżda li, fid-dawl tas-setgħa wiesgħa diskrezzjonali
li r-Regolamenti tal-Persunal jagħtu lill-istituzzjonijiet fl-organizzazzjoni talkompetizzjonijiet, hija ċaħdet l-argument tal-appellanta.

75

Barra minn hekk, għandu jiġi kkonstatat, jekk jiġi segwit l-argument talKummissjoni f ’dan ir-rigward (ara l-punt 66 ta’ din is-sentenza), li s-sentenza
tal-Qorti tal-Ġustizzja mogħtija fl-1965 fir-rigward tal-ġestjoni tal-persunal talistituzzjonijiet għandha tiġi interpretata fid-dawl tal-eżiġenzi attwali.

76

Fl-aħħar nett, għandu jiġi osservat li l-interpretazzjoni li tgħid li l-Awtorità talĦatra għandha l-obbligu li tammetti għal kompetizzjoni interna għall-istituzzjoni
l-persuni kollha li jinsabu fis-servizz tagħha, tippreġudika s-setgħa wiesgħa
diskrezzjonali li, skont ġurisprudenza kostanti tal-Qorti tal-Ġustizzja, hija mogħtija
lill-istituzzjonijiet Komunitarji fl-organizzazzjoni tas-servizzi tagħhom u, b’mod
partikolari, fl-istabbiliment tal-metodi u tal-kundizzjonijiet ta’ kompetizzjoni
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(ara s-sentenzi Deboeck vs Il-Kummissjoni, iċċitata iktar’il fuq, punt 29 ; tad-9 ta’
Frar 1984, Fabius vs Il-Kummissjoni, 39/83, Ġabra, p. 627, punt 7 ; tat-8 ta’ Ġunju
1988, Vlachou vs Il-Qorti tal-Awdituri, 135/87, Ġabra p. 2901, punt 23, u tal-14 ta’
Ottubru 2004, Pflugradt vs BĊE, C-409/02 P, Ġabra p. I-9873, punt 42).
77

Il-kundizzjonijiet għall-ammissjoni għal kompetizzjoni għandhom jiġu stabbiliti
fid-dawl tal-interess tas-servizz u, sabiex jiġi stabbilit dan l-interess, l-istituzzjonijiet
Komunitarji għandhom setgħa wiesgħa diskrezzjonali (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi
tal-4 ta’ Frar 1987, Bouteiller vs Il-Kummissjoni, 324/85, Ġabra p. 529, punt 6 ; tat12 ta’ Frar 1987, Bonino vs Il-Kummissjoni, 233/85, Ġabra p. 739, punt 5, u tat-3 ta’
April 2003, Il-Parlament vs Samper, C-277/01 P, Ġabra p. I-3019, punt 35).

78

Fid-dawl ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet, għandu jiġi kkonstatat li l-Qorti
tal-Prim’Istanza ma wettqitx żball ta’ liġi meta kkonstatat li l-kompetizzjoni
inkwistjoni setgħet leġittimament teskludi lill-membri tal-persunal awżiljarju,
mingħajr ma dan jimplika neċessarjament ksur tal-kunċett ta’ “kompetizzjoni
interna għall-istituzzjoni”.

79

L-appellanta ssostni wkoll li l-kompetizzjoni inkwistjoni tikser iddispożizzjonijiet mandatorji tal-Artikolu 4(1) u tal-ewwel paragrafu talArtikolu 27 tar-Regolamenti tal-Persunal, li jipprovdu li l-kundizzjonijiet
għall-ammissjoni għall-kompetizzjonijiet għandhom jiġu stabbiliti fid-dawl tależiġenzi tal-postijiet li għandhom jimtlew. Din l-eżiġenza ġiet injorata peress
li l-kundizzjonijiet għall-ammissjoni għall-kompetizzjoni inkwistjoni jeskludi
kategoriji ta’ kandidati potenzjali li għandhom kwalitatjiet ekwivalenti għal dawk
tal-kandidati ammessi għall-kompetizzjoni.

80

Madankollu, dan l-argument mhuwiex konvinċenti.

81

Fl-ewwel lok, għar-raġunijiet esposti fil-punt [44] ta’ din is-sentenza, mhuwiex
stabbilit li l-membri tal-persunal awżiljarju għandhom neċessarjament kwalitajiet
ekwivalenti għal dawk tal-uffiċjali u tal-membri tal-persunal temporanju.

82

Fit-tieni lok, mill-obbligu li jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet għall-ammissjoni
fid-dawl tal-postijiet li għandhom jimtlew ma jirriżultax li l-Awtorità talĦatra hija marbuta li tammetti l-kategoriji kollha ta’ kandidati potenzjali għal
kompetizzjoni interna għall-istituzzjoni.
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83

Minn dan jirriżulta li l-Qorti tal-Prim’Istanza ma wettqitx żball ta’ liġi meta
kkonstatat li l-esklużjoni tal-membri tal-persunal awżiljarju mill-kompetizzjoni
inkwistjoni ma tiksirx l-għan ta’ kull reklutaġġ, skont l-Artikoli 4(1) u 27 tarRegolamenti tal-Persunal.

84

Għaldaqstant, l-ewwel aggravju għandu jiġi miċħud bħala infondat.

Fuq it-tielet aggravju
L-argumenti tal-partijiet
85

Permezz tat-tielet aggravju tagħha, l-appellanta ssostni li l-Qorti tal-Prim’Istanza
ma weġbitx għal ċerti argumenti li hija kienet invokat quddiem din il-qorti u,
prinċipalment, għall-argument li jikkontesta t-teżi tal-Kummissjoni li n-nuqqas
fl-avviż tal-kompetizzjoni ta’ kwalunkwe kundizzjoni rigward il-kwalifiki
mitluba huwa spjegat mill-fatt li l-kompetizzjoni inkwistjoni kienet intiża
għall-parteċipazzjoni tal-kandidati li diġà kienu urew l-ogħla livell ta’ kapaċità,
effiċjenza u integrità fir-reklutaġġ inizjali tagħhom.

86

Il-Kummissjoni tqis li, bil-kontra ta’ dak li ssostni l-appellanta, is-sentenza
appellata hija suffiċjentement motivata inkwantu l-Qorti tal-Prim’Istanza
adottat il-kriterju ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 27 tar-Regolamenti tal-Persunal
u tal-Artikolu 12 tal-KIIO waqt ir-reklutaġġ inizjali tal-uffiċjali u tal-membri talpersunal temporanju sabiex tiċħad l-ewwel motiv tar-rikors.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja
87

Minn ġurisprudenza kostanti jirriżulta li l-obbligu ta’ motivazzjoni li huwa impost
fuq il-Qorti tal-Prim’Istanza, bis-saħħa tal-ewwel sentenza tal-Artikolu 36 u talewwel paragrafu tal-Artikolu 53 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja, ma jorbothiex
li tesponi b’mod eżawrjenti u wieħed wieħed l-argumenti esposti mill-partijiet
fil-kawża. Il-motivazzjoni tal-Qorti tal-Prim’Istanza tista’ għaldaqstant tkun
impliċita, sakemm hija tippermetti lill-persuna affettwata minn deċiżjoni tal-Qorti
tal-Prim’Istanza tkun taf bil-motivi ta’ din id-deċiżjoni u lill-Qorti tal-Ġustizzja
jkollha l-elementi suffiċjenti sabiex teżerċita l-istħarriġ tagħha (ara s-sentenza
Evonik Degussa vs Il-Kummissjoni u Il-Kunsill, iċċitata iktar’il fuq, punt 103).
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88

F’dan ir-rigward, mill-punti 49 sa 53, 56 u 57 kif ukoll mill-punti 59 sa 62 tassentenza appellata jirriżulta li l-Qorti tal-Prim’Istanza spjegat b’mod suffiċjenti
skont il-liġi r-raġunijiet li għalihom l-esklużjoni tal-membri tal-persunal
awżiljarju mill-kompetizzjoni inkwistjoni kienet ġustifikata u wriet li l-għan
assenjat għal kull reklutaġġ kien ġie osservat.

89

Għaldaqstant, it-tielet aggravju għandu jiġi miċħud bħala infondat.

90

Minn dak kollu li ntqal jirriżulta li l-appell għandu jiġi miċħud fl-intier tiegħu.

Fuq l-ispejjeż
91

Skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 69(2) tar-Regoli tal-Proċedura,
applikabbli għall-proċedura ta’ appell skont l-Artikolu 118 tal-istess Regoli,
il-parti li titlef għandha tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba. Skont
l-Artikolu 70 ta’ dawn ir-Regoli, fil-kawżi bejn il-Komunitajiet u l-impjegati
tagħhom, l-istituzzjonijiet għandhom ibatu l-ispejjeż tagħhom. Madankollu,
skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 122 ta’ dawn l-imsemmija Regoli,
l-Artikolu 70 mhuwiex applikabbli fil-każ ta’ appell imressaq minn uffiċjal jew
impjegat ieħor ta’ istituzzjoni kontra l-istess istituzzjoni.

92

Peress li M. Chetcuti tilfet l-appell prinċipali, hemm lok li hija tiġi kkundannata
għall-ispejjeż.
Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) taqta’ u tiddeċiedi
1) L-appell huwa miċħud.
2) M. Chetcuti hija kkundannata għall-ispejjeż tal-appell.
Firem
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E.	AZZJONIJIET DIRETTI KONTRA MALTA MHUX IPPUBBLIKATI
FIL-ĠABRA TAL-ĠURISPRUDENZA (1)

(1) Dawn is-sentenzi qed jiġu rriprodotti fil-forma mqassra, kif ippubblikati uffiċjalment.
Fil-kawżi f’din it-taqsima, jidhru l-indikazzjonijiet fil-parenteżi minnufih wara n-numru
tal-kawża kif ġej: “(AVVIŻ)” tfisser is-sunt tar-rikors kif ippubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali
tal-UE, filwaqt li “(INF)” tfisser is-sentenza fil-forma mqassra kif ippubblikata fil-Ġabra
tal-Ġurisprudenza.
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C-508/06 (INF)
Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tad-29 ta’ Novembru 2007 –
Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika ta’ Malta
(Kawża C-508/06) (1)

(Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Direttiva 96/59/KE – Artikolu 11 – Ġestjoni ta’
l-iskart – Rimi ta’ polychlorinated biphenyls u polychlorinated terphenyls – Nuqqas
ta’ komunikazzjoni tal-pjanijiet u tal-qafas meħtieġa)
Lingwa tal-kawża: L-Ingliż
Partijiet
Rikorrenti: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet
Konstantinidis u D. Lawunmi, aġenti)

Ewropej

(rappreżentanti:

M.

Konvenuta: Ir-Repubblika ta’ Malta (rappreżentanti: S. Camilleri u L. Farrugia, aġenti)
Suġġett
Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Artikolu 11 tad-Direttiva tal-Kunsill 96/59/KE, tas16 ta’ Settembru 1996, dwar ir-rimi ta’ polychlorinated biphenyls u polychlorinated
terphenyls (PCB/PCT) (ĠU L 243, p. 31) – Nuqqas li jiġu ppreparati u kkomunikati
lill-Kummissjoni, fit-terminu preskritt, il-pjanijiet, il-qafas u s-sommarji ta’ inventarji
previsti mid-Direttiva

(1) ĠU C 56, 10.03.2007.
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Dispożittiv
1.	Billi ma kkomunikatx il-pjanijiet u l-qafas meħtieġa mill-Artikolu 11 tad-Direttiva
tal-Kunsill 96/59/KE, tas-16 ta’ Settembru 1996, dwar ir-rimi ta’ polychlorinated
biphenyls u polychlorinated terphenyls (PCB/PCT), ir-Repubblika ta’ Malta
naqset mill-obbligi tagħha taħt l-Artikolu 11, moqri flimkien ma’ l-Artikolu 54
ta’ l-Att li jirrigwarda l-kundizzjonijiet ta’ l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, irRepubblika ta’ l-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, irRepubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta’ l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, irRepubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika tas-Slovakkja
u l-aġġustamenti għat-Trattati li fuqhom hija stabbilita l-Unjoni Ewropea.
2.	Ir-Repubblika ta’ Malta hija kkundannata tbati l-ispejjeż.
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C-252/08 (AVVIŻ)
Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Ġunju 2008 – Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet
Ewropej vs Ir-Repubblika ta’ Malta
(Kawża C-252/08)
Lingwa tal-kawża: L-Ingliż
Partijiet
Rikorrenti: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: L. Flynn
u A. Alcover San Pedro, aġenti)
Konvenuta: Ir-Repubblika ta’ Malta
Talbiet
– tiddikjara li, billi ma applikatx b’mod korrett id-Direttiva 2001/80/KE (1) talParlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2001 dwar il-limitazzjoni ta’
l-emissjonijiet ta’ ċerti tniġġis fl-arja minn impjanti kbar tal-kombustjoni (ĠU
2001 L 309, p. 1), (iktar ’il quddiem id-“Direttiva”) fir-rigward tat-tħaddim ta’
l-impjant ta’ l-istim Phase One taċ-ċentrali elettrika ta’ Delimara u taċ-ċentrali
elettrika fil-Marsa, ir-Repubblika ta’ Malta naqset milli twettaq l-obbligi tagħha
taħt l-Artikolu 4(1) flimkien ma’ l-Anness IV A, l-Anness VI A u l-Anness VII A,
u taħt l-Artikolu 12 flimkien ma’ l-Anness VIII A.2 ta’ din id-direttiva;
– tikkundanna lir-Repubblika ta’ Malta għall-ispejjeż.

(1) ĠU 2001 L 309, p. 1.
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Motivi u argumenti prinċipali
Il-Kummissjoni ssostni li l-impjant ta’ l-istim Phase One taċ-ċentrali elettrika ta’
Delimara ma josservax il-valuri limitu ta’ emissjoni stabbiliti bid-direttiva għallemissjonijiet ta’ diossidu tal-kubrit, ossidi tan-nitroġenu u trab.
Hija ssostni wkoll li, fir-rigward kemm ta’ l-impjant ta’ l-istim Phase One taċ-ċentrali
elettrika ta’ Delimara kif ukoll taċ-ċentrali elettrika fil-Marsa, Malta naqset milli
tikkonforma ruħha mal-ħtieġa ta’ kejl kontinwu ta’ konċentrazzjonijiet ta’ diossidu
tal-kubrit, ossidi tan-nitroġenu u trab skond l-Artikolu 12 u l-paragrafu 2 tal-Parti
A ta’ l-Anness VIII tad-direttiva.
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C-252/08 (INF)
Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-1 ta’ Ottubru 2009 –
Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika ta’ Malta
(Kawża C-252/08)

(Nuqqas ta’ stat li jwettaq obbligu – Tniġġis u inkonvenjenzi – Impjanti
tal-kombustjoni – Limitazzjoni tal-emissjonijiet ta’ ċerti tniġġis fl-arja)
Lingwa tal-kawża: L-Ingliż
Partijiet
Rikorrenti: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: L. Flynn
u A. Alcover San Pedro, aġenti)
Konvenuta: Ir-Repubblika ta’ Malta (rappreżentant: S. Camilleri, aġent)
Suġġett
Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Ksur tal-Artikolu 4(1), flimkien mal-Annessi IV A,
VI A u VII A, u tal-Artikolu 12, flimkien mal-Anness VIII A.2, tad-Direttiva 2001/80/KE
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-23 ta’ Ottubru 2001, dwar il-limitazzjoni talemissjonijiet ta’ ċerti tniġġis fl-arja minn impjanti kbar tal-kombustjoni (ĠU L 309,
p. 1) – Nuqqas ta’ osservanza tal-valuri limitu ta’ emissjoni stabbiliti għad-diossidu
tal-kubrit, għall-ossidi tan-nitroġenu u għat-trab – Impjanti ta’ Delimara u tal-Marsa
Dispożittiv
1.	Billi ma applikatx b’mod korrett id-Direttiva 2001/80/KE tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill, tat-23 ta’ Ottubru 2001, dwar il-limitazzjoni tal-emissjonijiet ta’
ċerti tniġġis fl-arja minn impjanti kbar tal-kombustjoni, fir-rigward tat-tħaddim
tal-impjant tal-istim Phase One taċ-ċentrali elettrika ta’ Delimara u taċ-ċentrali
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elettrika fil-Marsa, ir-Repubblika ta’ Malta naqset milli twettaq l-obbligi tagħha
taħt l-Artikoli 4(1) u 12 ta’ din id-direttiva, kif ukoll tal-Annessi IV A, VI A,
VII A, u VIII A 2 tagħha;
2.	

Ir-Repubblika ta’ Malta hija kkundannata għall-ispejjeż.
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C-351/09 (AVVIŻ)
Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Awwissu 2009 – Il-Kummissjoni
tal-Komunitajiet Ewropej vs Ir-Repubblika ta’ Malta
(Kawża C-351/09)
Lingwa tal-kawża: L-Ingliż
Partijiet
Rikorrenti: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: S. Pardo
Quintillán, K. Xuereb, aġenti)
Konvenuta: Ir-Repubblika ta’ Malta
Talbiet tar-rikorrenti
– tiddikjara li r-Repubblika ta’ Malta,
– billi naqset milli tistabbilixxi programmi għall-monitoraġġ tal-ilmijiet tal-wiċċ
interni u milli tagħmilhom operazzjonali skont l-Artikolu 8 (1) u (2) tad-Direttiva
2000/60/KE (1)
– billi naqset ukoll mill-obbligu tagħha li tippreżenta rapport sommarju talprogrammi għall-monitoraġġ tal-ilmijiet tal-wiċċ interni skont l-Artikolu 15(2)
tad-Direttiva
naqset milli twettaq l-obbligi tagħha taħt l-Artikoli 8 u 15 tad-Direttiva 2000/60/KE;
–

tikkundanna lir-Repubblika ta’ Malta għall-ispejjeż.

(1) Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-23 ta’ Ottubru 2000, li
tistabilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma, ĠU L 327, p. 1.
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Motivi u argumenti prinċipali
Skont l-Artikolu 15(2) tad-direttiva, ir-rapporti sommarji tal-programmi għallmonitoraġġ kellhom jiġu ppreżentati sa mhux iktar tard mit-22 ta’ Marzu 2007.
Barra minn dan, l-obbligu li jiġi ppreżentat ir-rapport sommarju dwar il-monitoraġġ
tal-ilmijiet tal-wiċċ interni għandu jiġi osservat indipendentement mill-obbligu li
jiġi ppreżentat il-Pjan tal-Immaniġġar tal-Catchment tal-Ilma. Sal-lum ir-rapport
sommarju dwar il-programmi għall-monitoraġġ tal-ilmijiet tal-wiċċ interni għadu
ma ntbagħtx. Għaldaqstant il-Kummissjoni tqis li r-Repubblika ta’ Malta naqset milli
twettaq l-obbligu tagħha taħt l-Artikolu 15(2) tad-direttiva.
Barra minn hekk, fid-dawl tal-informazzjoni msemmija iktar ’il fuq ipprovduta
mir-Repubblika ta’ Malta, u tan-nuqqas ta’ informazzjoni fir-rigward tar-rapport
sommarju li r-Repubblika ta’ Malta kellha tippreżenta fir-rigward tal-programmi
għall-monitoraġġ tal-ilmijiet tal-wiċċ interni, il-Kummissjoni tqis li, sal-lum, irRepubblika ta’ Malta għadha ma stabbilietx u għamlet operazzjonali programmi għallmonitoraġġ tal-ilmijiet tal-wiċċ interni skont l-Artikolu 8(1) u (2) tad-direttiva. Dawn
il-programmi huma essenzjali sabiex tiġi stabbilita deskrizzjoni ġenerika koerenti
u komprensiva tal-istat tal-ilma fi ħdan kull distrett ta’ baċin (1).

(1) Artikolu 8(1) tad-Direttiva 2000/60/KE.
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C-351/09 (INF)
Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-22 ta’ Diċembru 2010 –
Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika ta’ Malta
(Kawża C-351/09) (1)

“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Ambjent – Direttiva 2000/60/KE – Artikoli 8
u 15 – Stat tal-ilmijiet tal-wiċċ interni – Stabbiliment u implementazzjoni ta’
programmi għall-monitoraġġ – Ommissjoni – Preżentazzjoni ta’ rapporti sommarji
fuq il-programmi għall-monitoraġġ – Ommissjoni”
Lingwa tal-kawża: l-Ingliż
Partijiet
Rikorrenti: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: S. Pardo Quintillán u K. Xuereb,
aġenti)
Konvenuta: Ir-Repubblika ta’ Malta (rappreżentanti: S. Camilleri, D. Mangion,
P. Grech u Y. Rizzo, aġenti)
Suġġett
Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Ksur tal-Artikoli 8 u 15 tad-Direttiva 2000/60/KE
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-23 ta’ Ottubru 2000, li tistabilixxi qafas għal
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti,
Kapitolu 15, Vol. 5, p. 275) – Obbligu li jiġu stabbiliti u li jsiru operattivi l-programmi
għall-monitoraġġ tal-istat tal-ilma tal-wiċċ – Obbligu li jiġu ppreżentati rapporti
sommarji fuq il-programmi għall-monitoraġġ tal-ilma tal-wiċċ.

(1) ĠU C 267, 07.11.2009.
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Dispożittiv
1.	

Billi naqset, l-ewwel nett, milli tistabbilixxi u tagħmel operattivi l-programmi
għall-monitoraġġ tal-istat tal-ilmijiet tal-wiċċ interni skont l-Artikolu 8(1)
u (2) tad-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-23 ta’
Ottubru 2000, li tistabilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika
tal-ilma, u, it-tieni nett, billi naqset milli tippreżenta r-rapporti sommarji fuq
il-programmi għall-monitoraġġ tal-istat tal-ilmijiet tal-wiċċ interni skont
l-Artikolu 15(2) ta’ din id-direttiva, ir-Repubblika ta’ Malta naqset milli twettaq
l-obbligi tagħha taħt l-Artikoli 8 u 15 tal-imsemmija direttiva.

2.	

Ir-Repubblika ta’ Malta hija kkundannata għall-ispejjeż.
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F. LISTA TA’ KAWŻI ĊEDUTI
Il-Kummissjoni vs Malta, C-136/06. Ċeduta b’digriet tad-29/08/2007 (Lingwa talkawża: l-Ingliż). Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Nuqqas li jittieħdu, fit-terminu
previst, id-dispożizzjonijiet kollha neċessarji sabiex tikkonforma ruħha mad-Direttiva
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2002/96/KE, tas-27 ta’ Jannar 2003, dwar skart
ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) (ĠU L 037, p. 24) u mad-Direttiva talParlament Ewropew u tal-Kunsill 2003/108/KE, tat-8 ta’ Diċembru 2003, li temenda
d-Direttiva 2002/96/KE (ĠU L 345, p. 106)
Il-Kummissjoni vs Malta, C-79/07. Ċeduta b’digriet tad-8/08/2013 (Lingwa talkawża: il-Malti). Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Nuqqas milli jadotta, fit-terminu
previst, id-dispożizzjonijiet neċessarji sabiex jikkonforma ruħu mad-Direttiva talKunsill 2003/110/KE, tal-25 ta’ Novembru 2003, fuq l-għajnuna f ’każijiet ta’ transitu
għal raġunijiet ta’ tneħħija bl-ajru (ĠU L 321, p. 26)
Il-Kummissjoni vs Malta, C-87/07. Ċeduta b’digriet tal-10/08/2007 (Lingwa talkawża: il-Malti). Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Nuqqas li jadotta, fit-terminu
previst, id-dispożizzjonijiet neċessarji sabiex jikkonforma ruħu mad-Direttiva talKunsill Nru 2003/86/KE, tat-22 ta’ Settembru 2003, dwar id-dritt għal riunifikazzjoni
tal-familja (ĠU L 251, p. 12)
Il-Kummissjoni vs Malta, C-563/07. Ċeduta b’digriet tat-18/08/2008 (Lingwa
tal-kawża: l-Ingliż). Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Nuqqas li jipprovdi, fitterminu previst, ir-rapport bl-informazzjoni prevista mill-Artikolu 3(1) tad-Deċiżjoni
Nru 280/2004/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-11 ta’ Frar 2004, li
tikkonċerna l-mekkaniżmu għall-moniteraġġ tal-emissjonijiet ta’ gass serra talKomunità u biex jiġi implimentat il-Protokoll ta’ Kyoto
Il-Kummissjoni vs Malta, C-11/08. Ċeduta b’digriet tat-3/10/2008 (Lingwa talkawża: l-Ingliż). Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Ksur tal-Artikolu 12(1) u talAnness VII tad-Direttiva tal-Kunsill 95/21/KE, tad-19 ta’ Ġunju 1995, li tikkonċerna
l-infurzar, fir-rigward ta’ bastimenti li jużaw l-portijiet tal-Komunità u li jbaħħru flibħra taħt il-ġurisdizzjoni tal-Istati Membri, ta’ standards internazzjonali għas-sigurtà
tal-bastimenti, il-prevenzjoni ta’ tniġġis u l-kondizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol
abbord (kontroll portwali tal-Istat) (ĠU L 157, p. 1) – Spezzjoni tal-bastimenti –
Kriterji ta’ kwalifikazzjoni tal-ispetturi
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Il-Kummissjoni vs Malta, C-269/08. Ċeduta b’digriet tal-5/02/2009 (Lingwa talkawża: il-Malti). Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Nuqqas li jadotta, fit-terminu
previst, id-dispożizzjonijiet neċessarji sabiex jikkonforma ruħu mad-Direttiva talKunsill 2004/83/KE, tad-29 ta’ April 2004, dwar livelli stabbiliti minimi għall-kwalifika
u l-istat ta’ ċittadini nazzjonali ta’ pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat bħala refuġjati
jew bħala persuni li nkella jeħtieġu protezzjoni internazzjonali u l-kontenut talprotezzjoni mogħtija (ĠU L 304, p. 12)
Il-Kummissjoni vs Malta, C-220/09. Ċeduta b’digriet tat-12/10/2009 (Lingwa talkawża: il-Malti). Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Traspożizzjoni mhux korretta
tal-anness imsemmi fl-Artikolu 3(3) u tal-Artikolu 5 tad-Direttiva tal-Kunsill 93/13/
KEE, tal-5 ta’ April 1993, dwar klawżoli inġusti f ’kuntratti mal-konsumatur (ĠU L 95,
p. 29)
Il-Kummissjoni vs Malta, C-178/11. Ċeduta b’digriet tad-19/04/2012 (Lingwa
tal-kawża: l-Ingliż). Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Ksur tal-Artikoli 7(1), 9(1)
u 10(2) tad-Direttiva 2002/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-25 ta’
Ġunju 2002, li tirrigwardja l-istudju u l-amministrazzjoni tal-ħsejjes ambjentali (ĠU
Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 15, Vol. 7, p. 101) – Nuqqas milli tfassal mapep
strateġiċi tal-ħsejjes għal dak li jirrigwarda t-toroq maġġuri u l-agglomerazzjoni ta’
iktar minn 250000 abitant identifikati skont l-Artikolu 7(1) tad-Direttiva – Nuqqas
milli tqassam dawn il-mapep strateġiċi tal-ħsejjes lil-pubbliku u milli tibgħat lillKummissjoni l-informazzjoni pprovduta f ’dawn il-mapep
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A. KAWŻA T-3/04 (*)
Simonds Farsons Cisk plc
vs
L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks
u disinni) (UASI)

(*) Għalkemm il-verżjoni bil-Malti hija disponibbli, ma ġietx ippubblikata bil-Malti fil-Ġabra
tal-Ġurisprudenza minħabba d-deroga fis-seħħ sal-1/5/2007. Disponibbli fil-lingwa talkawża (l-Ingliż) bir-referenza 2005 p. II-4837.
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SENTENZA TAL-QORTI TAL-PRIM’ISTANZA (Il-Ħames Awla)
24 ta’ Novembru 2005 (*)
*
“Trade mark Komunitarja – Proċedimenti ta’ oppożizzjoni – Applikazzjoni
għar-reġistrazzjoni ta’ trade mark Komunitarja figurattiva li fiha l-element verbali
‘KINJI by SPA’ – Trade mark verbali Komunitarja preċedenti KINNIE – Probabbiltà
ta’ konfużjoni – Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 – Artikolu 73
tar-Regolament Nru 40/94”

Fil-kawża T-3/04,
Simonds Farsons Cisk plc, stabbilita fl-Imrieħel (Malta), irrappreżentata minn M.
Bagnall, I. Wood, solicitor, u R. Hacon, barrister,
rikorrenti
vs
L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u disinni) (UASI),
irrappreżentat minn A. Folliard-Monguiral, bħala aġent,
konvenut
il-parti l-oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord ta’ l-Appell ta’ l-UASI, intervenjenti
quddiem il-Qorti tal-Prim’Istanza, li hija,
Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, stabbilita fi Spa (il-Belġju),
irrappreżentata minn L. de Brouwer, E. Cornu, É. De Gryse u D. Moreau, avukati,

(*) Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.
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li għandha bħala suġġett rikors imressaq kontra d-Deċiżjoni ta’ l-Ewwel Bord ta’
l-Appell ta’ l-UASI ta’ l-4 ta’ Novembru 2003 (Każ R 996/2002-1), fir-rigward ta’
proċedimenti ta’ oppożizzjoni bejn Simonds Farsons Cisk plc u Spa Monopole,
compagnie fermière de Spa SA/NV,
IL-QORTI TAL-PRIM’ISTANZA
TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ (il-Ħames Awla),
komposta minn M. Vilaras, President, E. Martins Ribeiro u K. Jürimäe, Imħallfin,
Reġistratur: B. Pastor, Assistent Reġistratur,
wara li rat ir-rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim’Istanza fis-6 ta’ Jannar 2004,
wara li rat ir-risposta ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim’Istanza fil-15 ta’ April
2004,
wara li rat ir-risposta ta’ l-intervenjenti ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti talPrim’Istanza fid-19 ta’ April 2004,
wara s-seduta tat-22 ta’ Frar 2005,
tagħti l-preżenti
Sentenza
Il-fatti li wasslu għall-kawża
1

Fis-16 ta’ Ġunju 2000, l-intervenjenti applikat, skond ir-Regolament tal-Kunsill
(KE) Nru 40/94 ta’ l-20 ta’ Diċembru 1993 dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU
1997, L 11, p. 1), kif emendat, għar-reġistrazzjoni ta’ trade mark Komunitarja lillUffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u disinni) (UASI).
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2

It-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni hija s-sinjal
figurattiv li jidher hawn taħt:

Il-prodotti li għalihom intalbet ir-reġistrazzjoni tat-trade mark jaqgħu taħt ilklassijiet 29 u 32 skond il-Ftehim ta’ Nizza dwar il-Klassifikazzjoni Internazzjonali
ta’ Prodotti u Servizzi għall-finijiet tar-Reġistrazzjoni ta’ Trade marks, tal-15 ta’
Ġunju 1957, kif irrivedut u emendat, u jikkorrispondu, għal kull waħda minn
dawn il-klassijiet, għad-deskrizzjoni li ġejja:
– klassi 29 : “polpa tal-frott”;
– klassi 32 : “ilma minerali u bil-gass u xorb ieħor mhux alkoħoliku li fihom
meraq tal-frott; xorb tal-frott mhux alkoħoliku; estratt tal-frott mhux
alkoħoliku, meraq tal-frott, ġulepp u preparazzjonijiet oħra abbażi ta’ frott,
estratt tal-frott jew polpa tal-frott għat-tħejjija tax-xorb”.
3

L-applikazzjoni ġiet ippubblikata fil-Bulettin ta’ Trade marks Komunitarji
Nru 6/2001 tat-8 ta’ Jannar 2001.

4

Fit-30 ta’ Jannar 2001, ir-rikorrenti ressqet oppożizzjoni skond l-Artikolu 42
tar-Regolament Nru 40/94 kontra r-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja
li għaliha saret l-applikazzjoni. L-oppożizzjoni kienet ibbażata fuq l-eżistenza
tat-trade mark Komunitarja Nru 427237, komposta mis-sinjal verbali KINNIE
(iktar ’il quddiem it-“trade mark preċedenti”), li l-applikazzjoni tagħha ġiet
ippreżentata fil-25 ta’ Novembru 1996 u rreġistrata fis-7 ta’ April 1999. Ilprodotti indikati minn din it-trade mark jaqgħu taħt il-klassi 32 skond il-Ftehim
ta’ Nizza u jikkorrispondu għad-deskrizzjoni li ġejja: “xorb mhux alkoħoliku,
preparazzjonijiet għat-tħejjija tax-xorb”.
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5

L-oppożizzjoni saret kontra l-prodotti kollha msemmija fl-applikazzjoni għattrade mark. Il-motiv invokat in sostenn ta’ l-oppożizzjoni kien dak imsemmi flArtikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94.

6

Permezz tad-Deċiżjoni Nru 2880/2002 tat-2 ta’ Settembru 2002, id-Diviżjoni ta’
l-Oppożizzjoni ta’ l-UASI laqat l-oppożizzjoni peress li kienet teżisti probabbiltà
ta’ konfużjoni f ’moħħ il-pubbliku ta’ l-Unjoni Ewropea bejn it-trade mark li
għaliha saret l-applikazzjoni u t-trade mark preċedenti minħabba, min-naħa,
ix-xebh bejn is-sinjali u, min-naħa l-oħra, l-identiċità jew ix-xebh kbir bejn ilprodotti kkonċernati.

7

Fis-27 ta’ Novembru 2002, l-intervenjenti appellat quddiem l-UASI mid-deċiżjoni
tad-Diviżjoni ta’ l-Oppożizzjoni skond l-Artikoli 57 sa 62 tar-Regolament
Nru 40/94.

8

Permezz ta’ deċiżjoni ta’ l-4 ta’ Novembru 2003, kif emendata skond ir-rettifika
ta’ l-10 ta’ Novembru 2003 (iktar ’il quddiem id-“deċiżjoni kkontestata”),
l-Ewwel Bord ta’ l-Appell annulla d-deċiżjoni tad-Diviżjoni ta’ l-Oppożizzjoni.
Essenzjalment, il-Bord ta’ l-Appell ikkunsidra li, għalkemm il-prodotti kienu
identiċi jew kważi identiċi, is-sinjali kunfliġġenti kienu viżivament, fonetikament
u kunċettwalment differenti u għalhekk tali nuqqas ta’ xebh jeskludi kull
possibbiltà ta’ konfużjoni.

It-talbiet tal-partijiet
9

Ir-rikorrenti titlob lill-Qorti tal-Prim’Istanza:
– tannulla d-deċiżjoni kkontestata;
– tikkonferma d-Deċiżjoni Nru 2880/2002 tad-Diviżjoni ta’ l-Oppożizzjoni
tas-27 ta’ Settembru 2002;
– tordna lill-UASI jiċħad l-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja ta’
l-intervenjenti;
– tikkundanna lill-UASI u/jew l-intervenjenti jbatu l-ispejjeż tal-proċedimenti
ta’ oppożizzjoni, tal-proċedimenti quddiem il-Bord ta’ l-Appell u talproċedura quddiem il-Qorti tal-Prim’Istanza.
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10

L-UASI jitlob lill-Qorti tal-Prim’Istanza:
– tiddikjara li r-raba’ kap tat-talbiet tar-rikorrenti huwa inammissibbli sa fejn
hija tipprova tikseb mill-Qorti tal-Prim’Istanza deċiżjoni li fiha l-UASI jiġi
ordnat ibati l-ispejjeż tal-proċedimenti ta’ oppożizzjoni;
– tiċħad it-talbiet l-oħra tar-rikors;
– tikkundanna lir-rikorrenti tbati l-ispejjeż.

11

L-intervenjenti titlob lill-Qorti tal-Prim’Istanza:
– tiċħad ir-rikors;
– tikkundanna lir-rikorrenti tbati l-ispejjeż.

Id-dritt
Fuq l-ammissibbiltà
12

Permezz tat-tieni u tielet kap ta’ talbiet, ir-rikorrenti titlob lill-Qorti talPrim’Istanza tikkonferma d-Deċiżjoni Nru 2880/2002 tad-Diviżjoni ta’
l-Oppożizzjoni u tordna lill-UASI jiċħad l-applikazzjoni għal trade mark
Komunitarja ta’ l-intervenjenti.

13

F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li skond l-Artikolu 63(6) tar-Regolament
Nru 40/94, l-UASI huwa meħtieġ li jieħu l-miżuri neċessarji sabiex jikkonforma
ruħu mad-deċiżjoni tal-Qorti Komunitarja. Għaldaqstant, ma huwiex ilkompitu tal-Qorti tal-Prim’Istanza li tindirizza ordni lill-UASI. Huwa dan ta’
l-aħħar li għandu jasal għall-konsegwenzi mid-dispożittiv u mill-motivi ta’ din
is-sentenza. Għaldaqstant, it-tieni u tielet kap ta’ talbiet tar-rikorrenti huma,
f ’dan is-sens, inammissibbli [sentenzi tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-8 ta’ Lulju
2001, Procter & Gamble vs l-UASI (BABY-DRY), T-163/98, Ġabra p. II-2383,
punt 53, u tas-27 ta’ Frar 2002, Eurocool Logistik vs L-UASI (EUROCOOL),
T-34/00, Ġabra p. II-683, punt 12].

168

kapitolu 4
Kawżi mressqa quddiem il-Qorti Ġenerali — Kawża T-3/04

Fuq il-mertu
14

Ir-rikorrenti tinvoka żewġ motivi in sostenn għat-talba tagħha għal annullament,
ibbażati rispettivament fuq il-ksur ta’ l-Artikolu 8(1)(b) u ta’ l-Artikolu 73 tarRegolament Nru 40/94.
Fuq l-ewwel motiv, ibbażat fuq il-ksur ta’ l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament
Nru 40/94
– L-argumenti tal-partijiet

15

L-ewwel nett, ir-rikorrenti ssostni li l-Bord ta’ l-Appell ma tax biżżejjed
importanza lix-xebh fonetiku u viżiv bejn is-sinjali in kwistjoni. Barra minn hekk,
hija ssostni li, peress li s-sinjali in kwistjoni huma nieqsa minn kull sinjifikat, ma
jista’ jsir ebda paragun kunċettwali bejniethom.

16

F’dak li jirrigwarda l-paragun fonetiku, ir-rikorrenti tafferma li l-kliem “kinnie”
u “kinji” huma ppronunzjati b’mod simili ħafna f ’ċerti lingwi Komunitarji. Filfatt, fl-Isvediż, fid-Daniż u fl-Olandiż, l-ittra “j” hija ppronunzjata eżattament
bħall-ittra “y” fl-Ingliż. Għaldaqstant, kuntrarjament għal dak li sostna l-Bord ta’
l-Appell, skond ir-rikorrenti s-sinjali huma simili fuq livell fonetiku.

17

F’dak li jirrigwarda l-paragun viżiv, meta sinjal jikkonsisti kemm minn elementi
verbali u kemm minn elementi figurattivi, huwa l-element verbali li għandu
jitqies li huwa l-element dominanti. Hija żżid li l-Bord ta’ l-Appell wettaq żball
meta wasal għall-konklużjoni li ma jeżistix xebh kbir bejn l-elementi verbali
tas-sinjali bl-eċċezzjoni għall-ewwel ittri “kin”. Hija ssostni li l-ittri l-oħrajn tażżewġ elementi verbali “kinji” u “kinnie” fihom forom simili. Hija żżid li, f ’dak li
jikkonċerna wkoll il-paragun viżiv, il-mod kif jiġu ppronunzjati l-kliem ma jistax
jiġi injorat. Għaldaqstant, meta jiġu kkunsidrati ż-żewġ sinjali, il-konsumatur
medju, b’mod partikolari dak li jitkellem bl-Iżvediż, bid-Daniż jew bl-Olandiż,
jiftakar l-ismijiet fonetiċi tal-prodotti b’mod inkorrett, iżda mhux il-forma ta’
l-ittri użati biex jinkitbu l-ismijiet tagħhom. Għalhekk, is-sinjali KINJI u KINNIE
jidhru simili ħafna, anki fuq livell viżiv.
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18

Barra minn hekk, ir-rikorrenti tilmenta li l-Bord ta’ l-Appell ta importanza
żejda lil varji aspetti grafiċi tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, bħassimbolu tar-rakkun u l-fattur grafiku fl-użu ta’ qasbiet tal-bambù għall-kitba ta’
l-element verbali “kinji”. Skond ir-rikorrenti, il-Bord ta’ l-Appell mar ukoll kontra
l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li tgħid li fil-każ ta’ trade mark figurattiva
għandha tingħata iktar importanza lill-kelma. Barra minn hekk, ir-rikorrenti
ssostni li l-parti ’l kbira ta’ konsumaturi ma humiex ser jagħtu każ tal-kliem “by
SPA”.

19

Barra minn hekk, ir-rikorrenti tilmenta li l-Bord ta’ l-Appell ma tax każ biżżejjed
tal-fatt, min-naħa, li l-prodotti huma identiċi jew simili ħafna u, min-naħa
l-oħra, li t-trade mark preċedenti għandha karattru distintiv għoli ħafna, peress
li hija kelma purament ivvintata.

20

F’dak li jirrigwarda l-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta’ konfużjoni, ir-rikorrenti
tilmenta li l-Bord ta’ l-Appell ibbaża b’mod inkorrett id-deċiżjoni kkontestata
fuq il-premessa li huwa probabbli li l-konsumatur rilevanti ser jixtri l-prodotti
in kwistjoni f ’supermarkets jew ħwienet oħra għall-bejgħ bl-imnut li fihom ikun
possibbli li l-prodotti u t-trade marks tagħhom jiġu eżaminati qabel ma jinxtraw.
Skond ir-rikorrenti, il-prodotti in kwistjoni jinbiegħu ġeneralment kemm fi
ħwienet għall-bejgħ bl-imnut kif ukoll f ’barijiet jew f ’ristoranti.

21

F’dak li jirrigwarda l-bejgħ li jsir f ’barijiet jew f ’ristoranti, ir-rikorrenti tindika
li, kuntrarjament għal dak li jsostni l-Bord ta’ l-Appell, il-konsumaturi jordnaw
il-prodotti b’mod orali billi jirreferu għat-trade mark tagħhom, u huwa possibbli
li x-xarbiet jinbiegħu mingħajr ma jkollhom il-possibbiltà f ’xi mument li jaraw
it-trade mark in kwistjoni. Billi tibbaża ruħha fuq is-sentenza tal-Qorti talĠustizzja tat-22 ta’ Ġunju 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Ġabra p.
I-3819, punt 28), ir-rikorrenti ssostni li ma jistax jiġi eskluż li x-xebh fonetiku
tat-trade marks jista’ joħloq probabbiltà ta’ konfużjoni.

22

F’dak li jirrigwarda l-bejgħ fis-supermarkets, ir-rikorrenti ssostni li, għalkemm ilkonsumatur medju jkollu l-possibbiltà li jeżamina l-prodotti, il-Bord ta’ l-Appell
ma ħax in kunsiderazzjoni l-fatt li huwa rari li l-konsumatur ikollu l-possibbiltà
li jwettaq paragun dirett bejn it-trade marks differenti u li jkollu jistrieħ fuq
l-istampa imperfetta tagħhom li jkun żamm f ’moħħu.
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23

L-UASI ma tikkontestax il-fatt li l-prodotti in kwistjoni fil-kawża preżenti huma
identiċi jew simili ħafna, iżda jsostni li d-differenzi viżivi u kunċettwali bejn issinjali jeskludu kull probabbiltà ta’ konfużjoni.

24

F’dak li jirrigwarda l-aspett viżiv tas-sinjali, l-UASI josserva li huma differenti
għar-raġunijiet mogħtija fid-deċiżjoni kkontestata.

25

F’dak li jirrigwarda l-paragun kunċettwali tas-sinjali in kwistjoni, l-UASI jsostni
li l-element figurattiv tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u l-fattur
grafiku fl-użu tal-bambù għall-kitba tal-kelma “kinji” huma elementi distintivi
li jagħtu l-idea ta’ karattru eżotiku tad-disinni animati, jiġifieri rakkun bl-istess
isem. Hija probabbilment din l-assoċjazzjoni li tiġi pperċepita mill-konsumatur,
filwaqt li t-trade mark preċedenti ma għandha ebda sinjifikat. Skond l-UASI,
il-fatt li waħda mit-trade marks in kwistjoni fiha kontenut semantiku filwaqt
li l-oħra ma fihiex huwa biżżejjed biex jiġi konkluż li s-sinjali huma differenti
kunċettwalment.

26

F’dak li għandu x’jaqsam mal-paragun fonetiku, l-UASI jirrikonoxxi li,
kuntrarjament għal dak li qal il-Bord ta’ l-Appell fid-deċiżjoni kkontestata, ilpubbliku ta’ ċerti Stati Membri jista’ jipperċepixxi xebh fonetiku bejn is-sinjali
kunfliġġenti. Madankollu, l-UASI jżid jgħid li dan l-element ma huwiex biżżejjed
sabiex jeskludi l-legalità tad-deċiżjoni kkontestata, peress li l-grad ta’ xebh
fonetiku bejn is-sinjali huwa nnewtralizzat mid-differenzi viżivi u kunċettwali
tagħhom, b’mod li ma teżisti ebda probabbiltà ta’ konfużjoni anki jekk jingħad li
t-trade mark preċedenti għandha l-ogħla karattru distintiv possibbli.

27

F’dan ir-rigward, l-UASI jsostni li l-grad ta’ xebh fonetiku bejn iż-żewġ trade
marks huwa ta’ inqas importanza meta prodotti jkunu kkummerċjalizzati b’mod
li, fil-mument li jinxtraw, it-trade mark tiġi normalment ipperċepita b’mod viżiv
mill-pubbliku kkonċernat. Dan huwa l-każ tal-prodotti tar-rikorrenti.

28

L-UASI jsostni li, anki fil-barijiet u fir-ristoranti, il-fliexken ikunu ġeneralment fuq
xkafef wara l-bank b’mod li l-konsumaturi jkunu jistgħu jeżaminawhom. Barra
minn hekk, anki jekk il-barijiet u r-ristoranti ma humiex mezzi ta’ distribuzzjoni
traskurabbli għall-bejgħ ta’ xorb mhux alkoħoliku li fih meraq tal-frott, dawn ilmezzi huma traskurabbli fir-rigward tal-volum ta’ bejgħ b’relazzjoni għall-bejgħ
effettwat fis-supermarkets.
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29

L-intervenjenti tirrepeti, sostanzjalment, l-argumenti mqajma mill-Bord ta’
l-Appell fid-deċiżjoni kkontestata. Hija ssostni li t-trade marks kunfliġġenti
huma viżivament, fonetikament u kunċettwalment differenti.

30

F’dak li jirrigwarda l-paragun viżiv, l-intervenjenti żżid li, meta tittieħed in
kunsiderazzjoni r-reputazzjoni tat-trade mark tagħha fil-pajjiżi tal-Benelux, ilkliem “by SPA” jiġbdu l-attenzjoni tal-konsumaturi u jeskludu kull probabbiltà
ta’ konfużjoni dwar l-oriġini tal-prodotti in kwistjoni.

31

F’dak li jirrigwarda l-paragun fonetiku, l-intervenjenti ssostni li anki f ’pajjiżi fejn
l-ittra “j” hija ppronunzjata bħall-ittra “y” fl-Ingliż, it-trade mark verbali KINNIE
hija ppronunzjata b’suffiss finali iktar twil, li huwa biżżejjed sabiex joħloq
distinzjoni fonetika bejn is-sinjali in kwistjoni.
– Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim’Istanza

32

Skond l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, fil-każ ta’ oppożizzjoni
minn proprjetarju ta’ trade mark preċedenti, l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni
ta’ trade mark ma għandhiex tiġi milqugħa “jekk minħabba identiċità jew xebħ
bejn iż-żewġ trade marks u l-identiċità jew xebħ tal-prodotti jew servizzi koperti
mit-trade marks teżisti probabiltà ta’ konfużjoni minn naħa tal-pub[b]liku fitterritorju fejn it-trade mark preċedenti hija protetta; il-probabiltà ta’ konfużjoni
tinkludi wkoll il-probabiltà li ssir assoċjazzjoni mat-trade mark preċedenti”.

33

Skond ġurisprudenza stabbilita, probabbiltà ta’ konfużjoni hija l-probabbiltà
li l-pubbliku jista’ jkollu l-impressjoni li l-prodotti jew is-servizzi in kwistjoni
jiġu mill-istess impriża jew, fil-kawża preżenti, minn impriżi marbuta
ekonomikament. Skond din l-istess ġurisprudenza, il-probabbiltà ta’ konfużjoni
għandha tiġi kkunsidrata globalment, skond il-perċezzjoni li jkollu l-pubbliku
rilevanti tas-sinjali u tal-prodotti jew servizzi in kwistjoni, u billi jittieħdu in
kunsiderazzjoni l-fatturi rilevanti kollha fil-kawża. Din l-evalwazzjoni sħiħa
timplika ċerta interdipendenza bejn il-fatturi meħuda in kunsiderazzjoni u,
b’mod partikolari, ix-xebh bejn t-trade marks u dak bejn il-prodotti jew servizzi
indikati. Għaldaqstant, grad baxx ta’ xebh bejn il-prodotti jew servizzi indikati
jista’ jiġi kkumpensat bi grad għoli ta’ xebh bejn it-trade marks u viċi versa [ara
s-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tad-9 ta’ Lulju 2003, Laboratorios RTB vs
l-UASI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Ġabra
p. II-2821, punti 30 sa 33, u l-ġurisprudenza ċċitata].
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34

Fil-kawża preżenti, għandu jiġi osservat li, peress li t-trade mark preċedenti hija
trade mark Komunitarja, it-territorju li jrid jittieħed in kunsiderazzjoni sabiex tiġi
kkunsidrata l-probabbiltà ta’ konfużjoni huwa t-territorju sħiħ tal-Komunità Ewropea.

35

Barra minn hekk, peress li l-prodotti in kwistjoni huwa prodotti ta’ konsum
komuni, il-pubbliku kkonċernat huwa magħmul minn konsumaturi Ewropej
medji, li huma informati normalment u raġonevolment attenti u avżati.

36

Huwa fid-dawl ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet li għandu jitwettaq paragun, minnaħa, bejn il-prodotti kkonċernati, u, min-naħa l-oħra, bejn is-sinjali kunfliġġenti.

37

F’dak li jirrigwarda l-paragun bejn il-prodotti, għandu jiġi osservat li ma huwiex
ikkontestat mill-partijiet li l-prodotti koperti mit-trade mark li għaliha saret
l-applikazzjoni u l-prodotti koperti mit-trade mark preċedenti huma jew simili
jew identiċi.

38

F’dak li jirrigwarda l-paragun bejn is-sinjali, jirriżulta mill-ġurisprudenza li
l-evalwazzjoni sħiħa tal-probabbiltà ta’ konfużjoni, f ’dak li jikkonċerna x-xebh
viżiv, fonetiku u kunċettwali tat-trade marks in kwistjoni, għandha tkun ibbażata
fuq l-impressjoni ġenerali mogħtija minnhom, billi jittieħdu in kunsiderazzjoni,
b’mod partikolari, l-elementi distintivi u dominanti tagħhom (sentenzi tal-Qorti
tal-Ġustizzja tal-11 ta’ Novembru 1997, SABEL, C-251/95, Ġabra p. I-6191, punt
23, u Lloyd Schuhfabrik Meyer, iċċitata iktar ’il fuq, punt 25).

39

Għaldaqstant, fil-kawża preżenti, għandu jsir paragun bejn is-sinjali kunfliġġenti
fuq livell viżiv, fonetiku u kunċettwali.

40

Fir-rigward tal-paragun viżiv, il-Bord ta’ l-Appell sostna li l-element verbali
qawwi “kinji” u l-elementi grafiċi u testwali żejda tat-trade mark li għaliha saret
l-applikazzjoni jippermettu li ssir distinzjoni viżiva bejn iż-żewġ trade marks
(punt 18 tad-deċiżjoni kkontestata).

41

F’dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni
hija sinjal kumpless magħmul minn elementi verbali u figurattivi. Dan is-sinjal
kumpless fih il-kelma “kinji” miktuba b’kitba kbira stilizzata fil-forma ta’ qasbiet
tal-bambù bil-kliem “by SPA” miktuba taħtha b’ittri iżgħar u, fuqha, l-element
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figurattiv li jirrappreżenta rakkun li qiegħed jaqbeż liebes T-shirt bl-isem “kinji”.
Huwa ċar li l-karatteristiċi grafiċi tas-sinjal li għalih saret l-applikazzjoni, jiġifieri
l-karattru tad-disinn animat tar-rakkun, l-istilizzazzjoni ta’ l-ittri li jifformaw
l-element verbali prinċipali u l-kliem b’ittri żgħar “by SPA” jolqtu l-għajn u jiġbdu
l-attenzjoni tal-konsumatur u jikkontribwixxu sabiex joħolqu distinzjoni viżiva
bejn iż-żewġ sinjali, kif enfasizza b’mod rilevanti l-Bord ta’ l-Appell (punt 18 taddeċiżjoni kkontestata).
42

It-trade mark preċedenti, għall-kuntrarju, hija trade mark verbali nieqsa minn
kull karattru grafiku jew figurattiv speċifiku.

43

Il-Bord ta’ l-Appell ġustament osserva wkoll, fil-punt 18 tad-deċiżjoni kkontestata, li
jeżisti xebh kbir bejn l-element verbali qawwi tas-sinjal ta’ l-intervenjenti u dak tassinjal tar-rikorrenti, bl-eċċezzjoni ta’ l-ewwel tliet ittri “kin”. Kif l-UASI ġustament
josserva, iż-żewġ elementi verbali kkonċernati għandhom tul differenti, is-suffissi
rispettivi tagħhom “nie” u “ji” huma viżivament differenti u b’mod partikolari l-ittra
doppja “n” fit-trade mark preċedenti tolqot l-għajn. Barra minn hekk, l-użu ta’ tipa
kbira u kumplessa, fil-forma ta’ bambù, fl-element grafiku tal-kelma “kinji” flimkien
ma’ l-ittri żgħar ta’ l-element verbali “by SPA” joħolqu distinzjoni viżiva ikbar. Flaħħar nett, fit-trade mark preċedenti KINNIE, wara s-sillaba “kin” hemm is-sillaba
“nie” bi tliet ittri. Kuntrarjament għas-sillaba ta’ żewġ ittri “ji” tat-trade mark
ikkontestata KINJI, is-sillaba “nie” toħloq kelma li hija perfettament simetrika fejn
iż-żewġ “n”, iż-żewġ “i” u l-ittri “k” u “e” joħolqu bejniethom bilanċ perfett. Din issimetrija tagħti lill-kelma “kinnie” karattru viżiv differenti minn dak tal-kelma “kinji”.

44

Minn dan jirriżulta li n-nuqqas ta’ xebh viżiv bejn iż-żewġ sinjali, minħabba
l-karattru differenti ta’ dawn iż-żewġ elementi verbali, huwa enfasizzat bilpreżenza ta’ elementi figurattivi speċifiċi fit-trade mark li għaliha saret
l-applikazzjoni, imsemmija fil-punt 41 iktar ’il fuq.

45

F’dan ir-rigward, għandu jingħad li, kuntrarjament għal dak li ssostni r-rikorrenti,
meta sinjal ikun kompost kemm minn elementi figurattivi kif ukoll minn
elementi verbali, ma jirriżultax awtomatikament li huwa l-element verbali li
għandu jitqies li huwa dominanti.

46

Trade mark kumplessa ma tistax titqies li hija simili għal trade mark oħra, li hija
identika jew simili fir-rigward ta’ waħda mill-elementi tat-trade mark kumplessa,
sakemm dan l-element ma jifformax l-element dominanti fl-impressjoni sħiħa
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mogħtija mit-trade mark kumplessa. Dan ikun il-każ meta jkun hemm ilprobabbiltà li dan l-element jiddomina waħdu l-immaġini ta’ dik it-trade mark
li l-pubbliku rilevanti jżomm f ’moħħu, b’tali mod li l-elementi kollha l-oħrajn
jkunu traskurabbli fl-impressjoni sħiħa mogħtija minnha [sentenza tal-Qorti
tal-Prim’Istanza tat-23 ta’ Ottubru 2002, Matratzen Concord vs l-UASI – Hukla
Germany (MATRATZEN), T-6/01, Ġabra p. II-4335, punt 33].
47

Jirriżulta wkoll mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza li, f ’sinjal
kumpless, l-element figurattiv jista’ jkollu rwol ekwivalenti bħall-element verbali
[ara s-sentenza tat-12 ta’ Diċembru 2002, Vedial vs l-UASI – France Distribution
(HUBERT), T-110/01, Ġabra p. II-5275, punt 53].

48

Barra minn hekk, anki fiċ-ċirkustanzi fejn żewġ trade marks kunfliġġenti jkun
fihom elementi verbali li jixxiebhu – li ma huwiex il-każ fil-kawża preżenti –
dan il-fatt waħdu ma huwiex prova ta’ l-eżistenza ta’ xebh viżiv bejn is-sinjali
kunfliġġenti. Il-preżenza, f ’waħda mis-sinjali, ta’ elementi figurattivi mpoġġija
b’mod partikolari u oriġinali tista’ twassal għall-fatt li l-impressjoni sħiħa
mogħtija minn kull sinjal tkun differenti [ara, f ’dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti
tal-Prim’Istanza tad-9 ta’ Lulju 2003, Laboratorios RTB vs l-UASI – Giorgio
Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T-156/01, Ġabra p. II-2789, punt 74].

49

Fil-kawża preżenti, għandu jiġi kkonstatat li t-totalità ta’ l-elementi figurattivi
preżenti fit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni tikkostitwixxi mingħajr dubju
konfigurazzjoni individwali u oriġinali, li tilgħab rwol importanti fil-perċezzjoni
viżiva tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u li tippermetti li ssir
distinzjoni bejnha u bejn it-trade mark preċedenti. Konsegwentement, l-argument
tar-rikorrenti li l-Bord ta’ l-Appell ta importanza żejda lil varji elementi grafiċi tattrade mark li għaliha saret l-applikazzjoni kif ukoll lill-kliem “by SPA” miktuba b’ittri
żgħar, li skond ir-rikorrenti għandhom karattru sekondarju fil-perċezzjoni viżiva
tas-sinjali in kwistjoni, ma huwiex fondat u għalhekk għandu jiġi miċħud.

50

Jirriżulta mill-kunsiderazzjonijiet kollha msemmija li l-Bord ta’ l-Appell ġustament qies
li d-differenzi importanti li jeżistu bejn l-elementi verbali tat-trade marks in kwistjoni
u bejn l-elementi figurattivi addizzjonali tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni
jwasslu għall-fatt li l-impressjoni sħiħa mogħtija minn kull sinjal hija differenti.

51

F’dak li jirrigwarda l-paragun kunċettwali, il-Bord ta’ l-Appell sostna li, għalkemm
xi wħud mill-elementi verbali dominanti tas-sinjali in kwistjoni ma għandhom
175

MALTA U L-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-UNJONI EWROPEA

l-ebda sinifikat, l-elementi grafiċi tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni
jinvokaw varji kunċetti magħrufa li huma nieqsa totalment mit-trade mark
preċedenti (deċiżjoni kkontestata, punti 20 u 21).
52

F’dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li la l-kelma “kinnie” u lanqas il-kelma
“kinji” ma għandhom xi sinjifikat preċiż u magħruf. Madankollu, kif osserva
l-Bord ta’ l-Appell u kif isostnu l-UASI u l-intervenjenti, it-trade mark li għaliha
qiegħda tintalab ir-reġistrazzjoni hija sinjura, għall-inqas fuq livell kunċettwali
u viżiv. L-imsemmija trade mark tuża tipa stilizzata fil-forma ta’ bambù
għall-fattur grafiku ta’ l-element verbali prinċipali tagħha u tinkludi element
figurattiv kompost mir-rappreżentazzjoni antropomorfika ta’ rakkun liebes
T-shirt bil-kliem “kinji”. Għaldaqstant, għandu jkun mistenni li dawn l-elementi
jissuġġerixxu, f ’moħħ il-persuna li tkun qed tarahom, li t-trade mark u l-prodotti
in kwistjoni għandhom rabta man-natura u ma’ l-annimali slavaġ.

53

Kif iddeċidiet il-Qorti tal-Prim’Istanza fis-sentenza HUBERT, iċċitata iktar ’il
fuq, “sabiex tiġi vverifikata l-eżistenza ta’ xebh kunċettwali bejn it-trade marks in
kwistjoni, huwa biżżejjed li jiġi kkonstatat li l-pubbliku kkonċernat ser jagħmel
distinzjoni bejn il-kunċetti evokati minn kull sinjal” (sentenza HUBERT, iċċitata
iktar ’il fuq, punt 58). Konsegwentement, peress li fil-kawża preżenti t-trade
mark verbali preċedenti ma għandha l-ebda sinjifikat u li, għall-kuntrarju, issetgħa evokattiva tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni tidher b’saħħitha
biżżejjed sabiex tiġi pperċepita mill-konsumaturi, għandu jiġi konkluż li ma
jeżisti ebda xebh kunċettwali bejn it-trade marks kunfliġġenti.

54

Għal dak li għandu x’jaqsam mal-paragun fonetiku, jidher li huwa inkontestabbli,
kif fil-fatt l-UASI jammetti espliċitament, li, kuntrarjament għal dak li kkonstata
l-Bord ta’ l-Appell fid-deċiżjoni kkontestata (punt 19), il-pubbliku ta’ ċerti Stati
Membri jista’ jipperċepixxi xebh fonetiku bejn it-trade marks kunfliġġenti. FlIsvediż, fid-Daniż u fl-Olandiż, per eżempju, l-ittra “j” hija ppronunzjata bħallittra “y” fl-Ingliż. Konsegwentement, skond ir-regoli tal-pronunzja ta’ ċerti lingwi
Ewropej, it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni se tiġi ppronunzjata “kinyi”.
Għalkemm dan ix-xebh jaffettwa biss numru ridott ta’ Stati Membri, għandu
jingħad li t-trade marks kunfliġġenti huma, għall-inqas f’dawn l-Istati Membri,
simili fuq livell fonetiku.

55

F’dak li jikkonċerna l-evalwazzjoni sħiħa tal-probabbiltà ta’ konfużjoni bejn
is-sinjali in kwistjoni, ġie osservat li t-trade marks kunfliġġenti juru differenzi
importanti fuq livell viżiv u kunċettwali. Fil-kawża preżenti, għandu jiġi
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kkunsidrat li dawn id-differenzi viżivi u kunċettwali jinnewtralizzaw b’mod ċar
ix-xebh fonetiku bejniethom.
56

Kif l-UASI ġustament osserva, il-grad ta’ xebh fonetiku bejn iż-żewġ trade marks
huwa ta’ importanza ridotta meta l-prodotti jiġu kkummerċjalizzati b’tali mod
li, meta jinxtraw, il-pubbliku rilevanti normalment jipperċepixxi viżivament
it-trade mark [ara, f ’dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza ta’ l-14
ta’ Ottubru 2003, Phillips-Van Heusen vs l-UASI – Pash Textilvertrieb und
Einzelhandel (BASS), T-292/01, Ġabra p. II-4335, punt 55].

57

Kuntrarjament għal dak li ssostni r-rikorrenti, dan huwa l-każ fil-kawża preżenti.
Għandu jiġi osservat li r-rikorrenti ma ppreżentat l-ebda prova sabiex turi li
l-prodotti tagħha jinbiegħu ġeneralment b’mod li l-pubbliku ma jipperċepixxix ittrade mark viżivament. Ir-rikorrenti ssostni biss li wieħed mill-mezzi tradizzjonali
għall-bejgħ huma l-barijiet u r-ristoranti, fejn il-konsumatur jordna l-prodotti
b’mod orali billi jitkellem mal-waiter mingħajr ma jiġi mistieden jara fl-ebda
mument it-trade mark in kwistjoni.

58

F’dan ir-rigward, għandu jingħad li, kif ġustament osserva sew l-UASI, anki jekk
il-barijiet u r-ristoranti ma humiex mezzi għall-bejgħ traskurabbli għall-prodotti
tar-rikorrenti, il-fliexken ikunu ġeneralment fuq xkafef wara l-bank b’mod li
l-konsumaturi jkunu jistgħu xorta waħda jeżaminawhom viżivament. Din hija
r-raġuni għaliex, anki jekk huwa possibbli li l-prodotti in kwistjoni jistgħu jinbiegħu
b’mod orali, dan il-metodu ma jistax jitqies li huwa l-metodu ta’ kummerċjalizzazzjoni
normali. Barra minn hekk, anki jekk il-konsumaturi jistgħu jordnaw xarba b’mod
orali mingħajr ma jkunu eżaminaw minn qabel l-imsemmija xkafef, huma jkunu
jistgħu f’kull każ jeżaminaw viżivament il-flixkun li jingħatalhom.

59

Barra minn hekk, u fuq kollox, ma huwiex ikkontestat li l-barijiet u r-ristoranti
ma jikkostitwixxux l-uniku mezz għall-bejgħ tal-prodotti kkonċernati. Dawn ilprodotti jinbiegħu wkoll fis-supermarkets jew ħwienet oħra għall-bejgħ bl-imnut
(ara l-punt 14 tad-deċiżjoni kkontestata). Għandu jingħad li, meta jinbiegħu
prodotti hemmhekk, il-konsumaturi jkunu jistgħu jipperċepixxu t-trade marks
viżivament, peress li x-xorb huwa ppreżentat fuq xkafef, anki jekk forsi dawn ma
jkunux jinsabu ħdejn xulxin.

60

Ir-rikorrenti ssostni wkoll li l-Bord ta’ l-Appell kellu jasal għall-konklużjoni li
hemm probabbiltà ikbar ta’ konfużjoni bejn it-trade marks peress li t-trade mark
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preċedenti għandha karattru distintiv għoli. F’dan ir-rigward, huwa biżżejjed li
jiġi osservat li l-karattru distintiv għoli ta’ trade mark għandu jiġi stabbilit jew
b’relazzjoni għall-kwalitajiet intrinsiċi tat-trade mark, jew inkella b’relazzjoni
għar-reputazzjoni li hija għandha [sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-15
ta’ Jannar 2003, Mystery Drinks vs l-UASI – Karlsberg Brauerei (MYSTERY),
T-99/01, Ġabra p. II-43, punt 34]. Għalkemm ma jistax jiġi miċħud li t-trade
mark KINNIE hija oriġinali, ir-rikorrenti ma ppreżentat l-ebda prova sabiex turi
li t-trade mark tagħha għandha karattru distintiv għoli. In sostenn tal-karattru
distintiv għoli tagħha, hija tinvoka biss il-fatt li huwa isem ivvintat.
61

Fl-aħħar nett, għandu jiġi miċħud l-argument tar-rikorrenti li l-konsumatur
medju jirrikonoxxi t-trade marks in kwistjoni bħala viżivament simili, għaliex
il-perċezzjoni viżiva ta’ l-ittri li jifformaw l-elementi verbali tas-sinjali hija
influwenzata b’mod qawwi mill-pronunzja tagħhom, b’tali mod li, malli jara
ż-żewġ sinjali, il-konsumatur medju jiftakar vagament fil-ħoss jixxiebah ta’
l-ismijiet tal-prodotti, iżda ma jiftakarx il-forma ta’ l-ittri użati fl-element
grafiku tagħhom. Normalment, il-konsumatur medju jipperċepixxi trade mark
fit-totalità tagħha u ma joqgħodx jeżamina d-dettalji differenti tagħha (sentenza
SABEL, iċċitata iktar ’il fuq, punt 23). Madankollu, għandu jiġi kkonstatat li, filkawża preżenti, il-perċezzjoni li jkollu konsumatur medju tas-sinjal kumpless li
għalih saret l-applikazzjoni ma hijiex iddeterminata bis-saħħa tal-paragun bejn
l-elementi tiegħu, jiġifieri l-element verbali “kinji”, u s-sinjal tar-rikorrenti.

62

F’dawn iċ-ċirkustanzi, jista’ jiġi konkluż li, għalkemm il-prodotti koperti mittrade marks in kwistjoni huma identiċi jew simili ħafna, id-differenzi viżivi
u kunċettwali bejn is-sinjali kunfliġġenti jipprovdu motivi suffiċjenti li juru li
ma teżisti l-ebda probabbiltà ta’ konfużjoni bejn it-trade mark li għaliha saret
l-applikazzjoni u t-trade mark preċedenti.

63

Jirriżulta minn dawn il-kunsiderazzjonijiet li l-motiv bbażat fuq il-ksur ta’
l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 huwa infondat u għalhekk għandu
jiġi miċħud.
Fuq it-tieni motiv, ibbażat fuq il-ksur ta’ l-Artikolu 73 tar-Regolament Nru 40/94
– It-talbiet tal-partijiet
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64

Ir-rikorrenti ssostni li l-Bord ta’ l-Appell kiser l-Artikolu 73 tar-Regolament Nru 40/94
billi ma tax lill-partijiet l-opportunità jippreżentaw l-osservazzjonijiet tagħhom dwar
il-motivi msemmija fil-punt 14 tad-deċiżjoni kkontestata dwar il-mod, skond il-Bord
ta’ l-Appell, kif jiġi ordnat u mibjugħ ix-xorb fil-barijiet u fir-ristoranti. Hija tilmenta
wkoll li l-Bord ta’ l-Appell kiser ċerti rekwiżiti proċedurali essenzjali.

65

L-UASI jsostni li r-riferiment għall-“metodi ta’ bejgħ” u għall-perċezzjoni ta’ trade
marks fis-suq ikkonċernat ma huwiex motiv fih nnifsu, skond l-Artikolu 73 tarRegolament Nru 40/94, iżda argument li jikkorrobora r-raġunament li d-differenzi
viżivi u kunċettwali bejn it-trade marks jeskludu kull probabbiltà ta’ konfużjoni fissuq speċifiku tal-prodotti in kwistjoni. Tali riferiment ma huwiex indipendenti millevalwazzjoni tal-probabbiltà ta’ konfużjoni, iżda jagħmel parti mir-raġunament talBord ta’ l-Appell.

66

Konsegwentement, l-UASI jsostni li, billi ma tax l-opportunità lir-rikorrenti li
tippreżenta l-osservazzjonijiet tagħha dwar l-argument ibbażat fuq “metodi ta’
bejgħ”, il-Bord ta’ l-Appell ma kisirx l-Artikolu 73 tar-Regolament Nru 40/94,
peress li dan l-argument intuża biss bil-għan li jagħti ġustifikazzjoni għad-deċiżjoni
kkontestata, abbażi ta’ motivi u tar-raġunament li r-rikorrenti kienet taf minn qabel.

67

L-intervenjenti ssostni li hija diġà rrikorriet għall-argument li r-rikorrenti
tikkontesta fil-kuntest ta’ dan ir-rikors fl-osservazzjonijiet li hija ppreżentat
fis-27 ta’ Jannar 2003 fil-proċedimenti quddiem il-Bord ta’ l-Appell, li fihom
hija kienet iddikjarat li “l-prodotti koperti miż-żewġ trade marks huma xarbiet
mhux alkoħoliċi li jinbiegħu fl-istess ħwienet u ġeneralment fis-supermarkets
u li, kuntrarjament għal dak li qalet id-Diviżjoni ta’ l-Oppożizzjoni fid-deċiżjoni
tagħha (paġna 7, paragrafu 3), il-konsumatur medju għandu effettivament ilpossibbiltà li jwettaq paragun dirett bejn il-prodotti”.

68

Minn dan, l-intervenjenti tinferixxi li, apparentament, ir-rikorrenti ma ħassitx ilbżonn li tikkontesta din l-affermazzjoni billi tirrispondi fl-“osservazzjonijiet b’risposta
għall-appell” tagħha tal-21 ta’ Marzu 2003 li dan ma kienx il-każ ġewwa bar jew
ristorant.
– Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim’Istanza

69

Skond l-Artikolu 73 tar-Regolament Nru 40/94, id-deċiżjonijiet ta’ l-Uffiċċju
għandhom ikunu bbażati biss fuq raġunijiet li fir-rigward tagħhom il-partijiet
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ikkonċernati kellhom l-opportunità li jippreżentaw il-kummenti tagħhom
[sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tad-9 ta’ Ottubru 2002, KWS Saat vs L-UASI
(Sfumatura ta’ oranġjo), T-173/00, Ġabra p. II-3843, punt 57].
70

Fil-kawża preżenti, għandu jiġi osservat li l-Bord ta’ l-Appell stqarr, fil-punt
14 tad-deċiżjoni kkontestata, li, “għalkemm il-prodotti huma […] mibjugħa
fil-barijiet u fir-ristoranti, ġeneralment il-konsumatur li jsib ruħu f ’dawn iċċirkustanzi ma huwiex se jordnahom billi juża l-isem tagħhom, kuntrarjament
għal meta jordna, per eżempju, imbejjed jew birer”. Il-Bord ta’ l-Appell żied ukoll
li, “normalment, il-klijenti ta’ barijiet jew ta’ ristoranti jordnaw sempliċement
dawn il-prodotti bl-isem ġeneriku tagħhom u jkunu jridu, per eżempju, ‘meraq
tal-larinġ frisk’”.

71

Fir-realtà, wieħed josserva li l-Bord ta’ l-Appell qiegħed jipprova juri fil-punt 14
tad-deċiżjoni kkontestata li l-konsumatur tipiku jkollu normalment l-opportunità
li jeżamina viżivament il-prodotti qabel ma jixtrihom. Din il-pożizzjoni hija
kkonfermata fl-aħħar sentenza tal-punt 14 tad-deċiżjoni kkontestata, fejn ilBord ta’ l-Appell jiġbor fil-qosor il-kunsiderazzjonijiet tiegħu billi jiddikjara li “fi
kliem ieħor, il-konsumatur tipiku jkollu ġeneralment l-opportunità li jikkontrolla
viżivament il-prodotti u t-trade marks tagħhom qabel ma jixtrihom (għalkemm
huwa possibbli li ma jsibx iż-żewġ trade marks ħdejn xulxin)”.

72

Għaldaqstant, jidher li l-affermazzjonijiet li jirrigwardaw il-mod kif il-konsumaturi
jordnaw il-prodotti tal-partijiet fir-ristoranti jew fil-barijiet ma jikkostitwixxux motiv
indipendenti tad-deċiżjoni kkontestata, iżda jagħmlu parti mir-raġunament li l-Bord ta’
l-Appell uża fir-rigward ta’ l-evalwazzjoni sħiħa tal-probabbiltà ta’ konfużjoni. Issa, ilfatt li r-rikorrenti ma ressqitx argumenti fuq dan il-punt ma jimplikax li hija ma setgħetx
tippreżenta l-osservazjonijiet tagħha dwar il-motivi li għandhom x’jaqsmu mal-paragun
viżiv u fonetiku tas-sinjali in kwistjoni li fuqhom hija fondata d-deċiżjoni kkontestata.

73

F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-motiv ibbażat fuq il-ksur ta’ l-Artikolu 73 tarRegolament Nru 40/94 għandu jiġi miċħud.

74

Għaldaqstant, jirriżulta minn dawn il-kunsiderazzjonijiet li r-rikors għandu jiġi
miċħud fit-totalità tiegħu.
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Fuq l-ispejjeż
75

Ir-rikorrenti titlob lill-Qorti tal-Prim’Istanza tikkundanna lill-UASI u/jew
l-intervenjenti jbatu l-ispejjeż tal-proċedimenti ta’ oppożizzjoni. Hija ma żviluppatx
argumenti speċifiċi fir-rigward ta’ din it-talba fid-dokumenti tagħha. Madankollu,
waqt is-seduta orali, hija qablet ma’ l-argumenti ppreżentati mill-UASI f’dan
ir-rigward.

76

L-UASI jsostni li din it-talba hija inammissibbli peress li, skond l-Artikoli 87 u 136 tarRegoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim’Istanza, dawn l-ispejjeż ma jistgħux jinġabru.

77

F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li l-Artikolu 136(2) tar-Regoli tal-Proċedura
jipprovdi li:
“L-ispejjeż indispensabbli indikati mill-partijiet għall-fini tal-proċedura quddiem
il-Bord ta’ l-Appell […] għandhom jiġu kkunsidrati bħala spejjeż li jistgħu jinġabru.”

78

Għaldaqstant, sa fejn l-ispejjeż tal-proċedimenti ta’ oppożizzjoni ma
jikkostitwixxux spejjeż li jistgħu jinġabru skond l-Artikolu 136(2) tar-Regoli talProċedura, din it-talba hija inammissibbli u għalhekk għandha tiġi miċħuda.

79

Skond l-Artikolu 87(2) tar-Regoli tal-Proċedura, il-parti li titlef il-kawża għandha
tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba. Peress li r-rikorrenti tilfet, hija
għandha tbati l-ispejjeż ta’ l-UASI u ta’ l-intervenjenti, konformement mat-talbiet
tagħhom.

Għal dawn il-motivi,
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IL-QORTI TAL-PRIM’ISTANZA (Il-Ħames Awla)
taqta’ u tiddeċiedi li:
1) Ir-rikors huwa miċħud.
2) Ir-rikorrenti hija kkundannata għall-ispejjeż.
Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Mogħtija f ’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fl-24 ta’ Novembru 2005.
E. Coulon 		

Vilaras

Reġistratur		 President
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B. KAWŻA T-489/10 (*)
Islamic Republic of Iran Shipping Lines
vs
Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

(*) Għadha mhux ippubblikata fil-Ġabra tal-Ġurisprudenza.
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SENTENZA TAL-QORTI ĠENERALI (Ir-Raba’ Awla)
16 ta’ Settembru 2013 (*)
“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda kontra l-Iran
bil-għan li titwaqqaf il-proliferazzjoni nukleari — Iffriżar ta’ fondi — Obbligu ta’
motivazzjoni — Żball ta’ evalwazzjoni”
*

Fil-Kawża T-489/10,
Islamic Republic of Iran Shipping Lines, stabbiliti f ’Téhéran (l-Iran), u s-17-irrikorrent l-ieħor li isimhom jidher fl-anness, irrappreżentati minn F. Randolph, QC,
M. Lester, barrister, u M. Taher, solicitor,
rikorrenti,
vs
Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, irrappreżentat minn M. Bishop u R. LiudvinaviciuteCordeiro, bħala aġenti,
konvenut,
sostnut minn
Il-Kummissjoni Ewropea, irrappreżentata minn M. Konstantinidis u T. Scharf, bħala
aġenti,
u minn

(*) Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.
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Ir-Repubblika Franċiża, irrappreżentata minn G. de Bergues u É. Ranaivoson, bħala
aġenti,
intervenjenti,
li għandha bħala suġġett l-annullament parzjali tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/413/
PESK, tas-26 ta’ Lulju 2010, dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u li tħassar
il-Pożizzjoni Komuni 2007/140/PESK (ĠU L 195, p. 39), tar-Regolament ta’
implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 668/2010, tas-26 ta’ Lulju 2010, li jimplimenta
l-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 423/2007 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran
(ĠU L 195, p. 25), tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/644/PESK, tal-25 ta’ Ottubru 2010
li temenda d-Deċiżjoni 2010/413 (ĠU L 281, p. 81), tar-Regolament tal-Kunsill (UE)
Nru 961/2010, tal-25 ta’ Ottubru 2010, dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u li jħassar
ir-Regolament (KE) Nru 423/2007 (ĠU L 281, p. 1), u tar-Regolament tal-Kunsill (UE)
Nru 267/2012, tat-23 ta’ Marzu 2012, dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u li jħassar
ir-Regolament (UE) Nru 961/2010 (ĠU L 88, p. 1),
IL-QORTI ĠENERALI (Ir-Raba’ Awla),
komposta minn I. Pelikánová (Relatur), President, K. Jürimäe u M. van der Woude,
Imħallfin,
Reġistratur: N. Rosner, Amministratur,
wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tat-23 ta’ April 2013,
tagħti l-preżenti
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Sentenza
Il-fatti li wasslu għall-kawża
1

Din il-kawża ġiet ippreżentata fil-kuntest ta’ miżuri restrittivi meħuda sabiex
issir pressjoni fuq ir-Repubblika Iżlamika tal-Iran sabiex din tal-aħħar ittemm
l-attivitajiet nukleari li għandhom riskju ta’ proliferazzjoni u l-iżvilupp ta’ sistemi
ta’ kunsinna ta’ armi nukleari (iktar ’il quddiem il-“proliferazzjoni nukleari”).

2

Fis-26 ta’ Lulju 2010, ir-rikorrenti, Islamic Republic of Iran Shipping Lines (iktar
’il quddiem “IRISL”) u s-17-ir-rikorrent l-ieħor li isimhom jidher fl-anness, ġew
inklużi fil-lista ta’ entitajiet parteċipanti fil-proliferazzjoni nukleari li tinsab flAnness II tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/413/PESK, tas-26 ta’ Lulju 2010, dwar
miżuri restrittivi kontra l-Iran u li tħassar il-Pożizzjoni Komuni 2007/140/PESK
(ĠU L 195, p. 39).

3

Bħala konsegwenza, ir-rikorrenti ġew inklużi fil-lista tal-Anness V tar-Regolament
tal-Kunsill (KE) Nru 423/2007, tad-19 ta’ April 2007, dwar miżuri restrittivi
kontra l-Iran (ĠU L 103, p. 1), permezz tar-Regolament ta’ implimentazzjoni talKunsill (UE) Nru 668/2010, tas-26 ta’ Lulju 2010, li jimplimenta l-Artikolu 7(2)
tar-Regolament Nru 423/2007 (ĠU L 195, p. 25). Din l-inklużjoni kellha bħala
effett l-iffriżar tal-fondi u tar-riżorsi ekonomiċi tar-rikorrenti.

4

Fid-Deċiżjoni 2010/413, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ppreżenta s-segwenti
raġunijiet fil-konfront tal-IRISL:
“L-IRISL [kienu involuti] fit-trasbord ta’ tagħbija relatata militarment, inkluża
tagħbija proskritta mill-Iran. Fi tliet inċidenti bħal dawn kien involut ksur ċar li
kien irrapportat lill-Kumitat dwar is-Sanzjonijiet tal-Iran tal-[Kunsill tas-Sigurtà
tan-Nazzjonijiet Uniti]. Il-konnessjoni tal-IRISL mal-proliferazzjoni kienet tali
li l-[Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti] appella lill-istati biex iwettqu
spezzjonijiet fuq vetturi tal-IRISL, dment li hemm raġunijiet raġonevoli biex
wieħed jemmen li l-vettura qed iġġorr merkanzija proskritta [ir-riżoluzzjonijiet]
1803 u 1929 [tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti].”
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5

Barra minn hekk, fil-motivazzjoni tad-Deċiżjoni 2010/413 relatata mal-IRISL
Marine Services and Engineering Co., il-Kunsill indika li l-IRISL “[kienu
ffaċilitaw] vjolazzjonijiet repetuti tad-dispożizzjonijiet [tar-riżoluzzjoni 1747
tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti]”.

6

Ir-rikorrenti l-oħra ġew identifikati fid-Deċiżjoni 2010/413, essenzjalment,
bħala kumpanniji li jappartjenu jew li huma kkontrollati mill-IRISL jew li
jaġixxu f’isimhom. Barra minn hekk, Khazar Shipping Lines ġiet identifikata
bħala kumpannija “[li] ffaċilitat tagħbija li kienet tinvolvi entitajiet indikati tan[Nazzjonijiet Uniti] u tal-Istati Uniti, bħall-Bank Melli, permezz ta’ trasbord ta’
merkanzija ta’ tħassib fir-rigward tal-proliferazzjoni minn pajjiżi bħar-Russja
u l-Kazakhstan lejn l-Iran”.

7

Il-motivi inklużi fir-Regolament ta’ implimentazzjoni Nru 668/2010 fil-konfront
tar-rikorrenti essenzjalment jekwivalu għal dawk inklużi fid-Deċiżjoni 2010/413.

8

Permezz ta’ ittra tal-25 ta’ Awwissu 2010, ir-rikorrenti stiednu lill-Kunsill sabiex
jikkomunikalhom id-dokumenti u l-provi li fuqhom kienet ibbażata l-inklużjoni
tagħhom fil-lista tal-Anness II tad-Deċiżjoni 2010/413 u f ’dik tal-Anness V tarRegolament Nru 423/2007.

9

Permezz ta’ ittra tat-13 ta’ Settembru 2010, il-Kunsill irrisponda, b’mod partikolari,
li l-allegazzjonijiet fil-konfront tal-IRISL kienu deskritti fir-rapport annwali relattiv
għas-sena 2009 tal-Kumitat tas-Sanzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet
Uniti (iktar ’il quddiem il-“Kunsill tas-Sigurtà”), li tiegħu huwa ehmeż kopja.

10

Permezz ta’ ittra tal-14 ta’ Settembru 2010, ir-rikorrenti talbu spjegazzjonijiet
iktar ampji u l-provi li fuqhom ibbaża ruħu l-Kunsill. Il-Kunsill wieġeb permezz
ta’ ittra tal-20 ta’ Settembru 2010, li magħha ġew mehmuża żewġ proposti ta’
adozzjoni ta’ miżuri restrittivi li jindirizzaw lill-IRISL u lil Khazar Shipping
Lines, proposti minn żewġ Stati Membri.

11

L-inklużjoni tar-rikorrenti fl-Anness II tad-Deċiżjoni 2010/413 ġiet sostnuta
bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/644/PESK, tal-25 ta’ Ottubru 2010, li temenda
d-Deċiżjoni 2010/413 (ĠU L 281, p. 81). Il-motivazzjoni li tikkonċerna lirrikorrenti kienet identika għal dik inkluża fid-Deċiżjoni 2010/413.
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12

Peress li r-Regolament Nru 423/2007 tħassar permezz tar-Regolament tal-Kunsill
(UE) Nru 961/2010, tal-25 ta’ Ottubru 2010, dwar miżuri restrittivi kontra
l-Iran (ĠU L 281, p. 1), isem ir-rikorrenti ġie inkluż mill-Kunsill fl-Anness VIII
ta’ dan l-aħħar regolament. Konsegwentement, il-fondi u r-riżorsi ekonomiċi
tar-rikorrenti ġew iffriżati skont l-Artikolu 16(2) tal-imsemmi regolament. Ilmotivazzjoni li tikkonċerna lir-rikorrenti essenzjalment tekwivali għal dik inkluża
fid-Deċiżjoni 2010/413.

13

Peress li r-Regolament Nru 961/2010 kien tħassar bir-Regolament tal-Kunsill
(UE) Nru 267/2012, tat-23 ta’ Marzu 2012, dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran
(ĠU L 88, p. 1), isem ir-rikorrenti ġie inkluż mill-Kunsill fl-Anness IX ta’ dan
l-aħħar regolament. Il-motivazzjoni li tikkonċerna lir-rikorrenti essenzjalment
tekwivali għal dik inkluża fid-Deċiżjoni 2010/413. Konsegwentement, il-fondi
u r-riżorsi ekonomiċi tar-rikorrenti ġew iffriżati skont l-Artikolu 23(2) tal-imsemmi
regolament.

Il-proċedura u t-talbiet tal-partijiet
14

Permezz ta’ rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fit8 ta’ Ottubru 2010, ir-rikorrenti, kif ukoll Cisco Shipping Co. Ltd u IRISL
Multimodal Transport Co., ippreżentaw il-kawża odjerna.

15

Permezz ta’ ittra tal-24 ta’ Novembru 2010, Cisco Shipping u IRISL Multimodal
Transport irtiraw ir-rikors tagħhom. Permezz ta’ digriet tal-Qorti Ġenerali (irRaba’ Awla) tat-8 ta’ Diċembru 2010, huma ġew ikkanċellati mir-reġistru bħala
rikorrenti fil-kawża odjerna u ġew ikkundannati għall-ispejjeż tagħhom.

16

Permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fil21 ta’ Diċembru 2010, ir-rikorrenti aġġustaw il-kapi tat-talbiet tagħhom wara
l-adozzjoni, fil-25 ta’ Ottubru 2010, tad-Deċiżjoni 2010/644 u tar-Regolament
Nru 961/2010.

17

Permezz ta’ atti ppreżentati fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fl-14
u t-22 ta’ Marzu 2011, il-Kummissjoni Ewropea u r-Repubblika Franċiża talbu
li jintervjenu fil-kawża odjerna insostenn tal-Kunsill. Permezz ta’ digriet tas10 ta’ Mejju 2011, il-President tar-Raba’ Awla tal-Qorti Ġenerali aċċetta l-interventi
tagħhom.
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18

Permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fil-30 ta’ Novembru 2012,
ir-rikorrenti aġġustaw il-kapi tat-talbiet tagħhom wara l-adozzjoni, fit23 ta’ Marzu 2012, tar-Regolament Nru 267/2012.

19

Fuq rapport tal-Imħallef Relatur, il-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) iddeċidiet,
fit-12 ta’ Marzu 2013, li tiftaħ il-proċedura orali u, fil-kuntest tal-miżuri ta’
organizzazzjoni tal-proċedura previsti mill-Artikolu 64 tar-Regoli tal-Proċedura
tal-Qorti Ġenerali, hija għamlet xi mistoqsijiet lir-rikorrenti u lill-Kunsill, filwaqt
li stednithom sabiex iwieġbuhom matul is-seduta.

20

Instemgħu t-trattazzjonijiet tal-partijiet u r-risposti tagħhom għallmistoqsijiet bil-miktub u orali magħmulin mill-Qorti Ġenerali waqt is-seduta
tat-23 ta’ April 2013.

21

Ir-rikorrenti jitolbu li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:
– tannulla d-Deċiżjoni 2010/413, ir-Regolament ta’ implimentazzjoni
Nru 668/2010, id-Deċiżjoni 2010/644, ir-Regolament Nru 961/2010
u r-Regolament Nru 267/2012, sa fejn dawn l-atti jikkonċernaw lilhom;
– tikkundanna lill-Kunsill għall-ispejjeż.

22

Il-Kunsill, sostnut mill-Kummissjoni, jitlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:
– tiċħad ir-rikors;
– tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż.

23

Ir-Repubblika Franċiża titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha tiċħad ir-rikors.

Id-dritt
Fuq il-mertu
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24

Ir-rikorrenti jsostnu ħames motivi. L-ewwel wieħed huwa bbażat fuq ksur taddrittijiet tagħhom tad-difiża u tad-dritt tagħhom għal protezzjoni ġudizzjarja
effettiva. It-tieni motiv huwa bbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni. Ittielet motiv huwa bbażat fuq ksur tal-prinċipju ta’ proporzjonalità, tad-dritt
tagħhom għall-proprjetà u tad-dritt tagħhom li jeżerċitaw attività ekonomika.
Ir-raba’ motiv huwa bbażat fuq żball ta’ evalwazzjoni fir-rigward tal-adozzjoni
tal-miżuri restrittivi fil-konfront tagħhom. Il-ħames motiv huwa bbażat fuq
l-illegalità tal-Artikolu 16(2) tar-Regolament Nru 961/2010 u tal-Artikolu 23(2)
tar-Regolament Nru 267/2012 sa fejn dawn id-dispożizzjonijiet jipprovdu għal
projbizzjoni tal-istivar u tal-ħatt ta’ merkanzija.

25

Il-Qorti Ġenerali tqis li jeħtieġ li jiġi eżaminat, fl-ewwel lok, it-tieni motiv sa fejn
dan jikkonċerna l-ksur relatat mal-IRISL, u sussegwentement ir-raba’ motiv.
Fuq it-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni, sa fejn dan
jikkonċerna l-motivazzjoni fir-rigward tal-IRISL

26

Skont ir-rikorrenti, il-Kunsill kiser l-obbligu ta’ motivazzjoni minn żewġ lati.
Minn naħa, il-motivi mogħtija fl-atti kkontestati fil-konfront tal-IRISL huma
insuffiċjenti sa fejn dawn ma jurux, b’mod ċar u inekwivoku, għaliex il-Kunsill
ikkunsidra li l-IRISL kienu jissodisfaw il-kriterji għall-adozzjoni u ż-żamma
tal-miżuri restrittivi li jikkonċernawhom, minkejja l-argumenti ppreżentati
mir-rikorrenti. B’mod partikolari, il-Kunsill sempliċiment irriproduċa
l-allegazzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà. Min-naħa l-oħra, ma ġiet ikkomunikata
l-ebda motivazzjoni, relatata mal-IRISL, lir-rikorrenti qabel l-adozzjoni talmiżuri restrittivi li jindirizzawhom.

27

Il-Kunsill, sostnut mill-intervenjenti, jikkontesta l-fondatezza tal-argumenti
tar-rikorrenti.

28

Skont il-ġurisprudenza, l-obbligu li tingħata motivazzjoni għal att li jikkawża
preġudizzju, kif previst fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 296 TFUE u, b’mod iktar
speċifiku f ’dan il-każ, fl-Artikolu 24(3) tad-Deċiżjoni 2010/413, fl-Artikolu 15(3)
tar-Regolament Nru 423/2007, fl-Artikolu 36(3) tar-Regolament Nru 961/2010
u fl-Artikolu 46(3) tar-Regolament Nru 267/2012, għandu bħala għan, minn
naħa, li jipprovdi lill-parti kkonċernata indikazzjoni suffiċjenti sabiex din tkun
taf jekk l-att huwiex fondat jew jekk jistax ikun ivvizzjat b’nuqqas li abbażi
tiegħu tkun tista’ tiġi kkontestata l-validità tiegħu quddiem il-qorti tal-Unjoni
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u, min-naħa l-oħra, li jippermetti lil din tal-aħħar li teżerċita l-istħarriġ tagħha
dwar il-legalità ta’ dan l-att. L-obbligu ta’ motivazzjoni, stabbilit b’dan il-mod,
jikkostitwixxi prinċipju essenzjali tad-dritt tal-Unjoni li ma jistgħux isiru derogi
minnu ħlief fil-każ ta’ kunsiderazzjonijiet imperattivi. Għaldaqstant, bħala regola
ġenerali, il-motivazzjoni għandha tiġi kkomunikata lill-persuna kkonċernata flistess ħin bħall-att li jikkawżalha preġudizzju, u n-nuqqas ta’ motivazzjoni ma
jistax jiġi rregolarizzat mill-fatt li l-persuna kkonċernata ssir taf il-motivi tal-att
matul il-proċedura quddiem il-qorti tal-Unjoni (ara, f ’dan is-sens, is-sentenza
tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Ottubru 2009, Bank Melli Iran vs Il-Kunsill,
T-390/08, Ġabra p. II-3967, punt 80, u l-ġurisprudenza ċċitata).
29

Għaldaqstant, sakemm il-komunikazzjoni ta’ ċerti elementi ma tkunx prekluża minn
kunsiderazzjonijiet imperattivi marbuta mas-sigurtà tal-Unjoni jew tal-Istati Membri
tagħha jew mal-mod kif jitmexxew ir-relazzjonijiet internazzjonali tagħhom, ilKunsill huwa obbligat li jagħti lil entità kkonċernata minn miżuri restrittivi r-raġunijiet
speċifiċi u konkreti li minħabba fihom huwa jikkunsidra li dawn għandhom jiġu
adottati. Għalhekk, huwa għandu jsemmi l-punti ta’ fatt u ta’ liġi li fuqhom hija
bbażata l-ġustifikazzjoni legali tal-miżuri kkonċernati u l-kunsiderazzjonijiet li
wassluh sabiex jieħu dawn il-miżuri (ara, f’dan is-sens, is-sentenza Bank Melli Iran vs
Il-Kunsill, iċċitata fil-punt 28 iktar ’il fuq, punt 81, u l-ġurisprudenza ċċitata).

30

Barra minn hekk, il-motivazzjoni għandha tkun adattata għan-natura tal-att
inkwistjoni u għall-kuntest li fih ikun adottat. Ir-rekwiżit ta’ motivazzjoni għandu
jiġi evalwat fid-dawl taċ-ċirkustanzi tal-każ, b’mod partikolari tal-kontenut talatt, tan-natura tal-motivi invokati u tal-interess li jista’ jkollhom id-destinatarji
jew persuni oħra kkonċernati direttament jew individwalment mill-att li jirċievu
spjegazzjonijiet. Ma huwiex mitlub li l-motivazzjoni tispeċifika l-punti ta’ fatt
u ta’ liġi rilevanti kollha sa fejn in-natura suffiċjenti ta’ motivazzjoni għandha
tiġi evalwata fid-dawl mhux biss tal-formulazzjoni tagħha iżda anki fid-dawl talkuntest tagħha u tar-regoli ġuridiċi kollha li jirregolaw il-qasam ikkonċernat.
B’mod partikolari, att li jikkawża preġudizzju jkun motivat b’mod suffiċjenti jekk
jiġi adottat f’kuntest magħruf mill-persuna kkonċernata li permezz tiegħu tkun
tista’ tifhem il-portata tal-miżura meħuda fir-rigward tagħha (ara s-sentenza Bank
Melli Iran vs Il-Kunsill, iċċitata fil-punt 28 iktar ’il fuq, punt 82, u l-ġurisprudenza
ċċitata).

31

Fir-rigward, fl-ewwel lok, tan-nuqqas ta’ komunikazzjoni tal-motivazzjoni qabel
l-adozzjoni tal-atti kkontestati, jkun suffiċjenti li jitfakkar li, skont il-ġurisprudenza,
il-Kunsill ma huwiex obbligat li jikkomunika minn qabel lill-persuna jew lill-entità
kkonċernata, il-motivi li fuqhom dik l-istituzzjoni jkollha l-intenzjoni li tibbaża
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l-inklużjoni inizjali tal-isem tagħha fil-lista tal-persuni u entitajiet li l-fondi
tagħhom għandhom jiġu ffriżati. Fil-fatt, tali miżura, sabiex ma tikkompromettix
l-effettività tagħha, għandha, min-natura tagħha stess, tkun tista’ tibbenefika
minn effett ta’ sorpriża u tiġi applikata b’mod immedjat. F’tali każ, fil-prinċipju
jkun suffiċjenti li l-istituzzjoni tikkomunika l-motivi lill-persuna jew lill-entità
kkonċernata u tagħti d-dritt għal smigħ ta’ din tal-aħħar b’mod kontemporanju
jew immedjatament wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni (sentenza tal-Qorti talĠustizzja tal-21 ta’ Diċembru 2011, Franza vs People’s Mojahedin Organization of
Iran, C-27/09 P, li għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġabra, punt 61).
32

Fit-tieni lok, dwar l-allegata insuffiċjenza tal-motivazzjoni, hemm lok li jiġi
rrilevat, preliminarjament, li, skont il-Kunsill u l-Kummissjoni, il-miżuri restrittivi
li jikkonċernaw lill-IRISL jistgħu jkunu bbażati fuq żewġ bażijiet legali differenti.
Minn naħa, skont dawn tal-aħħar, iċ-ċirkustanzi allegati fil-konfront tal-IRISL kienu
jistabbilixxu li din tal-aħħar kienet ta’ appoġġ għall-proliferazzjoni nukleari fis-sens
tal-Artikolu 20(1)(b) tad-Deċiżjoni 2010/413, tal-Artikolu 7(2) tar-Regolament
Nru 423/2007, tal-Artikolu 16(2)(a), tar-Regolament Nru 961/2010 u talArtikolu 23(2)(a) tar-Regolament Nru 267/2012 (iktar ’il quddiem l-“ewwel kriterju”).
Min-naħa l-oħra, minn dawn l-istess ċirkustanzi kien jirriżulta li l-IRISL assistew
persuna, entità jew organu inklużi f’lista sabiex jiksru d-dispożizzjonijiet tadDeċiżjoni 2010/413, tar-Regolament Nru 961/2010, tar-Regolament Nru 267/2012
u tar-riżoluzzjonijiet applikabbli tal-Kunsill tas-Sigurtà, fis-sens tal-Artikolu 20(1)(b)
tad-Deċiżjoni 2010/413, tal-Artikolu 16(2)(b), tar-Regolament Nru 961/2010 u talArtikolu 23(2)(b) tar-Regolament Nru 267/2012 (iktar ’il quddiem it-“tieni kriterju”).

33

Għaldaqstant, jeħtieġ li jiġi vverifikat jekk il-Kunsill immotivax, sal-grad rikjest
mil-liġi, l-applikazzjoni ta’ kull wieħed minn dawk iż-żewġ kriterji alternattivi
fir-rigward tal-IRISL. F’dan il-kuntest, hemm lok li jittieħed kont, minbarra talmotivazzjoni tal-atti kkontestati, tar-rapport annwali tal-Kumitat tas-Sanzjonijiet
tal-Kunsill tas-Sigurtà relattiv għas-sena 2009, ikkomunikat lir-rikorrenti fit13 ta’ Settembru 2010, u l-proposta għall-adozzjoni ta’ miżuri restrittivi filkonfront tal-IRISL, ikkomunikata mill-Kunsill lir-rikorrenti permezz ta’ ittra
tal-20 ta’ Settembru 2010. Fil-fatt, dawk l-elementi ġew ikkomunikati qabel ilpreżentata tar-rikors.

34

Fir-rigward tal-ewwel kriterju, il-motivazzjoni tal-atti kkontestati, riprodotta filpunt 4 iktar ’il fuq, tikkonċerna, min-naħa, tliet inċidenti li jimplikaw lill-IRISL
fit-trasport ta’ materjal militari li joriġina mill-Iran, ikklassifikati mill-Kunsill
bħala “attivitajiet li jippreżentaw riskju ta’ proliferazzjoni”, u, min-naħa l-oħra,
il-pożizzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà fil-konfront tal-IRISL.
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35

Ir-rapport annwali tal-Kumitat tas-Sanzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà relattiv
għas-sena 2009 kien jipprovdi dettalji addizzjonali li jikkonċernaw it-tliet
inċidenti inkwistjoni, partikolarment sa fejn dan jippreċiża li dawn kienu
jimplikaw il-qbid tal-merkanzija pprojbita mill-awtoritajiet u sa fejn dan
jidentifika l-bastimenti kkonċernati.

36

Ikkunsidrati flimkien, dawn l-elementi huma suffiċjenti sabiex jippermettu lirrikorrenti jifhmu li l-Kunsill ibbaża ruħu, minn naħa, fuq it-tliet inċidenti li jimplikaw
it-trasport ta’ merkanzija pprojbita mill-IRISL u, min-naħa l-oħra, fuq il-fatt li
l-Kunsill tas-Sigurtà qies bħala neċessarju li jitlob lill-Istati jispezzjonaw, f’ċerti
ċirkustanzi, il-bastimenti tal-IRISL, sabiex jikkonkludi li din tal-aħħar kienet ta’
appoġġ għall-proliferazzjoni nukleari. Barra minn dan, it-tliet inċidenti ġew deskritti
b’livell ta’ preċiżjoni suffiċjenti, u dan huwa kkonfermat mill-fatt li ċ-ċirkustanzi
ta’ madwarhom ġew ittrattati bir-reqqa mir-rikorrenti, kemm fl-osservazzjonijiet
tagħhom ippreżentati quddiem il-Kunsill kif ukoll fl-atti tagħhom quddiem il-Qorti
Ġenerali.

37

F’dan il-kuntest, jeħtieġ għal darb’oħra jinċaħad l-argument tar-rikorrenti li
l-Kunsill sempliċiment u żbaljatament irriproduċa l-motivi invokati mill-Kunsill
tas-Sigurtà. Fil-fatt, xejn ma jipprekludi lill-Kunsill milli jadotta bħala tiegħu
l-motivazzjoni pprovduta minn organi jew istituzzjonijiet oħra, sakemm din
tkun suffiċjentement preċiża.

38

Għall-kuntrarju, l-applikazzjoni tat-tieni kriterju fil-konfront tal-IRISL ma
hijiex immotivata sal-grad rikjest mil-liġi. Fil-fatt, minn naħa, il-motivazzjoni
riprodotta fil-punt 4 iktar ’il fuq ma tagħmilx riferiment għall-fatt li l-aġir attribwit
lill-IRISL huwa marbut mal-intenzjoni li jiġi evitat l-effett tal-miżuri restrittivi li
jikkonċernaw lil terz. Min-naħa l-oħra, għalkemm il-motivazzjoni riprodotta filpunt 5 iktar ’il fuq tagħmel riferiment għall-fatt li l-IRISL iffaċilitaw ksur ripetut
tad-dispożizzjonijiet tar-riżoluzzjoni 1747 (2007) tal-Kunsill tas-Sigurtà, din ma
tippreċiżax la n-natura tal-ksur allegat, la d-dati tagħhom u lanqas l-entitajiet jew
il-beni kkonċernati. Konsegwentement, anki jekk jiġi preżunt li din tista’ tittieħed
inkunsiderazzjoni minkejja li ma ġietx invokata b’mod espliċitu fil-konfront talIRISL, din hija eċċessivament vaga.

39

F’dawn iċ-ċirkustanzi, hemm lok li jinċaħad it-tieni motiv sa fejn dan jikkonċerna
l-applikazzjoni tal-ewwel kriterju fil-konfront tal-IRISL u li jintlaqa’ sa fejn dan
jikkonċerna l-applikazzjoni tat-tieni kriterju fil-konfront ta’ din tal-aħħar. Fiddawl tal-fatt li ż-żewġ kriterji suesposti huma alternattivi, in-natura insuffiċjenti
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tal-motivazzjoni fir-rigward tat-tieni kriterju ma tiġġustifikax l-annullament talatti kkontestati sa fejn dawn jikkonċernaw lill-IRISL. Madankollu, fid-dawl ta’
dak li ġie kkonstatat fil-punt 38 iktar ’il fuq, it-tieni kriterju ma jistax jittieħed
inkunsiderazzjoni waqt l-eżami tal-motivi l-oħra tar-rikorrenti.
Fuq ir-raba’ motiv, ibbażat fuq żball ta’ evalwazzjoni fir-rigward tal-adozzjoni
tal-miżuri restrittivi fil-konfront tar-rikorrenti
40

Ir-rikorrenti jsostnu li l-Kunsill wettaq żball ta’ evalwazzjoni meta kkunsidra li
huma kellhom jiġu indirizzati minn miżuri restrittivi, peress li huwa bbaża ruħu
fuq sempliċi preżunzjonijiet, li huwa ma identifikax elementi li jippermettu li jiġi
kkunsidrat li huma kienu involuti fil-proliferazzjoni nukleari u li huwa ma ħax
inkunsiderazzjoni l-argumenti tagħhom.

41

Il-Kunsill, sostnut mill-Kummissjoni u mir-Repubblika Franċiża, jikkontestaw
il-fondatezza tal-argumenti tar-rikorrenti.

42

Skont il-ġurisprudenza, l-istħarriġ ġudizzjarju tal-legalità ta’ att li bih ikunu ġew
adottati miżuri restrittivi fir-rigward ta’ entità jestendi għall-evalwazzjoni talfatti u taċ-ċirkustanzi invokati sabiex jiġġustifikawh, kif ukoll għall-verifika talprovi u tal-informazzjoni li tkun ibbażata fuqhom din l-evalwazzjoni. Fil-każ ta’
kontestazzjoni, huwa l-Kunsill li għandu jipproduċi dawn il-provi bil-għan li jiġu
vverifikati mill-qorti tal-Unjoni (ara, f ’dan is-sens, is-sentenza Bank Melli Iran vs
Il-Kunsill, iċċitata fil-punt 28 iktar ’il fuq, punti 37 u 107).

43

Konsegwentement, f ’dan il-każ, jeħtieġ li jiġi vverifikat jekk il-Kunsill kienx korrett
meta kkunsidra li r-rikorrenti kellhom jiġu indirizzati minn miżuri restrittivi
minħabba, minn naħa, ċ-ċirkustanza li l-IRISL u Khazar Shipping Lines kienu
involuti fil-proliferazzjoni nukleari u, min-naħa l-oħra, minħabba ċ-ċirkustanza
li r-rikorrenti minbarra l-IRISL kienu jappartjenu lil jew ikkontrollati minn dawn
tal-aħħar jew kienu jaġixxu f ’isimhom.
– Fuq l-involviment tal-IRISL fil-proliferazzjoni nukleari

44
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ta’ beni pprojbiti ma kinux jikkonċernaw il-proliferazzjoni nukleari, iżda materjal
militari, u għaldaqstant ma kinux jiġġustifikaw l-adozzjoni ta’ miżuri restrittivi li
jikkonċernaw l-imsemmija proliferazzjoni. Din il-konstatazzjoni hija kkorroborata
mill-fatt li l-inċidenti kkonċernati ma wasslux għall-adozzjoni tal-miżuri restrittivi
fil-konfront tal-IRISL jew tar-rikorrenti l-oħra mill-Kunsill tas-Sigurtà. Barra minn
hekk, fi kwalunkwe każ, l-IRISL injoraw in-natura tal-beni ttrasportati.
45

Il-Kunsill u l-intervenjenti jikkontestaw il-fondatezza tal-argumenti tar-rikorrenti.
Skont il-Kunsill, fl-ewwel lok, għalkemm it-tliet inċidenti attribwiti lill-IRISL
kienu jikkonċernaw materjal militari, dawn kienu jikkostitwixxu appoġġ għallproliferazzjoni nukleari, peress, b’mod partikolari, li kienu jiksru r-riżoluzzjonijiet
tal-Kunsill tas-Sigurtà li jikkonċernaw il-proliferazzjoni nukleari. Din ilkonstatazzjoni hija kkonfermata mill-pożizzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà. Fit-tieni
lok, indipendentement mill-klassifikazzjoni tat-tliet inċidenti suesposti, il-fatt li
l-IRISL, bħala kumpannija marittima importanti li għandha preżenza internazzjonali
u tappartjeni lill-Istat Iranjan, ittrasportat materjal militari pprojbit, jimplika li hija
neċessarjament ittrasportat ukoll materjal marbut mal-proliferazzjoni nukleari,
peress li l-iżvilupp tal-attivitajiet marbuta ma’ din tal-aħħar jinneċessita l-provvista
ta’ servizzi ta’ trasport marittimu. Fit-tielet lok, fi kwalunkwe każ, it-tliet inċidenti
li jimplikaw lill-IRISL kienu jistabbilixxu riskju gravi li l-IRISL jittrasportaw
materjal relatat mal-proliferazzjoni nukleari. Għaldaqstant, l-adozzjoni u ż-żamma
tal-miżuri restrittivi li jikkonċernawha huma ġġustifikati fuq bażi preventiva.

46

Jeħtieġ li tiġi eżaminata l-fondatezza tal-ġustifikazzjonijiet ippreżentati millKunsill għall-adozzjoni u ż-żamma tal-miżuri restrittivi li jikkonċernaw
lill-IRISL.

47

Fl-ewwel lok, l-Artikolu 20(1)(b) tad-Deċiżjoni 2010/413 jipprevedi l-iffriżar talfondi ta’ “persuni u entitajiet […] li […] jipprovdu appoġġ għal, attivitajiet nukleari
sensittivi f’termini ta’ proliferazzjoni tal-Iran jew għall-iżvilupp ta’ sistemi ta’ twassil
ta’ armi nukleari, inkluż permezz ta’ involviment fl-akkwist tal-oġġetti, merkanzija,
tagħmir, materjal u teknoloġija pprojbiti”. Bl-istess mod, l-Artikolu 16(2)(a) tarRegolament Nru 961/2010 u l-Artikolu 23(2)(a) tar-Regolament Nru 267/2012
jindirizzaw, b’mod partikolari, l-entitajiet deskritti bħala li “jipprovdu apoġġ għal
attivitajiet nukleari ta’ natura sensittiva fir-rigward tal-proliferazzjoni jew l-iżvilupp
ta’ sistemi li jwasslu l-armi nukleari mill-Iran, inkluż permezz l-involviment
fl-akkwist ta’ oġġetti u [ta’] teknoloġija pprojbiti”. L-Artikolu 7(2)(a) u (b) tarRegolament Nru 423/2007 jindirizza, b’mod partikolari, il-persuni u l-entitajiet li
jipprovdu appoġġ għall-proliferazzjoni nukleari, mingħajr ebda riferiment espliċitu
għall-akkwist ta’ beni u teknoloġiji pprojbiti.
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48

Il-kliem użat mil-leġiżlatur ifisser li l-adozzjoni ta’ miżuri restrittivi filkonfront ta’ persuna jew ta’ entità, minħabba l-appoġġ li allegatament tat lillproliferazzjoni nukleari, jippresupponi li din tkun adottat aġir li jikkorrispondi
għal dan il-kriterju. Għall-kuntrarju, is-sempliċi riskju li l-persuna jew l-entità
kkonċernata tkun, fil-futur, ta’ appoġġ għall-proliferazzjoni nukleari ma huwiex
suffiċjenti (ara, f ’dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ April 2012,
Manufacturing Support & Procurement Kala Naft vs Il-Kunsill, T-509/10, li ma
ġietx ippubblikata fil-Ġabra, punt 115).

49

Għaldaqstant, l-Artikolu 20(1)(b) tad-Deċiżjoni 2010/413, l-Artikolu 7(2) tarRegolament Nru 423/2007, l-Artikolu 16(2)(a) tar-Regolament Nru 961/2010
u l-Artikolu 23(2)(a) tar-Regolament Nru 267/2012 kienu jimponu fuq il-Kunsill
l-obbligu li jikkonstata l-għoti effettiv ta’ appoġġ mill-IRISL għall-proliferazzjoni
nukleari.

50

F’dak ir-rigward, jeħtieġ li jitfakkar li, permezz tar-riżoluzzjonijiet
tiegħu 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) u 1929 (2009), il-Kunsill tas-Sigurtà,
filwaqt li jaġixxi skont il-Kapitolu VII tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, adotta ċertu
numru ta’ miżuri restrittivi maħsuba sabiex jipperswadu lill-Iran li jikkonforma ruħu
mar-riżoluzzjoni 1737 (2006), li tistabbilixxi li l-Iran għandu jissospendi mingħajr
iktar dewmien l-attivitajiet kollha marbuta mal-arrikkiment u mal-ipproċessar
mill-ġdid kif ukoll ix-xogħlijiet fuq il-proġetti kollha marbuta mal-ilma tqil,
u jadotta ċerti miżuri imposti mill-kunsill tal-mexxejja tal-Aġenzija Internazzjonali
tal-Enerġija Atomika (AIEA), li l-Kunsill tas-Sigurtà qies li huma essenzjali sabiex
tiġi rriprestinata l-fiduċja fil-fatt li l-programm nukleari Iranjan għandu biss
għanijiet paċifiċi. Minbarra l-projbizzjoni tal-Iran fuq l-esportazzjoni tal-beni
u tat-teknoloġiji marbuta mal-attivitajiet nukleari tiegħu li jippreżentaw riskju ta’
proliferazzjoni jew żvilupp ta’ sistemi ta’ kunsinna ta’ armi nukleari [paragrafu 7
tar-riżoluzzjoni 1737 (2006)], dawk ir-riżoluzzjonijiet kienu jipprevedu wkoll li
l-Iran ma għandux jipprovdi, ibigħ jew jittrasferixxi, direttament jew indirettament,
mit-territorju tiegħu jew permezz taċ-ċittadini tiegħu jew permezz ta’ bastimenti
jew ajruplani li jtajru l-bandiera tiegħu, kwalunkwe arma u kwalunkwe materjal
relatat u li l-Istati kollha kellhom jimpedixxu l-akkwist ta’ dawk l-oġġetti mill-Iran
permezz taċ-ċittadini tagħhom, jew permezz ta’ bastimenti jew ajruplani li jtajru
l-bandiera tagħhom, kemm jekk dawn l-oġġetti jkunu joriġinaw mit-territorju
Iranjan u kemm jekk le [paragrafu 5 tar-riżoluzzjoni 1747 (2007)].

51

Dawk il-miżuri ta’ projbizzjoni, għalkemm jaqgħu taħt l-istess kuntest ġenerali
u jsegwu l-istess finalità, xorta waħda jibqgħu distinti fir-rigward tal-beni
u tat-teknoloġiji li huma jindirizzaw. Għalhekk, il-fatt li oġġett ikun indirizzat
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mill-projbizzjoni prevista fil-paragrafu 5 tar-riżoluzzjoni 1747 (2007) ma jfissirx
neċessarjament li dan ikun indirizzat ukoll minn dik li tikkonċerna l-beni
u t-teknoloġiji marbuta mal-attivitajiet nukleari tal-Iran li jippreżentaw riskju ta’
proliferazzjoni jew żvilupp ta’ sistemi ta’ kunsinna ta’ armi nukleari mill-Iran, kif
prevista mill-paragrafu 7 tar-riżoluzzjoni 1737 (2006).
52

F’dan il-każ, mir-rapport annwali tal-Kumitat tas-Sanzjonijiet tal-Kunsill tasSigurtà relattiv għas-sena 2009 jirriżulta li t-tliet inċidenti li jimplikaw lill-IRISL
kienu jikkonċernaw allegat ksur tal-projbizzjoni prevista fil-paragrafu 5 tarriżoluzzjoni 1747 (2007), dwar l-esportazzjoni mill-Iran ta’ armi u ta’ materjal
relatat. Għall-kuntrarju, l-elementi l-oħra tal-proċess, ikkomunikati mill-Kunsill
lir-rikorrenti, fuq talba tagħhom, u prodotti quddiem il-Qorti Ġenerali ma fihom
l-ebda element li jissuġġerixxi li l-beni inkwistjoni kienu, fl-istess ħin, previsti
mill-projbizzjoni relatata mal-materjal marbut mal-proliferazzjoni nukleari,
prevista mill-paragrafu 7 tar-riżoluzzjoni 1737 (2006).

53

Waqt is-seduta, il-Kunsill isostni, f ’dan ir-rigward, li t-tliet inċidenti inkwistjoni
kienu marbuta mal-proliferazzjoni nukleari sa fejn l-esportazzjoni tal-armi
u tal-materjal relatat kien użat mill-Iran sabiex jiffinanzjaha. Madankollu, din
l-allegazzjoni la tinsab fil-motivazzjoni tal-atti kkontestati u lanqas fid-dokumenti
u fil-provi kkomunikati lir-rikorrenti fuq talba tagħhom. Konsegwentement,
hija ma tistax tittieħed inkunsiderazzjoni, f ’dan il-każ, sabiex tiġġustifika
l-inklużjoni tal-IRISL fid-dawl tal-kriterju legali relatat mal-għoti ta’ appoġġ
għall-proliferazzjoni nukleari. Barra minn hekk, u fi kwalunkwe każ, jeħtieġ li
jiżdied li l-Kunsill ma invoka, quddiem il-Qorti Ġenerali, l-ebda indizju konkret
li jista’ jsejjes l-allegazzjoni li t-trasport ta’ materjal militari pprojbit imwettaq
mill-IRISL kien iservi sabiex jiffinanzja l-proliferazzjoni nukleari.

54

Madankollu l-Kunsill isostni li ċ-ċirkustanza li t-tliet inċidenti li jimplikaw lillIRISL jikkostitwixxu appoġġ għall-proliferazzjoni nukleari, minkejja l-fatt li
dawn ma jirrigwardawx materjal marbut ma’ din tal-aħħar, hija stabbilita millpożizzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà fil-konfront tal-IRISL.

55

F’dan ir-rigward, huwa ċertament veru li l-Kunsill tas-Sigurtà talab lill-Istati
jispezzjonaw il-bastimenti tal-IRISL, sa fejn ikunu jeżistu raġunijiet raġonevoli li
jagħtu lok għal tħassib li dawn tal-aħħar ikunu qegħdin jittrasportaw beni pprojbiti
skont ir-riżoluzzjonijiet 1803 (2008) u 1929 (2009). Bl-istess mod huwa adotta
miżuri restrittivi fil-konfront tat-tliet entitajiet li jappartjenu jew li huma kkontrollati
mill-IRISL.
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56

Madankollu, minn naħa, il-miżuri restrittivi adottati mill-Kunsill tas-Sigurtà
ma jindirizzawx lill-IRISL infushom, u l-proċess tal-Qorti Ġenerali ma jinkludi
l-ebda element li jesponi l-motivi preċiżi għall-adozzjoni tagħhom.

57

Min-naħa l-oħra, l-istedina indirizzata lill-Istati sabiex jispezzjonaw il-bastimenti
tal-IRISL f ’ċerti ċirkustanzi tistabbilixxi li, fl-opinjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà,
jeżisti riskju li l-IRISL jappoġġaw il-proliferazzjoni nukleari. Għall-kuntrarju,
din ma tistabbilixxix li tali appoġġ effettivament ingħata mill-IRISL, b’mod
kuntrarju għal dak li huwa rikjest mill-Artikolu 20(1)(b) tad-Deċiżjoni 2010/413,
l-Artikolu 7(2) tar-Regolament Nru 423/2007, l-Artikolu 16(2)(a) tar-Regolament
Nru 961/2010 u l-Artikolu 23(2)(a) tar-Regolament Nru 267/2012.

58

F’dawk iċ-ċirkustanzi, hemm lok li jiġi kkunsidrat li ma ġiex stabbilit li, billi
ttrasportat, tliet darbiet, materjal militari bi ksur tal-projbizzjoni prevista flArtikolu 5 tar-riżoluzzjoni 1747 (2007), l-IRISL appoġġaw il-proliferazzjoni
nukleari. Għaldaqstant, it-tliet inċidenti inkwistjoni ma kinux jiġġustifikaw
l-adozzjoni u ż-żamma tal-miżuri restrittivi fil-konfront tal-IRISL.

59

Fit-tieni lok, hemm lok li jitfakkar li l-adozzjoni u ż-żamma tal-miżuri restrittivi
ma jistgħux ikunu validament imsejsa fuq preżunzjoni li ma kinitx prevista milleġiżlazzjoni applikabbli u li ma tissodisfax l-għan ta’ din tal-aħħar (ara, f ’dan
is-sens, is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-13 ta’ Marzu 2012, Tay Za vs IlKunsill, C-376/10 P, li għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġabra, punt 69).

60

Issa, f ’dan il-każ, l-allegazzjoni tal-Kunsill li, jekk l-IRISL ittrasportaw
materjal militari bi ksur tal-projbizzjoni prevista fil-paragrafu 5 tarriżoluzzjoni 1747 (2007), huma neċessarjament ittrasportaw ukoll materjal
relatat mal-proliferazzjoni nukleari, ma hija sostnuta minn ebda informazzjoni
jew prova konkreta. Għalhekk, hija mibnija fuq preżunzjoni, li ma hijiex prevista
mid-Deċiżjoni 2010/413, mir-Regolament Nru 423/2007, mir-Regolament
Nru 961/2010 u mir-Regolament Nru 267/2012, kif jirriżulta mill-punt 48 iktar
’il fuq. Barra minn hekk, tali preżunzjoni ma tikkorrispondix mal-istruttura
tat-testi ċċitati iktar ’il fuq, sa fejn hija ma tagħmilx distinzjoni bejn il-miżuri li
jipprojbixxu l-esportazzjoni tal-armi u ta’ materjal assoċjat u dawk li jipprojbixxu
t-trasport ta’ materjal marbut mal-proliferazzjoni nukleari.

61

F’dawn iċ-ċirkustanzi, l-allegazzjoni tal-Kunsill li l-IRISL neċessarjament
ittrasportaw materjal marbut mal-proliferazzjoni nukleari ma tistax tintlaqa’.
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62

Fit-tielet lok, sa fejn il-Kunsill isostni li t-tliet inċidenti li jimplikaw lillIRISL jistabbilixxu riskju serju li huma jittrasportaw materjal marbut malproliferazzjoni nukleari, hemm lok li jitfakkar li, kif jirriżulta mill-punt 48 iktar
’il fuq, l-eżistenza ta’ tali riskju ma hijiex suffiċjenti sabiex tiġġustifika l-adozzjoni
u ż-żamma ta’ miżuri restrittivi fid-dawl tal-kliem tal-Artikolu 20(1)(b) tadDeċiżjoni 2010/413, tal-Artikolu 7(2)(a) u (b) tar-Regolament Nru 423/2007,
tal-Artikolu 16(2)(a) tar-Regolament Nru 961/2010 u tal-Artikolu 23(2)(a) tarRegolament Nru 267/2012.

63

F’dan il-kuntest, il-Kunsill isostni li, fid-dawl tan-natura klandestina tattranżazzjonijiet tal-proliferazzjoni nukleari, il-fatt li huwa jkun rikjest jidentifika
trasporti li jikkonċernaw speċifikament materjal marbut mal-proliferazzjoni
nukleari, iktar milli beni oħra pprojbiti, ikun jiżvesti l-miżuri restrittivi minn
kull effett preventiv.

64

F’dan ir-rigward, jekk il-Kunsill iqis li l-leġiżlazzjoni applikabbli ma
tippermettilux li jintervjeni b’mod suffiċjentement effikaċi bil-għan li jikkumbatti
l-proliferazzjoni nukleari, huwa kunsiljabbli li jwettaq tibdiliet fir-rwol tiegħu
ta’ leġiżlatur, mingħajr ħsara għall-istħarriġ tal-legalità eżerċitat mill-qorti talUnjoni, sabiex iwessa’ l-ipoteżijiet li fihom jistgħu jiġu adottati miżuri restrittivi.

65

Għall-kuntrarju, l-intenzjoni li jiġi żgurat effett preventiv l-iktar wiesa’ possibbli
tal-miżuri restrittivi ma tistax tirriżulta f ’interpretazzjoni tal-leġiżlazzjoni
viġenti li tmur kontra t-termini ċari tagħha.

66

Konsegwentement, għalkemm tidher li hija ġġustifikata l-kunsiderazzjoni
li l-fatt li l-IRISL kienu involuti fi tliet inċidenti li jikkonċernaw it-trasport
ta’ materjal militari bi ksur tal-projbizzjoni prevista fil-paragrafu 5 tarriżoluzzjoni 1747 (2007) iżid ir-riskju li huma involuti wkoll f ’inċidenti li
jikkonċernaw it-trasport ta’ materjal marbut mal-proliferazzjoni nukleari, dik
iċ-ċirkustanza ma tiġġustifikax, fl-istat attwali tal-leġiżlazzjoni applikabbli,
l-adozzjoni u ż-żamma ta’ miżuri restrittivi fil-konfront tagħhom.

67

Fid-dawl ta’ dak li ntqal, hemm lok li jiġi konkluż li l-elementi mressqa millKunsill ma jiġġustifikawx l-adozzjoni u ż-żamma ta’ miżuri restrittivi filkonfront tal-IRISL.
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68

Għaldaqstant, jeħtieġ li jintlaqa’ r-raba’ motiv sa fejn dan jikkonċerna lill-IRISL.
– Fuq l-involviment ta’ Khazar Shipping Lines fil-proliferazzjoni nukleari

69

Skont il-motivazzjoni tal-atti kkontestati, Khazar Shipping Lines hija involuta
fil-proliferazzjoni nukleari sa fejn hija ffaċilitat l-operazzjonijiet ta’ trasport għal
entitajiet innotati min-Nazzjonijiet Uniti u l-Istati Uniti, fosthom “bank Melli”.

70

Khazar Shipping Lines issostni li hija ma hijiex involuta fil-proliferazzjoni
nukleari u targumenta, b’mod partikolari, li hija la ttrasportat merkanzija li hija
marbuta magħha, u lanqas provdiet servizzi lil Bank Melli Iran. Hija żżid li hija
ċaħdet l-allegazzjonijiet fil-konfront tagħha fl-osservazzjonijiet ippreżentati
lill-Kunsill.

71

Il-Kunsill u l-intervenjenti jikkontestaw l-argumenti ta’ Khazar Shipping Lines.

72

F’dan ir-rigward, ikun suffiċjenti li jiġi rrilevat li, filwaqt li Khazar Shipping
Lines jikkontesta l-fondatezza tal-allegazzjonijiet fil-konfront tagħha, il-Kunsill
ma ppreżenta l-ebda informazzjoni jew provi sabiex isostnihom. F’dawn iċċirkustanzi, skont il-ġurisprudenza ċċitata fil-punt 42 iktar ’il fuq, l-imsemmija
allegazzjonijiet ma jiġġustifikawx l-adozzjoni u ż-żamma tal-miżuri restrittivi
fil-konfront ta’ Khazar Shipping Lines. Konsegwentement, hemm lok li jintlaqa’
r-raba’ motiv sa fejn dan jikkonċerna l-involviment ta’ Khazar Shipping Lines
fil- proliferazzjoni nukleari.
– Fuq il-fatt li r-rikorrenti minbarra l-IRISL jappartjenu lil jew huma
kkontrollati minn dawn tal-aħħar jew jaġixxu f ’isimhom

73

Ir-rikorrenti minbarra l-IRISL jikkontestaw li huma għandhom ikunu indirizzati
minn miżuri restrittivi minħabba li huma jappartjenu lil jew huma kkontrollati
minn dawn tal-aħħar jew jaġixxu f ’isimhom. Huma jsostnu, b’mod partikolari, li
wħud minnhom ma humiex kumpanniji marittimi, ma jappartjenux lil IRISL jew
jappartjenu lilhom biss f ’minoranza.

74

Il-Kunsill u
tar-rikorrenti.

200

l-intervenjenti

jikkontestaw

il-fondatezza

tal-argumenti

kapitolu 4
Kawżi mressqa quddiem il-Qorti Ġenerali — Kawża T-489/10

75

F’dan ir-rigward, meta jiġu ffriżati l-fondi ta’ entità rikonoxxuta bħala li
tappoġġa l-proliferazzjoni nukleari, jkun hemm riskju kunsiderevoli li din
teżerċita pressjoni fuq l-entitajiet li jappartjenu lilha jew li hija tikkontrolla jew
jaġixxu f ’isimha sabiex jiġi evitat l-effett tal-miżuri li jikkonċernawha. F’dawn
iċ-ċirkustanzi, l-iffriżar tal-fondi ta’ entitajiet li jappartjenu lil jew li huma
kkontrollati minn entità rikonoxxuta li tappoġġa l-proliferazzjoni nukleari jew
jaġixxu f ’isimha tkun neċessarja u adatta sabiex tiżgura l-effikaċja tal-miżuri
adottati fil-konfront ta’ din tal-aħħar u sabiex jiġi żgurat li dawn il-miżuri ma
jiġux evitati (ara, b’analoġija, is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-9 ta’ Lulju 2009,
Melli Bank vs Il-Kunsill, T-246/08 u T-332/08, Ġabra p. II-2629, punt 103).

76

Issa, kif jirriżulta mill-punti 44 sa 68 iktar ’il fuq, f ’dan il-każ, il-Kunsill ma
stabbilixxiex li l-IRISL kienu ta’ appoġġ għall-proliferazzjoni nukleari.

77

F’dawn iċ-ċirkustanzi, anki jekk jiġi preżunt li r-rikorrenti minbarra l-IRISL
effettivament jappartjenu lil jew huma kkontrollati minn dawn tal-aħħar jew
jaġixxu f ’isimhom, din iċ-ċirkustanza ma tiġġustifikax l-adozzjoni u ż-żamma ta’
miżuri restrittivi fil-konfront tagħhom, peress li l-IRISL ma ġewx validament
rikonoxxuti bħala li jappoġġaw il-proliferazzjoni nukleari.

78

Għaldaqstant, jeħtieġ li jintlaqa’ r-raba’ motiv sa fejn dan jikkonċerna l-fatt li
r-rikorrenti minbarra l-IRISL jappartjenu jew huma kkontrollati minn dawn talaħħar jew jaġixxu f ’isimhom.

79

Fid-dawl ta’ dak li ntqal, hemm lok li jintlaqa’ r-raba’ motiv fir-rigward tarrikorrenti kollha u li konsegwentement jiġu annullati l-atti kkontestati sa
fejn dawn jikkonċernawhom mingħajr il-ħtieġa li jiġu eżaminati l-argumenti
u l-motivi l-oħra tar-rikorrenti.

Fuq l-effetti ratione temporis tal-annullament tal-atti kkontestati
80

F’dak li jirrigwarda l-effetti ratione temporis tal-annullament tal-atti kkontestati,
għandu jiġi rrilevat, qabel kollox, li r-Regolament ta’ implementazzjoni Nru 668/2010,
li emenda l-lista tal-Anness V tar-Regolament Nru 423/2007, ma għadux joħloq
effetti legali wara t-tħassir ta’ dan l-aħħar regolament imwettaq bir-Regolament
Nru 961/2010. Bl-istess mod, ir-Regolament Nru 961/2010 wkoll tħassar permezz
tar-Regolament Nru 267/2012. B’konsegwenza, l-annullament tar-Regolament
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ta’ implimentazzjoni Nru 668/2010 u tar-Regolament Nru 961/2010 jikkonċerna
biss l-effetti li dawn l-atti ħolqu bejn id-data tad-dħul fis-seħħ u d-data tat-tħassir
tagħhom.
81

Sussegwentement, f’dak li jirrigwarda r-Regolament Nru 267/2012, għandu
jitfakkar li, bis-saħħa tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 60 tal-Istatut tal-Qorti talĠustizzja tal-Unjoni Ewropea, b’deroga għall-Artikolu 280 TFUE, id-deċiżjonijiet
tal-Qorti Ġenerali li jannullaw regolament ikollhom effett biss mid-data taliskadenza tat-terminu għall-preżentata ta’ appell previst fl-ewwel paragrafu
tal-Artikolu 56 ta’ dan l-Istatut jew, jekk appell jiġi ppreżentat f’dan it-terminu,
mid-data taċ-ċaħda tal-appell (ara, b’analoġija, is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tas16 ta’ Settembru 2011, Kadio Morokro vs Il-Kunsill, T-316/11, mhux ippubblikata
fil-Ġabra, punt 38).

82

F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-Kunsill għandu terminu ta’ xahrejn, miżjud b’għaxart
ijiem għal raġunijiet ta’ distanza, li jibda jiddekorri min-notifika ta’ din issentenza, sabiex jirrimedja għall-ksur ikkonstatat billi jadotta, jekk ikun il-każ,
miżuri restrittivi ġodda fil-konfront tar-rikorrent. F’dan il-każ, ir-riskju ta’ dannu
serju u irriversibbli fuq l-effettività tal-miżuri restrittivi imposti bir-Regolament
Nru 267/2012 ma jidhirx li huwa għoli biżżejjed, fid-dawl tal-effett sostanzjali
ta’ dawn il-miżuri fuq id-drittijiet u l-libertajiet tar-rikorrenti, sabiex jiġġustifika
ż-żamma tal-effetti tal-imsemmi regolament fir-rigward ta’ dawn tal-aħħar għal
perijodu li jmur lil hinn minn dak stabbilit fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 60 talIstatut tal-Qorti tal-Ġustizzja (ara, b’analoġija, is-sentenza Kadio Morokro vs
Il-Kunsill, iċċitata fil-punt 81 iktar ’il fuq, punt 38).

83

Finalment, f ’dak li jirrigwarda l-effetti ratione temporis tal-annullament tadDeċiżjoni 2010/413, kif emendata bid-Deċiżjoni 2010/644, għandu jitfakkar li,
skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 264 TFUE, il-Qorti Ġenerali tista’, jekk tqis
li jkun meħtieġ, tindika dawk l-effetti tal-att annullat li għandhom jitqiesu bħala
definittivi. F’dan il-każ, l-eżistenza ta’ differenza bejn id-data tad-dħul fis-seħħ
tal-annullament tar-Regolament Nru 267/2012 u dak tad-Deċiżjoni 2010/413,
kif emendata bid-Deċiżjoni 2010/644, tista’ twassal għal preġudizzju serju għaċċertezza legali, peress li dawn iż-żewġ atti jimponu fuq ir-rikorrenti miżuri identiċi.
B’hekk, l-effetti tad-Deċiżjoni 2010/413, kif emendata bid-Deċiżjoni 2010/644,
għandhom jinżammu f ’dak li jirrigwarda lir-rikorrenti sakemm jidħol fis-seħħ
l-annullament tar-Regolament Nru 267/2012 (ara, b’analoġija, is-sentenza Kadio
Morokro vs Il-Kunsill, punt 81 iktar ’il fuq, punt 39).
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Fuq l-ispejjeż
84

Skont l-Artikolu 87(2) tar-Regoli tal-Proċedura, il-parti li titlef il-kawża għandha
tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ntalbu. Peress li l-Kunsill tilef, hemm lok li huwa
jiġi kkundannat għall-ispejjeż, skont it-talbiet tar-rikorrenti.

85

Taħt l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 87(4) l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet
li intervjenew fil-kawża, għandhom ibatu l-ispejjeż tagħhom. Il-Kummissjoni
u r-Repubblika Franċiża għandhom ibatu l-ispejjeż tagħhom.

Għal dawn il-motivi,
IL-QORTI ĠENERALI (Ir-Raba’ Awla)
taqta’ u tiddeċiedi:
1)	
Is-segwenti strumenti huma annullati, sa fejn dawn jikkonċernaw lil Islamic
Republic of Iran Shipping Lines kif ukoll lis-17-ir-rikorrent l-ieħor li isimhom
huwa inkluż fl-anness:
– l-Anness II tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/413/PESK, tas-26 ta’ Lulju 2010,
dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u li tħassar il-Pożizzjoni
Komuni 2007/140/PESK;
– l-Anness tar-Regolament ta’ implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 668/2010,
tas-26 ta’ Lulju 2010, li jimplimenta l-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE)
Nru 423/2007 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran;
– l-Anness tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/644/PESK, tal-25 ta’ Ottubru 2010,
li temenda d-Deċiżjoni 2010/413;
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– l-Anness VIII tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 961/2010, tal25 ta’ Ottubru 2010, dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u li jħassar irRegolament (KE) Nru 423/2007;
– l-Anness IX tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 267/2012, tat23 ta’ Marzu 2012, dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u li jħassar irRegolament (UE) Nru 961/2010.
2) L-effetti tad-Deċiżjoni 2010/413, kif emendata bid-Deċiżjoni 2010/644,
jinżammu inoltrati fil-konfront ta’ Islamic Republic of Iran Shipping Lines
kif ukoll tas-17-ir-rikorrent l-ieħor li isimhom huwa inkluż fl-anness saddħul fis-seħħ tal-annullament tar-Regolament 267/2012.
3) Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għandu jbati, minbarra l-ispejjeż tiegħu,
l-ispejjeż sostnuti minn Islamic Republic of Iran Shipping Lines kif ukoll
mis-17-ir-rikorrent l-ieħor li isimhom huwa inkluż fl-anness.
4) Il-Kummissjoni Ewropea u r-Repubblika Franċiża għandhom ibatu l-ispejjeż
tagħhom.
Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Mogħtija f ’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fis-16 ta’ Settembru 2013.
Firem
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Anness
Bushehr Shipping Co. Ltd, stabbilita f ’Valletta (Malta),
Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), stabbilita f ’Téhéran (l-Iran),
Irano – Misr Shipping Co., stabbilita f ’Téhéran,
Irinvestship Ltd, stabbilita f ’Londra (ir-Renju Unit),
IRISL (Malta) Ltd, stabbilita fi Sliema (Malta),
IRISL Club, stabbilita f ’Téhéran,
IRISL Europe GmbH, stabbilita f ’Hamburg (il-Ġermanja),
IRISL Marine Services and Engineering Co., stabbilita f ’Qeshm (l-Iran),
ISI Maritime Ltd, stabbilita f ’Valletta,
Khazar Shipping Lines, stabbilita f ’Anzali (l-Iran),
Leadmarine, stabbilita f ’Singapor (Singapor),
Marble Shipping Ltd, stabbilita fi Sliema,
Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), stabbilita f ’Téhéran,
Shipping Computer Services Co., stabbilita f ’Téhéran,
Soroush Saramin Asatir Ship Management, stabbilita f ’Téhéran,
South Way Shipping Agency Co. Ltd, stabbilita f ’Téhéran,
Valfajr 8th Shipping Line Co., stabbilita f ’Téhéran.
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Werrej
Il-fatti li wasslu għall-kawża

II – 00

Il-proċedura u t-talbiet tal-partijiet

II – 00

Id-dritt

II – 00

Fuq il-mertu
Fuq it-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tal-obbligu ta’ motivazzjoni,
sa fejn dan jikkonċerna l-motivazzjoni fir-rigward tal-IRISL

II – 00

Fuq ir-raba’ motiv, ibbażat fuq żball ta’ evalwazzjoni fir-rigward
tal-adozzjoni tal-miżuri restrittivi fil-konfront tar-rikorrenti

II – 00

– Fuq l-involviment tal-IRISL fil-proliferazzjoni nukleari

II – 00

– Fuq l-involviment ta’ Khazar Shipping Lines
fil-proliferazzjoni nukleari

II – 00

– Fuq il-fatt li r-rikorrenti minbarra l-IRISL jappartjenu lil jew
huma kkontrollati minn dawn tal-aħħar jew jaġixxu f ’isimhom

II – 00

Fuq l-effetti ratione temporis tal-annullament tal-atti kkontestati
Fuq l-ispejjeż
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C. SENTENZI OĦRA TAL-QORTI
ĠENERALI MHUX IPPUBBLIKATI
FIL-ĠABRA TAL-ĠURISPRUDENZA (1)

(1) Qed jiġu ppubblikati fil-forma mqassra.
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Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Awwissu 2008 – AJD Tuna vs Il-Kummssijoni
(Kawża T-329/08) (AVVIŻ)
Lingwa tal-kawża: It-Taljan
Partijiet
Rikorrenti: AJD Tuna Ltd (Mosta Road, Malta) (rappreżentant: M. Annoni, avukat)
Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej
Talbiet tar-rikorrenti
– tannulla r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 530/2008 tat-12 ta’ Ġunju 2008
li jistabbilixxi miżuri ta’ emerġenza fir-rigward ta’ bastimenti bil-purse seines li
jistadu għat-tonn fl-Oċean Atlantiku, fil-Lvant tal-lonġitudni 45 °W, u fil-Baħar
Mediterran b’referenza partikolari għall-Artikolu 3 tal-istess regolament
– tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.
Motivi u argumenti prinċipali
Il-motivi u argumenti prinċipali huma simili għal dawk invokati fil-kawżi T-305/08
Ir-Repubblika Taljana vs Il-Kummissjoni u T-313/08 Veromar di Tudisco Alfio &
Salvatore S.n.c. vs Il-Kummissjoni. Qed jiġi invokat b’mod partikolari l-ksur talprinċipju tal-aspettativi leġittimi, safejn il-leġiżlazzjoni Komunitarja fuq is-sajd tattonn qajmet fir-rikorrenti aspettattiva raġonevolment ibbażata fuq il-leġittimità talattività tagħha ta’ trobbija u tismim.
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Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Frar 2012 – AJD Tuna vs Il-Kummissjoni
(Kawża T-329/08) (1) (INF)

(“Rikors għal annullament – Regolament (KE) Nru 530/2008 – Irkupru
tal-istokkijiet tat-tonn – Iffissar tat-TAC għas-sena 2008 – Att ta’ portata ġenerali –
Nuqqas ta’ effett individwali – Inammissibbiltà”)
Lingwa tal-kawża: it-Taljan
Partijiet
Rikorrenti: AJD Tuna Ltd (San Pawl il-Baħar, Malta) (rappreżentanti: J. Refalo,
R. Mastroianni u M. Annoni, avukati)
Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: K. Banks u D. Nardi, aġenti)
Suġġett
Talba għall-annullament tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 530/2008, tat-12
ta’ Ġunju 2008, li jistabbilixxi miżuri ta’ emerġenza fir-rigward ta’ bastimenti bil-purse
seines li jistadu għat-tonn fl-Oċean Atlantiku, fil-Lvant tal-lonġitudni 45°W, u filBaħar Mediterran (ĠU L 155, p. 9).
Dispożittiv
1

Ir-rikors huwa miċħud bħala inammissibbli.

2

AJD Tuna Ltd għandha tbati l-ispejjeż tagħha kif ukoll dawk sostnuti millKummissjoni Ewropea.

(1) ĠU C 272, 25.10.2008.
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Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Frar 2012 – Nabipour et vs Il-Kunsill
(Kawża T-58/12) (AVVIŻ)
Lingwa tal-kawża: l-Ingliż
Partijiet
Rikorrenti: Ghasem Nabipour (Teheran, l-Iran), Mansour Eslami (Madliena, Malta),
Mohamad Talai (Hamburg, il-Ġermanja), Mohammad Moghaddami Fard (Teheran),
Alireza Ghezelayagh (Singapor, Singapor), Gholam Hossein Golparvar (Teheran),
Hassan Jalil Zadeh (Teheran), Mohammad Hadi Pajand (Londra, ir-Renju Unit),
Ahmad Sarkandi (l-Emirati Għarab Magħquda), Seyed Alaeddin Sadat Rasool
(Teheran) u Ahmad Tafazoly (Shanghai, iċ-Ċina) (rappreżentanti: S. Kentridge, QC,
M. Lester, Barrister, u M. Taher, Solicitor)
Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
Talbiet
Ir-rikorrenti jitolbu lill-Qorti Ġenerali jogħġobha:
– tannulla, sa fejn jikkonċernaw lir-rikorrenti, id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/783/
PESK, tal-1 ta’ Diċembru 2011, li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri
restrittivi kontra l-Iran (ĠU L 319, p. 71) u r-Regolament ta’ Implimentazzjoni talKunsill (UE) Nru 1245/2011, tal-1 ta’ Diċembru 2011, li jimplimenta r-Regolament
(UE) Nru 961/2010 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (ĠU L 319, p. 11);
– tiddeċiedi li ebda wieħed minnhom ma huwa s-suġġett ta’ projbizzjoni mis-safar;
u
– tikkundanna lill-konvenut għall-ispejjeż.
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Motivi u argumenti prinċipali
Insostenn tar-rikors tagħhom, ir-rikorrenti jinvokaw erba’ motivi. Huma jsostnu li
bl-inklużjoni ta’ isimhom fil-listi annessi fid-deċiżjoni u fir-regolament ikkontestati,
il-Kunsill:
– naqas milli jipprovdi motivazzjoni xierqa u suffiċjenti ;
– ma osservax il-kriterji applikabbli għat-tfassil tal-listi u/jew wettaq żball manifest
ta’ evalwazzjoni meta kkonstata li dawn il-kriterji kienu ġew osservati f ’dak li
jirrigwarda lir-rikorrenti ;
– kiser, b’mod inġustifikat u sproporzjonat, id-drittijiet fundamentali tar-rikorrenti,
inkluż id-dritt tagħhom għall-protezzjoni tal-proprjetà, attività professjonali
u reputazzjoni tagħhom, kif ukoll tal-ħajja privata u tal-familja tagħhom;
– ma pproteġiex id-drittijiet tad-difiża tar-rikorrenti, u lanqas id-dritt tagħhom għal
stħarriġ ġudizzjarju effettiv.
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Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Diċembru 2013 – Nabipour et vs
Il-Kunsill
(Kawża T-58/12) (1) (AVVIŻ)

(“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni – Miżuri restrittivi meħuda fir-rigward
ta’ l-Iran bil-għan li tiġi evitata l-proliferazzjoni nukleari – Iffriżar ta’ fondi –
Restrizzjoni fuq l-ammissjoni – Obbligu ta’ motivazzjoni – Żball ta’ liġi – Żball ta’
evalwazzjoni – Modulazzjoni fiż-żmien tal-effetti ta’ annullament”)
Lingwa tal-kawża: l-Ingliż
Partijiet
Rikorrenti: Ghasem Nabipour (Teheran, l-Iran); Mansour Eslami (Madliena, Malta);
Mohamad Talai (Hamburg, il-Ġermanja); Mohammad Moghaddami Fard (Teheran);
Alireza Ghezelayagh (Singapor, Singapor); Gholam Hossein Golparvar (Teheran);
Hassan Jalil Zadeh (Teheran); Mohammad Hadi Pajand (Londra, ir-Renju Unit);
Ahmad Sarkandi (l-Emirati Għarab Magħquda); Seyed Alaeddin Sadat Rasool
(Teheran); u Ahmad Tafazoly (Shanghai, iċ-Ċina) (rappreżentanti: S. Kentridge, QC,
M. Lester, barrister, u M. Taher, solicitor)
Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropew (rappreżentanti: M.-M. Joséphidès,
A. Varnav u A. De Elera, aġenti)
Suġġett
Talba għall-annullament, minn naħa, tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/783/PESK, tal1 ta’ Diċembru 2011, li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi
kontra l-Iran (ĠU L 319, p. 71), tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill
(UE) Nru 1245/2011, tal-1 ta’ Diċembru 2011, li jimplimenta r-Regolament (UE)

(1) ĠU C 109, 14.04.2012.
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Nru 961/2010 dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (ĠU L 319, p. 11), kif ukoll tarRegolament tal-Kunsill (UE) Nru 267/2012, tat-23 ta’ Marzu 2012, dwar miżuri
restrittivi kontra l-Iran u u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 961/2010 (ĠU L 88,
p. 1), sa fejn dawn l-atti jikkonċernaw ir-rikorrenti, u min-naħa l-oħra, tad-Deċiżjoni
tal-Kunsill 2013/270/PESK, tas-6 ta’ Ġunju 2013, li temenda d-Deċiżjoni 2010/413/
PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran (ĠU L 156, p. 10), sa fejn din id-deċiżjoni
tikkonċerna r-raba’ u d-disa’ rikorrenti.
Dispożittiv
1) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/783/PESK, tal-1 ta’ Diċembru 2011, li temenda
d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran, hija annullata
sa fejn din tinkludi l-ismijiet ta’ Ghasem Nabipour, Mansour Eslami, Mohamad
Talai, Mohammad Moghaddami Fard, Alireza Ghezelayagh, Gholam Hossein
Golparvar, Hassan Jalil Zadeh, Mohammad Hadi Pajand, Ahmad Sarkandi,
Seyed Alaeddin Sadat Rasool u Ahmad Tafazoly fl-Anness II tad-Deċiżjoni talKunsill 2010/413/PESK, tas-26 ta’ Lulju 2010, dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran
u li tħassar il-Pożizzjoni Komuni 2007/140/PESK.
2) Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 1245/2011, tal-1 ta’
Diċembru 2011, li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 961/2010 dwar miżuri
restrittivi kontra l-Iran, huwa annullat sa fejn dan jinkludi l-ismijiet ta’ G. Nabipour,
M. Eslami, M. Talai, M. M. Fard, A. Ghezelayagh, G. H. Golparvar, H. J. Zadeh,
M. H. Pajand, A. Sarkandi, S. A. Sadat Rasool u A. Tafazoly fl-Anness VIII tarRegolament tal-Kunsill (UE) Nru 961/2010, tal-25 ta’ Ottubru 2010, dwar miżuri
restrittivi kontra l-Iran u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 423/2007.
3) L-Anness IX tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 267/2012, tat-23 ta’ Marzu
2012, dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u u li jħassar ir-Regolament (UE)
Nru 961/2010, huwa annullat sa fejn jikkonċerna lil G. Nabipour, M. Eslami,
M. Talai, M. M. Fard, A. Ghezelayagh, G. H. Golparvar, H. J. Zadeh, M. H. Pajand,
A. Sarkandi, S. A. Sadat Rasool u A. Tafazoly.
4) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/270/PESK, tas-6 ta’ Ġunju 2013, li temenda
d-Deċiżjoni 2010/413, hija annullata sa fejn tikkonċerna lil M. M. Fard
u A. Sarkandi.
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5) L-effetti tad-Deċiżjoni 2011/783 u tad-Deċiżjoni 2013/270 għandhom
jinżammu f ’dak li jikkonċerna lil G. Nabipour, M. Eslami, M. Talai, M. M. Fard,
A. Ghezelayagh, G. H. Golparvar, H. J. Zadeh, M. H. Pajand, A. Sarkandi,
S. A. Sadat Rasool u A. Tafazoly, mid-dħul fis-seħħ tagħhom sad-dħul fis-seħħ talannullament parzjali tar-Regolament Nru 267/2012.
6) Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud.
7) Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għandu jbati, minbarra l-ispejjeż tiegħu, dawk
sostnuti minn G. Nabipour, M. Eslami, M. Talai, M. M. Fard, A. Ghezelayagh,
G. H. Golparvar, H. J. Zadeh, M. H. Pajand, A. Sarkandi, S. A. Sadat Rasool
u A. Tafazoly.
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SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA
5 ta’ Frar 1963 (*)
Fil-Kawża 26/62,
li għandha bħala suġġett talba mressqa quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, skond issubparagrafu (a) ta’ l-ewwel paragrafu u t-tielet paragrafu ta’ l-Artikolu 177 tat-Trattat
KEE, mit-Tariefcommissie, qorti amministrattiva Olandiża ta’ istanza finali f ’kawżi ta’
materja fiskali, u intiża li tinkiseb, fil-kawża pendenti quddiem dik il-qorti,
NV Algemene Transport – en Expeditie Onderneming van Gend & Loos, li
għandha s-sede tagħha f ’Utrecht, irrappreżentata minn H. G. Stibbe u L. F. D. ter
Kuile, it-tnejn avukati f ’Amsterdam, b’indirizz għan-notifika fil-konsolat ġenerali talPajjiżi l-Baxxi fil-Lussemburgu,
vs
Nederlandse Administratie der Belastingen, irrappreżentata mill-Ispettur tadDazji u tas-Sisa f ’Zaandam, b’indirizz għan-notifika fl-Ambaxxata tal-Pajjiżi l-Baxxi
fil-Lussemburgu,
deċiżjoni preliminari dwar dawn id-domandi:
1) Jekk l-Artikolu 12 tat-Trattat KEE għandux effett intern, fi kliem ieħor, jekk
l-individwi jistgħux, bis-saħħa ta’ dan l-artikolu, jinvokaw drittijiet individwali li
l-qorti għandha tipproteġi;
2) Fl-affermattiv, jekk l-applikazzjoni ta’ dazju ta’ 8 % fuq l-importazzjoni fil-Pajjiżi
l-Baxxi, ta’ ureaformaldehyde, li joriġina mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja,
hijiex żieda illegali fis-sens tal-Artikolu 12 tat-Trattat KEE jew jekk hijiex bidla

(*) Lingwa tal-kawża: l-Olandiż.
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raġonevoli tad-dazju applikabbli qabel l-1 ta’ Marzu 1960 li, minkejja li tikkostitwixxi
żieda aritmetika, ma għandhiex titqies li hija pprojbita skond l-Artikolu 12,
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA,
komposta minn A. M. Donner, President, L. Delvaux u R. Rossi, Presidenti ta’ Awla,
O. Riese, Ch. L. Hammes (Relatur), A. Trabucchi u R. Lecourt, Imħallfin,
Avukat Ġenerali: M. Roemer,
Reġistratur: A. Van Houtte,
tagħti l-preżenti
Sentenza
I - Fuq il-proċedura
L-ebda oġġezzjoni ma tqajmet fir-rigward tar-regolarità tal-proċedura tat-talba għal
deċiżjoni preliminari mressqa quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja bis-saħħa ta’ l-Artikolu 177
tat-Trattat KEE, mit-Tariefcommissie, qorti jew tribunal skond l-imsemmi artikolu.
Barra minn hekk, ma teżisti ebda bażi sabiex il-qorti tqajjem il-kwistjoni ex officio.
II - Fuq l-ewwel domanda
A - Il-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja
Il-Gvern Olandiż u l-Gvern Belġjan jikkontestaw il-ġurisdizzjoni tal-Qorti talĠustizzja billi jsostnu li r-rinviju jirrigwarda l-applikazzjoni tat-Trattat fil-kuntest taddritt kostituzzjonali tal-Pajjiżi l-Baxxi u mhux l-interpretazzjoni tat-Trattat.
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B’mod iktar partikolari, il-Qorti tal-Ġustizzja ma għandhiex ġurisdizzjoni li tiddeċiedi,
jekk ikun il-każ, jekk id-dispożizzjonijiet tat-Trattat KEE għandhomx jipprevalu fuq
il-liġi Olandiża jew fuq ftehim ieħor li sar mill-Pajjiżi l-Baxxi u li ġie inkorporat fil-liġi
nazzjonali Olandiża.
Is-soluzzjoni għal tali problema taqa’ taħt il-ġurisdizzjoni esklużiva tal-qrati nazzjonali,
bla ħsara għal rikors skond il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 169 u 170 tat-Trattat.
Madankollu, f ’dan il-każ il-Qorti tal-Ġustizzja ma hijiex mitluba tiddeċiedi dwar
l-applikazzjoni tat-Trattat skond il-prinċipji tal-liġi nazzjonali tal-Pajjiżi l-Baxxi,
li tibqa’ taħt il-ġurisdizzjoni tal-qrati nazzjonali, iżda hija mitluba biss, skond issubparagrafu (a) ta’ l-ewwel paragrafu ta’ l-Artikolu 177 tat-Trattat, li tinterpreta
l-portata ta’ l-Artikolu 12 ta’ l-imsemmi Trattat fil-kuntest tad-dritt Komunitarju
u dan b’riferiment għall-effetti tiegħu fuq l-individwi.
Għaldaqstant, dan l-argument ma għandu l-ebda bażi legali.
Il-Gvern Belġjan isostni wkoll li l-Qorti tal-Ġustizzja ma għandhiex ġurisdizzjoni abbażi
tal-fatt li ebda risposta mogħtija minnha għall-ewwel domanda tat-Tariefcommissie
ma tista’ tkun rilevanti għas-soluzzjoni tal-kawża quddiem dik il-qorti.
Madankollu, sabiex il-Qorti tal-Ġustizzja jkollha ġurisdizzjoni f ’din il-kawża, huwa
biżżejjed li d-domanda preliminari tkun tikkonċerna l-interpretazzjoni tat-Trattat.
Il-kunsiderazzjonijiet li jistgħu jwasslu qorti nazzjonali għall-għażla tad-domandi
tagħha kif ukoll ir-rilevanza li tattribwixxi lil dawn id-domandi fil-kuntest tal-kawża
quddiemha, huma esklużi mill-istħarriġ tal-Qorti tal-Ġustizzja.
Mill-kliem tad-domandi magħmula jidher li dawn jirrigwardaw l-interpretazzjoni
tat-Trattat.
Għalhekk il-Qorti tal-Ġustizzja għandha ġurisdizzjoni twieġeb għal dawn id-domandi.
Għaldaqstant, dan l-argument ukoll huwa infondat.
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B - Fuq il-mertu
L-ewwel domanda tat-Tariefcommissie hija jekk l-Artikolu 12 tat-Trattat huwiex
applikabbli direttament fil-liġi nazzjonali, fis-sens li ċ-ċittadini ta’ Stati Membri jkunu
jistgħu, abbażi ta’ dan l-artikolu, jinvokaw drittijiet li l-qorti nazzjonali għandha
tipproteġi.
Sabiex jiġi ddeterminat jekk id-dispożizzjonijiet ta’ trattat internazzjonali għandhomx
tali portata, jeħtieġ li jiġu kkunsidrati l-ispirtu, l-istruttura ġenerali u l-kliem tagħhom.
L-għan tat-Trattat KEE, li huwa li jistabbilixxi suq komuni li l-operat tiegħu
jikkonċerna direttament liċ-ċittadini tal-Komunità, jimplika li dan it-Trattat huwa
iktar minn ftehim li sempliċement joħloq obbligi reċiproċi bejn l-Istati kontraenti.
Dan huwa kkonfermat fil-preambolu tat-Trattat, li jirreferi mhux biss għall- gvernijiet
iżda wkoll għall-popli. Konferma ta’ dan tidher, b’mod iktar speċifiku, fit-twaqqif ta’
istituzzjonijiet mogħtija drittijiet sovrani, li l-eżerċizzju tagħhom jaffettwa kemm lillIstati Membri kif ukoll liċ-ċittadini tagħhom. Barra minn hekk, jeħtieġ li jiġi rrilevat
li ċ-ċittadini ta’ l-Istati Membri fil-Komunità huma msejħa sabiex jikkooperaw floperat ta’ din il-Komunità permezz tal-Parlament Ewropew u tal-Kumitat Ekonomiku
u Soċjali.
Minn barra dan, ir-rwol tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kuntest ta’ l-Artikolu 177, li l-għan
tiegħu huwa li tiġi żgurata interpretazzjoni uniformi tat-Trattat mill-qrati nazzjonali,
jikkonferma li l-Istati rrikonoxxew li d-dritt Komunitarju għandu awtorità li tista’ tiġi
invokata miċ-ċittadini tagħhom quddiem dawn il-qrati.
Minn dawn iċ-ċirkustanzi għandu jiġi konkluż li l-Komunità tikkostitwixxi
ordinament ġuridiku ġdid tad-dritt internazzjonali, li għal benefiċċju tiegħu l-Istati
llimitaw id-drittijiet sovrani tagħhom, anki jekk f ’oqsma limitati, u li s-suġġetti ta’ dan
l-ordinament jinkludu mhux biss l-Istati Membri iżda wkoll iċ-ċittadini tagħhom.
Indipendentement mil-leġiżlazzjoni ta’ l-Istati Membri, id-dritt Komunitarju mhux
biss jimponi obbligi fuq l-individwi, iżda huwa wkoll intiż li jagħtihom drittijiet li
jkunu jifformaw parti mill-patrimonju ġuridiku tagħhom.
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Dawn id-drittijiet jinħolqu mhux biss meta jkunu espressament mogħtija mit-Trattat,
iżda wkoll meta t-Trattat jimponi ċerti obbligi, b’mod ċar, kemm fuq l-individwi kif
ukoll fuq l-Istati Membri u fuq l-istituzzjonijiet Komunitarji.
Fir-rigward ta’ l-istruttura ġenerali tat-Trattat għal dak li jirrigwarda d-dazji doganali
u piżijiet b’effett ekwivalenti jeħtieġ li jiġi enfasizzat li l-Artikolu 9, li jibbaża
l-Komunità fuq unjoni doganali, jinkludi, bħala regola essenzjali, il-projbizzjoni ta’
dawn id-dazji doganali u piżijiet.
Din id-dispożizzjoni tinsab fil-bidu tal-parti tat-Trattat li tiddefinixxi “Il-Bażi talKomunità”. Hija applikata u spjegata permezz ta’ l-Artikolu 12.
Il-kliem ta’ l-Artikolu 12 fih projbizzjoni ċara u mhux ikkundizzjonata, li ma hijiex
obbligu pożittiv iżda wieħed negattiv.
Barra minn hekk, dan l-obbligu ma huwa kkwalifikat bl-ebda riżerva, mill-Istati, li
tissuġġetta l-implementazzjoni tiegħu għal att pożittiv tad-dritt nazzjonali.
Permezz tan-natura tagħha stess, din il-projbizzjoni tipproduċi effetti diretti firrelazzjonijiet ġuridiċi bejn l-Istati Membri u ċ-ċittadini tagħhom.
L-implementazzjoni ta’ l-Artikolu 12 ma teħtieġ ebda intervent leġiżlattiv mill-Istati.
Il-fatt li permezz ta’ dan l-artikolu l-Istati Membri huma s-suġġetti ta’ l-obbligu negattiv
ma jfissirx li ċ-ċittadini tagħhom ma jistgħux jibbenefikaw minn dan l-obbligu.
Barra minn hekk, l-argument ibbażat fuq l-Artikoli 169 u 170 tat-Trattat, imressaq
mit-tliet gvernijiet li ssottomettew l-osservazzjonijiet tagħhom bil-miktub lill-Qorti
tal-Ġustizzja, huwa infondat.
Il-fatt li l-artikoli tat-Trattat iktar ’il fuq imsemmija jawtorizzaw lill-Kummissjoni
u lill-Istati Membri jressqu, quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, Stat li ma jkunx wettaq
l-obbligi tiegħu, ma jfissirx li l-individwi ma jistgħux jinvokaw dawn l-obbligi, jekk
ikun il-każ, quddiem qorti nazzjonali, bl-istess mod kif il-fatt li t-Trattat iqiegħed
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għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni mezzi biex tiżgura li l-obbligi imposti fuq dawk
li huma suġġetti għat-Trattat jiġu osservati, ma jipprekludix il-possibbiltà li din
l-inosservanza tiġi invokata f ’kawżi bejn individwi quddiem qorti nazzjonali.
Jekk il-garanziji kontra ksur ta’ l-Artikolu 12 mill-Istati Membri jiġu llimitati għallproċeduri previsti fl-Artikoli 169 u 170 dan ikun ifisser li d-drittijiet individwali taċċittadini ta’ l-Istati Membri tagħhom ma jkollhom l-ebda protezzjoni legali diretta.
Hemm riskju li rikors għal dawn l-artikoli jkun ineffikaċi jekk ikollu jsir wara
l-implementazzjoni ta’ deċiżjoni nazzjonali adottata kuntrarjament għaddispożizzjonijiet tat-Trattat.
Il-viġilanza ta’ l-individwi kkonċernati sabiex jiġu protetti d-drittijiet tagħhom
tammonta għal kontroll effikaċi flimkien mal-kontroll li l-Artikoli 169 u 170 jafdaw
fid-diliġenza tal-Kummissjoni u ta’ l-Istati Membri.
Minn dan isegwi li, skond l-ispirtu, l-istruttura ġenerali u l-kliem tat-Trattat,
l-Artikolu 12 għandu jiġi interpretat fis-sens li jipproduċi effetti diretti u joħloq
drittijiet individwali li l-qrati nazzjonali għandhom jipproteġu.
III – Fuq it-tieni domanda
A - Il-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja
Skond l-osservazzjonijiet tal-Gvern Belġjan u dak Olandiż, sabiex tkun tista’ tingħata
risposta, jidher li l-kliem ta’ din id-domanda jirrikjedi eżami mill-Qorti tal-Ġustizzja
tal-klassifikazzjoni tariffarja ta’ l-ureaformaldehyde importat fil-Pajjiżi l-Baxxi,
klassifikazzjoni li dwarha Van Gend & Loos u l-Ispettur tad-Dwana f ’Zaandam
għandhom opinjonijiet differenti fir-rigward tat-“Tariefbesluit” ta’ l-1947.
Skond dawn il-gvernijiet, id-domanda ma tirrikjedix interpretazzjoni tat-Trattat
iżda tikkonċerna l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni doganali tal-Pajjiżi l-Baxxi għallklassifikazzjoni ta’ l-aminoplastiċi, li ma taqax taħt il-ġurisdizzjoni tal-Qorti talĠustizzja tal-Komunitajiet Ewropej skond l-Artikolu 177(a).
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Għalhekk, huma jsostnu li l-Qorti tal-Ġustizzja ma għandhiex ġurisdizzjoni tikkunsidra
r-rinviju magħmul mit-Tariefcommissie.
Madankollu, il-portata vera tad-domanda magħmula mit-Tariefcommissie hija dwar
jekk żieda effettiva tad-dazji doganali imposti fuq prodott partikolari, mhux minħabba
żieda fir-rata iżda minħabba klassifikazzjoni ġdida tal-prodott li tirriżulta minn bidla filklassifikazzjoni tariffarja, tiksirx il-projbizzjoni ta’ l-Artikolu 12 tat-Trattat.
Taħt dan l-aspett, id-domanda magħmula tikkonċerna l-interpretazzjoni ta’ din iddispożizzjoni tat-Trattat u, b’mod iktar partikolari, il-portata li għandha tingħata lillkunċett ta’ dazji doganali applikati qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat.
Għalhekk il-Qorti tal-Ġustizzja għandha ġurisdizzjoni sabiex tirrispondi għal din
id-domanda.
B - Fuq il-mertu
Mill-kliem u mill-istruttura ġenerali ta’ l-Artikolu 12 tat-Trattat jirriżulta li, sabiex
jiġi ddeterminat jekk dazji doganali jew piżijiet li jkollhom effett ekwivalenti ikunux
ġew miżjuda kuntrarjament għall-projbizzjoni li tinsab fl-imsemmi artikolu, jeħtieġ li
jittieħdu in kunsiderazzjoni d-dazji doganali u l-piżijiet effettivament applikati fid-data
tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat.
Barra minn hekk, għal dak li jirrigwarda l-projbizzjoni ta’ l-Artikolu 12 tat-Trattat, żieda
illeċita bħal din tista’ tinħoloq kemm minħabba aġġustament ġdid tat-tariffa li tirriżulta
fil-klassifikazzjoni tal-prodott taħt intestatura b’taxxa ogħla, kif ukoll minħabba żieda
fir-rata tad-dazju.
Ma huwiex importanti li jsir magħruf kif saret iż-żieda fid-dazji doganali meta, wara
d-dħul fis-seħħ tat-Trattat, l-istess prodott fl-istess Stat Membru huwa suġġett għal rata
ogħla ta’ dazju.
Għaldaqstant, l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 12, skond l-interpretazzjoni mogħtija iktar ’il
fuq, taqa’ taħt il-ġurisdizzjoni tal-qorti nazzjonali, li għandha teżamina jekk il-prodott
suġġett għad-dazju, f’dan il-każ l-ureaformaldehyde li joriġina mir-Repubblika Federali
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tal-Ġermanja, huwiex milqut mill-miżuri doganali fis-seħħ fil-Pajjiżi l-Baxxi b’dazju fuq
l-importazzjoni ogħla minn dak impost fl-1 ta’ Jannar 1958.
Il-Qorti tal-Ġustizzja ma għandhiex ġurisdizzjoni tivverifika l-mertu ta’ l-affermazzjonijiet
kontradittorji li ġew ippreżentati lilha fir-rigward ta’ dan is-suġġett matul il-proċeduri
u għalhekk għandha tħallihom għall-kunsiderazzjoni tal-qrati nazzjonali.
IV - Fuq l-ispejjeż
L-ispejjeż sostnuti mill-Kummissjoni tal-KEE u mill-Istati Membri li ppreżentaw
l-osservazzjonijiet tagħhom lill-Qorti tal-Ġustizzja ma jistgħux jitħallsu lura.
Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta’
kwistjoni mqajma quddiem it-Tariefcommissie, hija din il-qorti li għandha tiddeċiedi
dwar l-ispejjeż.
Għal dawn il-motivi,
wara li rat l-atti tal-proċess;
wara li nstema’ l-Imħallef Relatur fir-rapport tiegħu;
wara li nstemgħu r-rikorrenti fil-kawża prinċipali u l-Kummissjoni tal-KEE flosservazzjonijiet orali tagħhom;
wara li nstema’ l-Avukat Ġenerali fil-konklużjonijiet tiegħu;
wara li rat l-Artikoli 9, 12, 14, 169, 170 u 177 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità
Ekonomika Ewropea;
wara li rat il-Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunità Ekonomika
Ewropea,
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wara li rat ir-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej;
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA,
b’risposta għad-domandi preliminari li sarulha mit-Tariefcommissie, permezz ta’
deċiżjoni tas-16 ta’ Awwissu 1962, taqta’ u tiddeċiedi:
1) L-Artikolu 12 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea
jipproduċi effetti diretti u joħloq drittijiet individwali li l-qrati nazzjonali
għandhom jipproteġu.
2) Sabiex jiġi ddeterminat jekk dazji doganali jew piżijiet b’effett ekwivalenti
jkunux ġew miżjuda kuntrarjament għall-projbizzjoni li tinsab fl-Artikolu 12
tat-Trattat, jeħtieġ li jittieħdu in kunsiderazzjoni d-dazji doganali u l-piżijiet
effettivament applikati mill-Istat Membru in kwistjoni fid-data tad-dħul fisseħħ ta’ dan it-Trattat.
Żieda bħal din tista’ tinħoloq kemm minn aġġustament ġdid tat-tariffa li
tirriżulta fil-klassifikazzjoni tal-prodott taħt intestatura ta’ taxxa ogħla, kif ukoll
minħabba żieda fir-rata tad-dazju.
3) Hija t-Tariefcommissie li għandha tiddeċiedi dwar l-ispejjeż f’din il-kawża.
Donner

Delvaux Rossi

Riese

HammesTrabucchi

		

Lecourt
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Mogħtija f ’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fil-5 ta’ Frar 1963.
A. Van Houtte
Reġistratur 

A. M. Donner
President
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SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA
15 ta’ Lulju 1963 (*)
Fil-Kawża 25/62,
fl-ismijiet,
Plaumann & Co., Hamburg, irrappreżentata minn Harald Ditges, membru ta’
l-avukatura ta’ Köln, b’indirizz għan-notifika fil-Lussemburgu fl-Uffiċċju ta’ Audry,
Fédération des Commerçants, 8 Avenue de l’Arsenal,
rikorrenti,
vs
Il-Kummissjoni tal-Komunità Ekonomika Ewropea, irrappreżentata minn Hubert
Ehring, konsulent legali għall-eżekuttivi Ewropej, bħala aġent, assistit minn Ernst
Steindorif, Professur tal-Liġi fl-Università ta’ Tiibingen, b’indirizz għan-notifika filLussemburgu fl-Uffiċċju ta’ Henri Manzanarès, Segretarju tas-Servizz Legali ta’
l-eżekuttivi Ewropej, 2 Place de Metz,
konvenuta,
li għandha bħala suġġett:
– l-annullament tad-Deċiżjoni S III 03079, tat-22 ta’ Mejju 1962, li tirrifjuta li tawtorizza
lir-Repubblika Federali tal-Ġermanja tissospendi parzjalment id-dazji doganali
applikabbli għall-“mandolini u klementini friski”, importati minn pajjiżi terzi;
– il-ħlas ta’ kumpens ta’ DM 39 414.01.

(*) Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.
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IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA,
komposta minn A. M. Donner, President, L. Delvaux u R. Lecourt, Presidenti ta’ Awla,
Ch. L. Hammes, R. Rossi (Relatur), A. Trabucchi u W. Strauss, Imħallfin,
Avukat Ġenerali: K. Roemer,
Reġistratur: A. Van Houtte,
tagħti l-preżenti
Sentenza
I - Fuq ir-rikors għal annullament
Fuq l-ammissibbiltà
Skond it-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 173 tat-Trattat KEE “[p]ersuni naturali jew
ġuridiċi jistgħu [...] jibdew proċeduri […] kontra deċiżjoni li, għalkemm fil-forma ta’
regolament jew deċiżjoni indirizzata lil persuna oħra, tkun madankollu ta’ interess
dirett u individwali għalihom”.
Il-konvenuta ssostni li l-kliem “persuna oħra” f ’dan il-paragrafu ma jirriferux għallIstati Membri, fil-kwalità tagħhom ta’ awtoritajiet sovrani, u li, għalhekk, l-individwi
ma jistgħux iressqu rikors għal annullament kontra d-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni
jew tal-Kunsill indirizzati lill-Istati Membri.
Madankollu, it-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 173 jippermetti li l-individwi jippreżentaw
rikorsi kontra deċiżjonijiet indirizzati lil “persuna oħra” u li jkunu jikkonċernaw
direttament u individwalment lill-imsemmija individwi, imma dan l-artikolu la
jippreċiża u lanqas jillimita l-portata ta’ dawn il-kliem.
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Il-kliem u t-tifsira grammatikali ta’ l-imsemmija dispożizzjoni jagħtu lok għal
interpretazzjoni wiesgħa.
Barra minn hekk, id-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw id-dritt ta’ persuni
interessati li jressqu azzjoni ma għandhomx jiġu interpretati restrittivament.
Għaldaqstant, peress li t-Trattat ma jgħid xejn dwar dan il-punt, limitazzjoni f ’dan irrigward ma tistax tkun preżunta.
B’konsegwenza ta’ dan, it-teżi tal-konvenuta ma tistax titqies li hija fondata.
Il-konvenuta ssostni wkoll li d-deċiżjoni kkontestata hija, fin-natura proprja tagħha,
regolament, meħud fl-għamla ta’ deċiżjoni individwali u li, għalhekk, ma huwiex
possibbli li jsir rikors kontra tagħha minn individwi, bl-istess mod bħal fil-każ ta’ atti
leġiżlattivi ta’ portata ġenerali.
Madankollu, mill-Artikoli 189 u 191 tat-Trattat KEE jirriżulta li d-deċiżjoni hija
kkaratterizzata min-numru limitat ta’ persuni li lilhom tkun indirizzata; sabiex jiġi
ddeterminat jekk miżura tkunx tikkostitwixxi deċiżjoni, wieħed għandu jistaqsi jekk
il-miżura in kwistjoni tikkonċernax persuni partikolari.
Id-deċiżjoni kkontestata kienet indirizzata lill-Gvern tar-Repubblika Federali talĠermanja, u tiċħadlu l-awtorizzazzjoni li jissospendi in parti d-dazji doganali fuq
ċerti prodotti importati minn pajjiżi terzi.
Għalhekk, il-miżura kkontestata għandha titqies bħala deċiżjoni li tirreferi għal
persuna partikolari u bħala li torbot lil tali persuna biss.
Skond it-termini tat-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 173 tat-Trattat, individwi jistgħu
jippreżentaw rikors għal annullament kontra deċiżjonijiet li, għalkemm indirizzati
lil persuna oħra, jirrigwardawhom direttament u individwalment, imma fil-każ in
kwistjoni, il-konvenuta tikkontesta li d-deċiżjoni kkontestata tikkonċerna direttament
u individwalment lir-rikorrenti.
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L-ewwel nett, għandu jiġi eżaminat jekk it-tieni rekwiżit ta’ ammissibbiltà huwiex issodisfatt,
peress li jkun superfluwu li jiġi mistħarreġ jekk id-deċiżjoni tolqothiex direttament, fil-każ li
r-rikorrenti ma tkunx ikkonċernata individwalment minn tali deċiżjoni.
Persuni distinti mid-destinatarji tad-deċiżjoni ma jistgħux jippretendu li jkunu
kkonċernati individwalment, ħlief fil-każ li d-deċiżjoni tolqothom minħabba ċerti
kwalitajiet partikolari għalihom jew minħabba ċirkustanzi fejn huma jiġu ddifferenzjati
mill-persuni l-oħra kollha, u minħabba dawn il-fatturi tindividwalizzahom bl-istess
mod bħal fil-każ tad-destinatarju.
Fil-każ in eżami, ir-rikorrenti hija affettwata mid-deċiżjoni kkontestata, bħala
importatriċi ta’ klementini, jiġifieri, minħabba attività kummerċjali li tista` tkun
eżerċitata minn kwalunkwe persuna oħra, fi kwalunkwe waqt, u li għalhekk ma hijiex
ta’ natura li tiddistingwi lir-rikorrenti fir-rigward tad-deċiżjoni kkontestata bħal filkaż tad-destinatarju.
Għal dawn ir-raġunijiet, dan ir-rikors għal annullament għandu jiġi ddikjarat bħala
inammissibbli.
II - Fuq ir-rikors għal kumpens
L-ammissibbiltà
Il-konvenuta ssostni li peress li t-talbiet ta’ dan ir-rikors ġew ifformulati għall-ewwel
darba fir-replika, dawn ġew ippreżentati tard wisq, u għalhekk ma humiex ammissibbli
skond l-Artikolu 38(1)(d) tar-Regoli tal-Proċedura.
Madankollu r-rikorrenti inkludiet, fir-rikors tagħha, talba għal dikjarazzjoni rigward
danni li jistgħu jirriżultaw mid-deċiżjoni kkontestata. Fil-proċedura bil-miktub
u f´dik orali, ir-rikorrenti ppreċiżat is-suġġett ta’ din it-talba u vvalutat l-ammont ta’
l-imsemmija danni.
Għalhekk it-talbiet tar-rikors għal kumpens għad-danni jistgħu jitqiesu li huma
amplifikazzjoni aċċettabbli ta’ dak li jinsab fir-rikors. Għaldaqstant dawn huma
ammissibbli skond l-Artikolu 38 (1)(d) iċċitat iktar ’il fuq.
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Fuq il-mertu
Ir-rikorrenti qed titlob il-ħlas ta’ kumpens ekwivalenti għad-dazji doganali u t-taxxi
fuq id-dħul mill-bejgħ li kellha tħallas minħabba d-deċiżjoni li kontra tagħha hija
ppreżentat rikors għal annullament.
F’dawn iċ-ċirkustanzi għandu jiġi kkonstatat li d-dannu li allegatament sofriet irrikorrenti jirriżulta minn din id-deċiżjoni, u li r-rikors għal kumpens għandu fil-fatt
l-għan li jelimina l-effetti ġuridiċi li d-deċiżjoni kkontestata kellha fuq ir-rikorrenti.
Fil-każ in eżami, id-deċiżjoni kkontestata ma ġietx annullata.
Miżura amministrattiva li ma ġietx annullata ma tistax minnha nnifisha tikkostitwixxi
att li jirreka dannu lil dawk li huma affettwati minnha. Għaldaqstant dawn ta’ l-aħħar
ma jistgħux jippretendu kumpens għal danni minħabba din il-miżura.
Il-Qorti tal-Ġustizzja ma tistax, permezz ta’ rikors għal kumpens, tannulla l-effetti
ġuridiċi ta’ deċiżjoni li ma ġietx annullata.
Għaldaqstant l-azzjoni tar-rikorrenti għandha għalhekk tiġi miċħuda bħala infondata.
Fuq l-ispejjeż
Skond l-Artikolu 69(2) tar-Regoli tal-Proċedura, il-parti li titlef il-kawża għandha
tbati l-ispejjeż.
Peress li r-rikorrenti tilfet il-kawża hija għandha tbati l-ispejjeż;
wara li rat l-atti tal-proċess;
wara li nstema’ l-Imħallef Relatur fir-rapport tiegħu;
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wara li nstemgħu l-partijiet u t-trattazzjonijiet tagħhom;
wara li nstema’ l-Avukat Ġenerali fil-konklużjonijiet tiegħu;
wara li rat it-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 173, l-Artikoli 176, 189 u 191, u t-tieni
paragrafu tal-Artikolu 215 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea;
wara li rat il-Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja, anness mat-Trattat li
jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea,
wara li rat ir-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej,
b’mod partikolari l-Artikolu 69(2) tiegħu;
Għal dawn il-motivi,
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA,
filwaqt li tiċħad kull talba oħra li hija kuntrarja jew iktar wiesgħa, taqta’ u tiddeċiedi:
1) Ir-rikors għal annullament huwa miċħud bħala inammissibbli;
2) Ir-rikors għal kumpens huwa miċħud bħala infondat;
3) Ir-rikorrenti għandha tbati l-ispejjeż.
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Donner
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DelvauxLecourt
RossiTrabucchi
Strauss

Mogħtija f ’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fil-15 ta’ Lulju 1963.
A. Van Houtte
Reġistratur 
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SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA
15 ta’ Lulju 1964 (*)
Fil-Kawża 6/64,
li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari, imressqa skond
l-Artikolu 177 tat-Trattat KEE mill-Giudice conciliatore di Milano, u intiża li tinkiseb
l-interpretazzjoni ta’ l-Artikoli 102, 93, 53 u 37 ta’ l-imsemmi Trattat fil-kawża
pendenti quddiem dik il-qorti,
Flaminio Costa
vs
Enel - Ente Nazionale Energia Elettrica impresa già della Edisonvolta
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA,
komposta minn A. M. Donner, President, Ch. L. Hammes u A. Trabucchi, Presidenti
ta’ Awla, L. Delvaux, R. Rossi, R. Lecourt (Relatur), W. Strauss, Imħallfin
Avukat Ġenerali: M. Lagrange,
Reġistratur: A. Van Houtte,
tagħti l-preżenti

(*) Lingwa tal-kawża: it-Taljan.
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Sentenza
Permezz ta’ digriet tas-16 ta’ Jannar 1964, debitament mibgħut lill-Qorti tal-Ġustizzja,
il-Giudice conciliatore di Milano, “wara li kkunsidra l-Artikolu 177 tat-Trattat tal-25
ta’ Marzu 1957 li jistabbilixxi l-KEE, inkorporat fil-liġi Taljana bil-Liġi Nru 1203 ta’
l-14 ta’ Ottubru 1957, u wara li kkunsidra l-allegazzjoni li l-Liġi Nru 1643 tas-6 ta’
Diċembru 1962 u d-digrieti presidenzjali maħruġa in eżekuzzjoni ta’ dik il-liġi jiksru
l-Artikoli 102, 93, 53 u 37 tat-Trattat imsemmi iktar ’il fuq”, issospenda l-proċeduri
u ordna li l-proċess jintbagħat lill-Qorti tal-Ġustizzja.
Fuq l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 177
Il-motiv ibbażat fuq il-mod li bih hija fformulata d-domanda
Qed isir l-ilment li l-intenzjoni wara d-domanda in kwistjoni kienet li tinkiseb, permezz
ta’ l-Artikolu 177, deċiżjoni dwar il-kompatibbiltà ta’ liġi nazzjonali mat-Trattat.
Mill-kliem ta’ dan l-artikolu, madankollu, il-qrati jew tribunali ta’ Stat Membru
li kontra d-deċiżjoni tagħhom, bħal f ’dan il-każ, ma jkun hemm ebda rimedju
ġudizzjarju, għandhom jirreferu l-kwistjoni lill-Qorti tal-Ġustizzja sabiex tkun tista’
tingħata deċiżjoni preliminari fuq l-“interpretazzjoni tat-Trattat” meta tali kwistjoni
titqajjem quddiemhom. Din id-dispożizzjoni la tagħti ġurisdizzjoni lill-Qorti talĠustizzja biex tapplika t-Trattat għal każ speċifiku u lanqas biex tiddeċiedi dwar ilvalidità ta’ dispożizzjoni ta’ liġi nazzjonali b’relazzjoni għat-Trattat, kif tista’ tagħmel
fil-kuntest ta’ l-Artikolu 169.
Madankollu, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha s-setgħa li tagħżel minn fost id-domandi
mhux ifformulati sewwa mill-qorti nazzjonali biss dawk id-domandi relatati ma’
interpretazzjoni tat-Trattat.
Konsegwentement għandha tingħata deċiżjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja mhux fuq
il-validità ta’ liġi Taljana b’relazzjoni għat-Trattat, iżda biss fuq l-interpretazzjoni
ta’ l-artikoli msemmija iktar ’il fuq fid-dawl tal-punti legali esposti mill-Giudice
conciliatore.
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Il-motiv ibbażat fuq l-assenza ta’ ħtieġa li tingħata interpretazzjoni
Qed isir l-ilment li l-qorti ta’ Milano talbet interpretazzjoni tat-Trattat li ma hijiex
meħtieġa għas-soluzzjoni tal-kawża quddiemha.
Peress li, madankollu, l-Artikolu 177 huwa bbażat fuq separazzjoni ċara tal-funzjonijiet
bejn il-qrati nazzjonali u l-Qorti tal-Ġustizzja, huwa la jawtorizza lil din ta’ l-aħħar
biex teżamina l-fatti tal-kawża u lanqas biex tistħarreġ il-motivazzjoni u l-iskop tattalba għal interpretazzjoni.
Il-motiv ibbażat fuq l-obbligu tal-qorti nazzjonali li tapplika l-liġi nazzjonali
Il-Gvern Taljan jissottometti li t-talba tal-Giudice conciliatore hija “assolutament
inammissibbli”, għar-raġuni li peress li l-qorti nazzjonali għandha l-obbligu li tapplika
l-liġi nazzjonali, hija ma tistax tagħmel użu mill-Artikolu 177.
B’kuntrast ma’ trattati internazzjonali normali, it-Trattat KEE ħoloq ordinament
ġuridiku tiegħu, integrat mas-sistema ġuridika ta’ l-Istati Membri mad-dħul fis-seħħ
tat-Trattat u li l-qrati tagħhom huma marbuta li japplikaw.
Fil-fatt, bil-ħolqien ta’ Komunità għal żmien illimitat, li għandha l-istituzzjonijiet tagħha,
il-personalità tagħha, il-kapaċità ġuridika tagħha, kapaċità ta’ rappreżentanza f’livell
internazzjonali u, b’mod iktar partikolari, setgħat reali li jitnisslu minn limitazzjoni ta’
kompetenza jew minn trasferiment ta’ setgħat ta’ l-Istati lill-Komunità, l-Istati Membri
llimitaw id-drittijiet sovrani tagħhom, għalkemm f’oqsma limitati, u b’hekk ħolqu corpus
ta’ liġijiet li huwa applikabbli kemm għaċ-ċittadini tagħhom kif ukoll għalihom stess.
Din l-integrazzjoni, fil-liġijiet ta’ kull Stat Membru, ta’ dispożizzjonijiet imnissla minn
sors Komunitarju, u iktar ġeneralment il-kliem u l-ispirtu tat-Trattat, jagħmluha
impossibli għall-Istati, bħala konsegwenza, li jagħtu preċedenza lil miżura unilaterali
u sussegwenti fuq ordinament ġuridiku aċċettat minnhom fuq bażi ta’ reċiproċità.
Miżura bħal din ma tistax għalhekk tiġi infurzata kontra dan l-ordinament ġuridiku.
Is-saħħa eżekuttiva tad-dritt Komunitarju ma tistax tvarja minn Stat wieħed għal ieħor
skond il-liġijiet nazzjonali sussegwenti, mingħajr ma tippreġudika l-ksib ta’ l-għanijiet
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tat-Trattat stabbiliti fl-Artikolu 5(2), u mingħajr ma tagħti lok għal diskriminazzjoni
pprojbita mill-Artikolu 7.
L-obbligi stipulati fit-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità ma jkunux inkundizzjonati,
imma sempliċement kontinġenti, jekk ikunu jistgħu jitqiegħdu fid-dubju minn atti
leġiżlattivi sussegwenti tal-firmatarji.
Kull meta t-Trattat jagħti lill-Istati d-dritt li jaġixxu unilateralment, jagħmel dan
b’dispożizzjonijiet ċari u preċiżi [bħal, per eżempju, fl-Artikoli 15, 93(3), 223, 224
u 225]. Min-naħa l-oħra, talbiet ta’ Stati Membri għal awtorizzazzjoni biex jidderogaw
mit-Trattat huma suġġetti għal proċeduri ta’ awtorizzazzjoni [per eżempju flArtikoli 8(4), 17(4), 25, 26, 73, it-tielet subparagrafu ta’ l-Artikolu 93(2) u 266] li jitilfu
l-iskop tagħhom li kieku l-Istati Membri jistgħu jirrinunzjaw għall-obbligi tagħhom
permezz ta’ liġi ordinarja.
Il-preminenza tad-dritt Komunitarju hija kkonfermata mill-Artikolu 189, li jgħid
li r-regolamenti “għandhom ikunu […] jorbtu” u għandhom ikunu “direttament
applikabbli f ’kull Stat Membru”.
Din id-dispożizzjoni, li ma hija suġġetta għal ebda riżerva, ma tkunx tagħmel sens
li kieku Stat ikun jista’ unilateralment iħassar l-effetti tagħha permezz ta’ miżura
leġiżlattiva li tkun tista’ tipprevali fuq id-dritt Komunitarju.
Minn dawn l-osservazzjonijiet isegwi li peress li hija mnissla minn sorsi indipendenti,
il-liġi li toħroġ mit-Trattat ma tistax, minħabba n-natura speċjali u oriġinali tagħha,
tkun suġġetta għal dispożizzjonijiet legali nazzjonali, indipendentement minn
kif ikunu fformulati, mingħajr ma tiġi mċaħħda min-natura Komunitarja tagħha
u mingħajr ma jitqajmu dubji dwar il-bażi legali tal-Komunità nnifisha.
It-trasferiment tad-drittijiet u l-obbligi li joħorġu mit-Trattat imwettaq mill-Istati, millordinament ġuridiku nazzjonali tagħhom favur l-ordinament ġuridiku Komunitarju,
iġib għaldaqstant miegħu limitazzjoni permanenti tad-drittijiet sovrani tagħhom,
li kontra tagħha att unilaterali sussegwenti li jkun inkompatibbli mal-kunċett ta’
Komunità ma jistax jipprevali. Konsegwentement l-Artikolu 177 għandu jiġi applikat,
minkejja kull liġi nazzjonali, fil-każ li titqajjem kwistjoni ta’ interpretazzjoni tat-Trattat.
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Id-domandi magħmula mill-Giudice conciliatore rigward l-Artikoli 102, 93, 53
u 37 huma diretti biex jiġi ddikjarat l-ewwel nett jekk dawn id-dispożizzjonijiet
jipproduċux effetti diretti u jekk joħolqux drittijiet individwali li qrati nazzjonali
għandhom jipproteġu, u, fil-każ ta’ tweġiba affermattiva, x’inhi t-tifsira tagħhom.
Fuq l-interpretazzjoni ta’ l-Artikolu 102
L-Artikolu 102 jipprovdi li, jekk “ikollu raġuni għax jibża’” li dispożizzjoni leġiżlattiva
tista’ toħloq “nuqqas ta’ bilanċ [distorsjoni]”, l-Istat Membru li jkun irid jipproċedi
biha għandu “jikkonsulta l-Kummissjoni”; il-Kummissjoni tista’ tirrakkomanda lillIstati l-adozzjoni ta’ miżuri xierqa biex tiġi evitata l-imsemmija distorsjoni.
Dan l-artikolu, li jaqa’ taħt il-kapitolu dwar “Approssimazzjoni ta’ liġijiet”, huwa intiż
li jipprevjeni li jiżdiedu d-differenzi bejn il-leġiżlazzjonijiet nazzjonali, fir-rigward ta’
l-għanijiet tat-Trattat.
Permezz ta’ din id-dispożizzjoni, l-Istati Membri llimitaw il-libertà tagħhom
ta’ inizjattiva billi aċċettaw li jissuġġettaw ruħhom għal proċedura xierqa ta’
konsultazzjoni. Billi ntrabtu mingħajr ambigwità għal konsultazzjoni bil-quddiem
mal-Kummissjoni f ’dawk il-każijiet kollha fejn l-abbozzi leġiżlattivi tagħhom jistgħu
joħolqu riskju, minkejja li jkun żgħir, ta’ distorsjoni possibbli, l-Istati ntrabtu b’obbligu
lejn il-Komunità, li jorbothom bħala Stati, iżda li ma joħloqx drittijiet individwali li
l-qrati nazzjonali għandhom jipproteġu.
Min-naħa tagħha, il-Kummissjoni hija marbuta li tiżgura li d-dispożizzjonijiet ta’
dan l-artikolu jiġu osservati, imma dan l-obbligu ma jagħtix lill-individwi d-dritt li
jallegaw, fil-kuntest tad-dritt Komunitarju u permezz ta’ l-Artikolu 177, in-nuqqas
ta’ l-Istat ikkonċernat li jwettaq uħud mill-obbligi tiegħu jew il-ksur ta’ dmirijiet minnaħa tal-Kummissjoni.
Fuq l-interpretazzjoni ta’ l-Artikolu 93
Skond l-Artikolu 93(1) u (2), il-Kummissjoni, b’kooperazzjoni ma’ l-Istati Membri,
għandha “teżamina kostantement […] is-sistemi kollha ta’ għajnuna li jeżistu f ’dawk
l-Istati” bil-għan li jiġu adottati miżuri xierqa meħtieġa għall-funzjonament tas-suq
komuni.
239

MALTA U L-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-UNJONI EWROPEA

Skond l-Artikolu 93(3), il-Kummissjoni għandha tiġi informata, fil-ħin, dwar kull
proġett biex tiġi mogħtija jew modifikata għajnuna, u l-Istat Membru kkonċernat ma
jistax idaħħal fis-seħħ il-proġetti proposti tiegħu qabel ma tiġi kkompletata l-proċedura
Komunitarja, u, jekk ikun meħtieġ, il-proċedura quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.
Dawn id-dispożizzjonijiet, li jinsabu fis-sezzjoni tat-Trattat intitolata “Għajnuna
mill-Istati”, huma intiżi, minn naħa, li jeliminaw progressivament l-għajnuna
eżistenti u, min-naħa l-oħra, biex jevitaw li, fit-twettiq tal-politika interna ta’ dawn
l-Istati, tiddaħħal għajnuna ġdida “ta’ kwalunkwe forma” li x’aktarx, direttament
jew indirettament, tiffavorixxi lil ċerti impriżi jew prodotti b’mod kunsiderevoli, u li
tikkostitwixxi theddida, anki jekk potenzjali, ta’ distorsjoni tal-kompetizzjoni. Permezz
ta’ l-Artikolu 92, l-Istati Membri rrikonoxxew li tali għajnuna hija inkompatibbli massuq komuni u għalhekk impliċitament intrabtu li ma jagħtux iktar għajnuna, sakemm
ma taqax taħt id-derogi previsti fit-Trattat, iżda, permezz ta’ l-Artikolu 93, huma
ftiehmu biss li jissuġġettaw ruħhom għal proċeduri xierqa kemm biex tiġi abolita
l-għajnuna eżistenti, kif ukoll biex tingħata għajnuna ġdida.
Bil-fatt illi ntrabtu espressament li jinformaw lill-Kummissjoni “fil-ħin” bil-proġetti
ta’ għajnuna, u billi aċċettaw li jissuġġettaw ruħhom għall-proċeduri stabbiliti flArtikolu 93, l-Istati daħlu f ’obbligu mal-Komunità, li jorbothom bħala Stati iżda ma
joħloqx drittijiet individwali ħlief fil-każ ta’ l-aħħar dispożizzjoni ta’ l-Artikolu 93(3),
li ma għandux x’jaqsam mal-kwistjoni mqajma f ’din il-kawża.
Min-naħa tagħha, il-Kummissjoni hija marbuta li tiżgura li d-dispożizzjonijiet ta’
dan l-artikolu jiġu osservati, u hija meħtieġa, b’kooperazzjoni ma’ l-Istati Membri, li
teżamina kostantement is-sistemi eżistenti ta’ għajnuna. Madankollu, dan l-obbligu
ma jagħtix lill-individwi d-dritt li jallegaw, fil-kuntest tad-dritt Komunitarju u permezz
ta’ l-Artikolu 177, in-nuqqas ta’ l-Istat ikkonċernat li jwettaq uħud mill-obbligi tiegħu
jew il-ksur ta’ dmirijiet min-naħa tal-Kummissjoni.
Fuq l-interpretazzjoni ta’ l-Artikolu 53
Bl-Artikolu 53 l-Istati Membri jintrabtu li ma jdaħħlux restrizzjonijiet ġodda fuq iddritt ta’ stabbiliment fit-territorju tagħhom ta’ ċittadini ta’ Stati Membri oħra, ħlief kif
ipprovdut xort’oħra fit-Trattat. L-obbligu li b’hekk intrabtu bih l-Istati sempliċement
jammonta legalment għal dmir li ma jaġixxux, li la huwa suġġett għal ebda kundizzjoni
u lanqas, f ’dak li jirrigwarda l-eżekuzzjoni jew l-effett tiegħu, għall-adozzjoni ta’ xi
miżura, jew mill-Istati jew mill-Kummissjoni.
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Għalhekk dan l-obbligu huwa sħiħ, legalment komplet u konsegwentement jista’
jipproduċi effetti diretti fir-relazzjonijiet bejn l-Istati Membri u l-individwi.
Din il-projbizzjoni espressa formalment, li daħlet fis-seħħ permezz tat-Trattat filKomunità kollha, u, b’hekk, saret parti integrali tas-sistema ġuridika ta’ l-Istati Membri,
tifforma parti mil-liġi tagħhom stess u taffettwa direttament liċ-ċittadini tagħhom, li
favorihom ħolqot drittijiet individwali li l-qrati nazzjonali għandhom jipproteġu.
L-interpretazzjoni ta’ l-Artikolu 53 li qed tintalab, teħtieġ li dan jiġi kkunsidrat fil-kuntest talkapitolu li jirrigwarda d-dritt ta’ stabbiliment li fih jinsab. Wara li jipprovdi, fl-Artikolu 52,
għall-abolizzjoni progressiva tar-“restrizzjonijiet għal-libertà ta’ l-istabbiliment ta’ ċittadini
ta’ Stat Membru fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor”, dan il-kapitolu, fl-Artikolu 53,
jipprovdi wkoll li dawn l-Istati ma għandhomx jintroduċu “restrizzjonijiet ġodda għallistabbiliment fit-territorju tagħhom taċ-ċittadini ta’ Stati Membri oħra”.
Il-kwistjoni għalhekk hija, taħt liema kundizzjonijiet iċ-ċittadini ta’ Stati Membri oħra
għandhom dritt ta’ stabbiliment. Din hija ttrattata fl-Artikolu 52(2), fejn jingħad li l-libertà
ta’ stabbiliment tinkludi d-dritt li jinbdew u jkunu eżerċitati attivitajiet bħala persuni
li jaħdmu għal rashom u li jiġu kkostitwiti u mmexxija impriżi “taħt il-kondizzjonijiet
stipulati fil-liġijiet tal-pajjiż ta’ l-istabbiliment, għaċ-ċittadini tiegħu stess”.
Għaldaqstant, l-Artikolu 53 ikun ġie osservat sakemm l-ebda miżura ġdida ma
tissuġġetta l-istabbiliment ta’ ċittadini ta’ Stati Membri oħra għal regoli iktar stretti
minn dawk li japplikaw għaċ-ċittadini tal-pajjiż ta’ stabbiliment, indipendentement
mis-sistema legali li tirregola l-impriżi.
Fuq l-interpretazzjoni ta’ l-Artikolu 37
L-Artikolu 37(1) jipprovdi li Stati Membri għandhom progressivament jadattaw il“monopolji nazzjonali ta’ xorta kummerċjali” sabiex jiġi żgurat li ebda diskriminazzjoni
li tirrigwarda l-kundizzjonijiet ta’ provvista u marketing ta’ prodotti ma tkun teżisti
bejn iċ-ċittadini ta’ l-Istati Membri. Skond l-Artikolu 37(2), l-Istati Membri għandhom
l-obbligu li ma jeħdux miżuri ġodda li jmorru kontra din id-dispożizzjoni.
B’dan il-mod, l-Istati Membri ntrabtu b’obbligu doppju: l-ewwel nett, wieħed attiv
li bih il-monopolji nazzjonali tagħhom jiġu adattati, u t-tieni nett, wieħed passiv li
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bih jiġu evitati miżuri ġodda. L-interpretazzjoni mitluba tirrigwarda t-tieni obbligu
flimkien ma’ xi aspetti ta’ dak ta’ l-ewwel li huma meħtieġa għal din l-interpretazzjoni.
L-Artikolu 37(2) fih projbizzjoni assoluta: mhux obbligu li wieħed jagħmel xi ħaġa
iżda obbligu li wieħed ma jagħmilx xi ħaġa. Dan l-obbligu ma huwiex marbut ma’ xi
riżerva li l-implementazzjoni tiegħu hija suġġetta għal xi att pożittiv ta’ liġi nazzjonali.
Din il-projbizzjoni hija essenzjalment waħda li kapaċi tipproduċi effetti diretti firrelazzjonijiet legali bejn l-Istati Membri u ċ-ċittadini tagħhom.
Projbizzjoni espressa b’mod daqshekk formali, li daħlet fis-seħħ permezz tat-Trattat
fil-Komunità kollha, u b’hekk saret parti integrali tas-sistema legali ta’ l-Istati Membri,
tifforma parti mil-liġi tagħhom stess u taffettwa direttament liċ-ċittadini tagħhom, li
favorihom ħolqot drittijiet individwali li qrati nazzjonali għandhom jipproteġu.
Minħabba l-kumplessità tal-kliem ta’ l-Artikolu 37 u l-fatt li l-Artikoli 37(1) u 37(2)
jirkbu fuq xulxin, l-interpretazzjoni mitluba tagħmilha neċessarja li dawn jiġu
eżaminati bħala parti mill-kapitolu li fih jinsabu. Dan il-kapitolu jittratta “It-tneħħija
ta’ restrizzjonijiet kwantitattivi bejn Stati Membri”.
L-għan tar-riferiment fl-Artikolu 37(2) għall-“prinċipji stipulati fil-paragrafu 1” huwa
għalhekk li jipprevjeni li tiddaħħal “diskriminazzjoni [ġdida] bejn iċ-ċittadini ta’ l-Istati
Membri” li tirrigwarda “il-kondizzjonijiet ta’ provvista jew marketing ta’ prodotti”.
Wara li speċifika l-għan b’dan il-mod, l-Artikolu 37(1) jindika, sabiex jipprojbixxihom,
il-metodi li bihom dan l-għan jista’ jiġi mxejjen.
Għalhekk, permezz tar-riferiment fl-Artikolu 37(2), il-monopolji jew korpi ġodda
speċifikati fl-Artikolu 37(1) huma pprojbiti sa fejn dawn għandhom it-tendenza li
jintroduċu każijiet ġodda ta’ diskriminazzjoni rigward il-kundizzjonijiet ta’ provvista
jew marketing ta’ prodotti. Għaldaqstant, il-qorti li quddiemha tkun qed tinstema’
l-kawża prinċipali għandha l-ewwel nett teżamina jekk dan l-għan ikunx effettivament
qed jiġi mfixkel, jiġifieri jekk xi diskriminazzjoni ġdida bejn iċ-ċittadini ta’ l-Istati
Membri rigward il-kundizzjonijiet ta’ provvista jew marketing ta’ prodotti tirriżultax
mill-miżura nnifisha li tkun in kwistjoni, jew hijiex ser tkun il-konsegwenza tagħha.
Għandhom jiġu kkunsidrati wkoll il-mezzi indikati fl-Artikolu 37(1). Dan ma jwaqqafx
il-ħolqien tal-monopolji nazzjonali kollha, imma sempliċement dawk “ta’ xorta
kummerċjali”, u dan biss sa fejn dawn għandhom it-tendenza li jintroduċu l-każijiet
ta’ diskriminazzoni msemmija. Biex jaqgħu taħt din il-projbizzjoni, il-monopolji
nazzjonali u l-korpi in kwistjoni għandhom, l-ewwel nett, ikollhom bħala l-għan
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tagħhom tranżazzjonijiet li jirrigwardaw prodott kummerċjali li jista’ jkun is-suġġett
ta’ kompetizzjoni u kummerċ bejn Stati Membri, u t-tieni nett, ikollhom rwol effettiv
f ’dan il-kummerċ.
Hija l-qorti li quddiemha tkun qed tinstema’ l-kawża prinċipali li għandha teżamina
f ’kull każ jekk l-attività ekonomika kkonċernata għandhiex x’taqsam ma’ tali prodott
li, bis-saħħa tan-natura tiegħu u tar-rekwiżiti tekniċi jew internazzjonali li għalihom
ikun suġġett, ikun kapaċi jkollu tali rwol fl-importazzjonijiet jew l-esportazzjonijiet
bejn ċittadini ta’ l-Istati Membri.
Fuq l-ispejjeż
L-ispejjeż sostnuti mill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej u mill-Gvern Taljan
biex jippreżentaw l-osservazzjonijiet tagħhom lill-Qorti tal-Ġustizzja, ma jistgħux
jitħallsu lura; f ’dan il-każ il-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża
pendenti quddiem il-Giudice conciliatore ta’ Milano, in-natura ta’ kwistjoni mqajma
quddiem din il-qorti: hija din il-qorti li għandha tiddeċiedi dwar l-ispejjeż.
Għal dawn il-motivi,
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA,
fuq it-talba ta’ l-inammissibbiltà bbażata fuq l-Artikolu 177 taqta’ u tiddeċiedi,
Billi miżura unilaterali sussegwenti ma tistax tiġi infurzata kontra d-dritt
Komunitarju, id-domandi magħmula mill-Giudice conciliatore di Milano skond
l-Artikolu 177 huma ammissibbli sa fejn għandhom x’jaqsmu, f’dan il-każ, ma’
l-interpretazzjoni ta’ dispożizzjonijiet tat-Trattat KEE,
taqta’ u tiddeċiedi wkoll li:
1) L-Artikolu 102 ma jinkludi ebda dispożizzjoni li tista’ toħloq drittijiet
individwali li l-qrati nazzjonali għandhom jipproteġu;
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2) Dawk is-siltiet individwali ta’ l-Artikolu 93 li magħhom għandha
x’taqsam id-domanda, lanqas ma jinkludu tali dispożizzjoni;
3) L-Artikolu 53 jikkostitwixxi regola Komunitarja kapaċi li toħloq drittijiet
individwali li l-qrati nazzjonali għandhom jipproteġu. Dan jipprojbixxi
kull miżura ġdida li jkollha bħala għan li tissuġġetta l-istabbiliment ta’
ċittadini ta’ Stati Membri oħra għal regoli iktar stretti minn dawk li
japplikaw għaċ-ċittadini tal-pajjiż ta’ stabbiliment, indipendentement
mis-sistema legali li tirregola l-impriżi.
4) L-Artikolu 37(2) jikkostitwixxi fid-dispożizzjonijiet kollha tiegħu regola
ta’ dritt Komunitarju kapaċi li toħloq drittijiet individwali li l-qrati
nazzjonali għandhom jipproteġu.
Fil-kuntest tad-domanda magħmula, dawn id-dispożizzjonijiet għandhom bħala
l-għan tagħhom il-projbizzjoni ta’ miżuri ġodda li jmorru kontra l-prinċipji
stipulati fl-Artikolu 37(1), jiġifieri kull miżura li għandha bħala l-għan jew
l-effett tagħha diskriminazzjoni ġdida bejn iċ-ċittadini ta’ l-Istati Membri f’dak
li għandu x’jaqsam mal-kundizzjonijiet ta’ provvista u marketing ta’ prodotti,
permezz ta’ monopolji jew korpi li għandhom, l-ewwel nett, ikollhom bħala
l-għan tagħhom tranżazzjonijiet li jirrigwardaw prodott kummerċjali kapaċi li
jkun is-suġġett ta’ kompetizzjoni u kummerċ bejn Stati Membri, u t-tieni nett
ikollhom rwol effettiv f’dan il-kummerċ;
u tiddeċiedi wkoll li:
Id-deċiżjoni dwar l-ispejjeż ta’ din l-istanza hija f’idejn il-Giudice conciliatore
di Milano.
Donner

HammesTrabucchi

Delvaux

RossiLecourt
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Mogħtija f ’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fil-15 ta’ Lulju 1964.
A. Van Houtte
A. M. Donner
ReġistraturPresident
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SENTENZA TAL-QORTI TAL-GUSTIZZJA
31 ta’ Marzu 1971 (*)
“Ftehim Ewropew dwar Trasport fuq it-Toroq”
Fil-Kawża 22/70,
li għandha bħala suġġett rikors għall-annullament tad-deliberazzjoni tal-Kunsill
ta’ l-20 ta’ Marzu 1970, dwar in-negozjar u l-konklużjoni, mill-Istati Membri talKomunità, fil-kuntest tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għallEwropa, tal-Ftehim Ewropew li jikkonċerna x-xogħol ta’ ekwipaġġi ta’ vetturi involuti
fit-trasport internazzjonali fuq it-toroq,
Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, irrappreżentata minn Gerald Olivier,
Assistent Direttur Ġenerali tad-dipartiment legali tagħha, bħala aġent, b’indirizz
għan-notifika fil-Lussemburgu fl-uffiċċju tal-konsulent legali tagħha, Emile Reuter, 4
Boulevard Royal,
rikorrenti,
vs
Il-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej, irrappreżentat minn Ernst Wohlfart, konsulent
legali għall-Kunsill u Direttur-Ġenerali tas-Segretarjat-Ġenerali, bħala aġent, assistit
minn Jean-Pierre Puissochet, Direttur tas-Segretarjat-Ġenerali tal-Kunsill, b’indirizz
għan-notifika fil-Lussemburgu fl-uffiċċju ta’ J. N. Van Den Houten, direttur taddipartiment legali tal-Bank Ewropew ta’ l-Investiment, 2 Place de Metz,
konvenut,

(*) Lingwa tal-kawża: il-Franċiż.
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IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA,
komposta minn R. Lecourt, President, A. M. Donner u A. Trabucchi, Presidenti
ta’ Awla, R. Monaco, J. Mertens De Wilmars, P. Pescatore (Relatur) u H. Kutscher,
Imħallfin,
Avukat Ġenerali: A. Dutheillet de Lamothe,
Reġistratur: A. Van Houtte,
tagħti l-preżenti
Sentenza
1

Permezz ta’ rikors ippreżentat fid-19 ta’ Mejju 1970, il-Kummissjoni talKomunitajiet Ewropej talbet l-annullament tad-deliberazzjoni tal-Kunsill ta’
l-20 ta’ Marzu 1970 dwar in-negozjar u l-konklużjoni, mill-Istati Membri talKomunità, fil-kuntest tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għallEwropa, tal-Ftehim Ewropew li jikkonċerna x-xogħol ta’ ekwipaġġi ta’ vetturi
involuti fit-trasport internazzjonali fuq it-toroq (AETR).

2

Bħala eċċezzjoni preliminari, il-Kunsill eċċepixxa li r-rikors huwa inammissibbli
minħabba li d-deliberazzjoni in kwistjoni ma hijiex att li l-legalità tiegħu tista’
tkun is-suġġett ta’ eżami skond l-ewwel paragrafu ta’ l-Artikolu 173 tat-Trattat.

3

Biex tittieħed deċiżjoni dwar dan il-punt, l-ewwel nett għandu jiġi ddeterminat
liema awtorità kienet, fid-data relevanti, kompetenti li tinnegozja u tikkonkludi
l-AETR.

4

Il-portata ġuridika ta’ din id-deliberazzjoni tinbidel skond jekk din titqiesx
li tikkostitwixxi l-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija lill-Komunità, jew, jekk
titqiesx li tikkostitwixxi affermazzjoni ta’ koordinament, mill-Istati Membri, ta’
l-eżerċizzju tas-setgħat tagħhom li żammew.
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5

Sabiex tingħata deċiżjoni dwar l-eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà, għalhekk, huwa
meħtieġ li l-ewwel nett jiġi ddeterminat jekk, fid-data tad-deliberazzjoni in
kwistjoni, il-kompetenza li jiġi nnegozjat u konkluż l-AETR kinitx tal-Komunità
jew ta’ l-Istati Membri.

1 - Fuq il-kwistjoni preliminari
6

Il-Kummissjoni ssostni li l-Artikolu 75 tat-Trattat, li ta lill-Komunità s-setgħat
iddefiniti f ’termini wiesgħa bil-għan li tkun tista’ tiġi implementata l-politika
komuni tat-trasport, għandu japplika kemm għar-relazzjonijiet barranin kif
ukoll għal miżuri interni fil-qasam ikkunsidrat.

7

Hija ssostni li l-effett sħiħ ta’ din id-dispożizzjoni jkun kompromess jekk issetgħat li hija tipprovdi, b’mod partikolari dak li tieħu “kull disposizzjoni oħra
opportuna”, skond it-tifsira tal-paragrafu (1)(c) ta’ l-artikolu ċċitat, ma jestendux
għall-konklużjoni ta’ ftehim ma’ pajjiżi terzi.

8

Anki jekk, kif inhu argumentat, din is-setgħa ma kinitx oriġinarjament tkopri
l-qasam kollu tat-trasport, hija kellha t-tendenza li ssir ġenerali u esklużiva kif
u meta l-politika komuni tiġi implementata f ’dan il-qasam.

9

Il-Kunsill, min-naħa tiegħu, isostni li ladarba l-Komunità għandha biss is-setgħat
li ngħataw lilha, awtorità biex tidħol fi ftehim ma’ pajjiżi terzi ma tistax tkun
assunta fin-nuqqas ta’ dispożizzjoni espliċita fit-Trattat.

10

B’mod iktar partikolari, l-Artikolu 75 jirrigwarda biss il-miżuri interni talKomunità, u ma jistax jiġi interpretat bħala li jawtorizza l-konklużjoni ta’ ftehim
internazzjonali.

11

Anki li kieku kien mod ieħor, awtorità bħal din ma tistax tkun ġenerali u esklużiva,
imma l-iktar l-iktar tista’ tkun konkorrenti ma’ dik ta’ l-Istati Membri.

12

Fl-assenza ta’ dispożizzjonijiet speċifiċi tat-Trattat li jirrigwardaw in-negozjar
u l-konklużjoni ta’ ftehim internazzjonali fil-qasam tal-politika tat-trasport kategorija li fiha, essenzjalment, jidħol l-AETR - wieħed għandu jirreferi
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għas-sistema ġenerali tad-dritt Komunitarju fil-qasam tar-relazzjonijiet ma’
pajjiżi terzi.
13

L-Artikolu 210 jipprovdi li “Il-Komunità għandha personalità ġuridika”.

14

Din id-dispożizzjoni, imqiegħda fil-bidu tas-sitt parti tat-Trattat, iddedikata
għal “Dispożizzjonijiet ġenerali u konklużivi”, tfisser li fir-relazzjonijiet barranin
tagħha, il-Komunità tgawdi mill-kapaċità li tistabbilixxi rabtiet kuntrattwali ma’
pajjiżi terzi fl-oqsma kollha ta’ l-għanijiet iddefiniti fl-ewwel parti tat-Trattat, li
s-sitt parti tissupplimenta.

15

Sabiex tiġi ddeterminata, f ’każ partikolari, l-awtorità tal-Komunità biex tidħol
fi ftehim internazzjonali, wieħed għandu jikkunsidra kemm is-sistema sħiħa tatTrattat kif ukoll id-dispożizzjonijiet sostantivi tiegħu.

16

Tali awtorità tirriżulta mhux biss minn attribuzzjoni espliċita mit-Trattat - kif
inhu l-każ ta’ l-Artikoli 113 u 114 għal ftehim dwar tariffi u dwar kummerċ u ta’
l-Artikolu 238 għal ftehim ta’ assoċjazzjoni - imma tista’ tinsilet ukoll minn
dispożizzjonijiet oħra tat-Trattat u minn miżuri adottati, fil-kuntest ta’ dawn iddispożizzjonijiet, mill-istituzzjonijiet tal-Komunità.

17

Partikolarment, kull darba li l-Komunità, bil-għan li timplementa politika
komuni kif maħsuba fit-Trattat, tadotta dispożizzjonijiet li jipprovdu regoli
komuni, indipendentement mill-għamla li jistgħu jieħdu, l-Istati Membri ma
jkollhomx iktar id-dritt, billi jaġixxu individwalment jew anki kollettivament, li
jidħlu għal obbligi ma’ pajjiżi terzi li jaffettwaw dawk ir-regoli.

18

Fil-fatt, kif u meta dawn ir-regoli komuni jiġu adottati, il-Komunità biss tkun
tista’ tassumi u twettaq l-obbligi kuntrattwali lejn pajjiżi terzi li jaffettwaw ilkamp ta’ applikazzjoni kollu ta’ l-ordinament ġuridiku Komunitarju.

19

Għaldaqstant, fl-implementazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat, issistema tal-miżuri interni tal-Komunità ma tistax tkun separata minn dik tarrelazzjonijiet barranin.
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20

Skond l-Artikolu 3(e), l-introduzzjoni ta’ politika komuni fil-qasam tat-trasport
hija speċifikament imsemmija fost l-għanijiet tal-Komunità.

21

Skond l-Artikolu 5, l-Istati Membri għandhom, minn naħa, jieħdu l-miżuri
kollha xierqa biex jiżguraw it-twettiq ta’ l-obbligi li joriġinaw mit-Trattat jew li
jirriżultaw minn azzjoni ta’ l-istituzzjonijiet u, min-naħa l-oħra, ma għandhom
jieħdu ebda miżura li tkun tista’ tfixkel ir-realizzazzjoni ta’ l-għanijiet tat-Trattat.

22

Jekk dawn iż-żewġ dispożizzjonijiet jinqraw flimkien, jirriżulta li sa fejn regoli
tal-Komunità jkunu adottati għar-realizzazzjoni ta’ l-għanijiet tat-Trattat, l-Istati
Membri ma jistgħux, barra mill-qafas ta’ l-istituzzjonijiet tal-Komunità, jassumu
obbligi li jistgħu jaffettwaw dawn ir-regoli jew li jistgħu jibdlu l-portata tagħhom.

23

Skond l-Artikolu 74, l-għanijiet tat-Trattat fl-oqsma tat-trasport għandhom
ikunu segwiti fil-qafas ta’ politika komuni.

24

Għal danil-għan, l-Artikolu 75(1) jinkariga lill-Kunsill biex jistabbilixxi regoli
komuni u biex jieħu “kull dispożizzjoni oħra opportuna”.

25

Skond it-termini tal-paragrafu (a) ta’ l-istess dispożizzjoni, dawn ir-regoli komuni
huma applikabbli “għat-trasport internazzjonali minn jew għat-territorju ta’ Stat
Membru jew għaddej mit-territorju ta’ wieħed jew aktar mill-Istati Membri”.

26

Din id-dispożizzjoni tikkonċerna wkoll, għall-parti tal-vjaġġ li sseħħ fit-territorju
tal-Komunità, it-trasport minn u lejn pajjiżi terzi.

27

Għalhekk hija tassumi li l-kompetenza tal-Komunità testendi għal relazzjonijiet
li joriġinaw mil-liġi internazzjonali, u għalhekk timplika l-ħtieġa, fil-qasam in
kwistjoni, ta’ ftehim mal-pajjiżi terzi kkonċernati.

28

Għalkemm l-Artikoli 74 u 75 ma jagħtux espressament lill-Komunità awtorità biex
tidħol fi ftehim internazzjonali, l-adozzjoni, fil-25 ta’ Marzu 1969, tar-Regolament
tal-Kunsill Nru 543/69 dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet soċjali
fil-qasam tat-trasport fuq it-toroq (ĠU L 77, p. 49) kellu madankollu l-effett
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neċessarju li jagħti lill-Komunità l-kompetenza biex tidħol fi ftehim ma’ pajjiżi terzi
li jirrigwardaw is-suġġett irregolat mill-istess regolament.
29

Din l-attribuzzjoni ta’ kompetenza hija iktar minn hekk irrikonoxxuta espressament
mill-Artikolu 3 ta’ l-imsemmi regolament li jipprovdi li “l-Komunità għandha
tidħol f’negozjati ma’ pajjiżi terzi li jistgħu jkunu meħtieġa għall-implementazzjoni
ta’ dan ir-regolament” [traduzzjoni mhux uffiċjali].

30

Peress li s-suġġett ta’ l-AETR jaqa’ taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament
Nru 543/69, il-Komunità kellha l-kompetenza li tinnegozja u li tikkonkludi
l-ftehim in kwistjoni sa minn meta l-imsemmi regolament daħal fis-seħħ.

31

Din il-kompetenza tal-Komunità teskludi l-possibbiltà ta’ kompetenza
konkorrenti ta’ l-Istati Membri, peress li kull pass meħud barra mill-qafas ta’
l-istituzzjonijiet tal-Komunità jkun inkompatibbli ma’ l-unità tas-suq komuni
u ma’ l-applikazzjoni uniformi tad-dritt Komunitarju.

32

Il-kwistjoni ta’ l-ammissibbiltà għandha tiġi riżolta fid-dawl ta’ din il-pożizzjoni legali.

2 - Fuq l-ammissibbiltà tar-rikors
33

L-ammissibbiltà tar-rikors hija kkontestata mill-Kunsill permezz ta’ diversi
motivi, ibbażati fuq in-natura tad-deliberazzjoni in kwistjoni, u sussidjarjament,
fuq in-nuqqas ta’ interess tal-Kummissjoni fil-materja, fuq l-attitudni preċedenti
ta’ din ta’ l-aħħar, u fuq il-fatt li r-rikors kien tardiv.

(A) Motiv ibbażat fuq in-natura tad-deliberazzjoni ta’ l-20 ta’ Marzu 1970
34

Il-Kunsill isostni li d-deliberazzjoni ta’ l-20 ta’ Marzu 1970 ma tikkostitwixxix
att, skond it-tifsira ta’ l-ewwel sentenza ta’ l-ewwel paragrafu ta’ l-Artikolu 173,
li l-legalità tiegħu tista’ tiġi kkontestata.

35

Fil-fatt, din id-deliberazzjoni, la fl-għamla tagħha u lanqas fil-għan jew fil-kontenut
tagħha, ma hija regolament, deċiżjoni jew direttiva skond l-Artikolu 189.
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36

Fir-realtà din ma kienet xejn ħlief konċentrazzjoni politika bejn l-Istati Membri
fil-qafas tal-Kunsill li, bħala tali, ma ħolqot l-ebda dritt, ma imponiet l-ebda
obbligu u ma mmodifikat l-ebda pożizzjoni legali.

37

Din id-definizzjoni hija ta’ importanza iktar partikolari minħabba li fil-każ ta’
kwistjoni bejn l-istituzzjonijiet, l-ammissibbiltà għandha tkun evalwata b’mod
partikolarment rigoruż.

38

Skond l-Artikolu 173, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha l-missjoni li tistħarreġ il-legalità
“ta’ atti tal-Kunsill [...] iżda mhux tar-rakkomandazzjonijiet jew tal-opinjonijiet”.

39

Peress li huma esklużi biss mill-iskop ta’ rikors għal annullament, miftuħ għall-Istati
Membri u għall-istituzzjonijiet, ir-“rakkomandazzjonijiet jew [l-]opinjonijiet” - li
skond l-aħħar paragrafu ta’ l-Artikolu 189 ma humiex vinkolanti - l-Artikolu 173
jittratta bħala atti li jistgħu jiġu kkontestati quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja l-miżuri
kollha adottati mill-istituzzjonijiet, li huma intiżi li jipproduċu effett ġuridiku.

40

L-għan ta’ dan ir-rikors huwa li jiżgura, kif jipprovdi l-Artikolu 164, l-osservanza
tal-liġi fl-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tat-Trattat.

41

Ikun kuntrarju għal dan il-għan li jiġu interpretati b’mod strett ir-rekwiżiti ta’
ammissibbiltà tar-rikors billi tiġi llimitata l-portata tiegħu sempliċement għallkategoriji ta’ miżuri kkontemplati fl-Artikolu 189.

42

Rikors għal annullament għandu għaldaqstant ikun disponibbli fir-rigward talmiżuri kollha adottati mill-istituzzjonijiet, indipendentement min-natura jew
l-għamla tagħhom, li għandhom l-għan li jipproduċu effett ġuridiku.

43

In-natura tad-deliberazzjoni in kwistjoni għandha tiġi ddeterminata fid-dawl ta’
dak li ntqal qabel.

44

Waqt il-laqgħa ta’ l-20 ta’ Marzu 1970, il-Kunsill, wara skambju ta’ opinjonijiet
bejn il-Membri tiegħu u r-rappreżentant tal-Kummissjoni, wasal għal numru ta’
“konklużjonijiet” dwar l-attitudni li għandha tittieħed mill-gvernijiet ta’ l-Istati
Membri fin-negozjati deċiżivi dwar l-AETR.
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45

Din id-deliberazzjoni kienet tirrigwarda essenzjalment l-għan tan-negozjati
u l-proċedura tan-negozjati.

46

F’dak li jirrigwarda l-għan li għandu jintlaħaq, il-Kunsill iddeċieda fuq pożizzjoni
ta’ negozjati bil-għan li jkun hemm adattament ta’ l-AETR għad-dispożizzjonijiet
tar-Regolament tal-Komunità, ħlief għal ċerti derogi mir-Regolament, li kellhom
ikunu aċċettati mill-Komunità.

47

Wara li kkunsidra l-għan hekk stabbilit, il-Kunsill stieden lill-Kummissjoni biex
tressaqlu, fil-mument opportun u skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 75 tatTrattat, il-proposti meħtieġa sabiex jiġi emendat ir-Regolament Nru 543/69.

48

F’dak li jirrigwarda l-proċedura tan-negozjati, il-Kunsill iddeċieda, skond il-linji
ta’ kondotta adottati fil-laqgħat preċedenti tiegħu, li n-negozjati għandhom ikunu
mwettqa u konklużi mis-sitt Stati Membri, li kellhom isiru partijiet kontraenti ta’
l-AETR.

49

Matul in-negozjati u waqt il-konklużjoni tal-ftehim, l-Istati jkunu qed
jaġixxu b’azzjoni komuni u jkunu qed jikkoordinaw kontinwament ilpożizzjonijiet tagħhom skond il-proċedura normali f ’assoċjazzjoni mill-qrib
ma’ l-istituzzjonijiet Komunitarji, filwaqt li d-delegazzjoni ta’ l-Istat Membru li
għandu l-presidenza tal-Kunsill taġixxi bħala l-kelliem.

50

Ma jidhirx mill-minuti li l-Kummissjoni qajmet xi oġġezzjonijiet għaddefinizzjoni, mill-Kunsill, ta’ l-għan tan-negozjati.

51

Min-naħa l-oħra, din fil-fatt kienet għamlet riżerva espliċita rigward il-proċedura
tan-negozjati, billi ddikjarat li hija tikkunsidra l-pożizzjoni adottata mill-Kunsill
bħala mhux konformi mat-Trattat, u b’mod iktar partikolari ma’ l-Artikolu 228.

52

Mill-premess isegwi li d-deliberazzjoni tal-Kunsill kienet tittratta suġġett li jaqa’
taħt il-kompetenza tal-Komunità, u li għaldaqstant, l-Istati Membri ma setgħux
jaġixxu barra mill-qafas ta’ l-istituzzjonijiet komuni.
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53

Għalhekk jidher li, sa fejn tikkonċerna l-għan tan-negozjati kif iddefinit millKunsill, id-deliberazzjoni ta’ l-20 ta’ Marzu 1970 ma setgħatx kienet sempliċement
l-espressjoni jew il-konstatazzjoni ta’ koordinazzjoni volontarja, imma kellha
l-għan li tistabbilixxi linja ta’ kondotta li torbot kemm lill-istituzzjonijiet kif ukoll
lill-Istati Membri, intiża fl-aħħar nett li tiġi riflessa fil-kontenut tar-Regolament.

54

Fil-parti tal-konklużjonijiet tiegħu li tirrigwarda l-proċedura tan-negozjati,
il-Kunsill adotta dispożizzjonijiet li setgħu jidderogaw f ’ċerti ċirkustanzi millproċedura prevista fit-Trattat għal dak li jikkonċerna n-negozjati ma’ pajjiżi terzi
u l-konklużjoni ta’ ftehim.

55

Għalhekk, id-deliberazzjoni ta’ l-20 ta’ Marzu 1970 kellha effetti ġuridiċi preċiżi
kemm fuq ir-relazzjonijiet bejn il-Komunità u l-Istati Membri kif ukoll fuq irrelazzjonijiet bejn l-istituzzjonijiet.

(b) Motivi sussidjarji dwar l-ammissibbiltà
56

Il-Kunsill isostni li l-analiżi tal-konsegwenzi li jista’ jkun hemm bl-annullament
tad-deliberazzjoni ta’ l-20 ta’ Marzu 1970, tikkonferma t-teżi li din iddeliberazzjoni kienet nieqsa minn kull effett ġuridiku.

57

Tali annullament jikkanċella l-konstatazzjoni ta’ koordinazzjoni bejn l-Istati
Membri, imma ma jaffettwax la r-realtà ta’ din il-koordinazzjoni u lanqas
l-azzjoni sussegwenti ta’ dawn l-Istati fil-kuntest tan-negozjati dwar l-AETR.

58

Għaldaqstant, l-azzjoni tal-Kummissjoni, peress li ma tistax tilħaq l-għan tagħha,
hija nieqsa minn interess.

59

Skond l-Artikolu 174, “Jekk l-azzjoni tkun fondata, il-Qorti tal-Ġustizzja
għandha tiddikjara [l-att] in kwistjoni bħala [null]”.

60

Jekk dan ikun il-każ, id-deliberazzjoni tal-Kunsill jkollha titqies li hija ineżistenti sa fejn
kienet annullata mill-Qorti tal-Ġustizzja u l-partijiet fil-kawża jkollhom jitqiegħdu lura
fis-sitwazzjoni oriġinali tagħhom, u jkollhom jikkunsidraw mill-ġdid il-kwistjonijiet in
kwistjoni sabiex isibu soluzzjoni għalihom skond id-dritt Komunitarju.
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61

Għaldaqstant l-interess tal-Kummissjoni li ssegwi l-azzjoni tagħha ma jistax jiġi
kkontestat.

62

Il-Kunsill jerġa’ jsostni li l-Kummissjoni ma għandhiex iktar id-dritt li taġixxi,
minħabba li l-Kummissjoni nnifisha hija responsabbli għas-sitwazzjoni in
kwistjoni, peress li hija kienet naqset milli tieħu, fil-mument opportun, il-miżuri
neċessarji sabiex tippermetti li s-setgħat tal-Komunità jiġu eżerċitati, billi
tissottometti proposti addatti lill-Kunsill.

63

Peress li l-kwistjonijiet imressqa quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja mill-Kummissjoni
jikkonċernaw l-istruttura istituzzjonali tal-Komunità, l-ammissibbiltà tar-rikors
ma tistax tkun tiddependi fuq ommissjonijiet jew żbalji preċedenti tar-rikorrent.

64

Barra minn hekk, l-evalwazzjoni ta’ l-eċċezzjonijiet imqajma mill-Kunsill taqa’
taħt l-eżami tal-mertu tal-kawża.

65

Finalment, il-Kunsill jallega li r-rikors huwa tardiv, abbażi tal-fatt li
d-deliberazzjoni ta’ l-20 ta’ Marzu 1970 ma għamlet xejn ħlief iddikjarat millġdid il-prinċipji stabbiliti fil-laqgħat preċedenti tal-Kunsill, li l-aħħar waħda
minnhom seħħet fis-17 u fit-18 ta’ Marzu 1969.

66

Madankollu d-deliberazzjoni ta’ l-20 ta’ Marzu 1970 ma tistax titqies li
hija sempliċement konferma tad-deliberazzjonijiet preċedenti, minħabba
li r-Regolament Nru 543/69 tal-25 ta’ Marzu 1960 biddel b’mod deċiżiv
l-allokazzjoni tal-kompetenzi bejn il-Komunità u l-Istati Membri għal dak li
jikkonċerna s-suġġett innifsu tan-negozjati.

67

Għal dawn ir-raġunijiet kollha, ir-rikors huwa ammissibbli.

3 - Fuq il-mertu tal-kawża
68

Essenzjalment, il-Kummissjoni tikkontesta l-validità tad-deliberazzjoni ta’ l-20
ta’ Marzu 1970 għar-raġuni li din kienet tinvolvi l-ksur tad-dispożizzjonijiet tatTrattat, u b’mod iktar partikolari ta’ l-Artikoli 75, 228 u 235 għal dak li jikkonċerna
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d-distribuzzjoni ta’ setgħat bejn il-Kunsill u l-Kummissjoni, u konsegwentement,
id-drittijiet li l-Kummissjoni kellha teżerċita fin-negozjati dwar l-AETR.
(A) Motiv ibbażat fuq il-ksur ta’ l-Artikoli 75 u 228
69

Il-Kummissjoni ssostni li fid-dawl tal-kompetenza mogħtija lill-Komunità
permezz ta’ l-Artikolu 75, l-AETR kellu jiġi nnegozjat u konkluż mill-Komunità
skond il-proċedura Komunitarja kif iddefinita fl-Artikolu 228(1).

70

Għalkemm il-Kunsill jista’, bis-saħħa ta’ dawn id-dispożizzjonijiet, jiddeċiedi
f ’kull każ jekk ikunx prattiku li jikkonkludi ftehim ma’ pajjiżi terzi, huwa ma
għandux diskrezzjoni sabiex jiddeċiedi jekk jipproċedix permezz ta’ kanali intergovernattivi jew dawk tal-Komunità.

71

Billi ddeċieda li jipproċedi permezz ta’ kanali inter-governattivi, dan għamilha
impossibbli għall-Kummissjoni li twettaq id-dover tagħha li t-Trattat fdalha filkuntest tan-negozjati ma’ pajjiżi terzi.

72

Fl-assenza ta’ dispożizzjonijiet speċifiċi fit-Trattat li huma applikabbli għannegozjati u l-implementazzjoni tal-ftehim in kwistjoni, ir-regoli applikabbli
għandhom jinsiltu mill-artikoli kollha tat-Trattat li jirrigwardaw in-negozjati
magħmula dwar l-AETR.

73

Id-distribuzzjoni ta’ setgħat bejn l-istituzzjonijiet Komunitarji sabiex
jinnegozjaw u jimplementaw l-AETR għandha tiġi ddeterminata billi jittieħdu
in kunsiderazzjoni kemm id-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw il-politika komuni
tat-trasport kif ukoll dawk li jirregolaw il-konklużjoni ta’ ftehim mill-Komunità.

74

Skond l-Artikolu 75(1), huwa l-Kunsill, li jaġixxi fuq proposta mill-Kummissjoni,
u wara li jikkonsulta l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u l-Assemblea, li għandu
jipprovdi d-dispożizzjonijiet xierqa, sew jekk b’regolament jew b’mod ieħor,
għall-implementazzjoni tal-politika komuni tat-trasport.

75

Skond l-Artikolu 228(1), meta ftehim ikunu jridu jiġu konklużi ma’ pajjiż terz jew
numru ta’ pajjiżi terzi jew ma’ organizzazzjoni internazzjonali, dawn il-ftehim
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għandhom ikunu nnegozjati mill-Kummissjoni u konklużi mill-Kunsill, salv għal
xi kompetenzi iktar estensivi li setgħu ngħataw lill-Kummissjoni.
76

Sussidjarjament, ladarba n-negozjati seħħew taħt l-awspiċji tal-Kummissjoni
tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa, l-ewwel paragrafu ta’ l-Artikolu 116
għandu jittieħed in kunsiderazzjoni wkoll. Skond dan il-paragrafu, mit-tmiem
tal-perijodu tranżitorju ’l quddiem, l-Istati Membri ma għandhomx “jieħdu ħlief
azzjoni komuni fil-kwadru ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali ta’ karattru
ekonomiku”, l-implementazzjoni ta’ din l-azzjoni komuni għalhekk tkun filkompetenza tal-Kunsill, li jiddeċiedi abbażi tal-proposti tal-Kummissjoni.

77

Minn qari konġunt ta’ dawn id-dispożizzjonijiet, jirriżulta li, peress li dan
jirrigwarda suġġett li jaqa’ taħt politika komuni, l-Istati Membri kienu marbuta li
f ’kull każ jaġixxu b’mod konġunt sabiex jiddefendu l-interessi tal-Komunità.

78

Dan ir-rekwiżit ta’ azzjoni konġunta kien fil-fatt osservat fid-deliberazzjoni ta’
l-20 ta’ Marzu 1970, li ma tistax tagħti lok għal xi kritika f ’dan ir-rigward.

79

Barra minn hekk, isegwi minn dawn id-dispożizzjonijiet kollha, u b’mod
partikolari mill-Artikolu 228(1), li d-dritt li jiġi konkluż il-ftehim kien jappartjeni
lill-Kunsill.

80

Il-Kummissjoni min-naħa tagħha kienet meħtieġa li taġixxi b’żewġ metodi,
l-ewwel nett billi teżerċita d-dritt tagħha li tagħmel proposti, kif jirriżulta millArtikolu 75(1) u mill-ewwel paragrafu ta’ l-Artikolu 116, u, it-tieni nett, fil-kwalità
tagħha bħala negozjatur skond l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 228(1).

81

Madankollu, din id-distribuzzjoni ta’ setgħat bejn l-istituzzjonijiet kienet biss
tkun mitluba fil-każ ta’ negozjati li kienu seħħew fil-mument meta l-għoti talkompetenza lill-Komunità kienet effettiva, kemm jekk permezz tat-Trattat
innifsu kif ukoll jekk bis-saħħa ta’ miżuri meħuda mill-istituzzjonijiet.

82

F’dan ir-rigward għandu jitfakkar li verżjoni inizjali ta’ l-AETR kienet ġiet
ippreparata fl-1962, f ’perijodu meta, minħabba fin-nuqqas ta’ żvilupp suffiċjenti
tal-politika komuni tat-trasport, il-kompetenza sabiex ikun konkluż il-ftehim
kienet ta’ l-Istati Membri.
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83

L-istadju tan-negozjati li waqthom seħħet id-deliberazzjoni in kwistjoni ma
kellux l-għan li jħejji ftehim ġdid, imma sempliċement li jagħmel, fil-verżjoni
stabbilita fl-1962, l-emendi li kienu meħtieġa sabiex jippermettu r-ratifikazzjoni
tal-ftehim mill-partijiet kontraenti kollha.

84

In-negozjati dwar l-AETR huma għalhekk ikkaratterizzati bil-fatt li l-oriġini
tagħhom u parti kunsiderevoli tax-xogħol imwettaq fi ħdan il-Kummissjoni
Ekonomika għall-Ewropa seħħet qabel ma l-kompetenza kienet ingħatat lillKomunità b’riżultat tar-Regolament Nru 543/69.

85

Jidher għalhekk li fl-20 ta’ Marzu 1970 il-Kunsill aġixxa fir-rigward ta’ sitwazzjoni
fejn huwa ma kienx iktar igawdi mil-libertà sħiħa li jiddisponi fir-relazzjonijiet
ma’ pajjiżi terzi, li kienu qed jieħdu sehem fl-istess negozjati.

86

Jekk, f ’dan l-istadju tan-negozjati, jiġi ssuġġerit lill-pajjiżi terzi kkonċernati li
issa hemm distribuzzjoni ġdida tal-kompetenzi fil-Komunità, dan jista’ jfixkel
l-eżitu b’suċċess tan-negozjati, kif fil-fatt ġie rrikonoxxut mir-rappreżentant talKummissjoni waqt id-deliberazzjoni tal-Kunsill.

87

F’tali sitwazzjoni ż-żewġ istituzzjonijiet li s-setgħat tagħhom kienu direttament
ikkonċernati, jiġifieri, il-Kunsill u l-Kummissjoni, kellhom jilħqu ftehim
bejniethom, skond l-Artikolu 15 tat-Trattat tat-8 ta’ April 1965 li jistabbilixxi
Kunsill wieħed u Kummissjoni waħda tal-Komunitajiet Ewropej, dwar il-metodi
xierqa ta’ kooperazzjoni bil-għan li jiżguraw bl-iktar mod effettiv id-difiża ta’
l-interessi tal-Komunità.

88

Mill-minuti tal-laqgħa ta’ l-20 ta’ Marzu 1970 jirriżulta li l-Kummissjoni ma għamlet
l-ebda użu formali tad-dritt li tissottometti proposti kif jipprovdu l-Artikoli 75 u 116.

89

Lanqas ma talbet l-applikazzjoni sempliċi ta’ l-Artikolu 228(1) f’dak li jirrigwarda
d-dritt tagħha li tinnegozja.

90

Għandu jiġi rrikonoxxut li, fit-twettiq tan-negozjati u bil-konklużjoni tal-ftehim
simultanjament skond il-mod deċiż mill-Kunsill, l-Istati Membri aġixxew,
u qegħdin ikomplu jaġixxu, fl-interess ta’ u f ’isem il-Komunità konformement
ma’ l-obbligi tagħhom skond l-Artikolu 5 tat-Trattat.
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91

Għalhekk, meta ddeċieda, f ’dawn iċ-ċirkustanzi, li jadotta azzjoni konġunta
ta’ l-Istati Membri, il-Kunsill ma naqasx milli jwettaq l-obbligi tiegħu taħt
l-Artikoli 75 u 228.

92

F’dawn iċ-ċirkustanzi, dan il-motiv għandu jiġi miċħud.

(B) Motivi oħra invokati mill-Kummissjoni (Artikolu 235; nuqqas ta’
motivazzjoni)
93

Sussidjarjament, il-Kummissjoni ssostni li minħabba ħtiġijiet konnessi ma’
l-implementazzjoni tal-politika komuni tat-trasport, il-Kunsill, peress li kien
naqas milli jibbaża l-azzjoni tiegħu fuq l-Artikolu 75, kellu għall-inqas jagħmel
użu mis-setgħat mogħtija lilu mill-Artikolu 235.

94

Min-naħa tiegħu, il-Kunsill isostni li, ladarba kienet possibbli azzjoni konġunta
ta’ l-Istati Membri, ma kien hemm l-ebda ħtieġa li juża din id-dispożizzjoni
u li, barra minn hekk, il-Kummissjoni qatt ma ħadet l-inizjattiva li tippreżenta
proposta għal dan il-għan, bħalma huwa meħtieġ skond id-dispożizzjoni ċċitata.

95

Għalkemm l-Artikolu 235 jippermetti lill-Kunsill li jieħu l-“passi xierqa” kollha
anki fil-qasam tar-relazzjonijiet barranin, dan ma joħloqx xi obbligu imma jagħti
lill-Kunsill għażla, li n-nuqqas li din tkun eżerċitata ma jistax jaffettwa l-validità
ta’ deliberazzjoni.

96

Dan il-motiv għalhekk għandu jiġi miċħud.

97

Il-Kummissjoni tibqa’ ssostni li d-deliberazzjoni kkontestata ma kienet tindika
l-ebda bażi legali u ma pprovdiet l-ebda motivazzjoni.

98

Dawn ir-rekwiżiti, imposti mill-Artikolu 190 fir-rigward ta’ regolamenti, direttivi
u deċiżjonijiet, ma jistgħux ikunu estiżi għal miżuri ta’ natura speċjali bħalma
hija d-deliberazzjoni ta’ l-20 ta’ Marzu 1970.
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99

Il-parteċipazzjoni tal-Kummissjoni fix-xogħol attwali tal-Kunsill tagħti lillKummissjoni l-garanziji legali kollha li l-Artikolu 190 huwa intiż li jiżgura litterzi affettwati mill-miżuri msemmija hemmhekk.

100 Għaldaqstant dan ir-rikors għandu jiġi miċħud.
Fuq l-ispejjeż
101 Skond l-Artikolu 69(2) tar-Regoli tal-Proċedura, il-parti li titlef il-kawża għandha
tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ntalbu.
102 Fil-każ preżenti l-ebda parti ma talbet l-ispejjeż.
103 Il-partijiet għalhekk għandhom ibatu l-ispejjeż rispettivi tagħhom.
Għal dawn il-motivi,
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA,
taqta’ u tiddeċiedi:
1) Ir-rikors huwa miċħud;
2) Il-partijiet għandhom ibatu l-ispejjeż rispettivi tagħhom.
Lecourt
Monaco
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Mogħtija f ’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fil-31 ta’ Marzu 1971.
A. Van Houtte 
R. Lecourt
ReġistraturPresident
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SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA
2 ta’ Diċembru 1971 (*)
Fil-Kawża 5/71,
Aktien-Zuckerfabrik, li għandha s-sede tagħha f’Schöppenstedt (is-Sassonja
t’isfel), irrappreżentata minn Rudolf Schrader, President, u Alfred Isensee, Viċi
President tal-Kumitat amministrattiv, assistiti minn A. Deringer, C. Tessin,
H. Herrmann, u J. Sedemund, membri ta’ l-avukatura ta’ Koln, b’indirizz għan-notifika
fil-Lussemburgu fl-uffiċċju ta’ Marc Baden, avukat, 1, Boulevard Prince Henri,
rikorrenti,
vs
Il-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej, irrappreżentat minn E. Wohlfarth, Direttur
Ġenerali tas-servizz ġuridiku tal-Kunsill, bħala aġent, u minn H. J. Lambers,
konsulent legali tal-Kunsill, b’indirizz għan-notifika fil-Lussemburgu għand J. N. Van
den Houten, Direttur tas-servizz ġuridiku tal-Bank Ewropew ta’ l-Investiment, 2,
Place de Metz,
konvenut,
li għandha bħala suġġett il-ħlas ta’ danni skond it-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 215
tat-Trattat KEE, bħala kumpens għad-danni kkawżati mir-Regolament tal-Kunsill
Nru 796/68 li jistabbilixxi l-miżuri meħtieġa biex tiġi ekwiparata d-differenza bejn ilprezzijiet nazzjonali taz-zokkor u l-prezzijiet validi mill-1 ta’ Lulju 1968,

(*) Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.
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IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA,
komposta minn R. Lecourt, President, J. Mertens de Wilmars u H. Kutscher, Presidenti
ta’ Awla, A. M. Donner, A. Trabucchi, R. Monaco (Relatur) u P. Pescatore,
Imħallfin,
Avukat Ġenerali: K. Roemer,
Reġistratur: A. Van Houtte,
tagħti l-preżenti
Sentenza
1

Permezz ta’ rikors ippreżentat fir-Reġistru fit-13 ta’ Frar 1971, l-impriża “Aktienzuckerfabrik Schoeppenstedt” talbet lill-Qorti tal-Ġustizzja, skond it-tieni
paragrafu ta’ l-Artikolu 215 tat-Trattat KEE tordna lill-Kunsill jagħmel tajjeb għaddanni li kkawża lir-rikorrenti bl-adozzjoni tar-Regolament Nru 769/68 tat-18 ta’
Ġunju 1968 (ĠU 1968 L 143) li jistabbilixxi l-miżuri meħtieġa biex tiġi ekwiparata
d-differenza bejn il-prezzijiet nazzjonali taz-zokkor u l-prezzijiet validi mill-1 ta’
Lulju 1968.
It-talba prinċipali hija għall-ħlas mill-Kunsill ta’ 38 852.78 Unitajiet ta’ Kontabbilta,
jiġifieri, DM 155 411.13, li jirrappreżentaw it-telf ta’ dħul li hija sofriet b’relazzjoni
mal-prezz Ġermaniż preċedenti ta’ zokkor mhux maħdum. Sussidjarjament, hija
titlob ukoll li tiġi kkumpensata mod ieħor għad-danni subiti minnha.

Fuq l-ammissibbiltà
2

Il-Kunsill jikkontesta l-ammissibbiltà tar-rikors billi jsostni, fl-ewwel lok, li dan
fil-fatt ma għandux bħala għan il-kisba ta’ kumpens għal danni dovuti għal xi
ħtija tiegħu, iżda t-tħassir ta’ l-effetti legali li jitnisslu mill-att ikkontestat. Filkaż li r-rikors jiġi ddikjarat bħala ammissibbli, tkun qed tiġi mfixkla s-sistema
kontenzjuża pprovduta fit-Trattat, partikolarment fit-tieni paragrafu ta’
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l-Artikolu 173, li permezz tiegħu individwi ma humiex intitolati jippreżentaw
rikors għall-annullament ta’ regolamenti.
3

L-azzjoni għal danni prevista mill-Artikolu 178 u t-tieni paragrafu ta’
l-Artikolu 215 tat-Trattat kienet ġiet istitwita bħala azzjoni awtonoma, li
għandha skop partikolari fi ħdan is-sistema ta’ rimedji u li hija suġġetta għal
rekwiżiti ta’ l-eżerċizzju tagħha ddettati mill-għan speċifiku tagħha. Din hija
differenti mir-rikors għal annullament billi l-għan tagħha ma huwiex it-tħassir
ta’ miżura partikolari, iżda l-kumpens għad-danni kkawżati minn istituzzjoni fittwettiq tad-doveri tagħha.

4

Barra minn hekk, il-Kunsill isostni li t-talbiet prinċipali huma inammissibbli
inkwantu jinvolvu s-sostituzzjoni tal-leġiżlazzjoni in kwistjoni b’leġiżlazzjoni
ġdida, li tkun konformi mal-kriterji indikati mir-rikorrenti, sostituzzjoni li
l-Qorti tal-Ġustizzja ma għandhiex is-setgħa li tordna.

5

It-talbiet prinċipali jfittxu biss l-assenjazzjoni ta’ danni u, għalhekk, benefiċċju
intiż li jipproduċi effetti biss fil-konfront tar-rikorrenti. Għaldaqstant, din ittalba għandha tiġi miċħuda.

6

Il-konvenut isostni wkoll li jekk it-talba għal danni tintlaqa’, il-Qorti tal-Ġustizzja
jkollha, sabiex tiddetermina l-ammont tad-danni in kwistjoni, tistabbilixxi
l-kriterji dwar kif kellha tiġi stabbilita l-ekwiparazzjoni f ’dak li jirrigwarda
l-prezzijiet, u b’hekk tkun qed tindaħal fid-diskrezzjoni li jgawdi l-Kunsill fladozzjoni tal-miżuri leġiżlattivi.

7

Id-determinazzjoni tal-kriterji applikabbli għall-kalkolu ta’ l-ekwiparazzjoni in
kwistjoni ma tirrigwardax l-ammissibbiltà tal-kawża, iżda l-mertu tagħha.

8

Il-konvenut jeċċepixxi l-inammissibbiltà tat-talba sussidjarja peress li s-suġġett
tagħha ma huwiex preċiż u hija kompletament nieqsa minn motivazzjoni in
sostenn tagħha.

9

Talba li tfittex li jinkiseb kumpens kwalunkwe ma hijiex, effettivament, preċiża
biżżejjed u għandha għalhekk titqies li hija inammissibbli.
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10

Għalhekk it-talbiet prinċipali biss huma ammissibbli.

Fuq il-mertu
11

F’din il-kawża, ir-responsabbiltà mhux kuntrattwali tal-Komunità tippreżupponi
għall-inqas li l-miżura li allegatament ikkawżat id-danni tkun illegali. Firrigward ta’ miżura leġiżlattiva li tinvolvi għażliet ta’ politika ekonomika, ma
jistax jingħata lok għal din ir-responsabbiltà tal-Komunità għad-danni subiti
minn individwi bħala konsegwenza ta’ dik il-miżura, skond id-dispożizzjonijiet
tat-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 215 tat-Trattat, sakemm ma jkunx seħħ ksur
gravi biżżejjed ta’ regola tad-dritt superjuri li tipproteġi l-individwi. Għal din irraġuni, il-Qorti tal-Ġustizzja, f ’din il-kawża, għandha l-ewwel nett tikkunsidra
jekk ksur bħal dan seħħx.

12

Ir-Regolament Nru 769/68 ġie adottat skond l-Artikolu 37(1) tar-Regolament
Nru 1009/67, li jinkariga lill-Kunsill jadotta dispożizzjonijiet li jikkonċernaw ilmiżuri meħtieġa biex tiġi ekwiparata d-differenza bejn il-prezzijiet nazzjonali
u l-prezzijiet validi mill-1 ta’ Lulju 1968, u jawtorizza lill-Istati Membri li fihom
il-prezz taz-zokkor abjad ikun ogħla mill-prezz indikattiv, jagħtu ekwiparazzjoni
għal dawk il-kwantitajiet ta’ zokkor abjad u ta’ zokkor mhux maħdum li kienu
f ’ċirkulazzjoni libera fit-territorju tagħhom f ’nofs il-lejl (0:00) ta’ l-1 ta’ Lulju
1968.
Ir-rikorrenti tibbaża ruħha fuq il-fatt li, għal dak li jirrigwarda Stati Membri bi
prezz baxx, dan ir-regolament jipprovdi għall-ħlas ta’ drittijiet fuq ħażniet tazzokkor biss jekk il-prezzijiet preċedenti kienu inqas mill-prezz ta’ intervent
validu mill-1 ta’ Lulju 1968, biex turi li bl-adozzjoni ta’ kriterji differenti għaddritt għal ekwiparazzjoni tal-produtturi taz-zokkor stabbiliti fi Stat Membru bi
prezzijiet għolja, ir-Regolament jikser l-aħħar subparagrafu ta’ l-Artikolu 40(3)
tat-Trattat li jistipula li l-politika komuni tal-prezzijiet għandha tkun ibbażata
fuq kriterji komuni u metodi uniformi ta’ kalkolu.

13

Id-differenza msemmija ma tikkostitwixxix diskriminazzjoni għar-raġuni
li hija r-riżultat ta’ sistema ġdida ta’ organizzazzjoni komuni tas-suq tazzokkor, li ma tirrikonoxxix prezz wieħed stabbilit, iżda, billi tistabbilixxi prezz
massimu u prezz minimu, toħloq qafas ta’ prezzijiet li fih il-livell tal-prezzijiet
effettivi jiddependi mill-iżvilupp tas-suq. Għalhekk, ma tistax tiġi kkontestata
l-ġustifikazzjoni ta’ leġiżlazzjoni tranżitorja li timponi l-ħlas ta’ drittijiet biss
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fil-każijiet fejn il-prezzijiet preċedenti kienu għadhom baxxi wisq biex jidħlu
fil-qafas ġdid ta’ prezzijiet u li tawtorizza ekwiparazzjoni biss fil-każijiet fejn ilprezzijiet preċedenti kienu għolja wisq biex jidħlu fl-imsemmi qafas, billi hija
bbażata fuq l-idea li fil-każijiet fejn il-prezzijiet preċedenti kienu diġà jidħlu filqafas stabbilit, huma kellhom ikunu rregolati bil-forzi tas-suq.
14

Barra minn hekk, fid-dawl tal-karatteristiċi partikolari tas-sistema stabbilita
b’effett mill-1 ta’ Lulju 1968, il-Kunsill, bl-adozzjoni tar-Regolament Nru 769/68,
issodisfa l-ħtiġijiet ta’ l-Artikolu 37 tar-Regolament Nru 1009/67.

15

L-allegazzjoni tar-rikorrenti li r-Regolament Nru 769/68 kiser id-dispożizzjonijiet
ta’ l-Artikolu 40 tat-Trattat minħabba li l-metodu ta’ kalkolu tal-kumpens
u drittijiet ekwiparattivi għall-ħażniet ta’ zokkor mhux maħdum kien ġie
dedott minn dak adottat għaz-zokkor abjad, ħaġa li setgħet, skond ir-rikorrenti,
tikkaġuna inugwaljanzi fir-rigward tal-produtturi ta’ zokkor mhux maħdum, ukoll
għandha titwarrab. Għalkemm ir-rikorrenti ssostni, billi tibbaża ruħha fuq każijiet
ipotetiċi, li l-metodi ta’ kalkolu magħżula ma kinux neċessarjament iwasslu għal
riżultati uniformi f’dak li jirrigwrda l-produtturi ta’ zokkor mhux maħdum, hija
ma pprovatx li dan seta’ kien il-każ fl-1 ta’ Lulju 1968.

16

Għaldaqstant, l-azzjoni għal danni tar-rikorrenti ma tissodisfax l-ewwel rekwiżit
imsemmi iktar ’il fuq u għandha tiġi miċħuda.

Fuq l-ispejjeż
17

Skond l-Artikolu 69(2) tar-Regoli tal-Proċedura, il-parti li titlef il-kawża għandha
tbati l-ispejjeż. Ir-rikorrenti tilfet.

Għal dawn il-motivi,
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IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA,
filwaqt li tiċħad kull talba oħra li hija kuntrarja jew iktar wiesgħa, taqta’ u tiddeċiedi:
1) Ir-rikors huwa miċħud bħala infondat.
2) Ir-rikorrenti għandha tbati l-ispejjeż ta’ din l-istanza.
Lecourt
Donner

Mertens de Wilmars

Kutscher

TrabucchiMonaco
Pescatore

Mogħtija f ’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fit-2 ta’ Diċembru 1971.
A.Van Houtte
R. Lecourt
ReġistraturPresident
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SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA
9 ta’ Marzu 1978 (*)
“Nuqqas ta’ applikazzjoni minn qorti nazzjonali ta’ liġi kunfliġġenti
mad-dritt Komunitarju”
Fil-Kawża 106/77,
li għandha bħala suġġett talba mressqa quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, skond
l-Artikolu 177 tat-Trattat KEE, mill-Pretore di Susa (l-Italja), u intiża li tinkiseb, filkawża pendenti quddiem dik il-qorti bejn
Amministrazione delle Finanze dello Stato
vs
Simmenthal SpA, li għandha l-uffiċċju rreġistrat tagħha f ’Monza,
deċiżjoni preliminari dwar l-interpretazzjoni ta’ l-Artikolu 189 tat-Trattat KEE u,
b’mod partikolari, dwar l-effetti ta’ l-applikabbiltà diretta tad-dritt Komunitarju filkaż ta’ kunflitt ma’ dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali,
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA,
komposta minn H. Kutscher, President, M. Sørensen u G. Bosco, Presidenti ta’ Awla,
A. M. Donner, P. Pescatore, A. J. Mackenzie Stuart u A. O’Keeffe, Imħallfin,
Avukat Ġenerali: G. Reischl,

(*) Lingwa tal-kawża: it-Taljan.
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Reġistratur: A. Van Houtte,
tagħti l-preżenti
Sentenza
Motivi tas-sentenza
1

B’digriet tat-28 ta’ Lulju 1977, li wasal fil-Qorti tal-Ġustizzja fid-29 ta’ Awwissu
1977, il-Pretore ta’ Susa ressaq, abbażi ta’ l-Artikolu 177 tat-Trattat KEE,
żewg domandi preliminari dwar il-prinċipju ta’ applikabbiltà diretta tad-dritt
Komunitarju, kif stabbilit fl-Artikolu 189 tat-Trattat, bil-għan li jiġu ddeterminati
l-effetti ta’ dan il-prinċipju fil-każ ta’ kunflitt bejn regola tad-dritt Komunitarju
u dispożizzjoni tal-liġi nazzjonali adottata sussegwentement.

2

Għandu jitfakkar li fi stadju preċedenti tal-kawża, il-Pretore ressaq quddiem
il-Qorti tal-Ġustizzja domandi preliminari intiżi li jippermettulu jevalwa
l-kompatibbiltà, mat-Trattat u ma’ ċerti dispożizzjonijiet ta’ regolamenti –
b’mod partikolari r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 805/68, tas-27 ta’ Ġunju
1968, dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taċ-ċanga u l-vitella
(ĠU L 148, p. 24), ta’ tariffi sanitarji imposti fuq l-importazzjoni taċ-ċanga skond
it-“test uniku” tal-liġijiet sanitarji Taljani, li r-rata tagħhom ġiet stabbilita l-aħħar
darba permezz ta’ l-iskala annessa mal-Liġi Nru 1239 tat-30 ta’ Diċembru 1970
(Gazzetta Ufficiale Nru 26 ta’ l-1 ta’ Frar 1971).

3

Wara li kkunsidra r-risposti mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza tagħha
tal-15 ta’ Diċembru 1976 fil-Kawża 35/76 (Ġabra p. 1871), il-Pretore, li ddeċieda
li l-ġbir tat-tariffi in kwistjoni huwa inkompatibbli mad-dispożizzjonijiet tad-dritt
Komunitarju, ordna lill-Amministrazione delle Finanze dello Stato trodd lura
t-tariffi li nġabru indebitament, flimkien ma’ l-interessi.

4

L-Amministrazione delle Finanze dello Stato appellat minn din l-ordni.

5

Il-Pretore ħa in kunsiderazzjoni l-argumenti mressqa mill-partijiet waqt ilproċeduri ta’ dan l-appell u ddeċieda li l-kwistjoni li kellu quddiemu kienet
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tinvolvi kunflitt bejn ċerti regoli Komunitarji u liġi nazzjonali adottata
sussegwentement, jiġifieri l-Liġi Nru 1239/70.
6

Huwa fakkar li, skond ġurisprudenza reċenti tal-Qorti Kostituzzjonali Taljana
(Sentenzi 232/75 u 205/75, Digriet 206/76), sabiex tali kwistjoni tiġi riżolta, il-kwistjoni
ta’ l-illeġittimità kostituzzjonali tal-liġi kkontestata fir-rigward ta’ l-Artikolu 11 talKostituzzjoni għandha tiġi rriferita lill-Qorti Kostituzzjonali nfisha.

7

Fid-dawl, minn naħa, tal-ġurisprudenza stabbilita sewwa tal-Qorti tal-Ġustizzja
dwar l-applikabbiltà tad-dritt Komunitarju fis-sistemi legali ta’ l-Istati Membri
u, min-naħa l-oħra, ta’ l-inkonvenjenzi li jistgħu jirriżultaw minn sitwazzjonijiet
fejn il-qorti, minflok ma tiddikjara, taħt l-awtorità tagħha stess, li liġi li tfixkel
l-effett sħiħ tad-dritt Komunitarju ma hijiex applikabbli, ikollha tqajjem kwistjoni
ta’ kostituzzjonalità, il-Pretore ressaq lill-Qorti tal-Ġustizzja żewġ domandi li
jaqraw kif ġej:
a) Billi skond l-Artikolu 189 tat-Trattat KEE u l-ġurisprudenza tal-Qorti talĠustizzja tal-Komunitajiet Ewropej, id-dispożizzjonijiet Komunitarji li huma
direttament applikabbli għandhom, minkejja kwalunkwe regola jew prassi
interna ta’ l-Istati Membri, l-effett sħiħ u komplet tagħhom fis-sistemi legali ta’
l-Istati Membri u għandhom jiġu applikati fihom b’mod uniformi, u dan ukoll
sabiex jiġu mħarsa d-drittijiet legali suġġettivi mogħtija lill-individwi, isegwi
minn dan il-fatt li l-portata tar-regoli in kwistjoni għandha tiġi interpretata fissens li kull dispożizzjoni nazzjonali sussegwenti li tmur kontra dawn l-istess
regoli Komunitarji għandha titqies li hija inapplikabbli ipso jure mingħajr ma jkun
meħtieġ li wieħed jistenna li titneħħa mil-leġiżlatur nazzjonali nnifsu (tħassir)
jew minn organi kostituzzjonali oħra (dikjarazzjoni ta’ anti-kostituzzjonalità),
b’mod partikolari jekk wieħed jikkunsidra, fir-rigward tat-tieni ipoteżi, li, billi
l-liġi nazzjonali tibqa’ pjenament applikabbli sakemm isseħħ id-dikjarazzjoni
in kwistjoni, ir-regoli Komunitarji ma jistax ikollhom effett u, għaldaqstant,
l-applikazzjoni sħiħa, kompleta u uniformi tagħhom ma tkunx iggarantita
u d-drittijiet suġġettivi mogħtija lill-individwi ma jkunux imħarsa?
b) B’relazzjoni mad-domanda preċedenti, fil-każ li d-dritt Komunitarju jaċċetta li
l-ħarsien tad-drittijiet suġġettivi li joħorġu minn dispożizzjonijiet Komuntarji li
huma “direttament applikabbli” jista’ jiġi sospiż sakemm titħassar, mill-awtoritajiet
nazzjonali kompetenti, kull miżura nazzjonali li tista’ tmur kontra dawn ir-regoli
Komunitarji, dan it-tħassir għandu f’kull każ ikollu effett retroattiv sħiħ u komplet
b’mod li jiġi evitat kull preġudizzju għad-drittijiet suġġettivi?
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Fuq ir-rinviju lill-Qorti tal-Ġustizzja
8

Fl-osservazzjonijiet orali tiegħu, l-aġent tal-Gvern Taljan ġibed l-attenzjoni talQorti tal-Ġustizzja għas-sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali Nru 163/77 tat-22 ta’
Diċembru 1977, mogħtija wara li l-qrati ta’ Milano u Ruma qajmu kwistjonijiet
ta’ kostituzzjonalità, u li ddikjarat li ċerti dispożizzjonijiet tal-Liġi Nru 1239 tat30 ta’ Diċembru 1970, fosthom dawk li jikkonċernaw il-kawża pendenti quddiem
il-Pretore di Susa, kienu anti-kostituzzjonali.

9

Billi d-dispożizzjonijiet ikkontestati ġew imħassra bis-saħħa tad-dikjarazzjoni
ta’ anti-kostituzzjonalità, id-domandi mressqa mill-Pretore tilfu kull rilevanza,
b’mod li ma għadx kien hemm lok li jingħataw risposta.

10

F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li, skond prassi stabbilita tagħha, il-Qorti
tal-Ġustizzja tikkunsidra li talba għal deċiżjoni preliminari taħt l-Artikolu 177
tkun validament imressqa sakemm din it-talba ma tkunx ġiet irtirata mill-qorti li
tagħmilha, jew revokata, fuq appell, minn qorti superjuri.

11

Is-sentenza invokata ma jistax ikollha tali effett, billi din ingħatat fil-kuntest ta’
proċeduri li ma għandhom ebda rabta mal-kawża li tat lok għar-rinviju lill-Qorti
tal-Ġustizzja u li l-effett tagħha fil-konfront ta’ terzi ma jistax jiġi evalwat millQorti tal-Ġustizzja.

12

Għaldaqstant, l-oġġezzjoni preliminari mqajma mill-Gvern Taljan għandha tiġi
miċħuda.

Fuq il-mertu
13

L-ewwel domanda hija essenzjalment intiża li jiġi speċifikat x’inhuma
l-konsegwenzi ta’ l-applikabbiltà diretta ta’ dispożizzjoni tad-dritt Komunitarju
fil-każ ta’ inkompatibbiltà ma’ dispożizzjoni leġiżlattiva sussegwenti ta’ Stat
Membru.

14

Ikkunsidrata minn dan l-aspett, l-applikabbiltà diretta tfisser li r-regoli tad-dritt
Komunitarju għandhom jiġu applikati b’mod sħiħ u uniformi fl-Istati Membri
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kollha mid-data li fiha jidħlu fis-seħħ u matul il-perijodu ta’ validità tagħhom
kollu.
15

Għaldaqstant, dawn id-dispożizzjonijiet jikkostitwixxu sors dirett ta’ drittijiet
u obbligi għal kull min huwa kkonċernat, kemm jekk Stati Membri u kemm
jekk individwi, li jkunu partijiet f ’relazzjonijiet ġuridiċi rregolati bid-dritt
Komunitarju.

16

Dan l-effett jikkonċerna wkoll kull qorti li, bħala organu ta’ Stat Membru,
għandha l-missjoni li, fil-kawżi li jaqgħu fil-kompetenza tagħha, tipproteġi
d-drittijiet mogħtija mid-dritt Komunitarju lill-individwi.

17

Barra minn hekk, skond il-prinċipju ta’ supremazija tad-dritt Komunitarju,
id-dispożizzjonijiet tat-Trattat u l-atti ta’ l-istituzzjonijiet li huma direttament
applikabbli għandhom l-effett, fir-relazzjoni tagħhom mad-dritt intern ta’ l-Istati
Membri, mhux biss li jagħmlu inapplikabbli ipso jure, bil-fatt biss tad-dħul fis-seħħ
tagħhom, kull dispożizzjoni kunfliġġenti tal-leġiżlazzjoni nazzjonali eżistenti, iżda
wkoll – sa fejn dawn id-dispożizzjonijiet u atti jifformaw parti integrali ta’, u jieħdu
preċedenza fuq, l-ordni ġuridiku applikabbli fit-territorju ta’ kull wieħed mill-Istati
Membri – li jipprekludu l-adozzjoni valida ta’ atti leġiżlattivi nazzjonali ġodda sa
fejn dawn ikunu inkompatibbli ma’ regoli Komunitarji.

18

Fil-fatt, ir-rikonoxximent ta’ kwalunkwe effett legali ta’ atti leġiżlattivi nazzjonali
li jidħlu fuq il-qasam li fih il-Komunità teżerċita l-kompetenza leġiżlattiva
tagħha, jew li b’xi mod ieħor ikunu inkompatibbli mad-dispożizzjonijiet taddritt Komunitarju, jammonta għaċ-ċaħda, għaldaqshekk, tan-natura effettiva ta’
obbligi assunti inkundizzjonatament u irrevokabbilment mill-Istati Membri taħt
it-Trattat, u għaldaqstant jipperikola l-istess sisien tal-Komunità.

19

L-istess konklużjoni toħroġ mill-istruttura ta’ Artikolu 177 tat-Trattat, li jipprovdi li
kull qorti nazzjonali tista’ tagħmel rinviju lill-Qorti tal-Ġustizzja kull meta jidhrilha
li deċiżjoni preliminari dwar punt ta’ interpretazzjoni jew ta’ validità li jikkonċerna
d-dritt Komunitarju hija neċessarja sabiex tkun tista’ tagħti deċiżjoni.

20

L-effett utli ta’ din id-dispożizzjoni jiddgħajjef li kieku l-qorti kellha tinżamm
milli tapplika immedjatament id-dritt Komunitarju skond id-deċiżjoni jew ilġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja.
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21

Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta li kull qorti nazzjonali għandha
l-obbligu li, fil-kawżi li jaqgħu fil-ġurisdizzjoni tagħha, tapplika d-dritt
Komunitarju fl-integralità tiegħu u tħares id-drittijiet li d-dritt Komunitarju
jagħti lill-individwi, billi twarrab kull dispożizzjoni tal-liġi nazzjonali li tkun
kunfliġġenti ma’ dan id-dritt, kemm jekk din id-dispożizzjoni tkun ġiet adottata
qabel ir-regola Komunitarja, kif ukoll jekk tkun ġiet adottata warajha.

22

Għaldaqstant, kull dispożizzjoni ta’ ordinament ġuridiku nazzjonali jew kull
prassi, leġiżlattiva, amministrattiva jew ġudizzjarja, li jkollha l-effett li tnaqqas
l-effettività tad-dritt Komunitarju bil-fatt li ċċaħħad lill-qorti, li tkun kompetenti
biex tapplika dan id-dritt, mis-setgħa li tagħmel, fil-mument innifsu meta dan jiġi
applikat, dak kollu li jkun neċessarju biex twarrab id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi
nazzjonali li jistgħu jxekklu l-effettività sħiħa tar-regoli Komunitarji, hija
inkompatibbli mar-rekwiżiti inerenti għall-istess natura tad-dritt Komunitarju.

23

Dan ikun il-każ li kieku, fl-ipoteżi ta’ kunflitt bejn dispożizzjoni tad-dritt
Komunitarju u liġi nazzjonali sussegwenti, ir-riżoluzzjoni ta’ dan il-kunflitt
kienet irriżervata lil awtorità li għandha s-setgħa diskrezzjonali tagħha u li ma
hijiex il-qorti li għandha kompetenza biex tapplika d-dritt Komunitarju, anki
kieku tali ostakolu għall-effettività sħiħa ta’ dan id-dritt kien biss temporanju.

24

Għaldaqstant, ir-risposta għall-ewwel domanda għandha tkun li l-qorti nazzjonali li,
fl-ambitu tal-ġurisdizzjoni tagħha, ikollha l-inkarigu li tapplika d-dispożizzjonijiet
tad-dritt Komunitarju, għandha l-obbligu li tiżgura l-effett sħiħ ta’ dawn ir-regoli
billi, jekk ikun il-każ, ex officio ma tapplikax kull dispożizzjoni kunfliġġenti talleġiżlazzjoni nazzjonali, anki jekk adottata sussegwentement, mingħajr ma jkollha
għalfejn titlob jew tistenna t-tneħħija minn qabel ta’ din id-dispożizzjoni permezz
ta’ miżuri leġiżlattivi jew ta’ xi proċedura kostituzzjonali oħra.

25

Permezz tat-tieni domanda, qiegħed jiġi essenzjalment mistoqsi – fil-każ li jiġi
aċċettat li l-ħarsien ta’ drittijiet mogħtija mid-dispożizzjonijiet Komunitarji
jista’ jiġi sospiż sal-mument tat-tneħħija effettiva, mill-awtoritajiet nazzjonali
kompetenti, ta’ miżuri nazzjonali li jistgħu jkunu kunfliġġenti – jekk din ittneħħija għandhiex f ’kull każ ikollha effett retroattiv sħiħ u komplet, b’mod li jiġi
evitat kull preġudizzju għad-drittijiet in kwistjoni.

26

Mir-risposta mogħtija għall-ewwel domanda jirriżulta li l-qorti nazzjonali
għandha l-obbligu li tiżgura l-ħarsien tad-drittijiet mogħtija mid-dispożizzjonijiet
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ta’ l-ordinament ġuridiku Komunitarju mingħajr ma jkollha għalfejn titlob jew
tistenna t-tneħħija effettiva, mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għal dan ilgħan, ta’ miżuri nazzjonali li jistgħu xekklu l-applikazzjoni diretta u immedjata tarregoli Komunitarji.
27

Għaldaqstant, jidher li t-tieni domanda ma għandha l-ebda skop.

Fuq l-ispejjeż
28

L-ispejjeż sostnuti mill-Gvern tar-Repubblika Taljana u mill-Kummissjoni talKomunitajiet Ewropej, li ppreżentaw osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja,
ma jistgħux jitħallsu lura.

29

Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, innatura ta’ kwistjoni mqajma quddiem il-Pretore di Susa, huwa l-Pretore di Susa
li għandu jiddeċiedi dwar l-ispejjeż.

Għal dawn il-motivi,
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA,
b’risposta għad-domandi li sarulha mill-Pretore di Susa, permezz ta’ digriet tat-28 ta’
Lulju 1977, taqta’ u tiddeċiedi:
Il-qorti nazzjonali li, fl-ambitu tal-ġurisdizzjoni tagħha, ikollha l-inkarigu li
tapplika d-dispożizzjonijiet tad-dritt Komunitarju, għandha l-obbligu li tiżgura
l-effett sħiħ ta’ dawn ir-regoli billi, jekk ikun il-każ, ex officio ma tapplikax
kull dispożizzjoni kunfliġġenti tal-leġiżlazzjoni nazzjonali, anki jekk adottata
sussegwentement, mingħajr ma jkollha għalfejn titlob jew tistenna t-tneħħija
minn qabel ta’ din id-dispożizzjoni permezz ta’ miżuri leġiżlattivi jew ta’ xi
proċedura kostituzzjonali oħra.
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Kutscher

Sørensen

Bosco

DonnerPescatore
Mackenzie Stuart

O’Keeffe

Mogħtija f ’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fid-9 ta’ Marzu 1978.
A. Van Houtte
H. Kutsher
ReġistraturPresident
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SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA
13 ta’ Diċembru 1979 (*)
“Projbizzjoni ta’ tħawwil ġdid ta’ dwieli”
Fil-Kawża 44/79,
li għandha bħala suġġett talba mressqa quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, skond
l-Artikolu 177 tat-Trattat KEE, mill-Verwaltungsgericht (Qorti amministrattiva) ta’
Neustadt an der Weinstraße, u intiża li tinkiseb, fil-kawża pendenti quddiem dik ilqorti bejn
Liselotte Hauer, li tirrisjedi f ’Bad Dürkheim,
u
Land Rheinland-Pfalz,
deċiżjoni preliminari dwar l-interpretazzjoni ta’ l-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill
Nru 1162/76, tas-17 ta’ Mejju 1976, dwar miżuri intiżi li l-potenzjal għall-produzzjoni
ta’ l-inbid jiġi adattat għall-ħtiġijiet tas-suq, kif emendat bir-Regolament tal-Kunsill
Nru 2776/78 tat-23 ta’ Novembru 1978, fir-rigward ta’ l-Artikolu 1 tal-Gesetz über
Maßnahmen auf dem Gebiete der Weinwirtschaft – Weinwirtschaftsgesetz (Liġi
Ġermaniża dwar miżuri fil-qasam tal-produzzjoni ta’ l-inbid),
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA,
komposta minn H. Kutscher, President, A. O’Keeffe u A. Touffait, Presidenti ta’ Awla,
J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, A. J. Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans
u O. Due, Imħallfin,
(1) Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.
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Avukat Ġenerali: F. Capotorti,
Reġistratur: A. Van Houtte
tagħti l-preżenti
Sentenza
1

Permezz ta’ digriet ta’ l-14 ta’ Diċembru 1978, li wasal fil-Qorti tal-Ġustizzja fl20 ta’ Marzu 1979, il-Verwaltungsgericht ta’ Neustadt an der Weinstraße għamlet
lill-Qorti tal-Ġustizzja, skond l-Artikolu 177 tat-Trattat KE, żewġ domandi
preliminari dwar l-interpretazzjoni tar-Regolament Nru 1162/76 tal-Kunsill, tas17 ta’ Mejju 1976, dwar miżuri intiżi li l-potenzjal tal-produzzjoni ta’ l-inbid jiġi
adattat għall-ħtiġijiet tas-suq (ĠU L 135, p. 32), kif emendat bir-Regolament talKunsill Nru 2776/78 tat-23 ta’ Novembru 1978 (ĠU L 333, p. 1).

2

Mill-proċess jirriżulta li fis-6 ta’ Ġunju 1975 ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali
talbet lill-awtorità amministrattiva kompetenti tal-Land Rheinland-Pfalz għallawtorizzazzjoni sabiex tħawwel dwieli f’biċċa art proprjetà tagħha fir-reġjun ta’
Bad Dürkheim. Din l-awtorizzazzjoni ġiet oriġinarjament miċħuda għar-raġuni
li, skond id-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni Ġermaniża applikabbli f’dan ilqasam, jiġifieri l-Liġi dwar il-produzzjoni ta’ l-inbid (Weinwirtschaftsgesetz) ta’
l-10 ta’ Marzu 1977, il-biċċa art in kwistjoni ma kinitx meqjusa li kienet adatta
għall-kultivazzjoni tad-dwieli. Fit-22 ta’ Jannar 1976, il-persuna kkonċernata
ressqet oġġezzjoni għal din id-deċiżjoni. Waqt li l-proċeduri relattivi għal din
l-oġġezzjoni kienu pendenti quddiem l-awtorità amministrattiva kompetenti,
ġie adottat ir-Regolament Nru 1162/76 tas-17 ta’ Mejju 1976 li l-Artikolu 2
tiegħu jipprojbixxi t-tħawwil ġdid ta’ dwieli għal perijodu ta’ tliet snin. Fil-21 ta’
Ottubru 1976, l-awtorità amministrattiva ċaħdet l-oġġezzjoni għal żewġ motivi:
minn naħa, il-fatt li l-art ma kinitx adatta, u min-naħa l-oħra, il-projbizzjoni tattħawwil li tirriżulta mir-Regolament Komunitarju ċċitat iktar ’il fuq.

3

Il-persuna kkonċernata ressqet appell quddiem il-Verwaltungsgericht. Wara li
saru rapporti minn esperti fuq l-għeneb li jitkabbar fl-istess reġjun, u wara li
ttieħed in kunsiderazzjoni ftehim milħuq ma’ diversi sidien oħra ta’ biċċiet art li
jmissu ma’ dik tar-rikorrenti, l-awtorità amministrattiva kompetenti aċċettat li
l-art tar-rikorrenti tista’ titqies li hija adatta għall-kultivazzjoni tad-dwieli skond
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ir-regoli minimi stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali. Għaldaqstant, l-awtorità
amministrattiva ddikjarat li kienet disposta tagħti l-awtorizzazzjoni hekk kif
jintemm il-perijodu ta’ projbizzjoni fuq tħawwil ġdid impost mil-leġiżlazzjoni
Komunitarja. Jidher għalhekk li minn issa ’l quddiem il-kontroversja bejn ilpartijiet tirrigwarda biss punti relattivi għad-dritt Komunitarju.
4

Min-naħa tagħha, ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali tqis li l-awtorizzazzjoni
mitluba għandha tingħatalha għar-raġuni li d-dispożizzjonijiet tar-Regolament
Nru 1162/76 ma humiex applikabbli fil-każ ta’ talba mressqa sew qabel ma daħal
fis-seħħ dan ir-regolament. Anki jekk jitqies li r-Regolament huwa applikabbli
fil-każ ta’ talbiet imressqa qabel ma daħal fis-seħħ, id-dispożizzjonijiet tiegħu
xorta waħda ma jistgħux jiġu invokati kontra r-rikorrenti, billi dawn imorru
kontra d-dritt tagħha ta’ proprjetà u d-dritt tagħha li teżerċita l-professjoni
tagħha liberament, liema drittijiet huma ggarantiti bl-Artikoli 12 u 14 tal-Liġi
Fundamentali tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja.

5

Bil-għan li tiġi riżolta din il-kontestazzjoni, il-Verwaltungsgericht ifformulat
zewġ domandi li jaqraw kif ġej:
1. Ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1162/76 tas-17 ta’ Mejju 1976, emendat birRegolament tal-Kunsill Nru 2776/78 tat-23 ta’ Novembru 1978, għandu jiġi
interpretat fis-sens li l-Artikolu 2(1) tiegħu japplika wkoll għat-talbiet għallawtorizzazzjoni għat-tħawwil ġdid ta’ dwieli li diġà kienu tressqu qabel ma daħal
fis-seħħ dan ir-regolament?
2. Fil-każ ta’ risposta affermattiva għall-ewwel domanda:
L-Artikolu 2(1) tar-Regolament Nru 1162/76 għandu jiġi interpretat fis-sens li
l-projbizzjoni ta’ l-għoti ta’ awtorizzazzjonijiet għal tħawwil ġdid prevista fih –
mingħajr ma jitqiesu l-eżenzjonijiet previsti fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament –
tapplika b’mod ġenerali, jiġifieri, b’mod partikolari, indipendentement millkwistjoni tan-natura mhux adatta ta’ l-art, li hija rregolata bit-tieni sentenza ta’
l-Artikolu 1(1) u bl-Artikolu 1(2) tal-Weinwirtschaftsgesetz (Liġi Ġermaniża
dwar miżuri fil-qasam tal-produzzjoni ta’ l-inbid)?
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Fuq l-ewwel domanda (l-applikazzjoni ratione temporis tar-Regolament
Nru 1162/72)
6

F’dan ir-rigward, ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali ssostni li t-talba tagħha,
imressqa lill-awtorità amministrattiva kompetenti fis-6 ta’ Ġunju 1975, kellha
normalment twassal għal deċiżjoni favur tagħha qabel ma daħal fis-seħħ irRegolament Komunitarju li kieku l-proċedura amministrattiva mxiet bħas-soltu
u li kieku l-awtorità amministrattiva rrikonoxxiet, mingħajr dewmien, il-fatt li
l-biċċa art tagħha hija adatta għall-kultivazzjoni tad-dwieli skond ir-rekwiżiti
tal-liġi nazzjonali. Din is-sitwazzjoni għandha tittieħed in kunsiderazzjoni għallfinijiet ta’ l-applikazzjoni ratione temporis tar-Regolament Komunitarju, iktar
u iktar billi l-produzzjoni ta’ l-għalqa dwieli in kwistjoni ma kien ikollha ebda
effett sinjifikattiv fuq il-kundizzjonijiet tas-suq, fid-dawl taż-żmien li jgħaddi
bejn it-tħawwil ta’ għalqa dwieli u meta din tibda tipproduċi.

7

L-argumenti li ressqet ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali ma jistgħux jintlaqgħu. Filfatt, it-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 2(1) tar-Regolament Nru 1162/76 jipprovdi
espressament li l-Istati Membri ma għandhomx jagħtu iżjed awtorizzazzjonijiet
għal tkabbir ġdid “mid-data li fiha jidħol fis-seħħ dan ir-regolament”
[traduzzjoni mhux uffiċjali]. Bil-fatt li tirreferi għall-att ta’ awtorizzazzjoni, din
id-dispożizzjoni teskludi l-possibbiltà li jittieħed in kunsiderazzjoni l-mument
li fih tkun tressqet talba. Hija tindika l-intenzjoni li jiġi żgurat li r-Regolament
ikollu effett immedjat, tant li anki l-eżerċizzju ta’ drittijiet għat-tħawwil jew għattħawwil mill-ġdid miksuba qabel ma daħal fis-seħħ ir-Regolament huwa sospiż
matul il-perijodu ta’ projbizzjoni b’effett ta’ l-Artikolu 4 ta’ l-istess regolament.

8

Kif jingħad fis-sitt premessa tal-preambolu fir-rigward ta’ din id-dispożizzjoni
ta’ l-aħħar, il-projbizzjoni ta’ tħawwil ġdid hija meħtieġa minn “interess pubbliku
ta’ l-ikbar importanza” [traduzzjoni mhux uffiċjali], li jikkonsisti f ’li titwaqqaf
il-produzzjoni żejda ta’ inbid fil-Komunità, li jiġi stabbilit mill-ġdid l-ekwilibriju
fis-suq u li tiġi evitata l-produzzjoni żejda strutturali. Jidher għalhekk li l-għan
tar-Regolament Nru 1162/76 huwa l-prevenzjoni immedjata ta’ kull estensjoni
ta’ l-għelieqi dwieli eżistenti. Għalhekk ma tista’ ssir ebda eċċezzjoni għal talba
mressqa qabel id-dħul fis-seħħ tiegħu.

9

Għaldaqstant, ir-risposta għall-ewwel domanda għandha tkun li r-Regolament
tal-Kunsill Nru 1162/76, tas-17 ta’ Mejju 1976, kif emendat bir-Regolament
Nru 2776/78 tat-23 ta’ Novembru 1978, għandu jiġi interpretat fis-sens li
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l-Artikolu 2(1) tiegħu japplika wkoll għat-talbiet għall-awtorizzazzjoni għattħawwil ġdid ta’ dwieli mressqa qabel ma daħal fis-seħħ l-ewwel regolament.
Fuq it-tieni domanda (il-portata sostantiva tar-Regolament Nru 1162/76)
10

Permezz tat-tieni domanda tagħha, il-Verwaltungsgericht titlob lill-Qorti talĠustizzja tiddikjara jekk il-projbizzjoni ta’ l-għoti ta’ awtorizzazzjonijiet għattħawwil ġdid prevista fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament Nru 1162/76 tapplikax
b’mod ġenerali, jiġifieri jekk tinkludix ukoll artijiet irrikonoxxuti bħala adattati
għall-kultivazzjoni tad-dwieli, skond il-kriterji tal-leġiżlazzjoni nazzjonali.

11

F’dan ir-rigward, it-test tar-Regolament huwa espliċitu, billi l-Artikolu 2 jipprojbixxi
“kull tħawwil ġdid” [traduzzjoni mhux uffiċjali] mingħajr ma jagħmel distinzjoni
skond il-kwalità ta’ l-art ikkonċernata. Kemm mit-test kif ukoll mill-għanijiet
imfittxija mir-Regolament Nru 1162/76 jirriżulta li l-projbizzjoni għandha tinkludi
kull tkabbir ġdid indipendentement min-natura ta’ l-art u mill-klassifikazzjoni
tagħha skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali. Fil-fatt, ir-Regolament huwa intiż, kif
jirriżulta mit-tieni premessa tal-preambolu tiegħu, li jġib fit-tmiem il-produzzjoni
żejda ta’ l-inbid Ewropew u sabiex jerġa’ jistabbilixxi ekwilibriju fis-suq kemm fuq
medda qasira kif ukoll fuq medda twila ta’ żmien. Huwa biss l-Artikolu 2(2) tarRegolament li jipprovdi xi eċċezzjonijiet għall-portata ġenerali tal-projbizzjoni
imposta bil-paragrafu 1 ta’ l-istess artikolu, iżda ma huwiex ikkontestat li ebda
waħda minn dawn l-eċċezzjonijiet ma tapplika fil-każ preżenti.

12

Għaldaqstant, ir-risposta għat-tieni domanda għandha tkun li l-Artikolu 2(1)
tar-Regolament Nru 1162/76 għandu jiġi interpretat fis-sens li l-projbizzjoni ta’
l-għoti ta’ awtorizzazzjonijiet għal tħawwil ġdid prevista fih – mingħajr ma jitqiesu
l-eżenzjonijiet previsti fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament – tapplika b’mod ġenerali,
jiġifieri, b’mod partikolari, indipendentement mill-kwistjoni ta’ jekk art hijiex adatta
għall-kultivazzjoni tad-dwieli jew le, skond id-dispożizzjonijiet ta’ liġi nazzjonali.

Fuq id-domanda dwar il-ħarsien tad-drittijiet fundamentali fl-ordinament
ġuridiku Komunitarju
13
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din id-dispożizzjoni għandha eventwalment tiġi kkunsidrata inapplikabbli
fir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, minħabba fid-dubji li jeżistu dwar
l-inkompatibbiltà tagħha mad-drittijiet fundamentali ggarantiti bl-Artikoli 12
u 14 tal-Liġi Fundamentali, relattivi għad-dritt ta’ proprjetà u għall-eżerċizzju
liberu ta’ l-attivitajiet professjonali rispettivament.
14

Kif stabbiliet il-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza tagħha tas-17 ta’ Diċembru
1970, Internationale Handelsgesellschaft (Ġabra 1970, p. 1125), il-kwistjoni dwar
eventwali ksur tad-drittijiet fundamentali b’att ta’ l-istituzzjonijiet Komunitarji
tista’ tiġi kkunsidrata biss fil-kuntest tad-dritt Komunitarju nnifsu. L-introduzzjoni
ta’ kriterji ta’ evalwazzjoni speċjali, li joħorġu mil-leġiżlazzjoni jew mid-dritt
kostituzzjonali ta’ Stat Membru partikolari jkollha l-effett inevitabbli, minħabba li
tippreġudika l-unità sostantiva u l-effikaċja tad-dritt Komunitarju, li tkisser l-unità
tas-suq komuni u tippreġudika l-koeżjoni tal-Komunità.

15

Il-Qorti tal-Ġustizzja enfasizzat ukoll, fis-sentenza ċċitata u, sussegwentement,
fis-sentenza ta’ l-14 ta’ Mejju 1974, Nold (Ġabra 1974, p. 491), li d-drittijiet
fundamentali jifformaw parti integrali mill-prinċipji ġenerali tad-dritt, li hija
tiżġura li jiġu rispettati; li meta tħares dawn id-drittijiet, il-Qorti tal-Ġustizzja
hija obbligata tispira ruħha mit-tradizzjonijiet kostituzzjonali komuni għall-Istati
Membri, b’mod li fil-Komunità ma jistgħux jiġu aċċettati miżuri inkompatibbli
mad-drittijiet fundamentali rrikonoxxuti mill-Kostituzzjonijiet ta’ dawn l-Istati;
li l-istrumenti internazzjonali dwar il-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem, li fihom
l-Istati Membri jkunu kkollaboraw jew li magħhom ikunu aderixxew, jistgħu wkoll
jipprovdu indikazzjonijiet li għandhom jittieħdu in kunsiderazzjoni fil-kuntest
tad-dritt Komunitarju. Sussegwentement, dan il-kunċett ġie rrikonoxxut middikjarazzjoni komuni tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
tal-5 ta’ April 1977 li, wara li fakkret il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja,
tirreferi, minn naħa, għad-drittijiet iggarantiti mill-Kostituzzjonijiet ta’ l-Istati
Membri, u min-naħa l-oħra, għall-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tadDrittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali tal-5 ta’ Novembru 1950
(ĠU 1977, C 103, p. 1).

16

F’dawn iċ-ċirkustanzi, id-dubji mqajma mill-Verwaltungsgericht dwar ilkompatibbiltà tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 1162/76 mar-regoli
relattivi għall-ħarsien tad-drittijiet fundamentali għandhom jinftiehmu fis-sens
li jqajmu dubji dwar il-validità tar-Regolament fid-dawl tad-dritt Komunitarju.
F’dan ir-rigward, għandha ssir distinzjoni bejn, minn naħa, eventwali ksur taddritt ta’ proprjetà, u, min-naħa l-oħra, eventwali restrizzjoni fuq il-libertà ta’
l-eżerċizzju ta’ professjoni.
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Fuq il-kwistjoni dwar id-dritt ta’ proprjetà
17

Id-dritt ta’ proprjetà huwa ggarantit fl-ordimanent ġuridiku Komunitarju
konformement mal-kunċetti komuni għall-Kostituzzjonijiet ta’ l-Istati Membri li
huma riflessi wkoll fl-Ewwel Protokoll li hemm mal-Konvenzjoni Ewropea għallProtezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem.

18

L-Artikolu 1 ta’ dan il-Protokoll jipprovdi kif ġej:
“Kull persuna naturali jew persuna morali għandha dritt għat-tgawdija paċifika
tal-possedimenti tagħha. Ħadd ma għandu jiġi pprivat mill-possedimenti tiegħu
ħlief fl-interess pubbliku u bla ħsara tal-kundizzjonijiet provduti bil-liġi u bilprinċipji ġenerali tal-liġi internazzjonali.
Iżda d-dispożizzjonijiet ta’ qabel ma għandhom b’ebda mod inaqqsu d-dritt ta’
Stat li jwettaq dawk il-liġijiet li jidhrulu xierqa biex jikkontrolla l-użu ta’ proprjetà
skond l-interess ġenerali jew biex jiżgura l-ħlas ta’ taxxi jew kontribuzzjonijiet
oħra jew pieni.”

19

Wara li tiddikjara li l-proprjetà għandha tiġi rrispettata, din id-dispożizzjoni
tikkontempla żewġ forom possibbli ta’ ksur tad-drittijiet tal-proprjetarju, skond jekk
il-ksur huwiex intiż li jippriva lill-proprjetarju mid-dritt tiegħu jew li jirrestrinġi
l-użu ta’ dan id-dritt. F’din il-kawża huwa inkontestabbli li l-projbizzjoni ta’ tħawwil
ġdid ma tistax titqies bħala att li jippriva lill-proprjetarju mill-proprjetà tiegħu, billi
huwa jibqa’ liberu li jiddisponi minnha, jew li jagħmel użu minnha bil-modi kollha
li ma humiex ipprojbiti. Min-naħa l-oħra, ma hemmx dubju li din il-projbizzjoni
tirrestrinġi l-użu tal-proprjetà. F’dan ir-rigward, it-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 1
tal-Protokoll jagħti indikazzjoni importanti fis-sens li jirrikonoxxi d-dritt ta’ Stat
li “jwettaq dawk il-liġijiet li jidhrulu xierqa biex jikkontrolla l-użu ta’ proprjetà
skond l-interess ġenerali”. Għalhekk, il-Protokoll jaċċetta bħala prinċipju l-legalità
ta’ restrizzjonijiet fuq l-użu tal-proprjetà filwaqt li, fl-istess ħin, jillimita dawn
ir-restrizzjonijiet għal dak li l-Istat jidhirlu “xieraq” għall-ħarsien ta’ l-“interess
ġenerali”. Madankollu, din id-dispożizzjoni ma tippermettix li tingħata risposta
suffiċjentement preċiża għad-domanda mqajma mill-Verwaltungsgericht.

20

Għaldaqstant, bil-għan li tkun tista’ tingħata risposta għal din id-domanda,
għandhom jittieħdu in kunsiderazzjoni wkoll l-indikazzjonijiet li joħorġu mir-regoli
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u mill-prassi kostituzzjonali tad-disa’ Stati Membri. L-ewwel konstatazzjoni li
għandha ssir f’dan ir-rigward hija li dawn ir-regoli u prassi jippermettu lil-leġiżlatur
jikkontrolla l-użu tal-proprjetà privata fl-interess ġenerali. Għal dan il-għan, xi
kostituzzjonijiet jirreferu għall-obbligi inerenti għall-proprjetà [Liġi Fundamentali
Ġermaniża, l-ewwel sentenza ta’ l-Artikolu 14(2)], għall-funzjoni soċjali tagħha
[Kostituzzjoni Taljana, l-Artikolu 42(2)], għas-subordinazzjoni tal-użu tagħha
għall-ħtiġijiet tal-ġid komuni [Liġi Fundamentali Ġermaniża, it-tieni sentenza ta’
l-Artikolu 14(2), u l-Kostituzzjoni Irlandiża, l-Artikolu 43.2.2], jew għall-ġustizzja
soċjali (Kostituzzjoni Irlandiża, l-Artikolu 43.2.1). Fl-Istati Membri kollha, għadd
ta’ miżuri leġiżlattivi taw espressjoni konkreta lill-imsemmija funzjoni soċjali taddritt ta’ proprjetà. Għalhekk, fl-Istati Membri kollha hemm leġiżlazzjoni dwar
l-agrikoltura u l-forestrija, il-provvista ta’ l-ilma, il-ħarsien ta’ l-ambjent, l-ippjanar
u l-kontroll ta’ l-iżvilupp, li timponi restrizzjonijiet, kultant kunsiderevoli, fuq
l-użu tal-proprjetà immobbli.
21

B’mod iktar partikolari, fil-pajjiżi kollha tal-Komunità li jipproduċu l-inbid
teżisti leġiżlazzjoni restrittiva, għalkemm tvarja fir-rigorożità tagħha, dwar ittħawwil ta’ dwieli, l-għażla tal-varjetajiet, u l-metodi ta’ kultivazzjoni. Dawn iddispożizzjonijiet ma huma kkunsidrati f ’ebda wieħed mill-pajjiżi kkonċernati
bħala inkompatibbli, bħala prinċipju, mar-rispett dovut għad-dritt ta’ proprjetà.

22

Għaldaqstant, jista’ jiġi ddikjarat, meta jittieħdu in kunsiderazzjoni l-kunċetti
kostituzzjonali komuni għall-Istati Membri u l-prassi leġiżlattivi konsistenti, fliżjed oqsma varji, li l-fatt li r-Regolament Nru 1162/76 jimponi restrizzjonijiet
fuq it-tħawwil ġdid ta’ dwieli ma jistax jiġi kkontestat bħala prinċipju. Hija tip
ta’ restrizzjoni li hija rrikonoxxuta u aċċettata bħala leġittima, f ’forom identiċi
u simili, fis-sistemi kostituzzjonali ta’ l-Istati Membri kollha.

23

Madankollu, din il-konstatazzjoni ma teżawrixxix il-problema mqajma millVerwaltungsgericht. Anki jekk, bħala prinċipju, ma tistax tiġi kkontestata
l-possibbiltà, għall-Komunità, li tirrestrinġi l-eżerċizzju tad-dritt ta’ proprjetà
fil-kuntest ta’ organizzazzjoni komuni tas-suq u għall-finijiet ta’ politika
strutturali, għandu, madankollu, jiġi eżaminat jekk ir-restrizzjonijiet imposti billeġiżlazzjoni kkontestata humiex effettivament iġġustifikati minn għanijiet ta’
interess ġenerali li l-Komunità tfittex li tilħaq u jekk jikkostitwixxux, fir-rigward
ta’ l-għan imfittex, interferenza sproporzjonata u intollerabbli mad-drittijiet talproprjetarju, li tippreġudika s-sustanza nfisha tad-dritt ta’ proprjetà. Dan huwa,
fil-fatt, l-ilment imqajjem fil-kawża prinċipali mir-rikorrenti, li tikkunsidra li
huwa biss fl-ambitu tat-tfittxija li titwettaq politika kwalitattiva li l-leġiżlatur
jista’ jirrestrinġi l-użu tal-proprjetà intiża għall-produzzjoni ta’ l-inbid, b’mod li
283

MALTA U L-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-UNJONI EWROPEA

r-rikorrenti tgawdi dritt invjolabbli mill-mument li jiġi rrikonoxxut li l-proprjetà
tagħha hija adatta għall-kultivazzjoni tad-dwieli. Għandu għalhekk jiġi eżaminat
l-għan imfittex mir-regolament ikkontestat u għandu jiġi ddeterminat jekk
teżistix relazzjoni raġonevoli bejn il-miżuri previsti fir-Regolament u l-għan
imfittex mill-Komunità f ’dan il-każ.
24

Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 1162/76 għandhom jiġu kkunsidrati filkuntest ta’ l-organizzazzjoni komuni tas-suq ta’ l-inbid, li hija marbuta mill-qrib
mal-politika strutturali kkontemplata mill-Komunità fil-qasam in kwistjoni. Dawn
l-għanijiet jidhru fir-Regolament Nru 816/70, tat-28 ta’ April 1970, li jistabbilixxi
miżuri addizzjonali dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq ta’ l-inbid (ĠU L 99,
p. 1), li fuqu huwa bbażat ir-regolament ikkontestat, kif ukoll fir-Regolament
Nru 337/79, tal-5 ta’ Frar 1979, dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq ta’ l-inbid
(ĠU L 54, p. 1), li jikkodifika d-dispożizzjonijiet kollha li jirregolaw l-organizzazzjoni
komuni tas-suq. It-Titolu III ta’ dan ir-regolament, li jirrigwarda r-“regoli dwar
il-produzzjoni u l-kontroll tat-tħawwil” [traduzzjoni mhux uffiċjali], attwalment
jikkostitwixxi l-kuntest ġuridiku f’dan il-qasam. Fattur ieħor li jippermetti li tiġi
identifikata l-politika Komunitarja segwita f’dan il-qasam huwa r-Riżoluzzjoni tal21 ta’ April 1975 dwar linji gwida ġodda intiżi li jistabbilixxu l-ekwilibriju fis-suq ta’
l-inbejjed tal-mejda (ĠU C 90, p. 1).

25

Minn dawn l-atti kollha jirriżulta li l-politika mibdija u parzjalment
implementata mill-Komunità tikkonsisti f ’organizzazzjoni komuni tas-suq
marbuta ma’ titjib strutturali fis-settur tal-produzzjoni ta’ l-inbid. Fil-kuntest
tal-linji gwida stabbiliti bl-Artikolu 39 tat-Trattat KEE, din l-azzjoni tfittex li
tilħaq għan doppju, li huwa, minn naħa, li jiġi stabbilit ekwilibriju sostenibbli
fis-suq ta’ l-inbid b’livell ta’ prezz li jirrendi qligħ lill-produtturi u li jkun ġust
għall-konsumaturi, u min-naħa l-oħra, li twassal għal titjib fil-kwalità ta’
l-inbejjed imqiegħda fis-suq. Sabiex jintlaħaq dan l-għan doppju ta’ ekwilibriju
kwantitattiv u ta’ titjib kwalitattiv, il-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar is-suq ta’
l-inbid ipprovdiet sensiela estensiva ta’ miżuri li japplikaw kemm fl-istadju talproduzzjoni kif ukoll fl-istadju tal-kummerċjalizzazzjoni ta’ l-inbid.

26

F’dan ir-rigward, għandu jsir riferiment b’mod partikolari għad-dispożizzjonijiet
ta’ l-Artikolu 17 tar-Regolament Nru 816/70, li ġew adottati mill-ġdid f ’forma
iktar elaborata fl-Artikolu 31 tar-Regolament Nru 337/79, li jipprovdu għattwaqqif, mill-Istati Membri, ta’ pjanijiet ta’ proġettazzjoni ta’ tħawwil u ta’
produzzjoni, ikkoordinati fil-kuntest ta’ pjan Komunitarju obbligatorju. Bil-għan
li jiġi implementat dan il-pjan jistgħu jiġu adottati miżuri dwar it-tħawwil, ittħawwil mill-ġdid, il-qligħ ta’ l-uċuħ u l-abbandun ta’ l-għelieqi dwieli.
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27

Huwa f’dan il-kuntest li ġie adottat ir-Regolament Nru 1162/72. Mill-preambolu
ta’ dan ir-regolament u miċ-ċirkustanzi ekonomiċi li fihom ġie adottat, li kienu
kkaratterizzati minn produzzjoni żejda permanenti mill-ħsad ta’ l-1974 ’il
quddiem, jirriżulta li dan ir-regolament jaqdi funzjoni doppja: minn naħa,
għandu jwassal sabiex tieqaf immedjatament iż-żieda kontinwa tal-produzzjoni
żejda; min-naħa l-oħra, għandu jikseb għall-istituzzjonijiet tal-Komunità iżżmien neċessarju għall-implementazzjoni ta’ politika strutturali intiża li tħeġġeġ
il-produzzjoni ta’ kwalità għolja, filwaqt li jiġu rrispettati l-karatteristiċi speċifiċi
u l-ħtiġijiet tad-diversi reġjuni produtturi ta’ l-inbid fil-Komunità, u dan permezz
tal-għażla ta’ l-art għall-kultivazzjoni u tal-varjetajiet tad-dwieli kif ukoll billi jiġu
rregolati l-metodi ta’ produzzjoni.

28

Kien sabiex jintlaħaq dan l-għan doppju li l-Kunsill, permezz tar-Regolament
Nru 1162/76, impona projbizzjoni ġenerali fuq it-tħawwil ġdid, mingħajr
ma għamel ebda distinzjoni, ħlief għal xi eċċezzjonijiet strettament iddefiniti,
abbażi tal-kwalità ta’ l-art. Għandu jiġi osservat li, fil-portata ġenerali tagħha,
il-miżura adottata mill-Kunsill hija ta’ natura temporanja. Hija intiża li tilqa’
immedjatament għal sitwazzjoni ta’ ċirkustanzi kombinati kkaratterizzata minn
produzzjoni żejda, u fl-istess ħin tipprepara miżuri strutturali definittivi.

29

Meqjusa f ’dan il-kuntest, il-miżura kkontestata ma twassal għal ebda limitazzjoni
indebita fl-eżercizzju tad-dritt ta’ proprjetà. Fil-fatt, il-kultivazzjoni ta’ għelieqi
dwieli ġodda f ’sitwazzjoni kkaratterizzata minn produzzjoni żejda għal tul ta’
żmien ma jkollha l-ebda effett, mil-lat ekonomiku, ħlief li żżid il-volum talproduzzjoni żejda; barra minn hekk, tali estensjoni, f ’dan l-istadju, iġġib magħha
r-riskju li l-implementazzjoni ta’ politika strutturali fuq livell Komunitarju ssir
iktar diffiċli, fil-każ fejn tali politika tistrieħ fuq l-applikazzjoni ta’ kriterji iktar
stretti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali attwali f ’dak li jirrigwarda l-għażla ta’ l-art
aċċettata għall-kultivazzjoni tad-dwieli.

30

Għaldaqstant, il-konklużjoni għandha tkun li r-restrizzjoni imposta fuq l-użu
tal-proprjetà permezz tal-projbizzjoni ta’ tħawwil ġdid ta’ dwieli adottata, għal
perijodu limitat, bir-Regolament Nru 1162/76, hija ġġustifikata mill-għanijiet ta’
interess ġenerali mfittxija mill-Komunità u ma tiksirx is-sustanza tad-dritt ta’
proprjetà kif irrikonoxxut u ggarantit fl-ordinament ġuridiku Komunitarju.
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Fuq il-kwistjoni dwar l-eżerċizzju liberu ta’ l-attivitajiet professjonali
31

Ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali tikkunsidra wkoll li l-projbizzjoni ta’ tħawwil
ġdid imposta bir-Regolament Nru 1162/76 tikser id-drittijiet fundamentali
tagħha sa fejn l-effett ta’ dan ir-regolament huwa li jirrestrinġi l-eżerċizzju liberu
tagħha ta’ l-attività professjonali tagħha ta’ produttur ta’ l-inbid.

32

Kif diġà indikat il-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza tagħha ta’ l-14 ta’ Mejju 1974,
Nold, iċċitata iktar ’il fuq, għalkemm huwa minnu li l-eżerċizzju liberu ta’ l-attivitajiet
professjonali huwa ggarantit mid-dritt kostituzzjonali ta’ diversi Stati Membri,
id-dritt hekk iggarantit, mhux talli ma jikkostitwixxix prerogattiva assoluta, iżda
għandu jiġi kkunsidrat fid-dawl tal-funzjoni soċjali ta’ l-attivitajiet protetti. F’dan
il-każ, għandu jiġi osservat li l-miżura Komunitarja kkontestata bl-ebda mod ma
taffettwa l-aċċess għall-professjoni ta’ produttur ta’ l-inbid, jew l-eżerċizzju liberu
ta’ din il-professjoni f’art preżentement allokata għall-produzzjoni ta’ l-inbid. Sa
fejn il-projbizzjoni ta’ tħawwil ġdid taffettwa l-eżerċizzju liberu tal-professjoni
ta’ produttur ta’ l-inbid, din il-limitazzjoni ma hijiex ħlief riżultat tar-restrizzjoni
imposta fuq l-eżerċizzju tad-dritt ta’ proprjetà, b’mod li ż-żewġ restrizzjonijiet
huma ħaġa waħda. Għalhekk, ir-restrizzjoni fuq l-eżerċizzju liberu tal-professjoni
ta’ produttur ta’ l-inbid, anki jekk jitqies li din teżisti, tkun iġġustifikata mill-istess
raġunijiet li jiġġustifikaw ir-restrizzjoni imposta fuq l-użu tal-proprjetà.

33

Għaldaqstant, mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti kollha jirriżulta li l-eżami tarRegolament Nru 1162/76, fid-dawl tad-dubji mqajma mill-Verwaltungsgericht,
ma rrivela l-ebda element li jista’ jaffettwa l-validità ta’ dan ir-regolament
minħabba kunflitt mar-rekwiżiti li joħorġu mill-ħarsien tad-drittijiet
fundamentali fil-Komunità.

Fuq l-ispejjeż
34

L-ispejjeż sostnuti mill-Gvern tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, mill-Kunsill
u mill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, li ppreżentaw osservazzjonijiet
lill-Qorti tal-Ġustizzja, ma jistgħux jitħallsu lura.

35

Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, innatura ta’ kwistjoni mqajma quddiem il-Verwaltungsgericht ta’ Neustadt an der
Weinstraße, hija din ta’ l-aħħar li għandha tiddeċiedi dwar l-ispejjeż.
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Għal dawn il-motivi,
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA,
b’risposta għad-domandi li sarulha mill-Verwaltungsgericht ta’ Neustadt an der
Weinstraße, permezz ta’ digriet ta’ l-14 ta’ Diċembru 1978, taqta’ u tiddeċiedi:
1) Ir-Regolament tal-Kunsill Nru 1162/76, tas-17 ta’ Mejju 1976, dwar miżuri
intiżi li l-potenzjal għall-produzzjoni ta’ l-inbid jiġi adattat għall-ħtiġijiet
tas-suq, kif emendat bir-Regolament tal-Kunsill Nru 2776/78 tat-23 ta’
Novembru 1978, li emenda r-Regolament Nru 1162/76 għat-tieni darba,
għandu jiġi interpretat fis-sens li l-Artikolu 2(1) tiegħu japplika wkoll għattalbiet għall-awtorizzazzjoni għat-tħawwil ġdid ta’ dwieli mressqa qabel ma
daħal fis-seħħ ir-Regolament.
2) L-Artikolu 2(1) tar-Regolament Nru 1162/76 għandu jiġi interpretat fissens li l-projbizzjoni ta’ l-għoti ta’ awtorizzazzjonijiet għal tħawwil ġdid
prevista fih – mingħajr ma jitqiesu l-eżenzjonijiet previsti fl-Artikolu 2(2)
tar-Regolament – tapplika b’mod ġenerali, jiġifieri, b’mod partikolari,
indipendentement mill-kwistjoni ta’ jekk art hijiex adatta għall-kultivazzjoni
tad-dwieli jew le, skond id-dispożizzjonijiet ta’ liġi nazzjonali.
Kutscher

O´Keeffe Touffait

Mertens de Wilmars

Pescatore

Bosco

Koopmans Due

Mackenzie Stuart

Mogħtija f ’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fit-13 ta’ Diċembru 1979.
A Van Houtte
H Kutscher
ReġistraturPresident
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SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA
19 ta’ Jannar 1982 (*)
“Effett tad-Direttivi”
Fil-Kawża 8/81,
li għandha bħala suġġett talba mressqa quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, skond
l-Artikolu 177 tat-Trattat KEE, mill-Finanzgericht (Qorti tal-finanzi) ta’ Münster,
u intiża li tinkiseb, fil-kawża pendenti quddiem dik il-qorti bejn
Ursula Becker
u
Finanzamt Münster
deċiżjoni preliminari dwar l-interpretazzjoni tal-punt 1 tal-inċiż (d) tal-parti
B ta’ l-Artikolu 13 tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388, tas-17 ta’ Mejju 1977, fuq
l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta’ stima,
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA,
komposta minn J. Mertens de Wilmars, President, G. Bosco, A. Touffait u O. Due,
Presidenti ta’ Awla, P. Pescatore, A. J. Mackenzie Stuart, A. O’Keeffe, T. Koopmans,
U. Everling, A. Chloros u F. Grévisse, Imħallfin,

(*) Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.
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Avukat Ġenerali: Sir Gordon Slynn,
Reġistratur: A. Van Houtte
tagħti l-preżenti
Sentenza
Id-dritt
1

Permezz ta’ digriet tas-27 ta’ Novembru 1980, li wasal fil-Qorti tal-Ġustizzja
fl-14 ta’ Jannar 1981, il-Finanzgericht ta’ Münster ressqet quddiem il-Qorti talĠustizzja, skond l-Artikolu 177 tat-Trattat KEE, talba għal deċiżjoni preliminari
dwar l-interpretazzjoni tal-punt 1 tal-inċiż (d) tal-parti B ta’ l-Artikolu 13 tasSitt Direttiva tal-Kunsill 77/388, tas-17 ta’ Mejju 1977, fuq l-armonizzazzjoni talliġijiet ta’ l-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ - Sistema komuni ta’
taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta’ stima (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti,
Kapitolu 9, Vol. 1, p. 23) intiża li jiġi deċiż jekk din id-dispożizzjoni tistax titqies
li ilha applikabbli direttament fir-Repubblika Federali tal-Ġermanja sa mill1 ta’ Jannar 1979 minħabba li dan l-Istat Membru naqas milli jadotta l-miżuri
meħtieġa sabiex jiżgura l-implementazzjoni tagħha fit-terminu previst.

Il-fatti li wasslu għall-kawża
2

Għandu jitfakkar li s-Sitt Direttiva ġiet adottata fis-17 ta’ Mejju 1977, u li skond
l-Artikolu 1 tagħha, l-Istati Membri kellhom jadottaw, sa mhux iktar tard mill1 ta’ Jannar 1978, dawk il-miżuri leġiżlattivi, regolamentari u amministrattivi
meħtieġa biex jadattaw is-sistemi tagħhom tat-taxxa fuq il-valur miżjud skond
l-eżiġenzi tad-Direttiva. Għadd ta’ Stati Membri, fosthom ir-Repubblika Federali
tal-Ġermanja, ma kinux f ’pożizzjoni li jagħmlu l-adattamenti neċessarji fiżżmien stipulat u għalhekk il-Kunsill, permezz tad-Disa’ Direttiva 78/583/KEE,
tas-26 ta’ Ġunju 1978, dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri li
għandhom x’jaqsmu mat-taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ (ĠU Edizzjoni Speċjali
bil-Malti, Kapitolu 9, Vol. 1, p. 69), ipproroga t-terminu stabbilit mill-Artikolu 1
tas-Sitt Direttiva sa l-1 ta’ Jannar 1979, favur dawn l-Istati Membri.
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3

Kien biss wara li ġiet ippromulgata l-liġi tas-26 Novembru 1979 (Bundesgesetzblatt
I, p. 1953), li daħlet fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 1980, li r-Repubblika Federali talĠermanja implementat is-Sitt Direttiva.

4

Mid-digriet tar-rinviju jirriżulta li r-rikorrenti fil-kawża prinċipali, li teżerċita
l-professjoni ta’ negozjatriċi ta’ krediti għal rasha, applikat, fid-dikjarazzjonijiet
mensili tat-taxxa fuq id-dħul tagħha għall-perijodu bejn Marzu u Ġunju 1979,
għal eżenzjoni mit-taxxa fuq it-tranżazzjonijiet tagħha, billi sostniet li l-punt 1
tal-inċiż (d) tal-parti B ta’ l-Artikolu 13 tas-Sitt Direttiva, li jobbliga lill-Istati
Membri jeżentaw mit-taxxa fuq il-valur miżjud, inter alia, “l-għoti u n-negozjar
ta’ krediti” kien ilu jagħmel parti mil-liġijiet nazzjonali sa mill-1 ta’ Jannar 1979.

5

Mill-proċess jidher li r-rikorrenti għarrfet lill-Finanzamt dwar l-ammont taddħul tagħha u t-taxxa ta’ l-input li kienet ħallset, filwaqt li talbet l-eżenzjoni
prevista mill-punt 1 tal-inċiż (d) tal-parti B ta’ l-Artikolu 13 tad-Direttiva. Bħala
konsegwenza, hija kienet dejjem tiddikjara l-ammont ta’ taxxa dovuta u t-tnaqqis
tat-taxxa ta’ l-input imħallsa bħala “0”.

6

Il-Finanzamt ma aċċettax id-dikjarazzjonijiet tagħha, u fl-avviżi provviżorji
għall-ħlas għax-xhur in kwistjoni, u b’mod konformi mal-liġi nazzjonali li kienet
għadha ma ġietx emendata, issuġġetta t-tranżazzjonijiet tar-rikorrenti għattaxxa fuq id-dħul, bit-tnaqqis tat-taxxa ta’ l-input.

7

Kien proprju kontra dawn l-avviżi li r-rikorrenti, wara li l-applikazzjoni għalleżenzjoni tagħha ġiet irrifjutata, ippreżentat rikors quddiem il-Finanzgericht, li
fih invokat id-dispożizzjoni ċċitata tad-Direttiva.

8

Quddiem il-Finanzgericht, il-Finanzamt iddefenda ruħu billi sostna li fiżżmien in kwistjoni, is-Sitt Direttiva kienet għadha ma ġietx implementata firRepubblika Federali tal-Ġermanja. Barra minn dan, il-Finanzamt żied li skond
perċezzjoni li l-Istati Membri kollha jaqblu fuqha, l-parti B ta’ l-Artikolu 13 ma
għandhiex titqies li toħloq dritt li huwa applikabbli direttament, peress li din iddispożizzjoni tirriżerva marġni ta’ diskrezzjoni lill-Istati Membri.

9

Bil-għan li tinsab soluzzjoni għal din il-kawża, il-Finanzgericht għamlet lillQorti tal-Ġustizzja s-segwenti domanda:
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“Id-dispożizzjoni relattiva għall-eżenzjoni mit-taxxa fuq id-dħul għattranżazzjonijiet ta’ negozjar ta’ krediti prevista mit-Titolu X, fil-punt 1 tal-inċiż
(d) tal-parti B ta’ l-Artikolu 13 tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE, tas-17 ta’
Mejju 1977, fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri dwar taxxi fuq
id-dħul mill-bejgħ - Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud - bażi uniformi
ta’ stima, ilha tapplika direttament fir-Repubblika Federali tal-Ġermanja sa mill1 ta’ Jannar 1979?”
10

Ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali ma kinitx irrappreżentata fil-proċeduri
quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. It-teżi tagħha kienet sostnuta mill-Kummissjoni,
li ppreżentat argumenti lill-Qorti tal-Ġustizzja intiżi li jiġi stabbilit li l-individwi
jistgħu jinvokaw il-benefiċċju tal-punt 1 tal-inċiż (d) tal-parti B ta’ l-Artikolu 13
tas-Sitt Direttiva.

11

Min-naħa l-oħra, il-Finanzamt u l-Gvern tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja
ppreżentaw għadd ta’ argumenti biex juru li d-dispożizzjoni in kwistjoni
ma setgħetx tiġi invokata fil-perijodu - jiġifieri fis-sena fiskali 1979 - meta
d-dispożizzjonijiet rilevanti għall-implementazzjoni kienu għadhom ma
ddaħħlux fis-seħħ fir-Repubblika Federali tal-Ġermanja. Il-Gvern tar-Repubblika
Franċiża esprima l-istess opinjoni.

Fuq il-mertu
12

Il-Finanzamt, il-Gvern tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja u l-Gvern tarRepubblika Franċiża ma jinnegawx li f ’ċerti ċirkustanzi d-dispożizzjonijiet taddirettivi jistgħu jiġu invokati minn individwi, kif jirriżulta mill-ġurisprudenza
tal-Qorti tal-Ġustizzja, iżda jsostnu li dan l-effett ma għandux jiġi rrikonoxxut
lid-dispożizzjoni in kwistjoni fil-kawża prinċipali.

13

Skond il-Gvern Franċiż, id-direttivi fiskali huma intiżi għal armonizzazzjoni
progressiva tad-diversi sistemi fiskali nazzjonali, u mhux għas-sostituzzjoni
tagħhom b’sistema fiskali Komunitarja. Dan huwa wkoll il-każ fir-rigward tasSitt Direttiva, li tikkonsisti f ’għadd ta’ dispożizzjonijiet li l-kundizzjonijiet għallimplementazzjoni tagħhom huma, fil-biċċa l-kbira tagħhom, imħollija għaddiskrezzjoni ta’ l-Istati Membri. Peress li hemm għadd kbir ta’ għażliet li l-Istati
Membri jistgħu jagħmlu taħt din id-direttiva, il-Gvern Franċiż huwa tal-fehma
li d-Direttiva, fl-intier tagħha, ma jista’ jkollha ebda effett fl-Istati Membri qabel
ma dawn jadottaw il-miżuri nazzjonali leġiżlattivi xierqa.
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14

F’kull każ, huwa impossibbli, jekk wieħed jieħu in kunsiderazzjoni l-marġni ta’
diskrezzjoni, is-setgħat u l-għażliet li l-Artikolu 13 jagħti lill-Istati Membri, li
jiġi attribwit xi effett dirett lid-dispożizzjonijiet ta’ dan l-artikolu. Il-Gvern tarRepubblika Federali tal-Ġermanja huwa ta’ l-istess fehma.

15

L-awtorità amministrattiva konvenuta, sostnuta mill-Gvern tar-Repubblika
Federali tal-Ġermanja, tiġbed l-attenzjoni għall-koerenza tas-sistema ta’
tassazzjoni stabbilita mid-Direttiva u, b’mod partikolari, għall-problemi li
jirriżultaw mill-katina ta’ tassazzjoni, li hija karatteristika tat-taxxa fuq ilvalur miżjud. L-awtorità amministrattiva tikkunsidra li ma huwiex possibbli li
eżenzjoni bħal dik imsemmija fil-punt 1 tal-inċiż (d) tal-parti B ta’ l-Artikolu 13,
tiġi iżolata mill-kuntest tagħha mingħajr ma jiġi ddisturbat il-mekkaniżmu sħiħ
ta’ l-imsemmija sistema fiskali.

16

Fid-dawl ta’ dawn l-argumenti, jeħtieġ li tiġi eżaminata l-problema mqajma kemm
fir-rigward tad-Direttiva kif ukoll fir-rigward tas-sistema fiskali kkonċernata, u dan
fid-dawl tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja relattiva għall-effett tad-direttivi.

Fuq l-effett tad-direttivi b’mod ġenerali
17

Skond it-tielet paragrafu ta’ l-Artikolu 189 tat-Trattat “Id-direttivi għandhom
jorbtu lil kull Stat Membru li lilu jkunu indirizzati, sa fejn jirrigwarda r-riżultat
li għandu jintlaħaq, iżda għandhom iħallu l-kwistjonijiet ta’ forma u mezzi filkompetenza ta’ l-awtoritajiet nazzjonali.”

18

Minn dan it-test jidher ċar li l-Istati destinatarji ta’ direttiva għandhom l-obbligu li jiksbu
r-riżultat, li għandu jintlaħaq qabel ma jagħlaq it-terminu previst mid-direttiva stess.

19

Minn dan isegwi li, kull fejn direttiva tiġi implementata tajjeb, l-effetti tagħha
jolqtu lill-individwi permezz tal-miżuri ta’ implementazzjoni meħudin mill-Istat
Membru kkonċernat (sentenza tas-6 ta’ Mejju 1980, Il-Kummissjoni vs Il-Belġju,
102/79 Ġabra p. 1473).

20

Min-naħa l-oħra, jinqalgħu ċerti problemi partikolari fil-każ li Stat Membru ma
jkunx implementa d-direttiva kif imiss u, iktar u iktar, meta d-dispożizzjonijiet
tad-direttiva ma jkunux ġew implementati fit-terminu stabbilit biex isir dan.
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21

Minn ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja u, iktar reċentement, missentenza tal-5 ta’ April 1979, Ratti (148/78, Ġabra p. 1629), jirriżulta li filwaqt li
skond l-Artikolu 189, ir-regolamenti huma direttament applikabbli u għalhekk,
min-natura tagħhom stess kapaċi li jipproduċu effetti diretti, dan ma jfissirx li
atti li jaqgħu taħt kategoriji oħra u koperti minn dan l-artikolu ma jistgħu qatt
jipproduċu effetti simili.

22

Fil-fatt, kien ikun inkompatibbli man-natura vinkolanti li l-Artikolu 189
jattribwixxi lid-direttiva, li tiġi eskluża, bħala regola, il-possibbiltà li l-obbligu
impost minnha jiġi invokat mill-persuni kkonċernati.

23

B’mod partikolari, f ’dawk il-każijiet fejn l-awtoritajiet tal-Komunità jkunu,
permezz ta’ direttiva, obbligaw lill-Istati Membri jaġixxu b’ċertu mod, l-effettività
ta’ tali att tiddgħajjef jekk iċ-ċittadini jiġu preklużi milli jinvokawh quddiem ilqrati u jekk il-qrati nazzjonali ma jkunux jistgħu jeħduh in kunsiderazzjoni in
kwantu huwa element tad-dritt Komunitarju.

24

Konsegwentement, Stat Membru li ma jkunx adotta l-miżuri ta’ implementazzjoni
imposti mid-Direttiva fit-terminu stipulat, ma jistax imbagħad jinvoka, kontra
l-individwi, l-inadempjenza tiegħu stess ta’ l-obbligi li jirriżultaw mid-direttiva.

25

Għalhekk, f ’kull każ fejn id-dispożizzjonijiet ta’ direttiva jidhru, għal dak li
jikkonċerna l-kontenut tagħhom, li huma inkundizzjonati u preċiżi biżżejjed,
dawn id-dispożizzjonijiet jistgħu jiġu invokati, fin-nuqqas ta’ miżuri ta’
implementazzjoni adottati fit-terminu previst, kontra kull dispożizzjoni talliġi nazzjonali li ma tkunx konformi mad-direttiva, jew ukoll, jekk dawn iddispożizzjonijiet tad-direttiva jkunu tali li jiddefinixxu drittijiet li l-individwi
jistgħu jinvokaw kontra l-Istat.

26

Id-domanda tal-Finanzgericht hija intiża li jiġi stabbilit jekk il-punt 1 talinċiż (d) tal-parti B ta’ l-Artikolu 13 tad-Direttiva huwiex ta’ din in-natura.
Skond l-imsemmi artikolu, “l-Istati Membri għandhom jeżentaw li ġej taħt ilkundizzjonijiet li huma għandhom jistabbilixxu għall-iskopijiet biex jiżguraw
l-applikazzjoni korretta u ċara ta’ l-eżenzjonijiet u tal-prevenzjoni ta’ kwalunkwe
e[vaż]joni possibbli, evitar u abbuż: […] d) it-tranżazzjonijiet li ġejjin: 1. l-għoti
jew in-negozjar ta’ kreditu […]”.
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Fuq is-sistema tad-Direttiva u l-kuntest ta’ l-Artikolu 13
27

Din id-dispożizzjoni, ikkunsidrata fiha nfisha u inkwantu tiddetermina liema
tranżazzjoni tista’ tiġi eżentata u l-benefiċjarju ta’ din l-eżenzjoni, hija preċiża
biżżejjed sabiex tkun tista’ tiġi invokata minn individwu u applikata mill-qorti.
Madankollu, tibqa’ l-kwistjoni ta’ jekk id-dritt għall-eżenzjoni li hija tagħti jistax
jitqies li huwa inkundizzjonat, fid-dawl tas-sistema ġenerali tad-Direttiva u talkuntest ta’ l-Artikolu 13, kif ukoll tal-karatteristiċi partikolari tas-sistema fiskali
fil-kuntest li fih għandha tapplika l-eżenzjoni.

28

Fir-rigward tas-sistema ġenerali tad-Direttiva, jeħtieġ li jiġi eżaminat, fl-ewwel lok,
l-argument ibbażat fuq il-fatt li d-dispożizzjoni li għaliha rreferiet il-qorti nazzjonali
tifforma parti integrali minn direttiva ta’ armonizzazzjoni li f’ħafna aspetti tirriżerva
marġni ta’ diskrezzjoni lill-Istati Membri li jinvolvi ċerti setgħat u għażliet.

29

Filwaqt li ma hemm ebda dubju li s-Sitt Direttiva tagħti lill-Istati Membri marġni
ta’ diskrezzjoni xi ftit jew wisq wiesa’ għall-implementazzjoni ta’ xi wħud middispożizzjonijiet tagħha, b’daqshekk ma jfissirx li l-individwi għandhom ikunu
mċaħħda mid-dritt li jinvokaw dawk id-dispożizzjonijiet li, fid-dawl tas-suġġett
partikolari tagħhom, jistgħu jiġu iżolati mill-bqija u jiġu applikati separatament.
Din il-garanzija minima favur dawk li ġew leżi min-nuqqas ta’ implementazzjoni
tad-Direttiva hija konsegwenza tan-natura vinkolanti ta’ l-obbligu impost fuq
l-Istati Membri mit-tielet paragrafu ta’ l-Artikolu 189 tat-Trattat. Dan l-obbligu
jiġi pprivat minn kull effikaċja li kieku l-Istati Membri kellhom jitħallew jannullaw,
b’ riżultat ta’ l-inattività tagħhom, anki dawk l-effetti li ċerti dispożizzjonijiet ta’
direttiva kapaċi jipproduċu bis-saħħa tal-kontenut tagħhom.

30

Konsegwentement, in-natura ġenerali tad-Direttiva in kwistjoni jew iddiskrezzjoni li tagħti lill-Istati Membri, ma jistgħux jiġu invokati sabiex dawk iddispożizzjonijiet li, fid-dawl tas-suġġett tagħhom, jistgħu jkunu invokati utilment
quddiem il-qrati anki jekk id-direttiva ma ġietx implementata fit-totalità tagħha,
jiġu mċaħħda minn kull effett.

31

Fir-rigward tal-kuntest ta’ l-Artikolu 13, il-Finanzamt, sostnut mill-Gvernijiet
tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja u tar-Repubblika Franċiża, jiġbed
l-attenzjoni, b’mod partikolari, għall-marġni ta’ diskrezzjoni mogħti lill-Istati
Membri mis-sentenza tal-ftuħ tal-Parti B ta’ dan l-artikolu, li tippreċiża li
l-eżenzjoni hija mogħtija mill-Istati Membri “taħt il-kondizzjonijiet li huma
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għandhom jistabbilixxu” sabiex “jassiguraw l-applikazzjoni korretta u ċara ta’
l-eżenzjonijiet” u għall-“prevenzjoni ta’ kwalunkwe e[vaż]joni possibbli, evitar
u abbuż”. Ġie rrilevat li, meta jiġu kkunsidrati dawn id-dispożizzjonijiet, ilklawżoli ta’ eżenzjoni ta’ l-Artikolu 13 ma humiex inkundizzjonati; u għalhekk,
ma jistgħux jiġu invokati qabel ma jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet imsemmija.
32

Jeħtieġ f ’dan ir-rigward li jiġi osservat li l-“kundizzjonijiet” imsemmija ma
għandhom ebda effett fuq id-definizzjoni tal-kontenut ta’ l-eżenzjoni prevista.

33

Minn naħa, il-“kundizzjonijiet” imsemmija huma intiżi li jiżguraw l-applikazzjoni
korretta u ċara ta’ l-eżenzjonijiet previsti. Stat Membru ma jistax jinvoka l-fatt li
jkun naqas milli jadotta dawk l-istess dispożizzjonijiet li huma intiżi eżattament
li jiffaċilitaw l-applikazzjoni ta’ din l-istess eżenzjoni, kontra persuna taxxabbli
li tista’ turi li s-sitwazzjoni fiskali tagħha taqa’ effettivament taħt waħda millkategoriji ta’ eżenzjonijiet stabbiliti mid-Direttiva.

34

Barra minn dan, il-“kundizzjonijiet” jirrigwardaw il-miżuri intiżi li jipprevjenu
l-evażjoni fiskali, l-evitar u l-abbuż possibbli. Stat Membru li jkun naqas milli
jieħu l-prekawzjonijiet meħtieġa għal dan il-għan ma jistax jinvoka l-ommissjoni
tiegħu sabiex iċaħħad lil persuna taxxabbli mill-benefiċċju ta’ eżenzjoni li bissaħħa tad-Direttiva hija tista’ leġittimament titlob, iżjed u iżjed meta ma hemm
xejn li jxekkel lill-Istat milli, fin-nuqqas ta’ dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward,
jirrikorri għad-dispożizzjonijiet kollha applikabbli tal-liġijiet fiskali ġenerali
tiegħu maħsuba biex jeliminaw l-evażjoni.

35

Jidher li l-argument ibbażat fuq l-ewwel sentenza tal-parti B ta’ l-Artikolu 13
għandu jiġi miċħud.

36

Il-Finanzamt, il-Gvern tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja u dak tarRepubblika Franċiża jinvokaw ukoll, sabiex isostnu l-argument tagħhom li
d-dispożizzjoni in kwistjoni ma tistax tiġi invokata, il-Parti C ta’ l-Artikolu 13,
li tgħid: “Għażliet. L-Istati Membri jistgħu jħallu lil min iħallas it-taxxa, dritt
għal għażla ta’ tassazzjoni f ’każijiet ta’: … b) it-tranżazzjonijiet koperti f ’B (d),
... [L-Istati Membri jistgħu jillimitaw dan id-dritt ta’ l-għażla; huma għandhom
jistabbilixxu l-modalitajiet għall-eżerċizzju tiegħu]”.
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37

Il-Gvern Ġermaniż jenfasizza li l-għażla prevista minn din id-dispożizzjoni hija
“riżervata għall-Istati Membri” u li r-Repubblika Federali tal-Ġermanja għamlet
użu minn din il-possibbiltà biss fl-Artikolu 9 tal-liġi implementattiva. L-ebda
antiċipazzjoni dwar din l-għażla legali ma hija ammissibbli. Fid-dawl ta’ din ilpossibbiltà, irriżervata għall-Istati Membri, u tal-possibbiltà li ġġib magħha li
tiġi llimitata l-portata tad-dritt ta’ l-għażla u li jiġu stabbiliti l-modalitajiet għalleżerċizzju tiegħu, id-dispożizzjoni invokata mir-rikorrenti fil-kawża prinċipali
ma tistax titqies bħala regola inkundizzjonata.

38

Din l-argumentazzjoni hija bbażata fuq evalwazzjoni żbaljata tal-portata
tal-parti C ta’ l-Artikolu 13. Bis-saħħa tal-possibbiltà mogħtija minn din iddispożizzjoni, l-Istati Membri jistgħu jagħtu lill-benefiċjarji ta’ l-eżenzjonijiet
previsti mid-Direttiva, il-possibbiltà li jirrinunzjaw għall-eżenzjonijiet tagħhom
f ’kull każ jew f ’ċerti limiti jew skond ċerti modalitajiet. Madankollu, għandu jiġi
enfasizzat li, skond id-dispożizzjoni msemmija, meta Stat Membru jagħmel użu
minn din il-possibbiltà, l-eżerċizzju ta’ l-għażla mogħtija f ’dawk iċ-ċirkustanzi
huwa miftuħ biss għall-persuna taxxabbli u mhux għall-Istat.

39

Minn dan jirriżulta li l-parti C ta’ l-Artikolu 13 bl-ebda mod ma tagħti lillIstati Membri l-possibbiltà li jimponu rekwiżiti fuq jew b’xi mod jillimitaw
l-eżenzjonijiet previsti mill-parti B; l-artikolu sempliċement jirriżerva għall-Istati
Membri l-possibbiltà li jagħtu lill-benefiċjarji ta’ dawn l-eżenzjonijiet, b’mod xi
ftit jew wisq wiesa’, il-possibbiltà li, jekk huma jidhrilhom li jkun jaqblilhom,
jagħżlu huma nfushom li jiġu ntaxxati.

40

Jidher, għalhekk, li d-dispożizzjoni invokata mill-Finanzamt u mill-Gvern
Ġermaniż sabiex juru li l-eżenzjoni hija kkundizzjonata, ma hijiex rilevanti għassitwazzjoni ta’ persuna taxxabbli li tkun uriet l-intenzjoni tagħha li tibbenefika
mill-eżenzjoni prevista mid-Direttiva, peress li din l-intenzjoni bilfors teskludi
l-eżerċizzju tad-dritt ta’ l-għażla mogħti mill-parti C ta’ l-Artikolu 13.

Fuq is-sistema tat-taxxa fuq il-valur miżjud
41
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L-awtorità amministrattiva konvenuta, sostnuta mill-Gvern tar-Repubblika
Federali tal-Ġermanja, tiżviluppa fid-dettall diversi argumenti kontra
l-invokabbiltà tal-punt 1 tal-inċiż (d) tal-parti B ta’ l-Artikolu 13, argumenti
li huma bbażati fuq il-karatteristiċi partikolari tas-sistema fiskali in kwistjoni,
jiġifieri l-katina ta’ tassazzjoni li hija tipika tat-taxxa fuq il-valur miżjud u li
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hija mnissla mill-mekkaniżmu tad-dritt għat-tnaqqis. Fil-fehma tal-Finanzamt,
il-ksur ta’ din il-katina, minħabba l-eżenzjoni, jista’ jkollu riperkussjonijiet
negattivi fuq l-interessi kemm tal-benefiċjarju stess ta’ l-eżenzjoni, kif ukoll ta’
dawk il-persuni taxxabbli u li jiġu qablu jew warajh fil-katina ta’ provvista. IlFinanzamt jiġbed l-attenzjoni fuq il-kumplikazzjonijiet li l-applikazzjoni taddispożizzjonijiet ta’ direttiva tista’ ġġib magħha għall-awtoritajiet amministrattivi
fiskali qabel ma tiġi adattata l-liġi nazzjonali applikabbli.
42

F’dan il-kuntest, il-Finanzamt isostni l-ewwel nett li, f’ċerti ċirkustanzi, eżenzjoni
prevista mid-Direttiva tista’ tkun ta’ żvantaġġ għall-benefiċjarju stess, kull darba li
dik il-persuna tipprovdi servizzi lil persuni taxxabbli li jissodisfaw il-kundizzjonijiet
għat-tnaqqis. Jista’ jkun hemm ukoll żvantaġġi għall-benefiċjarju fil-każ li jsir
aġġustament tat-tnaqqis fir-rigward ta’ oġġetti kapitali, li skond l-Artikolu 20
tad-Direttiva jista’ jiġi effettwat tul perijodu ta’ ħames snin. Il-Finanzamt jirreferi
wkoll għad-diffikultajiet li jistgħu jinqalgħu mill-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet
relattivi għall-ħruġ ta’ fatturi, imsemmija fl-Artikolu 22(3)(b) tad-Direttiva, li jgħid
li l-fatturi li għandhom x’jaqsmu mal-provvista ta’ servizzi taxxabbli għandhom
juru b’mod ċar l-ammont tat-taxxa fuq il-valur miżjud. Skond l-Artikolu 21(1)(c),
indikazzjoni bħal dik tagħti lok, għal dak li jirrigwarda l-provvista ta’ servizzi eżentati,
għal debitu fiskali indipendenti; skond l-Artikolu 17(2), it-taxxa dovuta skond din
id-dispożizzjoni ma tista’ f’ebda ċirkustanza tiġi mnaqqsa bħala taxxa tal-input millpersuna li tkun irċeviet is-servizzi. Konsegwentement, il-konċessjoni ta’ eżenzjoni
tikkostitwixxi żvantaġġ kunsiderevoli għan-negozjaturi ta’ krediti li jkunu ħarġu
fatturi li fuqhom ikun jidher l-ammont tat-taxxa.

43

L-awtorità amministrattiva tenfasizza, b’mod partikolari, il-konfużjoni kkawżata
mill-fatt li eżenzjoni tista’ tintalab ukoll a posteriori, u dan għad-dannu ta’ dawk
il-persuni taxxabbli li jagħmlu n-negozju mal-persuna eżentata u li jiġu jew
qabilha jew warajha fil-katina tat-tranżazzjonijiet.

44

F’dan ir-rigward, jeħtieġ li jingħad li s-sistema tad-Direttiva taħdem b’tali mod
li, minn naħa, il-benefiċjarji ta’ l-eżenzjoni, minħabba l-fatt li jkunu għamlu użu
minnha, ikollhom bil-fors jirrinunzjaw għad-dritt li jitolbu tnaqqis tat-taxxa ta’
l-input, u min-naħa l-oħra, ladarba jkunu ġew eżentati mit-taxxa, dawn ma jistgħu
jgħaddu ebda ħlas lill-persuna li tiġi warajhom fil-katina ta’ provvista, bir-riżultat
li, bħala regola, id-drittijiet ta’ terzi persuni ma jistgħux ikunu affettwati.

45

Jidher għalhekk li l-argumenti tal-Finanzamt u tal-Gvern Ġermaniż rigward
l-alterazzjoni tal-mod kif is-soltu jiġi ttrasferit il-ħlas tat-taxxa fuq il-valur
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miżjud huma infondati fil-każ fejn il-persuna taxxabbli tkun uriet l-intenzjoni
tagħha li tibbenefika mill-eżenzjoni prevista mid-Direttiva filwaqt li ġġarrab ilkonsegwenzi ta’ l-għażla li tkun għamlet.
46

Fl-aħħar nett, rigward l-argument ta’ l-awtorità amministrattiva konvenuta
dwar ix-xkiel ikkawżat mill-eżenzjonijiet li jintalbu a posteriori mill-persuna
taxxabbli, skond id-Direttiva, għandu jiġi kkonstatat li din l-oġġezzjoni ma hijiex
rilevanti fil-każ ta’ persuna taxxabbli li tkun talbet il-benefiċċju ta’ l-eżenzjoni
meta ppreżentat id-dikjarazzjoni tat-taxxa tagħha u li, konsegwentement, ma
tkunx iffatturat it-taxxa lil dawk li jirċievu s-servizzi tagħha, u dan b’mod li
d-drittijiet ta’ terzi persuni ma jiġux affettwati.

47

Fir-rigward tad-diffikultajiet amministrattivi ta’ natura ġenerali li jirriżultaw
mill-applikazzjoni ta’ l-eżenzjoni prevista mid-Direttiva, f ’sitwazzjoni fejn
il-leġiżlazzjoni fiskali u l-prassi amministrattiva jkunu għadhom ma ġewx
adattati għall-fatturi l-ġodda li jirriżultaw mid-dritt Komunitarju, biżżejjed
jingħad li, li kieku kellhom jinqalgħu dawn id-diffikultajiet, dawn ikunu riżultat
tan-nuqqas, min-naħa ta’ l-Istat Membru, li josserva t-terminu previst għallimplementazzjoni tad-direttiva in kwistjoni. Il-konsegwenzi ta’ din is-sitwazzjoni
jridu jbatuhom l-awtoritajiet amministrattivi u ma jistgħux jiġu ttrasferiti fuq ilpersuni taxxabbli għaliex dawn ta’ l-aħħar jistrieħu fuq obbligu preċiż li l-Istat
Membru kien ilu fid-dmir li jaqdi skond id-dritt Komunitarju sa mill-1 ta’ Jannar
1979.

48

Minn dan jirriżulta li lanqas l-argumentazzjoni bbażata fuq is-sistema fiskali li
hija s-suġġett tad-Direttiva ma tista’ tintlaqa’.

49

Għaldaqstant, ir-risposta għad-domanda magħmula għandha tkun li
d-dispożizzjoni relattiva għall-eżenzjoni mit-taxxa fuq id-dħul għattranżazzjonijiet ta’ negozjar ta’ krediti prevista mill-punt 1 tal-inċiż (d) talparti B ta’ l-Artikolu 13 tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill, tas-17 ta’ Mejju 1977, fuq
l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul millbejgħ - Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud - bażi uniformi ta’ stima,
setgħet tiġi invokata mill-1 ta’ Jannar 1979, fin-nuqqas ta’ implementazzjoni ta’
din id-direttiva, min-negozjatur ta’ krediti meta dan ma għaddiex it-taxxa lil
persuni li jiġu warajh fil-katina ta’ provvista, mingħajr ma l-Istat jista’ jinvoka
kontrih in-nuqqas min-naħa tiegħu li jimplementa d-Direttiva.
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Fuq l-ispejjeż
50

L-ispejjeż sostnuti mill-Gvern tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, mill-Gvern
tar-Repubblika Franċiża, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni tal-Komunitajiet
Ewropej, li ppreżentaw osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, ma jistgħux
jitħallsu lura. Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża
prinċipali, in-natura ta’ kwistjoni mqajma quddiem il-qorti nazzjonali, hija dik
il-qorti li għandha tiddeċiedi dwar l-ispejjeż.

Għal dawn il-motivi,
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA,
b’risposta għad-domanda li saritilha mill-Finanzgericht Münster, permezz ta’ digriet
tas-27 ta’ Novembru 1980, taqta’ u tiddeċiedi:
Id-dispożizzjoni relattiva għall-eżenzjoni mit-taxxa fuq id-dħul għat-tranżazzjonijiet
ta’ negozjar ta’ krediti prevista mill-punt 1 tal-inċiż (d) tal-parti B ta’ l-Artikolu 13
tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE, tas-17 ta’ Mejju 1977, fuq l-armonizzazzjoni
tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ - Sistema komuni ta’
taxxa fuq il-valur miżjud - bażi uniformi ta’ stima, setgħet tiġi invokata mill-1 ta’
Jannar 1979, fin-nuqqas ta’ implementazzjoni ta’ din id-direttiva, min-negozjatur ta’
krediti meta dan ma għaddiex it-taxxa lil persuni li jiġu warajh fil-katina ta’ provvista,
mingħajr ma l-Istat jista’ jinvoka kontrih in-nuqqas min-naħa tiegħu li jimplementa
d-Direttiva.
Mertens de Wilmars

Bosco

Touffait

Due

Pescatore

Mackenzie Stuart

O’Keeffe

KoopmansEverling

ChlorosGrévisse
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Mogħtija f ’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fid-19 ta’ Jannar 1982.
A Van Houtte
J. Mertens de Wilmars
ReġistraturPresident
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SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA
6 ta’ Ottubru 1982 (*)
“Obbligu li jsir rinviju għal deċiżjoni preliminari”
Fil-Kawża 283/81,
li għandha bħala suġġett talba mressqa quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, skond
l-Artikolu 177 tat-Trattat KEE, mill-Ewwel Awla tal-Corte Suprema di Cassazione
(Qorti Suprema ta’ Kassazzjoni), u intiża li tinkiseb, fil-kawżi pendenti quddiem dik
il-qorti,
SRL CILFIT – kumpannija fi proċedura ta’ stralċ – u 54 oħra, f ’Ruma,
vs
Il-Ministeru tas-Saħħa, irrappreżentat mill-Ministru, f ’Ruma,
u
Lanificio di Gavardo SpA, f ’Milano,
vs
Il-Ministeru tas-Saħħa, irrappreżentat mill-Ministru, f ’Ruma,

(*) Lingwa tal-kawża: it-Taljan.
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deċiżjoni preliminari dwar l-interpretazzjoni tat-tielet paragrafu ta’ l-Artikolu 177 tatTrattat KEE,
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA,
komposta minn J. Mertens de Wilmars, President, G. Bosco, A. Touffait u O. Due,
Presidenti ta’ Awla, P. Pescatore, A. J. Mackenzie Stuart, A. O’Keeffe, T. Koopmans,
U. Everling, A. Chloros u F. Grévisse, Imħallfin
Avukat Ġenerali: F. Capotorti,
Reġistratur: P. Heim
tagħti l-preżenti
Sentenza
1

Permezz ta’ digriet tas-27 ta’ Marzu 1981, li wasal il-Qorti tal-Ġustizzja fil-31
ta’ Ottubru 1981, il-Corte Suprema di Cassazione, bis-saħħa ta’ l-Artikolu 177
tat-Trattat KEE, għamlet domanda preliminari li tirrigwarda l-interpretazzjoni
tat-tielet paragrafu ta’ l-Artikolu 177 tat-Trattat KEE.

2

Din id-domanda tqajmet fil-kuntest ta’ kawża bejn kumpanniji li jimportaw issuf u l-Ministeru tas-Saħħa Taljan, dwar il-ħlas ta’ imposta fissa għal spezzjoni
sanitarja tas-suf importat minn pajjiżi li ma humiex membri tal-Komunità.
Dawn il-kumpanniji invokaw ir-Regolament Nru 827/68, tat-28 ta’ Ġunju 1968,
dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq f ’ċerti prodotti elenkati fl-Anness II għatTrattat (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 3, Vol. 1, p. 140), regolament
li, fl-Artikolu 2(2) tiegħu, jipprojbixxi lill-Istati Membri milli jimponu imposta
b’effett ekwivalenti għal dazji doganali fuq “prodotti mill-annimali” importati, li
ma humiex imsemmija x’imkien ieħor, ikklassifikati taħt l-intestatura 05.15 tatTariffa Doganali Komuni. Kontra dan l-argument, il-Ministeru tas-Saħħa sostna
li s-suf ma huwiex inkluż fl-Anness II tat-Trattat. Għalhekk, ma huwiex suġġett
għal organizzazzjoni komuni tas-swieq agrikoli.
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3

Minn dawn iċ-ċirkustanzi, il-Ministeru tas-Saħħa jasal għall-konklużjoni
li s-soluzzjoni għall-kwistjoni dwar l-interpretazzjoni tal-miżura adottata
mill-istituzzjonijiet tal-Komunità hija tant ovvja li ma tħalli ebda dubju ta’
interpretazzjoni, u għalhekk teskludi l-bżonn għal rinviju għal deċiżjoni
preliminari quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. Min-naħa l-oħra, il-kumpanniji
kkonċernati jsostnu li peress li l-kwistjoni dwar l-interpretazzjoni ta’ regolament
tqajmet quddiem il-Corte Suprema di Cassazione, li hija qorti li mid-deċiżjonijiet
tagħha ma jeżisti ebda rimedju ġudizzjarju taħt il-liġi nazzjonali, l-imsemmija
qorti ma tistax tevita l-obbligu tagħha li tressaq il-kwistjoni quddiem il-Qorti
tal-Ġustizzja skond it-tielet paragrafu ta’ l-Artikolu 177.

4

Fid-dawl ta’ dawn l-argumenti kunfliġġenti, il-Corte Suprema di Cassazione
għamlet is-segwenti domanda lill-Qorti tal-Ġustizzja:
“It-tielet paragrafu ta’ l-Artikolu 177 tat-Trattat, li jipprovdi li, meta titqajjem
kwistjoni bħal dik imsemmija fl-ewwel paragrafu ta’ l-imsemmi artikolu f ’kawża
pendenti quddiem qorti jew tribunal nazzjonali, li kontra d-deċiżjonijiet
tagħhom ma jkun hemm ebda rimedju ġudizzjarju taħt il-liġi nazzjonali,
l-imsemmija qorti jew tribunal għandhom iressqu l-kwistjoni quddiem ilQorti tal-Ġustizzja, jistabbilixxi obbligu ta’ rinviju li ma jippermettix lill-qorti
nazzjonali tiddetermina jekk il-kwistjoni mqajma hijiex iġġustifikata, jew,
jissuġġetta – u jekk iva, sa liema punt – dan l-obbligu għall-konstatazzjoni minn
qabel ta’ l-eżistenza ta’ dubju raġonevoli dwar l-interpretazzjoni?”

5

Sabiex tingħata risposta għal din id-domanda, għandha tittieħed in
kunsiderazzjoni s-sistema stabbilita fl-Artikolu 177, li tagħti ġurisdizzjoni
lill-Qorti tal-Ġustizzja sabiex tagħti deċiżjonijiet preliminari, fost l-oħrajn,
dwar l-interpretazzjoni tat-Trattat u tal-miżuri adottati mill-istituzzjonijiet
tal-Komunità.

6

Bis-saħħa tat-tieni paragrafu ta’ dan l-artikolu, kull qorti jew tribunal ta’ Stat
Membru jistgħu, jekk iqisu li deċiżjoni fuq kwistjoni ta’ interpretazzjoni tkun
meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jagħtu s-sentenza tagħhom, jitolbu lill-Qorti talĠustizzja biex tagħti deċiżjoni f ’dan ir-rigward. Skond it-tielet paragrafu ta’ dan
l-artikolu, meta kwistjoni titqajjem f ’kawża pendenti quddiem qorti jew tribunal
nazzjonali li kontra d-deċiżjonijiet tagħhom ma jkun hemm ebda rimedju
ġudizzjarju taħt il-liġi nazzjonali, l-imsemmija qorti jew tribunal għandhom
l-obbligu li jressqu l-kwistjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.
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7

Dan l-obbligu li kwistjoni titressaq quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja huwa
bbażat fuq il-kooperazzjoni, imwaqqfa sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni
xierqa u l-interpretazzjoni uniformi tad-dritt Komunitarju fl-Istati Membri
kollha, bejn il-qrati nazzjonali, fil-funzjoni tagħhom ta’ qrati responsabbli
mill-applikazzjoni tad-dritt Komunitarju, u l-Qorti tal-Ġustizzja. It-tielet
paragrafu ta’ l-Artikolu 177 huwa intiż, b’mod partikolari, sabiex jevita li jkun
hemm diverġenzi fil-ġurisprudenza tal-Komunità, f ’dak li għandu x’jaqsam ma’
kwistjonijiet ta’ dritt Komunitarju. Għalhekk, fid-dawl ta’ dawn l-għanijiet, ilportata ta’ dan l-obbligu għandha tiġi evalwata b’riferiment għall-kompetenzi
rispettivi tal-qrati nazzjonali u dawk tal-Qorti tal-Ġustizzja, meta titqajjem
kwistjoni ta’ interpretazzjoni bħal din fis-sens ta’ l-Artikolu 177.

8

F’dan il-kuntest, jeħtieġ li tiġi ppreċiżata t-tifsira, għall-effetti tad-dritt
Komunitarju, tal-frażi “meta titqajjem kwistjoni ta’ dan it-tip” bl-iskop li jiġu
stabbiliti ċ-ċirkustanzi li fihom qorti nazzjonali li kontra d-deċiżjonijiet tagħha
ma jkun hemm ebda rimedju ġudizzjarju taħt il-liġi nazzjonali, għandha l-obbligu
li tressaq il-kwistjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.

9

F’dan ir-rigward, l-ewwel nett, għandu jingħad li l-Artikolu 177 ma
jikkostitwixxix mezz li permezz tiegħu l-partijiet f ’kawża pendenti quddiem
qorti jew tribunal nazzjonali jkunu jistgħu jiksbu rimedju ġudizzjarju.
Għalhekk, ma huwiex biżżejjed li waħda mill-partijiet issostni li l-kawża tqajjem
kwistjoni ta’ interpretazzjoni tad-dritt Komunitarju sabiex il-qorti jew tribunal
ikkonċernati jkunu obbligati li jikkunsidraw jekk tkunx tqajmet kwistjoni fissens ta’ l-Artikolu 177. Min-naħa l-oħra, qorti jew tribunal nazzjonali jistgħu,
fejn ikun meħtieg, iressqu kwistjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja ex officio.

10

It-tieni nett, mir-rabta li teżisti bejn it-tieni u t-tielet paragrafi ta’ l-Artikolu 177
jirriżulta li l-qrati jew it-tribunali msemmija fit-tielet paragrafu għandhom
l-istess diskrezzjoni bħal kull qorti nazzjonali oħra sabiex jiddeterminaw jekk
tkunx neċessarja deċiżjoni dwar kwistjoni ta’ dritt Komunitarju biex huma
jkunu jistgħu jagħtu s-sentenza tagħhom. Għalhekk, dawn il-qrati jew ittribunali ma humiex obbligati li jirreferu lill-Qorti tal-Ġustizzja kwistjoni dwar
l-interpretazzjoni tad-dritt Komunitarju li tkun tqajmet quddiemhom, jekk dik
il-kwistjoni ma tkunx rilevanti, jiġifieri, fil-każijiet li, tkun xi tkun ir-risposta għal
dik il-kwistjoni, din ma jista’ jkollha l-ebda effett fuq l-eżitu tal-kawża.

11

Min-naħa l-oħra, fil-każ li dawn il-qrati jew tribunali jqisu li huwa neċessarju
li jsir rikors għad-dritt Komunitarju sabiex ikunu jistgħu jiddeċiedu l-kawża
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quddiemhom, l-Artikolu 177 jimponi fuqhom l-obbligu li jirreferu lill-Qorti talĠustizzja kull kwistjoni ta’ interpretazzjoni li tista’ tqum.
12

Id-domanda mressqa mill-Corte di Cassazione hija dwar jekk, f ’ċerti ċirkustanzi,
l-obbligu stabbilit fit-tielet paragrafu ta’ l-Artikolu 177 jistax ikun suġġett għal
ċerti restrizzjonijiet.

13

F’dan ir-rigward għandu jitfakkar li fis-sentenza tagħha tas-27 ta’ Marzu 1963
(28 sa 30/62, Da Costa, Ġabra p. 75) il-Qorti tal-Ġustizzja ddikjarat “li għalkemm
l-aħħar paragrafu ta’ l-Artikolu 177 jobbliga, mingħajr ebda restrizzjoni, lill-qrati
jew tribunali nazzjonali li kontra d-deċiżjonijiet tagħhom ma jkun hemm ebda
rimedju ġudizzjarju taħt il-liġi nazzjonali, sabiex iressqu quddiem il-Qorti talĠustizzja kull kwistjoni ta’ interpretazzjoni mqajma quddiemhom, l-awtorità ta’
l-interpretazzjoni li tkun diġà ngħatat mill-Qorti tal-Ġustizzja taħt l-Artikolu 177
tista’, madankollu, tippriva lil dan l-obbligu mill-għan u mis-sustanza tiegħu; dan
huwa, b’mod partikolari, il-każ meta l-kwistjoni mqajma tkun materjalment
identika għal waħda li kienet diġà s-suġġett ta’ deċiżjoni preliminari f ’kawża
simili”.

14

L-istess effett, għal dak li jikkonċerna r-restrizzjonijiet fuq l-obbligu stabbilit fittielet paragrafu ta’ l-Artikolu 177, jista’ jiġi rriprodott meta l-Qorti tal-Ġustizzja
tkun diġà ttrattat il-punt ta’ liġi in kwistjoni f ’deċiżjonijiet oħra, irrispettivament
min-natura tal-proċeduri li jkunu wasslu għal tali deċiżjoni, anki jekk id-domandi
in kwisjoni ma jkunux eżattament l-istess.

15

Madankollu, għandu jitfakkar li, f ’kull waħda minn dawn l-ipoteżi, il-qrati
nazzjonali, inklużi dawk imsemmija fit-tielet paragrafu ta’ l-Artikolu 177, jibqgħu
dejjem fil-libertà li jressqu kwistjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, jekk iqisu li
dan ikun xieraq.

16

Fl-aħħar nett, l-applikazzjoni korretta tad-dritt Komunitarju tista’ tkun tant
ċara li ma tħalli l-ebda lok għal dubju raġonevoli dwar kif għandha tiġi riżolta
l-kwistjoni li tkun tqajmet. Qabel ma tasal għall-konklużjoni li dan huwa l-każ,
il-qorti nazzjonali għandha tkun konvinta li s-sitwazzjoni tkun daqstant ċara
għall-qrati ta’ l-Istati Membri l-oħra u għall-Qorti tal-Ġustizzja. Huwa biss filkaż li dawn ir-rekwiżiti jiġu ssodisfatti li l-qorti nazzjonali tkun tista’ ma tressaqx
il-kwistjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja u tieħu r-responsabbiltà li ssolviha
hija stess.
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17

Madankollu, l-eżistenza ta’ tali possibbiltà għandha tiġi evalwata skond ilkaratteristiċi tad-dritt Komunitarju u skond id-diffikultajiet partikolari li tqajjem
l-interpretazzjoni tiegħu.

18

L-ewwel nett għandu jittieħed in kunsiderazzjoni l-fatt li t-testi tad-dritt
Komunitarju huma miktuba f ’diversi lingwi u li l-verżjonijiet lingwistiċi kollha
huma awtentiċi; b’hekk l-interpretazzjoni ta’ dispożizzjoni tad-dritt Komunitarju
tirrikjedi li jiġu mqabbla l-verżjonijiet lingwistiċi.

19

Sussegwentement għandu jiġi osservat li, anki meta l-verżjonijiet lingwistiċi
jaqblu eżattament flimkien, id-dritt Komunitarju juża terminoloġija tiegħu
proprja. Barra minn hekk, għandu jiġi enfasizzat li l-kunċetti legali ma għandhomx
neċessarjament l-istess tifsira fid-dritt Komunitarju bħalma għandhom fid-dritt
nazzjonali tad-diversi Stati Membri.

20

Fl-aħħar nett, kull dispożizzjoni tad-dritt Komunitarju għandha tiġi kkunsidrata
fil-kuntest tagħha u għandha tiġi interpretata fid-dawl tad-dispożizzjonijiet
kollha tad-dritt Komunitarju, ta’ l-għanijiet tiegħu u ta’ l-istat ta’ evoluzzjoni
tiegħu fid-data li fiha tiġi applikata d-dispożizzjoni in kwistjoni.

21

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet kollha preċedenti, ir-risposta li għandha tingħata lillCorte Suprema di Cassazione hija li t-tielet paragrafu ta’ l-Artikolu 177 għandu jiġi
interpretat fis-sens li meta titqajjem kwistjoni ta’ dritt Komunitarju quddiem qorti jew
tribunal li kontra d-deċiżjonijiet tagħhom ma jkun hemm ebda rimedju ġudizzjarju
taħt il-liġi nazzjonali, dawn għandhom jikkonformaw ruħhom ma’ l-obbligu ta’ rinviju,
sakemm ma jikkunsidrawx li l-kwistjoni mqajma hija irrilevanti jew li d-dispożizzjoni
Komunitarja in kwistjoni kienet diġà ġiet interpretata mill-Qorti tal-Ġustizzja jew li
l-applikazzjoni xierqa tad-dritt Komunitarju hija tant ċara li ma tħalli ebda lok għal
dubju raġonevoli; l-eżistenza ta’ possibbiltà bħal din għandha tiġi kkunsidrata fiddawl tal-karatteristiċi tad-dritt Komunitarju, tad-diffikultajiet partikolari li tqajjem
l-interpretazzjoni tiegħu u tar-riskju ta’ diverġenzi fil-ġurisprudenza tal-Komunità.

Fuq l-ispejjeż
22
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Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura
ta’ kwistjoni mqajma quddiem il-Corte Suprema di Cassazione, hija dik il-qorti li
għandha tiddeċiedi dwar l-ispejjeż.
Għal dawn il-motivi,
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA,
b’risposta għad-domanda li saritilha mill-Corte Suprema di Cassazione, permezz ta’
digriet tas-27 ta’ Marzu 1981, taqta’ u tiddeċiedi:
It-tielet paragrafu ta’ l-Artikolu 177 għandu jiġi interpretat fis-sens li meta titqajjem
kwistjoni ta’ dritt Komunitarju quddiem qorti jew tribunal li kontra d-deċiżjonijiet
tagħhom ma jkun hemm ebda rimedju ġudizzjarju taħt il-liġi nazzjonali, dawn
għandhom jikkonformaw ruħhom ma’ l-obbligu ta’ rinviju, sakemm ma jikkunsidrawx
li l-kwistjoni mqajma hija irrilevanti jew li d-dispożizzjoni Komunitarja in kwistjoni
kienet digà ġiet interpretata mill-Qorti tal-Ġustizzja jew li l-applikazzjoni xierqa taddritt Komunitarju hija tant ċara li ma tħalli ebda lok għal dubju raġonevoli; l-eżistenza
ta’ possibbiltà bħal din għandha tiġi kkunsidrata fid-dawl tal-karatteristiċi tad-dritt
Komunitarju, tad-diffikultajiet partikolari li tqajjem l-interpretazzjoni tiegħu u tarriskju ta’ diverġenzi fil-ġurisprudenza tal-Komunità.
Mertens de Wilmars

Bosco

Touffait

Due

Pescatore

Mackenzie Stuart

O’Keeffe

KoopmansEverling

ChlorosGrévisse
Mogħtija f ’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fis-6 ta’ Ottubru 1982.
P. Heim
J. Mertens de Wilmars
ReġistraturPresident
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SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA
19 ta’ Ġunju 1990 (*)
“Talba għal deċiżjoni preliminari: House of Lords – Ir-Renju Unit –
Drittijiet li jirriżultaw mid-dispożizzjonijiet Komunitarji – Protezzjoni
mill-qrati nazzjonali – Ġurisdizzjoni tal-qrati nazzjonali biex jieħdu miżuri
provviżorji meta jsir rinviju għal deċiżjoni preliminari”
Fil-Kawża C-213/89,
li għandha bħala suġġett talba mressqa quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, skond l-Artiklu
177 tat-Trattat KEE, mill-House of Lords, u intiża li tinkiseb, fil-kawża pendenti
quddiem dik il-qorti bejn
The Queen
u
Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd et,
deċiżjoni preliminari dwar l-interpretazzjoni tad-dritt Komunitarju u dwar il-portata
tas-setgħa tal-qrati nazzjonali li jieħdu miżuri provviżorji meta jkunu in kwistjoni
drittijiet li huma mogħtija mid-dritt Komunitarju,
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA,
komposta minn O. Due, President, Sir Gordon Slynn, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler
u M. Zuleeg, Presidenti ta’ Awla, G. F. Mancini, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida,
G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Díez de Velasco, Imħallfin,

(*) Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.
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Avukat Ġenerali : G. Tesauro
Reġistratur: H. A. Ruhl, Amministratur Prinċipali
wara li rat l-osservazzjonijiet ippreżentati bil-miktub:
– għall-Gvern tar-Renju Unit, minn T. J. G. Pratt, Principal Assistant Treasury
Solicitor, bħala aġent, assistit minn Sir Nicholas Lyell, QC, Solicitor General,
Christopher Bellamy, QC, u Christopher Vajda, barrister,
– għall-Gvern Irlandiż, minn Louis J. Dockery, Chief State Solicitor, bħala aġent,
assistit minn James O’Reilly, SC,
– għal Factortame Ltd et, minn David Vaughan, QC, Gerald Barling, barrister,
David Anderson, barrister, u Stephen Swabey, solicitor, ta’ l-uffiċċju legali Thomas
Cooper & Stibbard,
– għall-Kummissjoni, minn Götz zur Hausen, konsulent legali, u Peter Oliver,
membru tas-Servizz Legali tagħha, bħala aġenti,
wara li rat ir-rapport għas-seduta,
wara li semgħet l-osservazzjonijiet orali tal-Gvern tar-Renju Unit, ta’ Factortame
Ltd et, ta’ Rawlings (Trawling) Ltd, irrappreżentata minn N. Forwood, QC, u talKummissjoni, ippreżentati fis-seduta għas-sottomissjonijiet orali tal-5 ta’ April 1990,
wara li semgħet il-konklużjonijiet ta’ l-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tas-7
ta’ Mejju 1990,
tagħti l-preżenti
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Sentenza
1

Permezz ta’ deċiżjoni tat-18 ta’ Mejju 1989, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fl-10
ta’ Lulju 1989, il-House of Lords ressqet, skond l-Artikolu 177 tat-Trattat KEE,
żewġ domandi preliminari dwar l-interpretazzjoni tad-dritt Komunitarju u dwar
il-portata tas-setgħa tal-qrati nazzjonali li jieħdu miżuri provviżorji meta jkunu
in kwistjoni drittijiet li huma mogħtija mid-dritt Komunitarju.

2

Dawn id-domandi tqajmu fil-kuntest ta’ kawża mressqa kontra s-Secretary of
State for Transport minn Factortame Ltd u minn kumpanniji oħra rregolati
bil-liġi tar-Renju Unit, kif ukoll mid-diretturi u mill-azzjonisti ta’ dawn ilkumpanniji, li l-parti l-kbira tagħhom huma ċittadini Spanjoli (iktar ’il quddiem
l-“appellanti fil-kawża prinċipali”).

3

Mill-proċess jirriżulta li l-kumpanniji in kwistjoni huma l-proprjetarji jew
l-operaturi ta’ 95 bastiment tas-sajd li kienu rreġistrati fir-reġistru tal-bastimenti
Britanniċi taħt il-Merchant Shipping Act 1894 (Att dwar il-Bastimenti
Merkantili ta’ l-1894). Mill-imsemmija bastimenti, 53 kienu oriġinarjament
irreġistrati fi Spanja, u kienu jtajru l-bandiera Spanjola, iżda f ’diversi dati mill1980 ’il quddiem, huwa ġew irreġistrati fir-reġistru Brittaniku. It-42 bastiment
l-oħra dejjem kienu rreġistrati fir-Renju Unit, iżda nxtraw mill-kumpanniji in
kwistjoni f ’diversi dati, l-iktar mill-1983 ’il quddiem.

4

Is-sistema legali li tirrigwarda r-reġistrazzjoni tal-bastimenti tas-sajd Britanniċi ġiet
emendata radikalment permezz tat-Taqsima II tal-Merchant Shipping Act 1988 (Att
dwar il-Bastimenti Merkantili ta’ l-1988, iktar ’il quddiem l-“Att ta’ l-1988”), u talMerchant Shipping (Registration of Fishing Vessels) Regulations 1988 (Regolamenti
ta’ l-1988 dwar ir-Reġistrazzjoni tal-Bastimenti tas-Sajd, iktar ’il quddiem ir“Regolamenti ta’ l-1988”; S.I. 1988, Nru 1926). Huwa paċifiku li r-Renju Unit wettaq
din l-emenda bil-għan li jġib fit-tmiem il-prattika magħrufa bħala “quota hopping”,
jiġifieri l-prattika li, skond il-Gvern tar-Renju Unit, tikkonsisti fis-“sakkeġġ” tal-kwoti
tas-sajd allokati lir-Renju Unit minn bastimenti li jtajru l-bandiera Britannika iżda li
ma għandhom l-ebda rabta awtentika mar-Renju Unit.

5

L-Att ta’ l-1988 ipprovda għat-twaqqif ta’ reġistru ġdid li fih, minn dak iż-żmien
’il quddiem, kellhom jiġu rreġistrati l-bastimenti tas-sajd Britanniċi kollha,
inklużi dawk li kienu diġà rreġistrati fir-reġistru ġenerali l-antik skond l-Att dwar
il-Bastimenti Merkantili ta’ l-1894. Madankollu, huma biss il-bastimenti tas-sajd
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li jissodisfaw ir-rekwiżiti previsti fl-Artikolu 14 ta’ l-Att ta’ l-1988 li jistgħu jiġi
rreġistrati fir-reġistru l-ġdid.
6

Dan l-artikolu jipprovdi, fil-paragrafu 1 tiegħu, li, bla ħsara għad-derogi li jistgħu
jingħataw mill-Ministru tat-Trasport, bastiment tas-sajd jista’ jiġi rreġistrat firreġistru l-ġdid biss jekk:
“(a) il-proprjetarju tiegħu jkun Britanniku,
(b) ikun operat mir-Renju Unit, u l-operazzjonijiet tiegħu huma mmexxija
u kkontrollati mir-Renju Unit,
(c) in-noleġġatur, l-armatur jew l-operatur tal-bastiment ikun persuna jew
kumpannija kwalifikata.”
Skond il-paragrafu 2 ta’ l-istess artikolu, bastiment tas-sajd jitqies li jappartjeni
lil propjetarju Brittaniku jekk il-proprjetà nominali (legal ownership) hija
totalment miżmuma minn persuna jew kumpannija kwalifikata waħda jew iktar
u jekk it-proprjetà effettiva (beneficial ownership) tal-bastiment tappartjeni lil
kumpannija kwalifikata waħda jew iktar jew jekk mill-inqas 75% tal-proprjetà
effettiva tiegħu tappartjeni lil persuna kwalifikata waħda jew iktar; il-paragrafu 7
ta’ l-istess dispożizzjoni jispeċifika li “persuna kwalifikata” tfisser persuna li
għandha ċ-ċittadinanza Britannika, u li hija residenti u ddomiċiljata fir-Renju
Unit, u li “kumpannija kwalifikata” tfisser kumpannija kkostitwita fir-Renju Unit,
li għandha l-uffiċċju rreġistrat tagħha hemmhekk, u li mill-inqas 75% ta’ l-ishma
tagħha jappartjenu lil persuna jew kumpannija kwalifikata waħda jew iktar, u li
mill-inqas 75 % tad-diretturi tagħha huma persuni kwalifikati.

7

L-Att u r-Regolamenti ta’ l-1988 daħlu fis-seħħ fl-1 ta’ Diċembru 1988. Madankollu,
skond l-Artikolu 13 ta’ l-Att, il-validità tar-reġistrazzjonijiet magħmula taħt issistema preċedenti ġiet estiża għal perijodu tranżitorju sal-31 ta’ Marzu 1989.

8

Fl-4 ta’ Awwissu 1989, il-Kummissjoni ressqet rikors quddiem il-Qorti talĠustizzja skond l-Artikolu 169 tat-Trattat KEE, bil-għan li jiġi kkonstatat li, bilfatt li impona r-rekwiżiti ta’ nazzjonalità previsti fl-Artikolu 14 ta’ l-Att ta’ l-1988,
ir-Renju Unit naqas milli jwettaq l-obbligi tiegħu taħt l-Artikoli 7, 52 u 221 tatTrattat KEE. Dan ir-rikors huwa s-suġġett tal-Kawża 246/89, attwalment pendenti.
Permezz ta’ att separat, ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti tal-Ġustizzja fl-istess jum,
il-Kummissjoni talbet lill-Qorti tal-Ġustizzja tordna, bħala miżura provviżorja,
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is-sospensjoni ta’ l-applikazzjoni ta’ dawn ir-rekwiżiti ta’ nazzjonalità fil-konfront
taċ-ċittadini ta’ Stati Membri oħra u tal-bastimenti tas-sajd li, sal-31 ta’ Marzu
1989, kienu jeżerċitaw attività ta’ sajd taħt il-bandiera Britannika u b’liċenzja tassajd Britannika. Permezz ta’ digriet ta’ l-10 ta’ Ottubru 1989 (246/89 R, Ġabra
p. 3125), il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja laqa’ din it-talba. B’eżekuzzjoni ta’ dan
id-digriet, ir-Renju Unit adotta digriet irjali li jemenda l-Artikolu 14 ta’ l-Att ta’
l-1988 b’effett mit-2 ta’ Novembru 1989.
9

Fil-mument meta tressqu l-proċeduri li taw lok għall-kawża prinċipali, il-95
bastiment tas-sajd proprjetà ta’ l-appellanti fil-kawża prinċipali ma kinux jissodisfaw
mill-inqas waħda mir-rekwiżiti għar-reġistrazzjoni previsti fl-Artikolu 14 ta’ l-Att ta’
l-1988 u għalhekk ma setgħux jiġu rreġistrati fir-reġistru l-ġdid.

10

Billi dawn il-bastimenti kienu ser jiġu mċaħħda mid-dritt li jistadu mill-1 ta’ April
1989 ’il quddiem, il-kumpanniji in kwistjoni kkontestaw, permezz ta’ rikors għal
stħarriġ ġudizzjarju, il-kompatibbiltà mad-dritt Komunitarju tat-Taqsima II ta’
l-Att ta’ l-1988; huma talbu wkoll li jittieħdu miżuri provviżorji għall-perijodu
kollu sakemm jiġi deċiż b’mod finali r-rikors tagħhom għal stħarriġ ġudizzjarju.

11

Permezz tas-sentenza tagħha ta’ l-10 ta’ Marzu 1989, id-Divisional Court talQueen’s Bench Division: i) iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri u tagħmel lillQorti tal-Ġustizzja domanda preliminari skond l-Artikolu 177 tat-Trattat KEE
dwar il-punti ta’ dritt Komunitarju mqajma waqt il-proċeduri; u ii) ordnat, bħala
miżura provviżorja, is-sospensjoni ta’ l-applikazzjoni tat-Taqsima II ta’ l-Att ta’
l-1988 u tar-Regolamenti ta’ l-1988 fil-konfront tar-rikorrenti.

12

Fit-13 ta’ Marzu 1989, is-Secretary of State for Transport appella mid-digriet
tad-Divisional Court dwar il-miżuri provviżorji. Permezz ta’ sentenza tat-22 ta’
Marzu 1989, il-Court of Appeal iddeċidiet li skond il-liġi nazzjonali l-qrati ma
kellhomx is-setgħa li jissospendu provviżorjament l-applikazzjoni tal-liġijiet.
Konsegwentement, hija annullat id-digriet tad-Divisional Court.

13

Il-House of Lords, li quddiemha tressqet il-kawża, tat is-sentenza tagħha tat-18
ta’ Mejju 1989, iċċitata iktar ’il fuq. Permezz ta’ din is-sentenza, hija kkonstatat,
l-ewwel nett, li l-allegazzjonijiet ta’ l-appellanti fil-kawża prinċipali dwar iddannu irreparabbli li kienu ser isofru fil-każ li ma jittieħdux il-miżuri provviżorji
mitluba kienu fondati. Madankollu, hija ddeċidiet li, skond il-liġi nazzjonali,
il-qrati Britanniċi ma kellhomx is-setgħa li jieħdu miżuri provviżorji f ’każ bħal
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dak tal-kawża prinċipali; b’mod iktar partikolari, it-teħid ta’ miżuri provviżorji
kien prekluż mir-regola antika tal-common law, li skondha ebda miżura
provviżorja ma tista’ tittieħed kontra l-Kuruna, jiġifieri kontra l-gvern, flimkien
mal-preżunzjoni li l-liġijiet nazzjonali huma konformi mad-dritt Komunitarju,
sakemm ma tingħatax deċiżjoni fuq il-kompatibbiltà tagħhom ma’ dan id-dritt.
14

Il-House of Lords imbagħad ikkunsidrat il-kwistjoni ta’ jekk, minkejja
l-imsemmija regola tad-dritt nazzjonali, il-qrati Britanniċi kellhomx is-setgħa li
jieħdu miżuri provviżorji kontra l-Kuruna abbażi tad-dritt Komunitarju.

15

Billi kkunsidrat li l-kawża qajmet problema ta’ interpretazzjoni tad-dritt
Komunitarju, il-House of Lords iddeċidiet, b’applikazzjoni ta’ l-Artikolu 177 tatTrattat KEE, li tissospendi l-proċeduri sakemm il-Qorti tal-Ġustizzja tiddeċiedi
fuq id-domandi preliminari li ġejjin:
“1) Meta,
i) fi proċeduri mressqa quddiem qorti nazzjonali, parti ssostni li hija tgawdi
drittijiet taħt il-dritt Komunitarju li għandhom effett dirett fid-dritt nazzjonali
(id-‘drittijiet invokati’),
ii) jekk tiġi applikata, dispożizzjoni nazzjonali fformulata f ’termini ċari ser
iċċaħħad awtomatikament lil din il-parti mid-drittijiet invokati,
iii) jeżistu argumenti serji kemm favur kif ukoll kontra l-eżistenza tad-drittijiet
invokati u l-qorti nazzjonali talbet deċiżjoni preliminari skond l-Artikolu 177
dwar jekk id-drittijiet invokati jeżistux jew le,
iv) id-dritt nazzjonali jippreżumi li d-dispożizzjoni nazzjonali in kwistjoni
hija konformi mad-dritt Komunitarju, sakemm ma tiġix ikkonstatata
l-inkompatibbiltà tagħha,
v) il-qorti nazzjonali ma għandhiex is-setgħa li tieħu miżuri provviżorji li
jipproteġu d-drittijiet invokati permezz tas-sospensjoni ta’ l-applikazzjoni taddispożizzjoni nazzjonali sakemm tingħata d-deċiżjoni preliminari,
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vi) fl-aħħar nett, fil-każ li d-deċiżjoni preliminari tkun favur id-drittijiet invokati,
il-parti intitolata għal dawn id-drittijiet probabbilment tkun sofriet dannu
irreparabbli sakemm ma jkunux ittieħdu dawn il-miżuri protettivi provviżorji,
id-dritt Komunitarju
a) jobbliga lill-qorti nazzjonali li tagħti din il-protezzjoni provviżorja taddrittijiet invokati, jew
b) jagħti lill-qorti s-setgħa li tagħti din il-protezzjoni provviżorja tad-drittijiet
invokati?
2) Fil-każ’ li r-risposta għad-domanda 1(a) tkun fin-negattiv, u r-risposta għaddomanda 1(b) tkun fl-affermattiv, liema huma l-kriterji li għandhom jiġu
applikati sabiex jiġi deċiż jekk għandhomx jittieħdu l-imsemmija miżuri
protettivi provviżorji favur id-drittijiet invokati?”
16

Għal rendikont iktar iddettaljat tal-fatti tal-kawża prinċipali, ta’ l-iżvolġiment
tal-proċeduri u ta’ l-osservazzjonijiet ippreżentati lill-Qorti tal-Ġustizzja,
qed isir riferiment għar-rapport għas-seduta. Ser isir riferiment iktar ’il
quddiem għal dawn l-elementi tal-proċess biss sa fejn huwa neċessarju għallkunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja.

17

Mill-proċess u b’mod partikolari mid-deċiżjoni tar-rinviju u, kif spjegat iktar
’il fuq, mill-iżvolġiment tal-proċeduri quddiem il-qrati nazzjonali li semgħu
l-kawża fl-ewwel u fit-tieni istanzi, jirriżulta li d-domanda preliminari mqajma
mill-House of Lords tfittex essenzjalment li jiġi stabbilit jekk il-qorti nazzjonali
li, f ’kawża mressqa quddiemha li tikkonċerna d-dritt Komunitarju, tikkunsidra li
l-uniku ostakolu li jipprekludiha milli tieħu miżuri provviżorji huwa regola taddritt nazzjonali, għandhiex teskludi l-applikazzjoni ta’ din ir-regola.

18

Bil-għan li tingħata risposta għal din id-domanda, għandu jitfakkar li, fissentenza tagħha tad-9 ta’ Marzu 1978, Simmenthal (106/77, Ġabra p. 629),
il-Qorti tal-Ġustizzja ddikjarat li r-regoli direttament applikabbli tad-dritt
Komunitarju “għandhom jiġu applikati b’mod sħiħ u uniformi fl-Istati Membri
kollha mid-data li fiha jidħlu fis-seħħ u matul il-perijodu ta’ validità tagħhom
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kollu” (punt 14), u li, “skond il-prinċipju ta’ supremazija tad-dritt Komunitarju,
id-dispożizzjonijiet tat-Trattat u l-atti ta’ l-istituzzjonijiet li huma direttament
applikabbli għandhom l-effett, fir-relazzjoni tagħhom mad-dritt intern ta’ l-Istati
Membri [...] li jagħmlu inapplikabbli ipso jure, bil-fatt biss tad-dħul fis-seħħ
tagħhom, kull dispożizzjoni kunfliġġenti tal-leġiżlazzjoni nazzjonali” (punt 17).
19

Skond il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, huma l-qrati nazzjonali li,
b’applikazzjoni tal-prinċipju ta’ kooperazzjoni previst fl-Artikolu 5 tat-Trattat,
għandhom jiżguraw il-protezzjoni ġuridika li tirriżulta għall-individwi milleffett dirett tad-dispożizzjonijiet tad-dritt Komunitarju (ara, bħala l-iktar
sentenzi reċenti, is-sentenzi ta’ l-10 ta’ Lulju 1980, Ariete, 811/79, Ġabra p. 2545,
u Mireco, 826/79, Ġabra p. 2559).

20

Il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet ukoll li kull dispożizzjoni ta’ ordinament
ġuridiku nazzjonali jew kull prassi, leġiżlattiva, amministrattiva jew ġudizzjarja,
li jkollha l-effett li tnaqqas l-effettività tad-dritt Komunitarju bil-fatt li ċċaħħad
lill-qorti, li tkun kompetenti biex tapplika dan id-dritt, mis-setgħa li tagħmel, filmument innifsu meta dan jiġi applikat, dak kollu li jkun neċessarju biex twarrab
id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi nazzjonali li jistgħu jxekklu l-effettività sħiħa tarregoli Komunitarji, hija inkompatibbli mar-rekwiżiti inerenti għall-istess natura
tad-dritt Komunitarju (sentenza tad-9 ta’ Marzu 1978, Simmenthal, iċċitata iktar
’il fuq, punti 22 u 23).

21

Għandu jingħad ukoll li l-effettività sħiħa tad-dritt Komunitarju tiddgħajjef
bl-istess mod li kieku regola tad-dritt nazzjonali setgħet tipprekludi lill-qorti
li quddiemha titressaq kawża rregolata mid-dritt Komunitarju milli tieħu
miżuri provviżorji bil-għan li tiżgura l-effettività sħiħa tad-deċiżjoni ġudizzjarja
li għandha tingħata fuq l-eżistenza tad-drittijiet invokati abbażi tad-dritt
Komunitarju. Minn dan jirriżulta li l-qorti li, f ’dawn iċ-ċirkustanzi, kienet
tieħu miżuri provviżorji, li kieku ma kienx għal regola tad-dritt nazzjonali, hija
obbligata twarrab din ir-regola.

22

Din l-interpretazzjoni hija kkorroborata mis-sistema stabbilita permezz ta’
l-Artikolu 177 tat-Trattat KEE li l-effettività tagħha tiddgħajjef li kieku l-qorti
nazzjonali, li tissospendi l-proċeduri sakemm il-Qorti tal-Ġustizzja tiddeċiedi
t-talba tagħha għal deċiżjoni preliminari, ma setgħetx tieħu miżuri provviżorji
sakemm tagħti d-deċiżjoni tagħha wara r-risposta mogħtija mill-Qorti
tal-Ġustizzja.
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23

Għaldaqstant, ir-risposta għad-domanda mressqa għandha tkun li d-dritt
Komunitarju għandu jiġi interpretat fis-sens li l-qorti nazzjonali li, f ’kawża
mressqa quddiemha li tikkonċerna d-dritt Komunitarju, tikkunsidra li l-uniku
ostakolu li jipprekludiha milli tieħu miżuri provviżorji huwa regola tad-dritt
nazzjonali, għandha teskludi l-applikazzjoni ta’ din ir-regola.

Fuq l-ispejjeż
24

L-ispejjeż sostnuti mill-Gvern tar-Renju Unit, mill-Gvern Irlandiż u millKummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, li ppreżentaw osservazzjonijiet lillQorti tal-Ġustizzja, ma jistgħux jitħallsu lura. Peress li l-proċedura għandha,
fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta’ kwistjoni mqajma
quddiem il-qorti nazzjonali, hija dik il-qorti li għandha tiddeċiedi dwar l-ispejjeż.

Għal dawn il-motivi,
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA,
b’risposta għad-domanda li saritilha mill-House of Lords, permezz ta’ deċiżjoni tat-18
ta’ Mejju 1989, taqta’ u tiddeċiedi:
Id-dritt Komunitarju għandu jiġi interpretat fis-sens li l-qorti nazzjonali li,
f’kawża mressqa quddiemha li tikkonċerna d-dritt Komunitarju, tikkunsidra li
l-uniku ostakolu li jipprekludiha milli tieħu miżuri provviżorji huwa regola taddritt nazzjonali, għandha teskludi l-applikazzjoni ta’ din ir-regola.
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Mogħtija f ’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fid-19 ta’ Ġunju 1990.
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O. Due
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SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA
19 ta’ Novembru 1991 (*)
“Nuqqas ta’ implementazzjoni ta’ direttiva – Responsabbiltà ta’ Stat Membru”
Fil-Kawżi magħquda C-6/90 u C-9/90,
li għandhom bħala suġġett żewġ talbiet imressqa quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja,
skond l-Artikolu 177 tat-Trattat KEE, mill-Pretura di Viċenza (l-Italja) (Kawża C-6/90)
u mill-Pretura di Bassano del Grappa (l-Italja) (Kawża C-9/90), u intiżi sabiex tinkiseb,
fil-kawżi pendenti quddiem dawn il-qrati bejn
Andrea Francovich
u
Ir-Repubblika Taljana,
u bejn
Danila Bonifaci et
u
Ir-Repubblika Taljana

(*) Lingwa tal-kawża: it-Taljan.
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deċiżjoni preliminari dwar l-interpretazzjoni tat-tielet paragrafu ta’ l-Artikolu 189 tatTrattat KEE kif ukoll tad-Direttiva tal-Kunsill 80/987/KEE, tal-20 ta’ Ottubru 1980,
dwar it-taqrib tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri dwar il-protezzjoni ta’ l-impjegati f ’każ
ta’ l-insolvenza ta’ min iħaddimhom (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 5, Vol.
1, p. 217),
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA,
komposta minn O. Due, President, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F. A. Schockweiler,
F. Grévisse u P. J. G. Kapteyn, Presidenti ta’ Awla, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida,
G. C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco u M. Zuleeg, Imħallfin,
Avukat Ġenerali: J. Mischo
Reġistratur: D. Louterman, Amministratur Prinċipali
wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet bil-miktub ippreżentati:
– għal Andrea Francovich u Danila Bonifaci et, minn Claudio Mondin, Aldo
Campesan, Alberto dal Ferro, membri ta’ l-avukatura ta’ Vicenza,
– għall-Gvern Taljan, minn Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, bħala aġent,
– għall-Gvern Olandiż, minn B. R. Bot, Segretarju Ġenerali fil-Ministeru ta’
l-Affarijiet Barranin, bħala aġent,
– għall-Gvern tar-Renju Unit, minn J. E. Collins, tat-Treasury Solicitor’s
Department, bħala aġent, assistit minn Richard Plender, QC,
– għall-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, minn Giuliano Marenco u Karen
Banks, membri tas-Servizz Legali tagħha, bħala aġenti,
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wara li rat ir-rapport għas-seduta,
wara li semgħet is-sottomissjonijiet orali ta’ Andrea Francovich u Daniela Bonifaci,
tal-Gvern Taljan, tal-Gvern tar-Renju Unit, tal-Gvern Ġermaniż, irrappreżentat minn
Jochim Sedemund, membru ta’ l-avukatura ta’ Köln, bħala aġent, u tal-Kummissjoni,
fis-seduta tas-27 ta’ Frar 1991,
wara li semgħet il-konklużjonijiet ta’ l-Avukat Generali, ippreżentati fis-seduta tat-28
ta’ Mejju 1991,
tagħti l-preżenti
Sentenza
1

B’digrieti tad-9 ta’ Lulju u tat-30 ta’ Diċembru 1989, li waslu fil-Qorti talĠustizzja fit-8 u l-15 ta’ Jannar 1990 rispettivament, il-Pretura di Vicenza (Kawża
C-6/90) u l-Pretura di Bassano del Grappa (Kawża C-9/90) għamlu, bis-saħħa ta’
l-Artikolu 177 tat-Trattat KEE, domandi preliminari dwar l-interpretazzjoni tattielet paragrafu ta’ l-Artikolu 189 tat-Trattat KEE, kif ukoll tad-Direttiva tal-Kunsill
80/987/KEE, ta’ l-20 ta’ Ottubru 1980, dwar it-taqrib tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri
dwar il-protezzjoni ta’ l-impjegati f’każ ta’ l-insolvenza ta’ min iħaddimhom (ĠU
Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 5, Vol. 1, p. 217).

2

Dawn id-domandi tqajmu fil-mori tal-kawżi mressqa minn Andrea Francovich u minn
Danila Bonifaci et (iktar ’il quddiem ir-“rikorrenti”) kontra r-Repubblika Taljana.

3

L-iskop tad-Direttiva 80/987 huwa li jiġi żgurat, lill-impjegati, minimu
Komunitarju ta’ protezzjoni fil-każ ta’ insolvenza ta’ min iħaddimhom, bla
ħsara għad-dispożizzjonijiet li jkunu iktar favorevoli fl-Istati Membri. Għal din
ir-raġuni, hija tipprovdi, b’mod partikolari, garanziji preċiżi għad-djun dovuti
lilhom li ma jkunux imħallsa.

4

Skond l-Artikolu 11, l-Istati Membri kienu obbligati li jimplementaw dawk iddispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolamentari u amministrattivi neċessarji sabiex
ikunu konformi mad-Direttiva f ’terminu li skada fit-23 ta’ Ottubru 1983. Peress li

320

kapitolu 5
Ġurisprudenza storika — Kawżi magħquda C-6/90 u C-9/90

r-Repubblika Taljana ma wettqitx dan l-obbligu, il-Qorti tal-Ġustizzja kkonstatat
dan in-nuqqas b’sentenza tat-2 ta’ Frar 1989, Il-Kummissjoni vs L-Italja (22/87,
Ġabra p. 143).
5

A. Francovich, parti fil-kawża prinċipali fil-Kawża C-6/90, kien ħadem għallimpriża “CDN Elettronica SnC” ġewwa Vicenza u bħala tali rċieva biss ħlasijiet
sporadiċi fis-salarju tiegħu. Għal din ir-raġuni, huwa ppreżenta rikors quddiem
il-Pretura di Vicenza, li kkundannat lill-impriża konvenuta għall-ħlas tassomma ta’ madwar LIT 6 miljuni. Matul il-fażi eżekuttiva, il-marixxall tattribunal ta’ Viċenza kellu jikteb verbal ta’ sekwestru negattiv. A. Francovich
sussegwentement invoka d-dritt li jingħata mill-Istat Taljan il-garanziji previsti
skond id-Direttiva 80/987 jew, sussidjarjament, kumpens.

6

Fil-Kawża C-9/90, D. Bonifaci u tlieta u tletin ħaddiema impjegati oħra ppreżentaw
rikors quddiem il-Pretura di Bassano del Grappa, filwaqt li ddikjaraw li huma kienu
ħadmu bħala impjegati għall-kumpanija “Gaia Confezioni Srl”, li ġiet iddikjarata
falluta fil-5 ta’ April 1985. Fil-mument tat-terminazzjoni tar-relazzjonijiet ta’
xogħol, lir-rikorrenti kienet dovuta somma ta’ iktar minn LIT 253 miljun, liema
somma ġiet magħduda bħala dejn tal-kumpannija falluta. Iktar minn ħames snin
wara l-falliment, huma ma kienu għadhom rċevew l-ebda somma u l-kuratur talfalliment għarrafhom li tqassim favurihom, anki jekk parzjali, kien assolutament
improbabbli. Konsegwentement, ir-rikorrenti, fid-dawl ta’ l-obbligu li r-Repubblika
Taljana kellha li tapplika d-Direttiva 80/987 mit-23 ta’ Ottubru 1983, fetħu kawża
kontriha u talbu li din tiġi kkundannata tħallashom id-dejn lilhom dovut bħala
arretrati ta’ salarju, jew għall-inqas għall-aħħar tliet xhur, jew, fin-nuqqas, li
tħallashom kumpens.

7

Kien f ’dan il-kuntest li l-qrati nazzjonali għamlu lill-Qorti tal-Ġustizzja
d-domandi preliminari li ġejjin, identiċi fiż-żewġ każijiet:
“1) Bis-saħħa tad-dritt Komunitarju fis-seħħ, l-individwu li ġie leż b’konsegwenza
tan-nuqqas tat-twettiq tad-Direttiva 80/987 min-naħa ta’ l-Istat – nuqqas ta’
twettiq ta’ obbligu kkonfermat b’sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja – għandu
dritt jitlob lill-Istat iwettaq id-dispożizzjonijiet ta’ dik id-direttiva, li huma
preċiżi u inkundizzjonati biżżejjed, u dan billi jinvoka direttament il-liġi talKomunità kontra l-Istat Membru inadempjenti, sabiex jikseb il-garanziji li
l-Istat suppost kellu jiżgura, u biex f ’kull każ, jitlob kumpens għad-danni
mġarrba għal dak li għandu x’jaqsam mad-dispożizzjonijiet li ma jgawdux
minn din il-prerogativa?
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2) Id-dispożizzjonijiet flimkien ta’ l-Artikoli 3 u 4 tad-Direttiva tal-Kunsill
80/987 għandhom jiġu interpretati fis-sens li, fil-każ fejn l-Istat ma għamilx
użu mill-possibbiltà li jdaħħal il-limiti previsti fl-Artikolu 4, dan l-Istat ikun
obbligat li jħallas it-talbiet ta’ l-impjegati kif ipprovdut fl-Artikolu 3?
3) Fil-każ ta’ risposta negattiva għat-tieni domanda, il-Qorti tal-Ġustizzja hija
mitluba jogħġobha tistabbilixxi l-minimu ggarantit li l-Istat għandu jiżgura,
skond id-Direttiva 80/987, lill-impjegat li jkollu dritt, b’mod li s-salarju dovut
lilu jista’ jiġi kkunsidrat bħala eżekuzzjoni tad-Direttiva nnifisha.”
8

Għal spjegazzjoni iktar iddettaljata tal-fatti tal-kawżi prinċipali, ta’ l-iżvolġiment
tal-proċeduri u ta’ l-osservazzjonijiet bil-miktub ippreżentati lill-Qorti talĠustizzja, għandu jsir riferiment għar-rapport għas-seduta. Dawn l-elementi talproċess ser jissemmew biss sa fejn huwa neċessarju għar-raġunament tal-qorti.

9

L-ewwel domanda mressqa mill-qorti nazzjonali tqajjem żewġ problemi, li
jeħtieġ li jiġu eżaminati separatament. Hija tirrigwarda, minn naħa, l-effett dirett
tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva li jiddefinixxu d-drittijiet ta’ l-impjegati u,
min-naħa l-oħra, l-eżistenza u l-portata tar-responsabbiltà ta’ l-Istat għad-danni
li jirriżultaw mill-ksur ta’ l-obbligi tiegħu taħt id-dritt Komunitarju.

Fuq l-effett dirett tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva li jistabbilixxu d-drittijiet
ta’ l-impjegati
10

L-ewwel parti tal-ewwel domanda, magħmula mill-qorti nazzjonali, hija dwar
jekk id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva li jistabbilixxu d-drittijiet ta’ l-impjegati
għandhomx jiġu interpretati fis-sens li dawk interessati jistgħu jinvokaw dawn
id-drittijiet kontra l-Istat quddiem il-qrati nazzjonali fil-każ li ma jkunux ittieħdu
l-miżuri ta’ implementazzjoni fit-terminu stabbilit.

11

Skond ġurisprudenza stabbilita, l-Istat Membru li ma jkunx adotta l-miżuri
ta’ implementazzjoni imposti minn direttiva fit-terminu stipulat, ma jistax
imbagħad jinvoka, kontra l-individwi, l-inadempjenza tiegħu stess ta’ l-obbligi
li jirriżultaw minn din id-direttiva. Għalhekk, f ’kull każ fejn id-dispożizzjonijiet
ta’ direttiva jidhru, għal dak li jikkonċerna l-kontenut tagħhom, li huma
inkundizzjonati u preċiżi biżżejjed, dawn id-dispożizzjonijiet jistgħu jiġu
invokati, fin-nuqqas ta’ miżuri ta’ implementazzjoni adottati fit-terminu previst,
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kontra kull dispożizzjoni tal-liġi nazzjonali li ma tkunx konformi mad-direttiva,
jew ukoll, jekk dawn id-dispożizzjonijiet tad-direttiva jkunu tali li jiddefinixxu
drittijiet li l-individwi jistgħu jinvokaw kontra l-Istat (sentenza tad-19 ta’ Jannar
1982, Becker, punti 24 u 25, 8/81 Ġabra p. 53).
12

Jeħtieġ, għalhekk, li jiġi eżaminat jekk id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 80/987, li
jiddefinixxu d-drittijiet tal-ħaddiema, humiex inkundizzjonati u preċiżi biżżejjed.
Dan l-istħarriġ għandu jdur fuq tliet aspetti, jiġifieri l-identifikazzjoni tal-persuni li
jistgħu jibbenefikaw mill-garanzija stabbilita mid-dispożizzjonijiet, il-kontenut ta’
dik il-garanzija, u, fl-aħħar, l-identità tal-persuna li għandha tagħti l-garanzija. F’dan
ir-rigward, tqum il-kwistjoni dwar jekk l-Istat jistax jitqies li huwa responsabbli
għal din il-garanzija u dan minħabba li ma jkunx adotta l-miżuri neċessarji għattraspożizzjoni fit-terminu previst.

13

L-ewwel nett, għal dak li għandu x’jaqsam ma’ l-identifikazzjoni tal-benefiċjarji
tal-garanzija, għandu jiġi rrilevat li, skond l-Artikolu 1(1) tagħha, id-Direttiva
hija applikabbli għad-drittijiet ta’ l-impjegati li jirriżultaw mill-kuntratti ta’
xogħol jew mir-relazzjonijiet ta’ xogħol fir-rigward tal-persuni li jħaddmu li
jinsabu fi stat ta’ insolvenza skond l-Artikolu 2(1) tagħha, liema dispożizzjoni
tiċċara l-ipoteżijiet li tista’ tinsab fihom persuna li tħaddem sabiex tiġi
kkunsidrata fi stat ta’ insolvenza. L-Artikolu 2(2) jirreferi għal-liġi nazzjonali
biex jiġu ddefiniti l-kunċetti ta’ “impjegat” u ta’ “min iħaddem”. Fl-aħħar nett,
l-Artikolu 1(2) jipprevedi li l-Istati Membri, jistgħu, f ’każ eċċezzjonali u taħt
ċerti kundizzjonijiet biss, jeskludu mill-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva
ċerti kategoriji ta’ ħaddiema elenkati fl-anness tad-Direttiva.

14

Dawn id-dispożizzjonijiet huma inkundizzjonati u preċiżi biżżejjed tant li
jippermettu lill-qorti nazzjonali tistabbilixxi jekk persuna tistax jew le titqies li
hija benefiċjarja tad-Direttiva. Infatti, kull ma għandha tagħmel il-qorti nazzjonali
huwa li, minn naħa, tivverifika jekk il-persuna interessata hijiex impjegata skond
il-liġi nazzjonali u jekk hijiex eskluża mill-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva,
skond l-Artikolu 1(2) u l-Anness 1 tagħha (fir-rigward tal-kundizzjonijiet
mitluba għal din l-esklużjoni ara s-sentenzi tat-2 ta’ Frar 1989, Il-Kummissjoni
vs L-Italja, 22/87, iċċitata iktar ’il fuq, punti 18 sa 23, u tat-8 ta’ Novembru 1990,
Il-Kummissjoni vs Il-Greċja, C-35/88 punti 11 sa 26, Ġabra p. I-3917, I-5409,
I-3931) u, min-naħa l-oħra, tivverifika jekk teżistix waħda mill-ipoteżijiet ta’
insolvenza previsti mill-Artikolu 2 tad-Direttiva.
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15

Fir-rigward tal-kontenut tal-garanzija, l-Artikolu 3 tad-Direttiva jipprovdi li
għandu jiġi żgurat il-pagament tad-djun dovuti li jirriżultaw mill-kuntratti
ta’ xogħol jew mir-relazzjonijiet ta’ xogħol u li għandhom x’jaqsmu marremunerazzjoni li tkopri l-perijodu li jiġi qabel dik id-data stabbilita mill-Istat
Membru, li, f’dan ir-rigward, jista’ jagħżel bejn tliet possibbiltajiet jiġifieri a) iddata ta’ meta seħħet l-insolvenza ta’ min iħaddem; b) dik ta’ meta ġie nnotifikat
l-impjegat bit-tkeċċija tiegħu, minħabba l-insolvenza ta’ min iħaddem; ċ) id-data
ta’ meta seħħet l-insolvenza ta’ min iħaddem jew id-data ta’ meta spiċċa l-kuntratt
ta’ xogħol jew ta’ meta ġiet itterminata r-relazzjoni ta’ xogħol ta’ l-impjegat in
kwistjoni, minħabba l-insolvenza tal-prinċipal.

16

Skond l-għażla li jagħmel, l-Istat Membru għandu l-possibbiltà, bis-saħħa ta’
l-Artikolu 4(1) u (2), li jillimita l-obbligu ta’ ħlas għall-perijodi ta’ żmien ta’
tliet xhur jew ta’ tmien ġimgħat, skond il-każ, ikkalkolati skond regoli preċiżi
f ’dan l-artikolu. Fl-aħħar nett, il-paragrafu 3 ta’ l-istess artikolu jipprovdi li
l-Istati Membri jistgħu jiffissaw limitu fuq il-garanzija tal-ħlas sabiex jiġi evitat li
jitħallsu somom ta’ flus li jmorru lil hinn mill-finijiet soċjali tad-Direttiva. Meta
jagħmlu użu minn din il-possibbiltà, l-Istati Membri għandhom jinformaw lillKummissjoni dwar liema metodi ntużaw biex iffissaw dan il-limitu. Barra minn
dan, l-Artikolu 10 jippreċiża li d-Direttiva ma taffettwax il-possibbiltà ta’ l-Istati
Membri li jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex jiġi evitat l-abbuż u speċjalment li
jirrifjutaw jew inaqqsu l-obbligu ta’ ħlas f ’ċerti każijiet.

17

L-Artikolu 3 tad-Direttiva jħalli, b’hekk, l-għażla lill-Istat Membru biex jiffissa
d-data minn meta l-garanzija tal-pagament tad-djun trid tiġi żgurata. Madankollu,
kif jirriżulta impliċitament mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (sentenza
ta’ l-4 ta’ Diċembru 1986, FNV, 71/85, Ġabra p. 3855; sentenza tat-23 ta’ Marzu
1987, McDermott u Cotter, 286/85, punt 15, Ġabra p. 1453), il-possibbiltà ta’
l-Istat, li jagħżel fost numru ta’ possibbiltajiet sabiex jilħaq ir-riżultat previst
minn direttiva, ma jeskludix il-possibbiltà, għall-individwi, li jinforzaw quddiem
il-qrati nazzjonali d-drittijiet li l-kontenut tagħhom jista’ jiġi stabbilit b’mod
preċiż biżżejjed sempliċement abbażi tad-dispożizzjonijiet tad-direttiva.

18

F’dan il-każ, ir-riżultat li d-direttiva in kwistjoni tippreskrivi huwa l-garanzija li
d-djun dovuti lill-impjegati jitħallsu fil-każ ta’ insolvenza ta’ min iħaddimhom.
Il-fatt li l-Artikoli 3 u 4(1) u (2) jattribwixxu lill-Istati Membri marġni ta’
diskrezzjoni f ’dak li għandu x’jaqsam mal-metodi ta’ kif ser tiġi stabbilita din
il-garanzija u l-limitu tal-ammont tagħha ma jaffettwax in-natura preċiża
u inkundizzjonata tar-riżultat previst.
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19

Fil-fatt, kif irrilevaw il-Kummissjoni u r-rikorrenti, huwa possibbli li tiġi
ddeterminata l-garanzija minima prevista mid-Direttiva b’riferiment għad-data
li għandha tintgħażel biex tinvolvi l-inqas spejjeż għall-istituzzjoni garanti. Din
id-data hija l-istess data ta’ meta tkun seħħet l-insolvenza ta’ min iħaddem, peress
li ż-żewġ dati l-oħra, jiġifieri dik tan-notifika tat-tkeċċija ta’ l-impjegat u dik ta’
meta jiskadi l-kuntratt ta’ xogħol jew meta spiċċat ir-relazzjoni ta’ xogħol, jaħbtu,
skond ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 3, neċessarjament wara li tkun seħħet
l-insolvenza u għalhekk jiddelimitaw perijodu itwal, waqt liema perijodu l-ħlas
tad-djun għandu jiġi żgurat.

20

Fir-rigward tal-possibbiltà, prevista fl-Artikolu 4(2), li tiġi llimitata l-garanzija,
għandu jiġi rrilevat li din ma teskludix il-possibbiltà li jiġi ffissat l-ammont talminimu ggarantit. Fil-fatt, kif jirriżulta mit-termini ta’ dan l-artikolu, l-Istati
Membri għandhom il-possibbiltà li jillimitaw il-garanziji li jingħataw lillimpjegati għal ċerti perijodi preċedenti għad-data indikata fl-Artikolu 3. Dawn
il-perijodi huma stabbiliti skond it-tliet dati previsti mill-Artikolu 3, b’mod li
huwa possibbli, f ’kull każ, li jiġi stabbilit sa fejn l-Istat Membru seta’ jnaqqas ilgaranzija prevista mid-Direttiva skond id-data li kien jagħżel li kieku kien diġà
implementa d-Direttiva.

21

Fil-każ ta’ l-Artikolu 4(3), li skond it-termini tiegħu l-Istati Membri jistgħu
jiffissaw limitu għall-garanzija tal-ħlas sabiex jiġi evitat li jitħallsu ammonti ta’
flus li jmorru lil hinn mill-finijiet soċjali tad-Direttiva, u, fil-każ ta’ l-Artikolu 10,
li jippreċiża li d-Direttiva ma taffettwax il-possibbiltà ta’ l-Istati Membri li
jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex jiġi evitat l-abbuż, għandu jiġi rrilevat li
jekk Stat Membru jkun naqas milli jwettaq l-obbligu tiegħu li jimplementa
d-Direttiva, huwa ma jistax jinnewtralizza d-drittijiet li tagħti din id-direttiva
lill-individwi billi joqgħod fuq il-possibbiltà li jillimita l-ammont tal-garanzija,
liema possibbiltà jkun jista’ jeżerċita li kieku jkun ħa l-miżuri neċessarji biex
jimplementa d-Direttiva (dwar possibbiltà simili in konnessjoni mal-prevenzjoni
ta’ l-abbuż fil-qasam fiskali ara s-sentenza tad-19 ta’ Jannar 1982, Becker, punt
34, 8/81, Ġabra p. 53).

22

Għandu għalhekk jiġi kkonstatat li d-dispożizzjonijiet in kwistjoni huma
inkundizzjonati u preċiżi biżżejjed fir-rigward tal-kontenut tal-garanzija.

23

Għal dak li għandu x’jaqsam ma’ l-identità tal-persuna responsabbli għallgaranzija, l-Artikolu 5 tad-Direttiva jipprovdi dan li ġej:
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“L-Istati Membri għandhom ifasslu regoli dettaljati għall-organizzazzjoni,
iffinanzjar u tħaddim ta’ l-istituzzjonijiet ta’ garanzija, li jissodisfaw b’mod speċjali
l-prinċipji li ġejjin:
(a) l-assi ta’ l-istituzzjonijiet għandhom ikunu indipendenti mill-kapital li qed jitħaddem
mill-persuna li tħaddem u ma jkunx aċċessibbli għall-proċeduri ta’ l-insolvenza;
(b) min iħaddem għandu jikkontribwixxi għall-iffinanzjar, sakemm dan ma jkunx
kopert għal kollox mill-awtoritajiet pubbliċi.
(ċ) ir-responsabilitajiet ta’ l-istituzzjonijiet m’għandhomx jiddipendu fuq jekk
l-obbligi ta’ kontribuzzjonijiet għall-iffinanzjar ġewx sodisfatti jew le.”
24

Ġie sostnut fil-fatt, li peress li d-Direttiva tipprovdi l-possibbiltà li l-istituzzjonijiet
garanti jistgħu jiġu ffinanzjati totalment mill-awtoritajiet pubbliċi, ikun
inammissibli li Stat Membru jista’ jinnewtralizza l-effetti tad-Direttiva billi jallega
li seta’ tefa’ parti jew l-oneru finanzjarju kollu tiegħu fuq persuni oħra.

25

Dan l-argument ma huwiex ammissibbli. Mit-termini tad-Direttiva jirriżulta
li l-Istat Membru huwa obbligat jorganizza sistema istituzzjonali sħiħa xierqa
għall-garanzija ta’ ħlas. Bis-saħħa ta’ l-Artikolu 5, l-Istat Membru jgawdi minn
marġni kbira ta’ diskrezzjoni fejn l-organizzazzjoni, it-tħaddim u l-finanzjament
ta’ l-istituzzjonijiet garanti huma kkonċernati. Għandu jiġi enfasizzat li l-fatt,
invokat mill-Kummissjoni, li d-Direttiva tipprevedi, fost il-possibbiltajiet
l-oħra, li s-sistema tkun iffinanzjata kollha mill-awtoritajiet pubbliċi, ma jfissirx
li l-Istat ikun identifikat bħala l-persuna responsabbli għall-ħlas tad-djun.
L-obbligu ta’ ħlas hija ta’ l-istituzzjonijiet garanti, u huwa biss meta qed jeżerċita
s-setgħat tiegħu li jorganizza s-sistema ta’ garanzija li l-Istat jista’ jipprevedi li
l-istitituzzjonijiet garanti jiġu ffinanzjati mill-awtoritajiet pubbliċi. Taħt din
l-ipoteżi, l-Istat jassumi obbligu li, bħala prinċipju, ma huwiex tiegħu.

26

Minn dan jirriżulta li, anki jekk id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva in kwistjoni
huma inkundizzjonati u preċiżi biżżejjed għal dak li għandu x’jaqsam ma’
l-identifikazzjoni tal-benefiċjarji tal-garanzija u l-kontenut ta’ din il-garanzija,
dawn l-elementi ma humiex suffiċjenti biex l-individwi jkunu jistgħu jinvokawhom
quddiem il-qrati nazzjonali. Fil-fatt, minn naħa, dawn id-dispożizzjonijiet ma
jidentifikawx il-persuna responsabbli għall-garanzija u, min-naħa l-oħra, l-Istat ma
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jistax jitqies li huwa responsabbli għas-sempliċi raġuni li huwa naqas milli jieħu
l-miżuri neċessarji għat-traspożizzjoni fit-terminu previst.
27

Jeħtieġ għalhekk li b’risposta għall-ewwel parti ta’ l-ewwel domanda jintqal li
d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 80/987, li jistabbilixxu d-drittijiet ta’ l-impjegati,
għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-persuni interessati ma jistgħux jinvokaw
dawn id-drittijiet kontra l-Istat quddiem il-qrati nazzjonali fin-nuqqas ta’ miżuri
ta’ implementazzjoni adottati fit-terminu previst.

Fuq ir-responsabbiltà ta’ l-Istat għad-danni li rriżultaw mill-ksur ta’ l-obbligi
tiegħu li joħorġu mid-dritt Komunitarju.
28

It-tieni parti ta’ l-ewwel domanda mressqa mill-qorti nazzjonali hija dwar jekk
Stat Membru huwiex obbligat li jagħti kumpens għad-danni li jirriżultaw għallindividwi minħabba n-nuqqas ta’ traspożizzjoni tad-Direttiva 80/987.

29

Il-qorti nazzjonali tqajjem il-problema ta’ l-eżistenza u l-portata tarresponsabbiltà ta’ l-Istat għad-danni li jirriżultaw minħabba l-ksur ta’ l-obbligi
tiegħu li joħorġu mid-dritt Komunitarju.

30

Din il-problema għandha tiġi eżaminata fid-dawl ta’ l-istruttura ġenerali tatTrattat u tal-prinċipji fundamentali tiegħu.

a) Fuq il-prinċipju ta’ responsabbiltà ta’ l-Istat
31

Għandu jitfakkar hawnhekk, l-ewwel nett, li t-Trattat KEE ħoloq ordinament ġuridiku
tiegħu, integrat mas-sistema ġuridika ta’ l-Istati Membri mad-dħul fis-seħħ tat-Trattat
u li l-qrati tagħhom huma marbuta li japplikaw, u li s-suġġetti ta’ dan l-ordinament
jinkludu mhux biss l-Istati Membri iżda wkoll iċ-ċittadini tagħhom u li, mhux biss
jimponi obbligi fuq l-individwi, iżda huwa wkoll intiż li jagħtihom drittijiet li jkunu
jifformaw parti mill-patrimonju ġuridiku tagħhom; dawn id-drittijiet jinħolqu mhux
biss meta jkunu espressament mogħtija mit-Trattat, iżda wkoll meta t-Trattat jimponi
ċerti obbligi, b’mod ċar, kemm fuq l-individwi kif ukoll fuq l-Istati Membri u fuq
l-istituzzjonijiet Komunitarji (ara s-sentenzi tal-5 ta’ Frar 1963, Van Gend en Loos,
26/62, Ġabra p. 3, u dik tal-15 ta’ Lulju 1964, Costa, 6/64, Ġabra p. 1141).
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32

Għandu wkoll jitfakkar li, kif jirriżulta minn ġurisprudenza stabbilita, huma l-qrati
nazzjonali li għandhom japplikaw, dejjem fil-kuntest tal-kompetenzi tagħhom, iddispożizzjonijiet tad-dritt Komunitarju, u li jiżguraw l-effett sħiħ ta’ dawn in-normi
u li jipproteġu d-drittijiet li dawn jagħtu lill-individwi (ara, b’mod partikolari, issentenzi tad-9 ta’ Marzu 1978, Simmenthal, punt 16, 106/77, Ġabra p. 629, u tad-19
ta’ Ġunju 1990, Factortame, punt 19, C-213/89, Ġabra p. I-2433).

33

Għandu jiġi kkonstatat li l-effettività sħiħa tan-normi Komunitarji kif ukoll ilprotezzjoni tad-drittijiet li huma jirrikonoxxu jiddgħajfu jekk l-individwi ma
jkollhomx il-possibbiltà li jiksbu kumpens meta d-drittijiet tagħhom jiġu leżi
minħabba ksur tad-dritt Komunitarju imputabbli lil Stat Membru.

34

Il-possibbiltà li wieħed jikseb kumpens mill-Istat Membru hija partikolarment
indispensabbli meta, bħal f’dan il-każ, l-effett sħih tan-normi Komunitarji huwa
subordinat għal kundizzjoni li jkun hemm azzjoni min-naħa ta’ l-Istat, u li,
konsegwentement, l-individwi ma jistgħux, fin-nuqqas ta’ din l-azzjoni, jinvokaw
id-drittijiet mogħtija lilhom mid-dritt Komunitarju quddiem il-qrati nazzjonali.

35

Minn dan jirriżulta li l-prinċipju ta’ responsabbiltà ta’ l-Istat għad-danni
kkawżati lill-individwi minħabba ksur tad-dritt Komunitarju li huma imputabbli
lilu, huwa inerenti għas-sistema tat-Trattat.

36

L-obbligu ta’ l-Istati Membri għal kumpens tad-danni jsib il-bażi tiegħu wkoll
fl-Artikolu 5 tat-Trattat, li jgħid li l-Istati Membri huma marbuta jieħdu l-miżuri
kollha ġenerali jew partikolari adatti biex jiżguraw l-eżekuzzjoni ta’ l-obbligi
tagħhom li joħorġu mid-dritt Komunitarju. Fost dawn l-obbligi hemm dak li
jitneħħew il-konsegwenzi illeċiti ta’ ksur tad-dritt Komunitarju (ara, fir-rigward
ta’ dispożizzjoni analoga ta’ l-Artikolu 86 tat-Trattat KEFA, is-sentenza tas-16 ta’
Diċembru 1960, Humblet, 6/60, Ġabra p. 1125).

37

Minn dak kollu li ntqal jirriżulta li d-dritt Komunitarju jimponi l-prinċipju li
l-Istati Membri huma obbligati jagħmlu tajjeb għad-danni kkawżati lill-individwi
minħabba ksur tad-dritt Komnunitarju li huwa imputabbli lilhom.
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b) Fuq il-kundizzjonijiet tar-responsabbiltà ta’ l-Istat
38

Għalkemm ir-responsabbiltà ta’ l-Istat hija imposta mid-dritt Komunitarju, ilkundizzjonijiet li fihom din tagħti dritt għal kumpens jiddependu min-natura
tal-ksur tad-dritt Komunitarju li jkun il-kawża tad-danni mġarrba.

39

Meta, kif inhu f’dan il-każ, Stat Membru jkun naqas milli jwettaq l-obbligu
tiegħu, taħt it-tielet paragrafu ta’ l-Artikolu 189 tat-Trattat, li jieħu l-miżuri
kollha neċessarji biex jilħaq ir-riżultat previst minn direttiva, l-effikaċja totali
ta’ din in-norma tad-dritt Komunitarju teżiġi dritt għal kumpens fil-każ li tliet
kundizzjonijiet jiġu ssodisfatti.

40

L-ewwel minn dawn il-kundizzjonijiet hija li r-riżultat previst mid-direttiva
jimplika l-għoti ta’ drittijiet favur l-individwi. It-tieni kundizzjoni hija li l-kontenut
ta’ dawn id-drittijiet jista’ jiġi identifikat abbażi tad-dispożizzjonijiet tad-direttiva.
Fl-aħħar nett, it-tielet kundizzjoni tikkonsisti fl-eżistenza ta’ rabta kawżali bejn ilksur ta’ l-obbligu li jaqa’ fuq l-Istat u d-dannu mġarrab mill-partijiet leżi.

41

Dawn il-kundizzjonijiet huma suffiċjenti biex jagħtu dritt lill-individwi li jiksbu
kumpens, liema dritt għandu l-bażi tiegħu direttament fid-dritt Komunitarju.

42

Bla ħsara għal din ir-riżerva, l-Istat għandu joffri rimedju għall-konsegwenzi taddanni kkawżati abbażi tad-dritt nazzjonali. Fil-fatt, fl-assenza ta’ leġiżlazzjoni
Komunitarja, huwa l-ordinament ġuridiku intern ta’ kull Stat Membru li
għandu jidentifika l-qorti kompetenti u li jistabbilixxi l-modalitajiet proċedurali
għar-rimedju ġudizzjarju intiżi li jiżguraw il-protezzjoni sħiha tad-drittijiet
li l-individwi jgawdu mid-dritt Komunitarju (ara s-sentenzi li ġejjin: tat-22 ta’
Jannar 1976, Russo, 60/75, Ġabra p. 45; tas-16 ta’ Frar 1976, Rewe, 33/76, Ġabra
p. 1989; tas-7 ta’ Lulju 1981, Rewe, 158/80, Ġabra p. 1805).

43

Jeħtieġ li jiġi rrilevat, barra minn dan, li r-rekwiżiti, kemm formali kif
ukoll sostanzjali f ’materja ta’ kumpens għad-danni stabbiliti mid-diversi
leġiżlazzjonijiet nazzjonali ma jistgħux ikunu inqas favorevoli minn dawk li
jikkonċernaw talbiet analogi nazzjonali u lanqas jistgħu jkunu magħmula b’tali
mod li jkun prattikament impossibli jew eċċessivament diffiċli li wieħed jikseb
rimedju (ara, għal dak li għandu x’jaqsam ma’ materja analoga li tirrigwarda
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rimbors ta’ taxxi miġbura bi ksur tad-dritt Komunitarju, b’mod partikolari
s-sentenza tad-9 ta’ Novembru 1983, San Giorgio, 199/82, Ġabra p. 3595).
44

F’dan il-każ, il-ksur tad-dritt Komunitarju min-naħa ta’ Stat Membru, minħabba li
jkun naqas milli jwettaq it-traspożizzjoni tad-Direttiva 80/987 fit-terminu previst,
ġie aċċertat b’sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja. Ir-riżultat previst minn din iddirettiva jikkonsisti fl-għoti ta’ dritt lill-impjegati għall-garanzija ta’ ħlas ta’ salarji
dovuti. Kif jirriżulta mill-eżami ta’ l-ewwel parti ta’ l-ewwel domanda, il-kontenut
ta’ dan id-dritt jista’ jiġi ddefinit abbażi tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva.

45

Konsegwentement, hija l-qorti nazzjonali li għandha tiżgura, konformement
mal-liġi nazzjonali fuq ir-responsabbiltà, id-dritt ta’ l-impjegati li jiksbu
kumpens tad-danni li ġew kkawżati lilhom minħabba n-nuqqas ta’ traspożizzjoni
tad-Direttiva.

46

Jeħtieġ għalhekk, li r-risposta lill-qorti nazzjonali tkun fis-sens li Stat Membru
huwa obbligat jagħti kumpens għad-danni kkawżati lill-individwi min-nuqqas
ta’ traspożizzjoni tad-Direttiva 80/987.

Fuq it-tieni u t-tielet domandi
47

Fid-dawl tar-risposta għall-ewwel domanda preliminari, ma hemmx bżonn li
l-Qorti tal-Ġustizzja tiddeċiedi fuq it-tieni u t-tielet domandi.

Fuq l-ispejjeż
48

L-ispejjeż sostnuti mill-Gvernijiet ta’ l-Italja, tar-Renju Unit, tal-Pajjiżi l-Baxxi
u tal-Ġermanja, kif ukoll mill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, li
ppreżentaw osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, ma jistgħux jitħallsu lura.
Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, innatura ta’ kwistjoni mqajma quddiem il-qorti nazzjonali, hija l-qorti nazzjonali li
għandha tiddeċiedi dwar l-ispejjeż.

Għal dawn il-motivi,
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IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA
b’risposta għad-domandi li sarulha mill-Pretura di Vicenza (Kawża C-6/90) u millPretura ta’ Bassano del Grappa (Kawża C-9/90), rispettivament, permezz ta’ digrieti
tad-9 ta’ Lulju u tat-30 ta’ Diċembru 1989, taqta’ u tiddeċiedi:
1) Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 80/987/KEE, tal-20 ta’ Ottubru
1980, dwar it-taqrib tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri dwar il-protezzjoni
ta’ l-impjegati f’każ ta’ l-insolvenza ta’ min iħaddimhom, li jistabbilixxu
d-drittijiet ta’ l-impjegati, għandhom jiġu interpretati fis-sens li l-persuni
interessati ma jistgħux jinvokaw dawn id-drittijiet kontra l-Istat quddiem
il-qrati nazzjonali fin-nuqqas ta’ miżuri ta’ implementazzjoni adottati fitterminu previst.
2) Stat Membru huwa obbligat jagħti kumpens għad-danni kkawżati lillindividwi min-nuqqas ta’ traspożizzjoni tad-Direttiva 80/987/KEE.
Due
Schockweiler
Mancini

SlynnJoliet
Grévisse
Moitinho de Almeida

Kapteyn

Rodríguez Iglesias

Díez de Velasco

Zuleeg

Mogħtija f ’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fid-19 ta’ Novembru 1991.
J.-G. Giraud
O. Due
ReġistraturPresident
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SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA
26 ta’ Jannar 1993 (*)
“Talba għal deċiżjoni preliminari skond l-Artikolu 177
tat-Trattat KEE – Kundizzjonijiet”
Fil-Kawżi magħquda C-320/90, C-321/90 u C-322/90,
li għandhom bħala suġġett talbiet imressqa quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, skond
l-Artikolu 177 tat-Trattat KEE, mill-Pretura di Frascati (l-Italja), u intiżi li tinkiseb,
fil-kawżi pendenti quddiem dik il-qorti
Telemarsicabruzzo SpA
vs
Circostel, il-Ministero delle Poste e Telecomunicazioni u l-Ministero della
Difesa,
u
Telaltitalia Srl
vs
Circostel, il-Ministero delle Poste e Telecomunicazioni u l-Ministero della
Difesa,

(*) Lingwa tal-kawża: it-Taljan.
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u
Telelazio SpA
vs
Circostel, il-Ministero delle Poste e Telecomunicazioni u l-Ministero della Difesa,
deċiżjoni preliminari dwar l-interpretazzjoni ta’ l-Artikoli 85, 86 u 90 tat-Trattat KEE,
fir-rigward ta’ l-aġir tal-Gvern Taljan fil-qasam ta’ l-assenjazzjoni ta’ kanali UHF intiżi
għal xandiriet televiżivi,
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA
komposta minn O. Due, President, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg
u J. L. Murray, Presidenti ta’ Awla, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler,
J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco, P. J. G. Kapteyn
u D. A. O. Edward, Imħallfin,
Avukat Ġenerali: C. Gulmann,
Reġistratur: H. A. Rühl, Amministratur Prinċipali
wara li rat l-osservazzjonijiet bil-miktub ippreżentati:
– għall-kumpannija Telemarsicabruzzo SpA, minn Giorgio Rubini, avukat fi Frascati,
– għall-Kumpannija Telelazio SpA, minn Fabrizio Paoletti, membru ta’ l-avukatura ta’
Ruma,
– għall-Gvern Taljan, mill-Professur Luigi Ferrari Bravo, Kap tal-Kontenzjuż
Diplomatiku tal-Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin, bħala aġent, assistit minn
Sergio Laporta, avvocato dello Stato,
– għall-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, minn Enrico Traversa, membru
tas-Servizz Legali, bħala aġent,
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wara li rat ir-rapport għas-seduta,
wara li semgħet is-sottomissjonijiet orali tal-Gvern Taljan u tal-Kummissjoni fisseduta tad-9 ta’ Ġunju 1992,
wara li semgħet il-konklużjonijiet ta’ l-Avukat Generali, ippreżentati fis-seduta tas-6
ta’ Ottubru 1992,
tagħti l-preżenti
Sentenza
1

Permezz ta’ digrieti ta’ l-4 ta’ Settembru 1990, li waslu fil-Qorti tal-Ġustizzja
fit-22 ta’ Ottubru 1990, il-Vice Pretore di Frascati (l-Italja), għamel, skond
l-Artikolu 177 tat-Trattat KEE, żewġ domandi preliminari dwar l-interpretazzjoni
tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat fil-qasam tal-kompetizzjoni, sabiex tiġi evalwata
l-kompatibbiltà mad-dritt Komunitarju ta’ ċerti aspetti ta’ sistema nazzjonali ta’
tqassim ta’ frekwenzi għal benefiċċju tas-servizz ta’ xandir televiżiv.

2

Dawn id-domandi tqajmu fil-kuntest ta’ kawżi bejn, rispettivament, ilkumpanniji Telemarsicabruzzo, Telealtalia u Telelazio, sidien ta’ emittenti ta’
xandir televiżiv, u Circostel (Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche
di Roma, Dipartiment tal-Kostruzzjoni tan-netwerks telegrafiċi u telefoniċi
ta’ Ruma), il-Ministeru tal-Posta u tat-Telekomunikazzjonijiet, u l-Ministeru
tad-Difiża.

3

Sabiex jispjega dawn id-domandi, il-Vice Pretore di Frascati, fil-Kawżi C-320/90
u C-322/90, wara li kkwota l-kliem ta’ l-Artikolu 86 tat-Trattat KE, jillimita
ruħu li jsostni li din id-dispożizzjoni tipprojbixxi kull forma ta’ monopolju.
Fil-Kawża C-321/90, il-qorti nazzjonali żżid li tqajmet quddiemha problema
ta’ kompetenza. Hija tqis madankollu li, minħabba s-supremazija tad-dritt
Komunitarju, din l-eċċezzjoni ma tistax tiġi eżaminata minnha qabel ma tkun
għamlet domandi preliminari lill-Qorti tal-Ġustizzja. Hija tippreċiża, barra
minn hekk, li, anki jekk hija ma għandhiex kompetenza, dawn id-domandi huma
ġġustifikati għal motivi ta’ ekonomija tal-ġudizzju.
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4

Id-domandi preliminari, magħmula mill-Vice Pretore di Frascati, huma
fformulati kif ġej:
“1) Il-fatt li l-Gvern Taljan irriżerva għalih l-użu ta’ ċerti kanali għax-xandir
televiżiv, billi impedixxa li s-settur privat ikun jista’ jiddisponi minn dawn
il-kanali, li huma inklużi bejn il-frekwenzi 67 u 99 UHF, u b’mod partikolari
l-kanali 67, 68 u 69, mingħajr ma jħabbar regoli ta’ koordinazzjoni fuq l-użu
ta’ dawn il-kanali, jikkostitwixxi ksur ta’ l-Artikoli 85(3) u 86 tat-Trattat?
2) Tali aġir huwa kompatibbli mat-Trattat ta’ Ruma u mar-regoli dwar
il-kompetizzjoni?”

5

Il-Kummissjoni tosserva, qabel kollox, li d-digrieti tar-rinviju huma
partikolarment lakoniċi u nieqsa minn preċiżazzjonijiet dwar il-punti ta’
fatt u ta’ liġi li jippermettu li jiġi identifikat l-għan tad-domandi magħmula,
u għaldaqstant li jinftehmu s-sens u l-portata tagħhom.

6

Hemm lok li jitfakkar li n-neċessità li wieħed jasal għal interpretazzjoni tad-dritt
Komunitarju li tkun utli għall-qorti nazzjonali teħtieġ li din tiddefinixxi l-kuntest
fattwali u regolamentari li fihom jidħlu d-domandi li hija tagħmel jew li almenu
tispjega ċ-ċirkustanzi fattwali li fuqhom dawn id-domandi huma bbażati.

7

Dawn l-eżiġenzi huma applikabbli b’mod partikolari fil-qasam tal-kompetizzjoni
li huwa kkaratterizzat minn sitwazzjonijiet ta’ fatt u ta’ dritt kumplessi.

8

Issa, id-digrieti tar-rinviju ma fihom ebda indikazzjoni f ’dan ir-rigward.

9

Ċertament, l-inkartament mibgħut mill-qorti nazzjonali u l-osservazzjonijiet bilmiktub ipprovdew ċerta informazzjoni lill-Qorti tal-Ġustizzja, kif jirriżulta mirrapport għas-seduta, l-istess bħall-osservazzjonijet ippreżentati mill-partijiet fisseduta. Madankollu, din hija frammentarja u ma tippermettix lill-Qorti tal-Ġustizzja,
minħabba nuqqas ta’ konoxxenza suffiċjenti tal-fatti li wasslu għall-kawża prinċipali,
tinterpreta r-regoli Komunitarji tal-kompetizzjoni fir-rigward tas-sitwazzjoni li hija
s-suġġett tal-kawża, kif qed titlobha tagħmel il-qorti nazzjonali.
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10

F’dawn iċ-ċirkustanzi, ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni fuq id-domandi
magħmula mill-Vice Pretore di Frascati.

Fuq l-ispejjeż
L-ispejjeż sostnuti mill-Gvern Taljan u mill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, li
ppreżentaw osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, ma jistgħux jitħallsu lura. Peress
li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta’
kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija dik il-qorti li għandha tiddeċiedi
dwar l-ispejjeż.
Għal dawn il-motivi,
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA,
fid-dawl tad-domandi li sarulha mill-Vice Pretore di Frascati, permezz ta’ digrieti ta’
l-4 ta’ Settembru 1990, tiddikjara:
Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni fuq id-domandi magħmula.
Due
Zuleeg
Joliet
Grévisse
Edward
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Mogħtija f ’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fis-26 ta’ Jannar 1993.
J. G. Giraud
O. Due
ReġistraturPresident
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SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA
5 ta’ Marzu 1996 (*)
“Prinċipju ta’ responsabbiltà ta’ Stat Membru għad-dannu kkawżat lill-individwi
minn ksur tad-dritt Komunitarju imputabbli lill-Istat – Ksur imputabbli lil-leġiżlatur
nazzjonali – Kundizzjonijiet għar-responsabbiltà ta’ l-Istat – Portata tal-kumpens”
Fil-Kawżi magħquda C-46/93 u C-48/93,
li għandhom bħala suġġett żewġ talbiet imressqa quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja,
skond l-Artikolu 177 tat-Trattat KEE, mill-Bundesgerichtshof (C-46/93) u mill-High
Court of Justice, Queen’s Bench Division, Divisional Court (C-48/93), u intiżi sabiex
tinkiseb, fil-kawżi pendenti quddiem dawk il-qrati bejn
Brasserie du pêcheur SA
u
Bundesrepublik Deutschland,
u bejn
The Queen
u
Secretary of State for Transport

(*) Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż u l-Ingliż.
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ex parte: Factortame Ltd et,
deċiżjoni preliminari dwar l-interpretazzjoni tal-prinċipju ta’ responsabbiltà ta’ l-Istat
għad-danni kkawżati lil individwi minn ksur tad-dritt Komunitarju imputabbli lill-Istat,
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA,
komposta minn G. C. Rodríguez Iglesias (Relatur), President, C. N. Kakouris,
D. A. O. Edward u G. Hirsch, Presidenti ta’ Awla, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler,
J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann u J. L. Murray, Imħallfin,
Avukat Ġenerali: M. Tesauro,
Reġistraturi: H. von Holstein, Assistent Reġistratur, u H. A. Ruehl, Amministratur
Prinċipali
wara li rat l-osservazzjonijiet ippreżentati bil-miktub:
– għal Brasserie du pêcheur SA, minn H. Büttner, avukat f ’Karlsruhe,
– għar-rikorrenti 1 sa 36 u 38 sa 84 fil-Kawża C-48/93, minn D. Vaughan u G. Barling,
QC, u D. Anderson, barrister, inkarigati minn S. Swabey, solicitor,
– għar-rikorrenti 85 sa 97 fil-Kawża C-48/93, minn N. Green, barrister, inkarigat
minn N. Horton, solicitor,
– għar-rikorrenti 37 fil-Kawża C-48/93, minn N. Forwood, QC, u P. Duffy, barrister,
inkarigati minn Holman Fenwick & Willan, solicitors,
– għall-Gvern Ġermaniż, minn E. Röder, Ministerialrat fil-ministeru federali għallEkonomija, bħala aġent, assistit minn J. Sedemund, avukat f ’Köln,
– għall-Gvern tar-Renju Unit, minn J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, bħala
aġent, assistit minn S. Richards, C. Vajda, u R. Thompson, barristers,
– għall-Gvern Daniż, minn J. Molde, konsulent legali fil-Ministeru ta’ l-Affarijiet
Barranin, bħala aġent,
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– għall-Gvern Spanjol, minn A. J. Navarro González, direttur ġenerali talkwistjonijiet legali u istituzzjonali Komunitarji, u R. Silva de Lapuerta u G. Calvo
Díaz, abogados del Estado, tas-servizz legali ta’ l-Istat, bħala aġenti,
– għall-Gvern Franċiż, minn J.-P. Puissochet, direttur tal-kwistjonijiet legali filMinisteru ta’ l-Affarijiet Barranin, u C. de Salins, viċi-direttur fid-Direttorat talkwistjonijiet legali fl-istess Ministeru, bħala aġenti,
– għall-Gvern Irlandiż, minn A. Buckley, Chief State Solicitor, bħala aġent,
– għall-Gvern Olandiż, minn A. Bos, konsulent legali fil-Ministeru ta’ l-Affarijiet
Barranin, bħala aġent,
– għall-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, minn C. Timmermans, Assistent
Direttur Ġenerali tas-Servizz Legali, J. Pipkorn, konsulent legali, u C. Docksey,
membru tas-Servizz Legali, bħala aġenti,
wara li kkunsidrat ir-rapport għas-seduta,
wara li semgħet l-osservazzjonjiet orali ta’ Brasserie du pêcheur SA, irrappreżentata
minn H. Büttner u P. Soler-Couteaux, membri ta’ l-avukatura ta’ Strasbourg, tarrikorrenti 1 sa 36 u 38 sa 84 fil-Kawża C-48/93, irrappreżentati minn D. Vaughan,
G. Barling, D. Anderson u S. Swabey, tar-rikorrenti 85 sa 97 fil-Kawża C-48/93,
irrappreżentati minn N. Green, tar-rikorrenti 37 fil-Kawża C-48/93, irrappreżentata
minn N. Forwood u P. Duffy, tal-Gvern Ġermaniż, irrappreżentat minn J. Sedemund,
tal-Gvern tar-Renju Unit, irrappreżentat minn Sir N. Lyell, QC, Attorney General,
u S. Richards, C. Vajda u J. E. Collins, tal-Gvern Daniż, irrappreżentat minn P. Biering,
konsulent legali fil-Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin, bħala aġent, tal-Gvern Elleniku,
irrappreżentat minn F. Georgakopoulos, assistent konsulent legali fl-uffiċċju legali
ta’ l-Istat, bħala aġent, tal-Gvern Spanjol, irrappreżentat minn R. Silva de Lapuerta
u G. Calvo Díaz, tal-Gvern Franċiż, irrappreżentat minn C. de Salins, tal-Gvern
Olandiż, irrappreżentat minn J. W. de Zwaan, assistent konsulent legali fil-Ministeru
ta’ l-Affarijiet Barranin, bħala aġent, u tal-Kummissjoni, irrappreżentata minn
C. Timmermans, J. Pipkorn u C. Docksey, fis-seduta tal-25 ta’ Ottubru 1994,
wara li semgħet il-konklużjonijiet ta’ l-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tat-28
ta’ Novembru 1995,
tagħti l-preżenti
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Sentenza
1

Permezz ta’ żewġ digrieti tat-28 ta’ Jannar 1993 u tat-18 ta’ Novembru 1992, li waslu
fil-Qorti tal-Ġustizzja fis-17 ta’ Frar 1993 u fit-18 ta’ Frar 1993, rispettivament, ilBundesgerichsthof (fil-Kawża C-46/93) u l-High Court of Justice, Queen’s Bench
Division, Divisional Court (fil-Kawża C-48/93) għamlu, skond l-Artikolu 177
tat-Trattat KEE, domandi għal deċiżjoni preliminari dwar il-kundizzjonijiet
biex jingħata lok għar-responsabbiltà ta’ Stat Membru għad-danni kkawżati lillindividwi minħabba ksur tad-dritt Komuntarju li huma imputabbli lilu.

2

Dawn id-domandi tqajmu fil-kuntest ta’ żewġ kawżi bejn, minn naħa, ilkumpannija Brasserie du pêcheur (iktar ’il quddiem “Brasserie du pêcheur”)
u r-Repubblika Federali tal-Ġermanja u, min-naħa l-oħra, il-kumpannija
Factortame Ltd et (iktar ’il quddiem “Factortame et”) u r-Renju Unit tal-Gran
Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq.

Il-Kawża C-46/93
3

Skond l-affermazzjoni tagħha quddiem il-qorti tar-rinviju, Brasserie du
pêcheur, kumpannija Franċiża li għandha s-sede tagħha f ’Schiltigheim (Alsace),
ġiet kostretta, fl-aħħar ta’ l-1981, li twaqqaf l-esportazzjoni tagħha ta’ birra
fil-Ġermanja, għaliex l-awtoritaijet Ġermaniżi kompetenti kkunsidraw li
l-birra ffabbrikata minnha ma kinitx konformi mal-liġi dwar il-purezza skond
l-Artikoli 9 u 10 tal-Biersteuergesetz, ta’ l-14 ta’ Marzu 1952 (Liġi fiskali fuq ilbirra, BGBl. I, p. 149), fil-verżjoni tagħha ta’ l-14 ta’ Diċembru 1976 (BGBl. I,
p. 3341, iktar ’il quddiem il-“BStG”).

4

Peress li l-Kummissjoni kkunsidrat li dawn id-dispożizzjonijiet kienu jmorru
kontra l-Artikolu 30 tat-Trattat KEE, hija bdiet proċeduri għal nuqqas ta’ twettiq ta’
obbligu kontra r-Repubblika Federali tal-Ġermanja li koprew kemm il-projbizzjoni
milli jiġu kkummerċjalizzati, taħt l-isem “Bier” (birra), il-birer iffabbrikati
legalment fi Stati Membri oħra skond metodi differenti u l-projbizzjoni milli
jiġu importati birer li kien fihom addittivi. Fis-sentenza tat-12 ta’ Marzu 1987,
Il-Kummissjoni vs Il-Ġermanja (178/84, Ġabra p. 1227), il-Qorti tal-Ġustizzja
ddeċidiet li l-projbizzjoni milli jiġu kkummerċjalizzati birer mhux konformi maddispożizzjonijiet in kwistjoni tal-leġiżlazzjoni Ġermaniża, importati minn Stati
Membri oħra, kienet inkompatibbli ma’ l-Artikolu 30 tat-Trattat.
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5

Għaldaqstant, Brasserie du pêcheur fetħet kawża kontra r-Repubblika Federali
tal-Ġermanja għal kumpens għad-dannu li hija ġarrbet minħabba din irrestrizzjoni ta’ l-importazzjonijiet bejn l-1981 u l-1987 u talbet danni għallammont ta’ DM 1 800 000, li jikkorrispondi għal parti żgħira mid-dannu
realment imġarrab.

6

Il-Bundesgerichtshof invokat, f ’dan ir-rigward, l-Artikolu 839 tal-Bürgerliches
Gesetzbuch (Kodiċi Ċivili Ġermaniż, iktar ’il quddiem il-“BGB”) u l-Artikolu 34
tal-Grundgesetz (Liġi Fundamentali, iktar ’il quddiem il-“GG”). Skond l-ewwel
sentenza ta’ l-Artikolu 839(1) tal-BGB, “Kull uffiċjal li, volontarjament jew bi
traskuraġni, jikser l-obbligi li timponilu l-kariga tiegħu lejn terza persuna
għandu jikkumpensa lil din il-persuna għad-danni li jirriżultaw.” Fir-rigward
ta’ l-Artikolu 34 tal-GG, dan jipprovdi li “Jekk persuna, fl-eżerċizzju ta’ kariga
pubblika fdata lilha, tivvjola l-obbligi li timponilha l-kariga tagħha lejn terza
persuna, ir-responsabbiltà għal dan taqa’, bħala regola, fuq l-Istat jew l-entità li
ġiet ingaġġata minnha.”

7

Minn dawn id-dispożizzjonijiet moqrija flimkien jirriżulta li r-responsabbiltà
ta’ l-Istat hija suġġetta għall-ħtieġa li t-terza persuna tista’ tiġi kkunsidrata
bħala l-benefiċjarja ta’ l-obbligu miksur, li jimplika li l-Istat huwa responsabbli
biss għall-ksur ta’ l-obbligi favur terza persuna. Issa, kif ġie enfasizzat millBundesgerichtshof, il-leġiżlatur nazzjonali, bil-BStG, jassumi kompitu li
jikkonċerna biss il-kollettività, mingħajr ma jirreferi għal persuna partikolari
jew għal kategorija ta’ persuni b’mod partikolari li jistgħu jiġu kkunsidrati bħala
“terzi” skond id-dispożizzjonijiet imsemmija iktar ’il fuq.

8

F’dan il-kuntest, il-Bundesgerichtshof għamlet is-segwenti domandi għal
deċiżjoni preliminari lill-Qorti tal-Ġustizzja:
“1) Il-prinċipju tad-dritt Komunitarju li jobbliga lill-Istati Membri jħallsu
kumpens għad-danni kkawżati lill-individwi minn ksur tad-dritt Komunitarju
li huwa imputabbli lilhom japplika wkoll meta l-ksur jirriżulta mill-fatt li
liġi Parlamentari nazzjonali ma tkunx ġiet adattata għan-normi tad-dritt
Komunitarju, li huma superjuri għaliha (f ’dan il-każ: in-nuqqas ta’ adattament
ta’ l-Artikoli 9 u 10 tal-Biersteuergesetz għall-Artikolu 30 tat-Trattat KEE)?
2) L-ordinament ġuridiku nazzjonali jista’ jissuġġetta dritt għal kumpens
eventwali għall-istess restrizzjonijiet bħal dawk applikabbli fil-każ ta’ ksur
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minn liġi ta’ dispożizzjonijiet nazzjonali superjuri, per eżempju fil-każ ta’ ksur
tal-Grundgesetz tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja minn liġi ordinarja
Ġermaniża?
3) L-ordinament ġuridiku nazzjonali jista’ jissuġġetta d-dritt għal kumpens
għall-eżistenza ta’ ħtija (volontarja jew bi traskuraġni) imputabbli lill-organi
Statali responsabbli għan-nuqqas ta’ adattament?
4) Jekk ir-riposta għall-ewwel domanda hija fl-affermattiv u jekk ir-risposta għattieni domanda hija fin-negattiv:
a) L-obbligu li jingħata kumpens skond il-liġi nazzjonali jista’ jiġi llimitat
għall-ħlas tad-danni kkawżati lil ċerti beni individwali protetti minn
dispożizzjoni legali, per eżempju dawk ikkawżati lill-proprjetà, jew għandu
jingħata kumpens sħiħ għad-danni kollha mġarrba mill-patrimonju, inkluż
in-nuqqas ta’ profitt?
b) L-obbligu li jingħata kumpens jestendi għall-ħlas ta’ danni li kienu diġà
saru qabel ma l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea ma kienet ikkonstatat fissentenza tagħha tat-12 ta’ Marzu 1987 (Kawża 178/84) li l-Artikolu 10 talBiersteuergesetz jivvjola xi dispożizzjonijiet Komunitarji superjuri?”
Il-Kawża C-48/93
9

Fis-16 ta’ Diċembru 1988, Factortame et, li kienu kemm persuni fiżiċi
u kumpanniji inkorporati fil-Gran Brittanja, kif ukoll l-amministraturi
u l-azzjonisti tagħhom, ressqu azzjoni legali quddiem il-High Court of Justice,
Queen’s Bench Division, Divisional Court (iktar ’il quddiem id-“Divisional
Court”), sabiex jikkontestaw il-kompatibbiltà tal-Parti II tal-Merchant Shipping
Act 1988 (Att dwar il-Bastimenti Merkantili ta’ l-1988) mad-dritt Komunitarju,
b’mod partikolari ma’ l-Artikolu 52 tat-Trattat KEE. Din il-liġi daħlet fis-seħħ
fl-1 ta’ Diċembru 1988, b’perijodu tranżitorju li għalaq fil-31 ta’ Marzu 1989. Hija
kienet tipprevedi t-twaqqif ta’ reġistru ġdid għad-dgħajjes tas-sajd Britanniċi
u ssuġġettat ir-reġistrazzjoni tagħhom, inkluż ta’ dawk li diġà kienu rreġistrati
f ’reġistru preċedenti, għal ċerti rekwiżiti ta’ nazzjonalità, ta’ residenza u ta’
domiċilju tal-proprjetarji. Id-dgħajjes tas-sajd li ma setgħux jiġu rreġistrati firreġistru l-ġdid ġew imċaħħda mid-dritt li jistadu.
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10

B’risposta għal numru ta’ domandi magħmula mill-qorti nazzjonali involuta,
il-Qorti tal-Ġustizzja, fis-sentenza tal-25 ta’ Lulju 1991, Factortame II (C221/89, Ġabra p. I-3905), iddeċidiet li d-dritt Komunitarju jipprekludi rekwiżiti
ta’ nazzjonalità, ta’ residenza u ta’ domiċilju tal-proprjetarji u ta’ l-operaturi ta’
dgħajjes bħal dawk previsti mis-sistema ta’ reġistrazzjoni stabbilita mir-Renju
Unit, iżda li, min-naħa l-oħra, ma jipprekludix li jintalab, bħala rekwiżit għarreġistrazzjoni, li d-dgħajjes ikunu amministrati u l-operazzjonijiet tagħhom
ikunu diretti u kkontrollati minn ġewwa r-Renju Unit.

11

Fl-4 ta’ Awwissu 1989, il-Kummissjoni kienet ippreżentat rikors għal nuqqas ta’
twettiq ta’ obbligu kontra r-Renju Unit. Fl-istess ħin, hija ppreżentat talba għal
miżuri provviżorji biex tiġi ordnata s-sospensjoni tar-rekwiżiti ta’ nazzjonalità
msemmija iktar ’il fuq minħabba li dawn kienu jmorru kontra l-Artikoli 7,
52 u 221 tat-Trattat KEE. Permezz ta’ digriet ta’ l-10 ta’ Ottubru 1989, IlKummissjoni vs Ir-Renju Unit (246/89 R, Ġabra p. 3125), il-President tal-Qorti
tal-Ġustizzja laqa’ din it-talba għal sospensjoni. Sabiex jeżegwixxi dan id-digriet,
ir-Renju Unit adotta ċerti dispożizzjonijiet li jemendaw is-sistema l-ġdida ta’
reġistrazzjoni, b’effett mit-2 ta’ Novembru 1989. Permezz ta’ sentenza ta’ l-4 ta’
Ottubru 1991, Il-Kummissjoni vs Ir-Renju Unit (C-246/89, Ġabra p. I-4585), ilQorti tal-Ġustizzja kkonfermat li r-rekwiżiti għar-reġistrazzjoni kkontestati firrikors għal nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu jmorru kontra d-dritt Komunitarju.

12

Sadanittant, fit-2 ta’ Ottubru 1991, id-Divisional Court kienet tat digriet bil-għan
li teżegwixxi s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-25 ta’ Lulju 1991, iċċitata iktar
’il fuq, u, fl-istess ħin, stiednet lir-rikorrenti jippreċiżaw it-talba tagħhom għal
kumpens. Għalhekk, ir-rikorrenti ppreżentaw lill-qorti dikjarazzjoni ddettaljata
tad-diversi pretensjonijiet għal kumpens invokati, li inkludew l-ispejjeż imġarrba
u t-telf imġarrab wara d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni in kwistjoni, fl-1 ta’ April
1989, sa l-abrogazzjoni tagħha, fit-2 ta’ Novembru 1989.

13

Fl-aħħar nett, permezz ta’ digriet tat-18 ta’ Novembru 1992, id-Divisional Court
awtorizzat lil Rawlings (Trawling) Ltd, ir-rikorrenti 37 fil-kawża prinċipali filKawża C-48/93, biex temenda t-talba tagħha għal kumpens sabiex tiġi inkluża
talba għal danni “eżemplari” minħabba aġir anti-kostituzzjonali ta’ l-awtoritajiet
pubbliċi (exemplary damages for unconstitutional behaviour).

14

F’dan il-kuntest, id-Divisional Court għamlet is-segwenti domandi għal deċiżjoni
preliminari lill-Qorti tal-Ġustizzja:
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“1) Fiċ-ċirkustanzi kollha ta’ din il-kawża, jiġifieri meta:
a) il-leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru imponiet rekwiżiti relativi għan-nazzjonalità,
id-domiċilju u r-residenza tal-proprjetarji u ta’ l-amministraturi taddgħajjes tas-sajd, kif ukoll ta’ l-azzjonisti u d-diretturi ta’ kumpanniji li
huma proprjetarji ta’ dgħajjes jew jamministrawhom,
u
b) rekwiżiti bħal dawn ġew ikkunsidrati mill-Qorti tal-Ġustizzja (Kawżi C-221/89
u C-246/89) bħala li jivvjolaw l-Artikoli 5, 7, 52 u 221 tat-Trattat KEE,
id-dritt Komunitarju jagħti lill-proprjetarji jew lill-amministraturi ta’ dawn it-tip
ta’ dgħajjes u lid-diretturi u/jew l-azzjonisti ta’ kumpanniji li huma proprjetarji
ta’ dgħajjes jew jamministrawhom dritt għal kumpens mill-Istat Membru għattelf imġarrab minħabba l-ksur kollu msemmi iktar ’il fuq, jew uħud minnhom,
tat-Trattat KEE?
2) Fil-każ ta’ risposta fl-affermattiv għall-ewwel domanda, x’inhuma l-kriterji
li d-dritt Komunitarju jimponi li jiġu applikati, jekk ikun il-każ, mill-qorti
nazzjonali sabiex tiddeċiedi dwar talbiet għad-danni relativi għal:
a) l-ispejjeż u/jew it-telf ta’ qligħ u/jew ta’ dħul imġarrba waqt il-perijodu
wara li daħlu fis-seħħ l-rekwiżiti msemmija, li matulu d-dgħajjes ma
setgħux ibaħħru, kellhom jagħmlu arranġamenti oħra għas-sajd u/jew
jippruvaw jiksbu r-reġistrazzjoni x’imkien ieħor;
b) it-telf dovut għall-bejgħ tad-dgħajjes jew ta’ ishma fihom jew ta’ ishma
fil-kumpanniji li huma proprjetarji ta’ dgħajjes, bi prezz inqas mill-valur
tagħhom;
c) it-telf dovut għall-obbligu li jiġu pprovduti garanziji, li jitħallsu multi
u spejjeż legali għall-allegat ksur marbut mat-tneħħija tad-dgħajjes mirreġistru nazzjonali;
d) it-telf dovut għall-impossibbiltà ta’ dawn il-persuni li jkomplu jippossjedu
u joperaw dawn id-dgħajjes;
e) it-telf tar-remunerazzjoni għas-servizzi mogħtija;
f ) l-ispejjeż imġarrba fit-tentattiv li jiġi llimitat it-telf imsemmi iktar ’il fuq;
g) danni eżemplari, jekk ikun il-każ?”
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15

Għal spjegazzjoni iktar iddettaljata tal-fatti tal-kawżi prinċipali, ta’ l-iżvolġiment
tal-proċedura kif ukoll ta’ l-osservazzjonijiet ippreżentati lill-Qorti tal-Ġustizzja,
għandu jsir riferiment għar-rapport għas-seduta. Dawn l-elementi tal-proċess
ser jiġu rriprodotti hawnhekk biss meta tkun teħtieġ il-Qorti tal-Ġustizzja għallkunsiderazzjonijiet tagħha.

Fuq ir-responsabbiltà ta’ l-Istat għall-azzjonijiet u l-ommissjonijiet tal-leġiżlatur
nazzjonali li jmorru kontra d-dritt Komunitarju (l-ewwel domanda f’kull waħda
mill-Kawżi C-46/93 u C-48/93)
16

Permezz ta’ l-ewwel domanda, kull waħda miż-żewġ qrati nazzjonali tfittex
li ssir taf, essenzjalment, jekk il-prinċipju li l-Istati Membri huma obbligati
jagħtu kumpens għad-danni kkawżati lill-individwi minħabba ksur tad-dritt
Komunitarju li huwa imputabbli lilhom huwiex applikabbli fejn in-nuqqas li
huma akkużati bih ikun attribwibbli lil-leġiżlatur nazzjonali.

17

Preliminarjament, għandu jitfakkar li, fis-sentenza tad-19 ta’ Novembru 1991,
Francovich et (C-6/90 u C-9/90, Ġabra p. I-5357, punt 37), il-Qorti tal-Ġustizzja
diġà kkonstatat li d-dritt Komunitarju jimponi l-prinċipju li l-Istati Membri
huma obbligati jagħmlu tajjeb għad-danni kkawżati lill-individwi minħabba ksur
tad-dritt Komnunitarju li huwa imputabbli lilhom.

18

Skond il-Gvernijiet tal-Ġermanja, ta’ l-Irlanda u tal-Pajjiżi l-Baxxi, l-obbligu ta’
l-Istati Membri li jagħtu kumpens għad-danni kkawżati lill-individwi jqum biss filkaż ta’ ksur ta’ dispożizzjonijiet li ma humiex direttament applikabbli. Fis-sentenza
Francovich et, iċċitata iktar ’il fuq, il-Qorti tal-Ġustizzja riedet biss tkopri lakuna fissistema ta’ garanzija tad-drittijiet ta’ l-individwi. Sa fejn id-dritt nazzjonali jagħti lillindividwi dritt li jressqu azzjoni legali biex jinvokaw id-drittijiet tagħhom li jitnisslu
mid-dispożizzjonijiet tad-dritt Komunitarju li huma direttament applikabbli, ma
huwiex neċessarju li jingħatalhom ukoll dritt għal kumpens ibbażat direttament fuq
id-dritt Komunitarju fil-każ ta’ ksur ta’ dawn id-dispożizzjonijiet.

19

Dan l-argument ma jistax jiġi aċċettat.

20

Fil-fatt, skond ġurisprudenza stabbilita, il-possibbiltà tal-partijiet f’kawża li
jinvokaw quddiem il-qrati nazzjonali d-dispożizzjonijiet direttament applikabbli
tat-Trattat tikkostitwixxi biss garanzija minima u ma hijiex biżżejjed biex tiżgura,
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waħedha, l-applikazzjoni sħiħa u kompleta tat-Trattat (ara, b’mod partikolari,
is-sentenzi tal-15 ta’ Ottubru 1986, Il-Kummissjoni vs L-Italja, 168/85, Ġabra
p. 2945, punt 11; tas-26 ta’ Frar 1991, Il-Kummissjoni vs L-Italja, C-120/88, Ġabra
p. I-621, punt 10, u tas-26 ta’ Frar 1991, Il-Kummissjoni vs Spanja, C-119/89,
Ġabra p. I-641, punt 9). Din il-possibbiltà, maħsuba biex id-dispożizzjonijiet
tad-dritt Komunitarju jipprevalu fuq id-dispożizzjonijiet nazzjonali, ma tistax,
f’kull każ, tiżgura lill-individwu l-benefiċċju tad-drittijiet mogħtija lilu mid-dritt
Komunitarju u b’mod partikolari li jiġi evitat li huwa jġarrab dannu minħabba
ksur ta’ dan id-dritt imputabbli lil Stat Membru. Issa, kif jirriżulta mis-sentenza
Francovich et, imsemmija qabel, punt 33, l-effettività sħiħa tad-dritt Komunitarju
tiddgħajjef jekk l-individwi ma jkollhomx il-possibbiltà li jiksbu kumpens meta
d-drittijiet tagħhom jiġu leżi minħabba ksur tad-dritt Komunitarju.
21

Dan jiġri meta individwu, vittma ta’ nuqqas ta’ traspożizzjoni ta’ direttiva, li jsib
li huwa impossibbli għalih li jinvoka direttament ċerti dispożizzjonijiet tagħha
quddiem il-qorti nazzjonali, minħabba li ma jkunux inkundizzjonati u preċiżi
bizzejjed, jibda azzjoni għal kumpens għad-danni kontra l-Istat ħati tan-nuqqas
għal ksur tat-tielet paragrafu ta’ l-Artikolu 189 tat-Trattat. F’ċirkustanzi bħal dawn,
li kienu dawk tal-kawża Francovich et, iċċitata iktar ’il fuq, l-għoti ta’ kumpens
għandu l-għan li jħassar il-konsegwenzi tad-danni, għall-benefiċjarji ta’ direttiva,
ikkawżati min-nuqqas ta’ traspożizzjoni tagħha minn Stat Membru.

22

Dan huwa l-każ ukoll meta jkun hemm ksur ta’ dritt mogħti direttament minn
dispożizzjoni Komunitarja li l-individwi għandhom dritt jinvokaw quddiem
il-qrati nazzjonali. F’każ bħal dan, id-dritt għal kumpens jikkostitwixxi
konsegwenza neċessarja ta’ l-effett dirett li għandhom id-dispożizzjonijiet
Komunitarji li l-ksur tagħhom hija l-kawża tad-danni.

23

F’dan il-każ, huwa paċifiku li d-dispożizzjonijiet Komunitarji in kwistjoni, jiġifieri
l-Artikolu 30 tat-Trattat, fil-Kawża C-46/93, u l-Artikolu 52, fil-Kawża C-48/93,
għandhom effett dirett, fis-sens li jagħtu lill-individwi drittijiet li dawn jistgħu
jinvokaw direttament quddiem il-qrati nazzjonali. Il-ksur ta’ dispożizzjonijiet
bħal dawn tista’ tagħti lok għal kumpens.

24

Il-Gvern Ġermaniż isostni wkoll li dritt ġenerali għal kumpens għall-individwi
jista’ jingħata biss permezz ta’ liġi u jekk dritt bħal dan jiġi rrikonoxxut
f ’deċiżjoni ġudizzjarja, dan ikun inkompatibbli mat-tqassim tal-kompetenzi
bejn l-istituzzjonijiet tal-Komunità u l-Istati Membri, u mal-bilanċ istituzzjonali
stabbilit mit-Trattat.
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25

F’dan ir-rigward, għandu jiġi enfasizzat li l-kwistjoni ta’ l-eżistenza u tal-portata
tar-responsabbiltà ta’ Stat għad-danni li jitnisslu mill-ksur ta’ l-obbligi tiegħu
skond id-dritt Komuntarju tikkonċerna l-interpretazzjoni tat-Trattat, li, bħala
tali, taqa’ fil-ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja.

26

F’dan il-każ, bħal fil-kawża Francovich et, iċċitata iktar ’il fuq, din il-kwistjoni ta’
interpretazzjoni ġiet ippreżentata lill-Qorti tal-Ġustizzja minn qrati nazzjonali
skond l-Artikolu 177 tat-Trattat.

27

Fl-assenza, fit-Trattat, ta’ dispożizzjonijiet li jirregolaw espressament u b’mod
preċiz il-konsegwenzi tal-ksur tad-dritt Komunitarju mill-Istati Membri, hija
l-Qorti tal-Ġustizzja, fl-eżerċizzju tal-kompitu mogħti lilha mill-Artikolu 164
tat-Trattat li tiżgura l-osservanza tal-liġi fl-interpretazzjoni u l-applikazzjoni
tat-Trattat, li għandha tiddeċiedi kwistjoni bħal din skond il-metodi ta’
interpretazzjoni ġeneralment ammessi, b’mod partikolari billi tirrikorri għallprinċipji fundamentali tas-sistema legali Komunitarja u, skond il-każ, għal
prinċipji ġenerali komuni għas-sistemi legali ta’ l-Istati Membri.

28

It-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 215 tat-Trattat jirreferi għall-prinċipji ġenerali
komuni għal-liġijiet ta’ l-Istati Membri fil-qasam tar-responsabbiltà mhux
kuntrattwali tal-Komunità għad-danni kkawżati mill-istituzzjonijiet tagħha jew
mill-aġenti tagħha fl-eżerċizzju tad-dmirijiet tagħhom.

29

Il-prinċipju hekk espressament stabbilit, fl-Artikolu 215 tat-Trattat, tarresponsabbiltà mhux kuntrattwali tal-Komunità ma huwiex ħlief espressjoni talprinċipju ġenerali magħruf fl-ordinamenti ġuridiċi ta’ l-Istati Membri, li azzjoni
jew ommissjoni illegali ġġib magħha l-obbligu li jingħata kumpens għad-dannu
kkawżat. Din id-dispożizzjoni turi wkoll l-obbligu, għall-awtoritajiet pubbliċi, li
jikkumpensaw id-danni kkawżati fl-eżerċizzju tad-dmirijiet tagħhom.

30

Għandu jiġi osservat ukoll li, f ’numru kbir ta’ sistemi legali nazzjonali, irregoli dwar ir-responsabbiltà ta’ l-Istat ġew żviluppati b’mod determinanti
mill-ġurisprudenza.

31

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, il-Qorti tal-Ġustizzja diġà
rrilevat, fis-sentenza Francovich et, iċċitata iktar ’il fuq, punt 35, li l-prinċipju
ta’ responsabbiltà ta’ l-Istat għad-danni kkawżati lill-individwi minħabba ksur
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tad-dritt Komunitarju li huwa imputabbli lilu huwa inerenti għas-sistema
tat-Trattat.
32

Minn dan jirriżulta li l-prinċipju huwa applikabbli għal kull każ ta’ ksur tad-dritt
Komunitarju minn Stat Membru, ikun liema jkun l-organu ta’ l-Istat Membru li
l-azzjoni jew l-ommissjoni tiegħu tkun il-kawża tan-nuqqas.

33

Barra minn hekk, fid-dawl tar-rekwiżit fundamentali ta’ l-ordinament ġuridku
Komunitarju li d-dritt Komunitarju jiġi applikat b’mod uniformi (ara, b’mod
partikolari, is-sentenza tal-21 ta’ Frar 1991, Zuckerfabrik, C-143/88 u C-92/89,
Ġabra p. I-415, punt 26), l-obbligu li jingħata kumpens għad-danni kkawżati
lill-individwi minn ksur tad-dritt Komunitarju ma jistax jiddependi mir-regoli
interni dwar it-tqassim ta’ kompetenzi bejn is-setgħat kostituzzjonali.

34

Għandu jiġi rrilevat f ’dan ir-rigward li, kif jenfasizza l-Avukat Ġenerali fil-punt
38 tal-konklużjonijiet tiegħu, fl-ordinament ġuridiku internazzjonali, l-Istat, li
huwa responsabbli għall-ksur ta’ obbligi internazzjonali, ukoll jitqies li huwa
entità waħda, indipendentement mill-kwistjoni ta’ jekk il-ksur li kkawża d-dannu
huwiex imputabbli lis-setgħa leġiżlattiva, ġudizzjarja jew eżekuttiva. Dan għandu
japplika a fortiori fl-ordinament ġuridiku Komunitarju peress li l-awtoritajiet
kollha ta’ l-Istat, inkluża s-setgħa leġiżlattiva, huma marbuta, fit-twettiq talkompiti tagħhom, li josservaw ir-regoli imposti mid-dritt Komunitarju u li
jirregolaw direttament is-sitwazzjoni ta’ l-individwi.

35

Bl-istess mod, il-fatt li n-nuqqas allegat huwa, skond ir-regoli interni, imputabbli
lil-legislatur nazzjonali ma jistax jaffettwa r-rekwiżiti inerenti għall-protezzjoni
tad-drittijiet ta’ l-individwi li jibbażaw ruħhom fuq id-dritt Komunitarju u, f ’dan
il-każ, id-dritt li jinkiseb kumpens għad-dannu kkawżat mill-imsemmi nuqqas
permezz tal-qrati nazzjonali.

36

Għaldaqstant, ir-risposta li għandha tingħata lill-qrati nazzjonali hija li
l-prinċipju li jobbliga lill-Istati Membri jagħtu kumpens għad-danni kkawżati
lill-individwi mill-ksur tad-dritt Komunitarju li huwa imputabbli lilhom huwa
applikabbli meta n-nuqqas allegat huwa attribwibbli lil-leġiżlatur nazzjonali.
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Fuq il-kundizzjonijiet biex jingħata lok għar-responsabbiltà ta’ l-Istat għallazzjonijiet u l-ommissjoni tal-leġiżlatur nazzjonali li jmorru kontra d-dritt
Komunitarju (it-tieni domanda fil-Kawża C-46/93 u l-ewwel domanda fil-Kawża
C-48/93)
37

Permezz ta’ dawn id-domandi, il-qrati nazzjonali jitolbu lill-Qorti tal-Ġustizzja
tispeċifika l-kundizzjonijiet li taħthom jiġi ggarantit mid-dritt Komunitarju,
skond iċ-ċirkustanzi tal-każ, dritt għal kumpens għad-danni kkawżati lillindividwi minn ksur tad-dritt Komunitarju imputabbli lil Stat Membru.

38

F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li, għalkemm ir-responsabbiltà ta’ l-Istat hija
imposta mid-dritt Komunitarju, il-kundizzjonijiet li fihom din tagħti dritt għal
kumpens jiddependu min-natura tal-ksur tad-dritt Komunitarju li jkun il-kawża
tad-danni mġarrba (sentenza Francovich et, iċċitata iktar ’il fuq, punt 38).

39

Sabiex jiġu ddeterminati dawn il-kundizzjonijiet, għandhom jittieħdu in
kunsiderazzjoni, fl-ewwel lok, il-prinċipji ta’ l-ordinament ġuridiku Komunitarju
li fuqhom hija bbażata r-responsabbiltà ta’ l-Istat, jiġifieri l-effettività sħiħa tarregoli Komuntarji u l-protezzjoni effettiva tad-drittijiet li dawn jirrikonoxxu,
minn naħa, u l-obbligu ta’ kooperazzjoni impost fuq l-Istati Membri skond
l-Artikolu 5 tat-Trattat, min-naħa l-oħra (sentenza Francovich et, iċċitata iktar ’il
fuq, punti 31 sa 36).

40

Barra minn hekk, huwa rilevanti, kif enfasizzaw il-Kummissjoni u d-diversi
gvernijiet li ppreżentaw l-osservazzjonijiet, li jsir riferiment għall-ġurisprudenza
tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar ir-responsabbiltà mhux kuntrattwali tal-Komunità.

41

Fil-fatt, minn naħa, it-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 215 tat-Trattat jirreferi, fir-rigward
tar-responsabbiltà mhux kuntrattwali tal-Komunità, għall-prinċipji ġenerali komuni
għal-liġijiet ta’ l-Istati Membri, li l-Qorti tal-Ġustizzja tispira ruħha minnhom ukoll,
fl-assenza ta’ regoli bil-miktub, f’oqsma oħra tad-dritt Komunitarju.

42

Min-naħa l-oħra, il-kundizzjonijiet biex jingħata lok għar-responsabbiltà ta’
l-Istat għad-danni kkawżati lill-individwi minħabba l-ksur tad-dritt Komunitarju
ma għandhomx, fl-assenza ta’ ġustifikazzjoni partikolari, ikunu differenti minn
dawk li jirregolaw ir-responsabbiltà tal-Komunità f ’ċirkustanzi paragunabbli. Filfatt, il-protezzjoni tad-drittijiet li l-individwi jidderivaw mid-dritt Komunitarju
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ma għandhiex tvarja skond in-natura nazzjonali jew Komunitarja ta’ l-awtorità li
kkawżat id-danni.
43

Il-ġabra ta’ regoli żviluppata mill-Qorti tal-Ġustizzja skond l-Artikolu 215 tatTrattat, speċjalment fir-rigward tar-responsabbiltà għal miżuri leġiżlattivi,
tikkunsidra b’mod partikolari l-kumplessità tas-sitwazzjonijiet li għandhom jiġu
rregolati, id-diffikultajiet ta’ applikazzjoni jew interpretazzjoni tat-testi u, b’mod
iktar partikolari, il-marġni ta’ diskrezzjoni li għandu l-awtur ta’ l-att in kwistjoni.

44

B’hekk, il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar ir-responsabbiltà mhux
kuntrattwali tal-Komunità, b’mod partikolari fir-rigward ta’ miżuri leġiżlattivi
li jinvolvu għażliet ta’ politika ekonomika, ġiet żviluppata billi ttieħdet in
kunsiderazzjoni d-diskrezzjoni wiesgħa li għandhom l-istituzzjonijiet biex
jimplementaw il-politiki Komunitarji.

45

Fil-fatt, l-interpretazzjoni restrittiva tar-responsabbiltà tal-Komunità għalleżerċizzju ta’ l-attivtitajiet leġiżlattivi tagħha tista’ tiġi spjegata mill-kunsiderazzjoni
li, minn naħa, l-eżerċizzju tal-funzjoni leġiżlattiva, anki fejn isir stħarriġ ġudizzjarju
tal-legalità ta’ l-atti, ma għandux ikun ostakolat mill-prospettiva li jsiru azzjonijiet
għal danni, kull darba li l-interess ġenerali tal-Komunità jirrikjedi li jittieħdu miżuri
leġiżlattivi li jistgħu jkunu ta’ dannu għall-interessi ta’ l-individwi u li, min-naħa
l-oħra, f’kuntest leġiżlattiv ikkaratterizzat mill-eżistenza ta’ diskrezzjoni wiesgħa,
indispensabbli għall-implementazzjoni ta’ politika Komunitarja, jista’ jingħata
lok għar-responsabbiltà tal-Komunità biss jekk l-istituzzjoni kkonċernata ma
tkunx osservat, b’mod manifest u gravi, il-limiti ta’ l-eżercizzju tas-setgħat tagħha
(sentenza tal-25 ta’ Mejju 1978, HNL et vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni, 83/76, 94/76,
4/77, 15/77 u 40/77, Ġabra p. 1209, punti 5 u 6).

46

Għandu jiġi kkonstatat li l-leġiżlatur nazzjonali, bħal fil-każ ta’ l-istituzzjonijiet
Komunitarji, ma għandux, sistematikament, diskrezzjoni wiesgħa meta jaġixxi
f’qasam irregolat mid-dritt Komunitarju. Dan jista’ jimponi fuqu obbligi li jinkiseb
riżultat partikolari jew obbligi li jaġixxi b’ċertu mod jew li ma jaġixxix, obbligi dawn
li jnaqqsu, xi drabi b’mod kunsiderevoli, il-marġni ta’ diskrezzjoni tiegħu. Dan
huwa partikolarment il-każ meta, bħal fiċ-ċirkustanzi tas-sentenza Francovich et,
imsemmija qabel, l-Istat Membru jkun obbligat, skond l-Artikolu 189 tat-Trattat,
jieħu fil-perijodu ta’ żmien previst il-miżuri kollha meħtieġa biex jilħaq ir-riżultat
previst minn direttiva. F’dan il-każ, il-fatt li l-miżuri li jridu jittieħdu għandhom
jittieħdu mil-leġiżlatur nazzjonali ma jaffettwax ir-responsabbiltà ta’ l-Istat
Membru li tirriżulta min-nuqqas tiegħu milli jittrasponi d-direttiva.
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47

Min-naħa l-oħra, meta Stat Membru jaġixxi f’qasam li fih għandu diskrezzjoni
wiesgħa, paragunabbli ma’ dik li għandhom l-istituzzjonijet Komunitarji għallimplementazzjoni tal-politiki Komunitarji, il-kundizzjonijiet li jistgħu jagħtu lok
għar-responsabbiltà ta’ l-Istat Membru għandhom ikunu, bħala regola, l-istess bħal
dawk li jagħtu lok għar-responsabbiltà tal-Komunità f’sitwazzjoni paragunabbli.

48

Fil-każ li ta lok għall-Kawża C-46/93, il-leġiżlatur Ġermaniż illeġiżla fil-qasam
tal-prodotti ta’ l-ikel, speċjalment dak tal-birra. Fl-assenza ta’ armonizzazzjoni
Komunitarja, il-leġiżlatur nazzjonali jiddisponi f’dan il-qasam minn diskrezzjoni
wiesgħa biex jadotta leġiżlazzjoni dwar il-kwalità tal-birra kkummerċjalizzata.

49

F’dak li jikkonċerna l-fatti tal-Kawża C-48/93, il-leġiżlatur tar-Renju Unit ukoll kellu
marġni wiesa’ ta’ diskrezzjoni. Fil-fatt, il-leġiżlazzjoni in kwistjoni kienet tikkonċerna,
minn naħa, ir-reġistrazzjoni tad-dgħajjes, qasam li, fid-dawl ta’ l-istat ta’ żvilupp taddritt Komunitarju, huwa ta’ kompetenza ta’ l-Istati Membri, u, min-naħa l-oħra, irregolamentazzjoni ta’ l-attivitajiet tas-sajd, settur fejn l-implementazzjoni tal-politika
komuni tħalli ċerta marġni ta’ diskrezzjoni lill-Istati Membri.

50

Jidher allura li, fiż-żewġ każijiet, il-leġiżlatur Ġermaniż u dak tar-Renju Unit
kienu kkonfrontati b’sitwazzjonijiet li jinvolvu għażliet paragunabbli għal dawk li
jagħmlu l-istituzzjonijiet Komunitarji fl-adozzjoni ta’ miżuri leġiżlattivi li jaqgħu
taħt politika Komunitarja.

51

F’ċirkustanzi bħal dawn, dritt għal kumpens huwa rrikonoxxut mid-dritt
Komunitarju sakemm jiġu ssodisfatti tliet kundizzjonijiet, li huma li r-regola ta’
dritt miksura jkollha l-għan li tagħti drittijiet lill-individwi, li l-ksur ikun gravi
biżżejjed, u fl-aħħar nett, li teżisti rabta kawżali diretta bejn il-ksur ta’ l-obbligu
impost fuq l-Istat u l-ħsara mġarrba mill-persuni leżi.

52

Fil-fatt, dawn il-kundizzjonijiet jissodisfaw, fl-ewwel lok, ir-rekwiżiti ta’
l-effettività sħiħa tar-regoli Komunitarji u tal-protezzjoni effettiva tad-drittijiet
li huma jirrikonoxxu.

53

Fit-tieni lok, dawn il-kundizzjonijiet jikkorrispondu, essenzjalment, għal dawk
li l-Qorti tal-Ġustizzja ddefiniet skond l-Artikolu 215 fil-ġurisprudenza tagħha
dwar ir-responsabbiltà tal-Komunità għad-danni kkawżati lill-individwi minn
miżuri leġiżlattivi illegali ta’ l-istituzzjonijiet tagħha.
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54

L-ewwel kundizzjoni hija kjarament issodisfatta f ’dak li jirrigwarda l-Artikolu 30
tat-Trattat, id-dispożizzjoni rilevanti fil-Kawża C-46/93, u l-Artikolu 52
tat-Trattat, id-dispożizzjoni rilevanti fil-Kawża C-48/93. Fil-fatt, filwaqt li
l-Artikolu 30 jimponi projbizzjoni fuq l-Istati Membri, huwa min-naħa l-oħra
jagħti drittijiet lill-individwi, li l-qrati nazzjonali għandhom iħarsu (sentenza tat22 ta’ Marzu 1977, Iannelli u Volpi, 74/76, Ġabra p. 557, punt 13). Bl-istess mod,
l-Artikolu 52 tat-Trattat jagħti drittijiet lill-individwi (sentenza tal-21 ta’ Ġunju
1974, Reyners, 2/74, Ġabra p. 631, punt 25).

55

Fir-rigward tat-tieni kundizzjoni, kemm f ’dak li jirrigwarda r-responsabbiltà talKomunità skond l-Artikolu 215 kif ukoll ukoll f ’dak li jirrigwarda r-responsabbiltà
ta’ l-Istati Membri għal ksur tad-dritt Komunitarju, il-kriterju deċiżiv biex ksur
tad-dritt Komunitarju jitqies li huwa gravi biżżejjed huwa dak tan-nuqqas
manifest u gravi ta’ Stat Membru jew istituzzjoni Komunitarja li ma josservawx
il-limiti imposti fuq id-diskrezzjoni tagħhom.

56

F’dan ir-rigward, fost l-elementi li l-qorti kompetenti tista’ tieħu in
kunsiderazzjoni, għandhom jiġu enfasizzati ċ-ċarezza u l-preċiżjoni tar-regola
miksura, kemm hija wiesgħa d-diskrezzjoni li r-regola miksura tħalli lillawtoritajiet nazzjonali jew Komunitarji, in-natura intenzjonali jew involontarja
tan-nuqqas kommess jew tad-dannu kkawżat, in-natura skużabbli jew le ta’
żball eventwali ta’ liġi, il-fatt li l-attitudni ta’ istituzzjoni Komunitarja setgħet
tikkontribwixxi għan-nuqqas, l-adozzjoni jew iż-żamma fis-seħħ ta’ miżuri jew
ta’ prattiki nazzjonali li jmorru kontra d-dritt Komunitarju.

57

Fi kwalunkwe każ, ksur tad-dritt Komunitarju jkun kjarament gravi meta jiġi
pperpetwat minkejja li tkun ingħatat sentenza li tikkonstata n-nuqqas allegat,
li tkun ingħatat sentenza preliminari jew li jkun hemm ġurisprudenza tal-Qorti
tal-Ġustizzja stabbilita sewwa fil-qasam, li minnha tirriżulta n-natura illegali ta’
l-aġir in kwistjoni.

58

F’dan il-każ, il-Qorti tal-Ġustizzja ma tistax tissostitwixxi l-kunsiderazzjonijiet
tal-qrati nazzjonali b’dawk tagħha, peress li huma l-qrati nazzjonali biss li
għandhom il-ġurisdizzjoni biex jistabbilixxu l-fatti tal-kawżi prinċipali u biex
jikkaratterizzaw il-ksur tad-dritt Komunitarju in kwistjoni. Hija madankollu
tikkunsidra li jistgħu jiġu indikati ċerti ċirkustanzi li l-qrati nazzjonali jistgħu
jieħdu in kunsiderazzjoni.
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59

B’hekk, fil-Kawża C-46/93, huwa importanti li ssir distinzjoni bejn il-kwistjoni tażżamma fis-seħħ, mil-leġiżlatur Ġermaniż, tad-dispożizzjonijiet tal-Biersteuergesetz
dwar il-purezza tal-birra li jipprojbixxu l-kummerċjalizzazzjoni taħt l-isem “Bier” ta’
birer importati minn Stati Membri oħra u ffabbrikati legalment skond regoli differenti,
u dik taż-żamma fis-seħħ tad-dispożizzjonijiet ta’ din l-istess liġi li tipprojbixxi
l-importazzjoni ta’ birer li jkollhom l-addittivi. Fil-fatt, il-ksur ta’ l-Artikolu 30 tatTrattat mil-leġiżlazzjoni Ġermaniża, għal dak li jirrigwarda d-dispożizzjonijiet dwar
id-denominazzjoni tal-prodott ikkummerċjalizzat, diffiċilment jista’ jitqies li huwa
żball skużabbli, peress li l-inkompatibbiltà ta’ tali leġiżlazzjoni ma’ l-Artikolu 30
tat-Trattat kienet evidenti fid-dawl tal-ġurisprudenza preċedenti tal-Qorti talĠustizzja, u b’mod partikolari, tas-sentenzi ta’ l-20 ta’ Frar 1979, magħrufa bħala
“Cassis de Dijon”, Rewe-Zentral (120/78, Ġabra p. 649), u tad-9 ta’ Diċembru 1981, IlKummissjoni vs L-Italja (193/80, Ġabra p. 3019). Min-naħa l-oħra, l-elementi li seta’
jevalwa l-leġiżlatur nazzjonali, fid-dawl tal-ġurisprudenza rilevanti, biex jiddeċiedi
l-kwistjoni ta’ jekk il-projbizzjoni li jintużaw addittivi kinitx tmur kontra d-dritt
Komunitarju jidhru li kienu kunsiderevolment inqas konklużivi sas-sentenza tat-12
ta’ Marzu 1987, Il-Kummissjoni vs Il-Ġermanja, iċċitata iktar ’il fuq, li biha l-Qorti
tal-Ġustizzja ddeċidiet li din il-projbizzjoni kienet inkompatibbli ma’ l-Artikolu 30.

60

Bl-istess mod, diversi osservazzjonijiet jistgħu jsiru għal dak li jirrigwarda
l-leġiżlazzjoni nazzjonali in kwistjoni fil-Kawża C-48/93.

61

Id-deċiżjoni tal-leġiżlatur tar-Renju Unit li jdaħħal fil-Merchant Shipping Act
1988 dispożizzjonijiet dwar ir-rekwiżiti għar-reġistrazzjoni tad-dgħajjes tas-sajd
għandha tiġi kkunsidrata b’mod differenti skond jekk ikunux qed jiġu kkunsidrati
d-dispożizzjonijiet li jissuġġettaw ir-reġistrazzjoni għal rekwiżit ta’ nazzjonalità,
li jikkostitwixxu diskriminazzjoni diretta li kjarament tmur kontra d-dritt
Komunitarju, jew id-dispożizzjonijiet li jistabbilixxu rekwiżiti ta’ residenza u ta’
domiċilju tal-proprjetarji u ta’ l-operaturi tad-dgħajjes.

62

Dawn ir-rekwiżiti ta’ l-aħħar mill-ewwel kienu jidhru li kienu inkompatibbli b’mod
partikolari ma’ l-Artikolu 52 tat-Trattat, iżda r-Renju Unit ried jiġġustifikahom
abbażi ta’ l-għanijiet tal-politika komuni tas-sajd. Fis-sentenza Factortame II,
iċċitata iktar ’il fuq, il-Qorti tal-Ġustizzja ċaħdet din il-ġustifikazzjoni.

63

Biex tiddeċiedi jekk il-ksur ta’ l-Artikolu 52 b’hekk imwettaq mir-Renju
Unit kienx gravi biżżejjed, il-qorti nazzjonali tista’ tqis, fost affarijiet oħra, ilkontroversji ġuridiċi marbuta mal-partikolaritajiet tal-politika komuni tas-sajd,
l-attitudni tal-Kummissjoni, li għarrfet lir-Renju Unit bil-pożizzjoni tagħha
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fil-ħin, u l-kunsiderazzjonijiet dwar l-istat ta’ ċertezza tad-dritt Komunitarju
magħmula mill-qrati nazzjonali fil-kuntest tal-proċeduri għal miżuri provviżorji
mibdija mill-individwi milquta mill-applikazzjoni tal-Merchant Shipping Act.
64

Fl-aħħar nett, għandha tittieħed in kunsiderazzjoni wkoll l-affermazzjoni ta’
Rawlings (Trawling) Ltd, ir-rikorrenti 37 fil-Kawża C-48/93, li r-Renju Unit ma
adottax mill-ewwel il-miżuri neċessarji għall-eżekuzzjoni tad-digriet tal-President
tal-Qorti tal-Ġustizzja ta’ l-10 ta’ Ottubru 1989, Il-Kummissjoni vs Ir-Renju Unit,
iċċitat iktar ’il fuq, ħaġa li żiedet bla bżonn id-danni li hija ġarrbet. Dan il-fatt, li
ċertament ġie kkontestat mill-Gvern tar-Renju Unit waqt is-seduta għandu, jekk
jirriżulta li huwa veru, jitqies mill-qorti nazzjonali li jikkostitwixxi fih innifsu ksur
manifest u allura gravi biżżejjed tad-dritt Komunitarju.

65

Fir-rigward tat-tielet kundizzjoni, taqa’ taħt il-ġurisdizzjoni tal-qrati nazzjonali
li jivverifikaw jekk teżistix rabta kawżali diretta bejn il-ksur ta’ l-obbligu ta’ l-Istat
u d-danni mġarrba mill-persuni leżi.

66

It-tliet kundizzjonijiet imsemmija iktar ’il fuq huma neċessarji u suffiċjenti biex
jagħtu, favur l-individwi, dritt biex jinkiseb kumpens, mingħajr madankollu ma
jiġi eskluż li jista’ jingħata lok għar-responsabbiltà ta’ l-Istat f ’kundizzjonijiet
inqas restrittivi abbażi tad-dritt nazzjonali.

67

Kif jirriżulta mill-punti 41 sa 43 tas-sentenza Francovich et, iċċitata iktar ’il fuq, bla
ħsara għad-dritt għal kumpens għad-danni li huwa msejjes direttament fuq id-dritt
Komunitarju, meta jiġu ssodisfatti l-kundizzjonijiet identifikati fil-punt preċedenti,
l-Istat għandu jagħti kumpens għall-konsegwenzi tad-dannu kkawżat skond iddritt nazzjonali dwar ir-responsabbiltà, bil-kundizzjoni li r-rekwiżiti stabbiliti
mil-leġiżlazzjoni nazzjonali fil-qasam tal-kumpens għad-danni ma jkunux inqas
favorevoli minn dawk dwar talbiet simili ta’ natura nazzjonali u ma jistgħux ikunu
tali li jirrendu l-ksib tal-kumpens impossibbli jew diffiċli ħafna fil-prattika (ara,
ukoll, is-sentenza tad-9 ta’ Novembru 1983, San Giorgio, 199/82, Ġabra p. 3595).

68

F’dan ir-rigward, ir-restrizzjonijiet li jeżistu fl-ordinamenti ġuridiċi interni
fil-qasam tar-responsabbiltà mhux kuntrattwali ta’ l-Istat bħala riżultat ta’
l-eżerċizzju tal-funzjoni leġiżlattiva jistgħu jkunu ta’ tali natura li fil-prattika
jirrendu impossibbli jew diffiċli ħafna l-eżerċizzju min-naħa ta’ l-individwi taddritt għal kumpens, kif iggarantit mid-dritt Komunitarju, għad-danni kkawżati
mill-ksur tiegħu.
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69

Fil-Kawża C-46/93, il-qorti nazzjonali tistaqsi b’mod partikolari dwar il-kwistjoni
ta’ jekk id-dritt nazzjonali jistax jissuġġetta dritt eventwali għal kumpens għaddanni għall-istess restrizzjonijiet bħal dawk applikabbli fil-każ ta’ ksur minn liġi
tad-dispożizzjonijiet nazzjonali ta’ livell superjuri, per eżempju fil-każ ta’ ksur
tal-GG tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja minn sempliċi liġi federali.

70

F’dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat li, għalkemm l-impożizzjoni ta’ tali
restrizzjonijiet tidher konformi mal-ħtieġa li ma jiġux imposti rekwiżiti inqas
favorevoli minn dawk dwar talbiet simili ta’ natura nazzjonali, jibqa’ l-fatt li
għandu jiġi eżaminat jekk restrizzjonijiet bħal dawn humiex qed jagħmlu l-ksib
ta’ kumpens impossibbli jew diffiċli ħafna fil-prattika.

71

Ir-rekwiżit impost mid-dritt Ġermaniż fil-każ ta’ ksur minn liġi ta’
dispożizzjonijiet nazzjonali ta’ livell superjuri, li tissuġġetta l-kumpens għallfatt li l-att jew l-ommissjoni tal-leġiżlatur jirrigwardaw sitwazzjoni individwali,
tagħmel il-ksib ta’ kumpens effettiv għad-danni li jirriżultaw minn ksur taddritt Komunitarju impossibli jew diffiċli ħafna fil-prattika, peress li l-kompiti
tal-leġiżlatur nazzjonali jikkonċernaw, bħala regola, il-kollettività mingħajr ma
jirrigwardaw ebda persuna jew kategorija ta’ persuni li jistgħu jiġu kkunsidrati
individwalment.

72

Kundizzjoni bħal din, peress li tostakola l-obbligu tal-qrati nazzjonali li jiżguraw
l-effettività sħiħa tad-dritt Komunitarju billi jiggarantixxu protezzjoni effettiva
tad-drittijiet ta’ l-individwi, għandha tiġi eliminata fil-każ li ksur tad-dritt
Komunitarju jkun imputabbli lil-leġiżlatur nazzjonali.

73

Bl-istess mod, kwalunkwe rekwiżit li jista’ jimponi d-dritt Ingliż biex jingħata
lok għar-responsabbiltà ta’ l-Istat, li tirrikjedi li tingħata prova ta’ abbuż ta’
poter fil-qadi ta’ funzjoni pubblika (misfeasance in public office), filwaqt li huwa
inkonċepibbli li dan l-abbuż isir mil-leġiżlatur, tagħmel ugwalment impossibbli
fil-prattika l-kisba ta’ kumpens għad-danni kkawżati mill-ksur tad-dritt
Komunitarju meta dan ikun imputabbli lil-leġiżlatur nazzjonali.

74

Għalhekk, ir-risposta għad-domandi magħmula mill-qrati nazzjonali għandha
tkun li meta ksur tad-dritt Komunitarju minn Stat Membru ikun imputabbli lilleġiżlatur nazzjonali li jaġixxi f ’qasam li fih għandu marġni wiesa’ ta’ diskrezzjoni
biex jagħmel għażliet leġiżlattivi, l-individwi leżi għandhom dritt għal kumpens
meta r-regola tad-dritt Komunitarju miksura jkollha l-għan li tagħtihom
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drittijiet, meta l-ksur ikun gravi biżżejjed u meta teżisti rabta kawżali diretta bejn
dan il-ksur u d-dannu mġarrab mill-individwi. B’din ir-riżerva, l-Istat għandu
jagħti kumpens għall-konsegwenzi tad-dannu kkawżat mill-ksur tad-dritt
Komunitarju imputabbli lilu skond id-dritt nazzjonali dwar ir-responsabbiltà,
sakemm ir-rekwiżiti stabbiliti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli ma jkunux
inqas favorevoli minn dawk dwar talbiet simili ta’ natura nazzjonali u ma jkunux
tali li jirrendu l-ksib tal-kumpens impossibbli jew diffiċli ħafna fil-prattika.
Fuq il-possibbiltà li l-għoti tal-kumpens jiġi ssuġġettat għall-eżistenza ta’ ħtija
(it-tielet domanda fil-Kawża C-46/93)
75

Permezz tat-tielet domanda tagħha, il-Bundesgerichtshof essenzjalment tistaqsi
jekk il-qorti nazzjonali, fil-kuntest tal-leġiżlazzjoni nazzjonali li hija tapplika,
tistax tissuġġetta l-kumpens għad-dannu għall-eżistenza ta’ ħtija intenzjonali
jew b’negliġenza min-naħa ta’ l-organu Statali li lilu hija imputabbli l-vjolazzjoni.

76

Għandu jiġi rrilevat mill-ewwel li, kif jirriżulta mill-proċess, il-kunċett ta’ ħtija
ma huwiex l-istess fis-sistemi legali differenti.

77

Għandu jitfakkar ukoll li, kif jirriżulta mir-risposta għad-domanda preċedenti,
meta ksur tad-dritt Komunitarju jkun imputabbli lil Stat Membru li jkun
qed jaġixxi f ’qasam li fih għandu diskrezzjoni wiesgħa biex jagħmel għażliet
leġiżlattivi, ir-rikonoxximent ta’ dritt għal kumpens abbażi tad-dritt Komunitarju
huwa suġġett, fost affarijiet oħra, għall-kundizzjoni li l-ksur in kwistjoni jkun
gravi biżżejjed.

78

Ċerti elementi oġġettivi u suġġettivi li, fil-kuntest ta’ sistema legali nazzjonali,
jistgħu jkunu marbuta mal-kunċett ta’ ħtija, huma għalhekk rilevanti biex jiġi
stabbilit jekk ksur tad-dritt Komunitarju huwiex gravi jew le (ara l-elementi
msemmija fil-punti 56 u 57 iktar ’il fuq).

79

Minn dan jirriżulta li l-obbligu li jingħata kumpens għad-danni kkawżati lillindividwi ma jistax jiġi ssuġġettat għal kundizzjoni bbażata fuq il-kunċett ta’
ħtija li jmur lil hinn mill-ksur gravi biżżejjed tad-dritt Komunitarju. Fil-fatt,
l-impożizzjoni ta’ kundizzjoni supplimentari bħal din tkun tfisser li qed jitqajmu
dubji dwar id-dritt għal kumpens li huwa bbażat fuq l-ordinament ġuridiku
Komunitarju.
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80

Konsegwentement, ir-risposta lill-qorti nazzjonali għandha tkun li hija ma tistax,
fil-kuntest tal-leġiżlazzjoni nazzjonali li hija tapplika, tissuġġetta l-kumpens
għad-danni għall-eżistenza ta’ ħtija intenzjonali jew b’negliġenza min-naħa ta’
l-organu Statali li lilu huwa imputabbli l-ksur, li jmur lil hinn mill-ksur gravi
biżżejjed tad-dritt Komunitarju.

Fuq il-portata materjali tal-kumpens [id-domanda 4(a) fil-Kawża C-46/93 u tieni
domanda fil-Kawża C-48/93]
81

Permezz ta’ dawn id-domandi, il-qrati nazzjonali jitolbu essenzjalment lill-Qorti
tal-Ġustizzja tidentifika l-kriterji li jippermettu li tiġi ddeterminata l-portata talkumpens li għandu jagħti l-Istat Membru li lilu hija imputabbli l-vjolazzjoni.

82

F’dan ir-rigward, għandu jiġi enfasizzat li kumpens għad-danni kkawżati lillindividwi minn ksur tad-dritt Komunitarju għandu jkun proporzjonat maddannu mġarrab, b’mod li tiġi żgurata protezzjoni effettiva tad-drittijiet tagħhom.

83

Fl-assenza ta’ dispożizzjonijiet Komunitarji f ’dan il-qasam, huwa f ’idejn
l-ordinament ġuridiku intern ta’ kull Stat Membru li jistabbilixxi l-kriterji biex
tiġi ddeterminata l-portata tal-kumpens, li ma jistgħux ikunu inqas favorevoli
minn dawk li japplikaw għal talbiet simili bbażati fuq il-liġi nazzjonali u li, fi
kwalunkwe każ, ma jistgħux ikunu tali li jirrendu l-ksib tal-kumpens impossibbli
jew diffiċli ħafna fil-prattika.

84

Għandu jiġi speċifikat b’mod partikolari li, biex jiġi ddeterminat id-dannu li
għalih għandu jingħata kumpens, il-qorti nazzjonali tista’ tivverifika jekk ilpersuna leża tatx prova ta’ diliġenza raġjonevoli biex tevita d-dannu jew tillimita
l-portata tiegħu u jekk, b’mod partikolari, hija użatx fil-ħin ir-rimedji ġudizzjarji
kollha li kellha.

85

Fil-fatt, skond prinċipju ġenerali komuni għas-sistemi legali ta’ l-Istati Membri,
il-persuna leża, biex ma tbatix hija stess id-danni, trid tagħti prova li eżerċitat
diliġenza raġjonevoli biex tillimita l-portata tad-dannu (sentenza tad-19 ta’
Marzu 1992, Mulder et vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni, C-104/89 u C-37/90,
Ġabra p. I-3061, punt 33).
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86

Il-Bundesgerichtshof tistaqsi jekk leġiżlazzjoni nazzjonali tistax tillimita
b’mod ġenerali l-obbligu ta’ l-għoti ta’ kumpens għad-danni kkawżati lil ċerti
beni individwali protetti b’mod speċifiku, per eżempju dawk ikkawżati lillproprjetà, jew jekk hija għandhiex tkopri wkoll in-nuqqas ta’ profitt imġarrab
mir-rikorrenti. Hija tippreċiża li l-opportunità li jiġu kkummerċjalizzati prodotti
li jiġu minn Stati Membri oħra ma hijiex ikkunsidrata mid-dritt Ġermaniż bħala
parti mill-assi protetti ta’ l-impriżi.

87

F’dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat li l-esklużjoni totali tan-nuqqas ta’ profitt,
bħala dannu li għalih jista’ jingħata kumpens fil-każ ta’ ksur tad-dritt Komunitarju,
ma tistax tiġi aċċettata. Fil-fatt, speċjalment f ’kawżi ta’ natura ekonomika jew
kummerċjali, esklużjoni totali bħal din ta’ nuqqas ta’ profitt tagħmel il-ksib ta’
kumpens għad-danni impossibbli.

88

Dwar id-diversi tipi ta’ danni previsti fit-tieni domanda tad-Divisional Court,
id-dritt Komunitarju ma jimponix kriterji speċifiċi. Hija l-qorti nazzjonali li
għandha tiddeċiedi dwar dawn it-tipi ta’ danni skond id-dritt nazzjonali li hija
tapplika, bla ħsara għar-rekwiżiti mfakkra fil-punt 83 iktar ’il fuq.

89

Fir-rigward, b’mod partikolari, ta’ l-għoti ta’ danni “eżemplari” (exemplary
damages), għandu jiġi speċifikat li dan it-tip ta’ kumpens huwa bbażat, fid-dritt
nazzjonali, kif indikat il-qorti nazzjonali, fuq il-konstatazzjoni li l-awtoritajiet
pubbliċi kkonċernati aġixxew b’mod oppressiv, arbitrarju jew anti-kostituzzjonali.
Sa fejn dan l-aġir jista’ jikkostitwixxi ksur tad-dritt Komunitarju jew jaggravah,
ma jistax jiġi eskluż li jingħataw danni eżemplari fil-kuntest ta’ talba jew azzjoni
bbażata fuq id-dritt Komunitarju meta danni bħal dawn jistgħu jingħataw filkuntest ta’ talba jew azzjoni simili bbażata fuq il-liġi nazzjonali.

90

Għaldaqstant, ir-risposta li għandha tingħata lill-qrati nazzjonali għandha tkun
li l-kumpens li għandhom jagħtu l-Istati Membri, għad-danni li jkunu kkawżaw
lill-indvidwi minħabba ksur tad-dritt Komunitarju għandu jkun proporzjonat
għad-dannu mġarrab. Fl-assenza ta’ dispożizzjonijiet Komunitarji f ’dan il-qasam,
huwa f ’idejn l-ordinament ġuridiku intern ta’ kull Stat Membru li jistabbilixxi
l-kriterji biex tiġi ddeterminata l-portata tal-kumpens, li ma jistgħux ikunu inqas
favorevoli minn dawk li japplikaw għal talbiet jew azzjonijiet simili bbażati fuq
il-liġi nazzjonali u li, fi kwalunkwe każ, ma jistgħux ikunu tali li jirrendu l-ksib
tal-kumpens impossibbli jew diffiċli ħafna fil-prattika. Leġiżlazzjoni nazzjonali li
tillimita, b’mod ġenerali, id-danni li għalihom jista’ jingħata kumpens biss għaddanni kkawżati lil ċerti beni individwali protetti b’mod speċifiku, bl-esklużjoni
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tan-nuqqas ta’ profitt imġarrab mill-individwi, ma hijiex kompatibbli maddritt Komunitarju. Barra minn hekk, danni partikolari, bħad-danni “eżemplari”
previsti mid-dritt Ingliż, għandhom ikunu jistgħu jingħataw fil-kuntest ta’ talbiet
jew azzjonijiet ibbażati fuq id-dritt Komunitarju, jekk tali danni jistgħu jingħataw
fil-kuntest ta’ talba jew azzjoni simili bbażata fuq il-liġi nazzjonali.
Fuq it-tul tal-perijodu kopert mill-kumpens [id-domanda 4(b) fil-Kawża C-46/93]
91

Permezz ta’ din id-domanda, il-qorti nazzjonali tistaqsi jekk id-danni li għalihom
jista’ jingħata kumpens jestendux għad-danni mġarrba qabel ma tkun ingħatat
sentenza mill-Qorti tal-Ġustizzja li tikkonstata l-eżistenza ta’ ksur.

92

Kif jirriżulta mir-risposta mogħtija għat-tieni domanda, id-dritt għal kumpens
skond id-dritt Komunitarju jeżisti meta l-kundizzjonijiet indikati fil-punt 51
iktar ’il fuq ikunu ssodisfatti.

93

Waħda minn dawn il-kundizzjonijiet hija li l-ksur tad-dritt Komunitarju jkun
gravi biżżejjed. L-eżistenza ta’ sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li tikkonstata minn
qabel il-ksur huwa element ċertament determinanti, iżda mhux indispensabbli
għall-verifika li l-imsemmija kundizzjoni tiġi ssodisfatta (ara l-punti 55 sa 57 ta’
din is-sentenza).

94

Li kieku l-obbligu ta’ l-Istat Membru kkonċernat li jagħti kumpens għad-danni
jista’ jiġi llimitat biss għad-danni mġarrba wara li tkun ingħatat sentenza talQorti tal-Ġustizzja li tikkonstata l-ksur in kwistjoni, dan ikun ifisser li jkun
qed jiġi ddubitat id-dritt għal kumpens irrikonoxxut mill-ordinament ġuridiku
Komunitarju.

95

Barra minn hekk, li kieku l-kumpens għad-danni jiġi ssuġġettat għall-bżonn ta’
konstatazzjoni minn qabel tal-Qorti tal-Ġustizzja ta’ ksur tad-dritt Komunitarju
imputabbli lil Stat Membru, dan imur kontra l-prinċipju ta’ effettività tad-dritt
Komunitarju, peress li jeskludi kwalunkwe dritt għal kumpens għad-danni
sakemm il-ksur preżunt ma jiġix ikkontestat mill-Kummissjoni permezz ta’
rikors skond l-Artikolu 179 tat-Trattat u sakemm il-Qorti tal-Ġustizzja ma
tikkonstatax l-eżistenza ta’ vjolazzjoni. Id-drittijiet ta’ l-individwi, li jitnisslu
mid-dispożizzjonijiet Komunitarji u li għandhom effett dirett fl-ordinament
ġuridiku intern ta’ l-Istati Membri, ma jistgħux jiddependu mill-evalwazzjoni
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tal-Kummissjoni dwar jekk jaqblilhiex taġixxi skond l-Artikolu 169 tat-Trattat
kontra Stat Membru u lanqas ma jistgħu jiddependu mill-eventwali għoti millQorti tal-Ġustizzja ta’ sentenza li tiddikjara nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu
(ara, f ’dan il-sens, is-sentenza ta’ l-14 ta’ Diċembru 1982, Waterkeyn et, 314/81,
315/81, 316/81 u 83/82, Ġabra p. 4337, punt 16).
96

Għaldaqstant, ir-risposta għad-domanda magħmula għandha tkun li l-obbligu,
ta’ l-Istati Membri, li jagħtu kumpens għad-danni kkawżati lill-individwi millksur tad-dritt Komunitarju li huwa imputabbli lilhom ma jistax jiġi llimitat biss
għad-danni mġarrba wara li tkun ingħatat sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li
tikkonstata l-ksur allegat.

Fuq it-talba li l-effetti tas-sentenza jiġu llimitati fiż-żmien
97

Il-Gvern Ġermaniż jitlob lill-Qorti tal-Ġustizzja biex tillimita d-danni li
għalihom għandu eventwalment jingħata kumpens mir-Repubblika Federali talĠermanja biss għal dawk id-danni li ġġarrbu wara d-data tas-sentenza f ’din ilkawża, sakemm il-vittmi ma jkunux għamlu azzjoni legali jew talba ekwivalenti
qabel. Huwa jikkunsidra li tali limitazzjoni fiż-żmien ta’ l-effetti tas-sentenza
hija neċessarja minħabba l-konsegwenzi finanzjarji kunsiderevoli tagħha għarRepubblika Federali.

98

Jekk il-qorti nazzjonali tasal biex tikkonstata li l-kundizzjonijiet biex jingħata
lok għar-responsabbiltà tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja huma ssodisfatti
f ’dan il-każ, għandu jitfakkar li huwa fil-kuntest tad-dritt nazzjonali dwar irresponsabbiltà li l-Istat għandu jagħti kumpens għad-dannu kkawżat. Ir-rekwiżiti
sostantivi u proċedurali, stabbiliti mid-diversi leġiżlazzjonijiet nazzjonali filqasam tal-kumpens għad-danni, jistgħu jikkunsidraw ir-rekwiżiti tal-prinċipju
ta’ ċertezza legali.

99

Madankollu, għandu jitfakkar li dawn ir-rekwiżiti ma għandhomx ikunu inqas
favorevoli minn dawk li għandhom x’jaqsmu ma’ talbiet simili ta’ natura nazzjonali
u lanqas ma għandhom ikunu tali li jirrendu l-ksib tal-kumpens impossibbli jew
diffiċli ħafna fil-prattika (sentenza Francovich et, iċċitata iktar ’il fuq, punt 43).

100 Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, ma hemmx għalfejn li l-Qorti talĠustizzja tillimita l-effetti ta’ din is-sentenza fiż-żmien.
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Fuq l-ispejjeż
101 L-ispejjeż sostnuti mill-Gvernijiet tad-Danimarka, tal-Ġermanja, tal-Greċja, ta’
Spanja, ta’ Franza, ta’ l-Irlanda, tal-Pajjiżi l-Baxxi u tar-Renju Unit, kif ukoll millKummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, li ppreżentaw osservazzjonijiet lill-Qorti
tal-Ġustizzja, ma jistgħux jitħallsu lura. Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward
tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta’ kwistjoni mqajma quddiem il-qrati
nazzjonali, huma dawk il-qrati li għandhom jiddeċiedu dwar l-ispejjeż.
Għal dawn il-motivi,
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA
b’risposta għad-domandi li sarulha mill-Bundesgerichtshof, permezz ta’ digriet tat28 ta’ Jannar 1993, u mill-High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Divisional
Court, permezz ta’ digriet tat-18 ta’ Novembru 1992, taqta’ u tiddeċiedi:
1) Il-prinċipju li jobbliga lill-Istati Membri jagħtu kumpens għad-danni
kkawżati lill-individwi mill-ksur tad-dritt Komunitarju li huwa imputabbli
lilhom huwa applikabbli meta n-nuqqas allegat huwa attribwibbli lilleġiżlatur nazzjonali.
2) Meta ksur tad-dritt Komunitarju minn Stat Membru jkun imputabbli
lil-leġiżlatur nazzjonali li jaġixxi f’qasam li fih għandu marġni wiesa’ ta’
diskrezzjoni biex jagħmel għażliet leġiżlattivi, l-individwi leżi għandhom
dritt għal kumpens meta r-regola tad-dritt Komunitarju miksura jkollha
l-għan li tagħtihom drittijiet, meta l-ksur ikun gravi biżżejjed u meta teżisti
rabta kawżali diretta bejn dan il-ksur u d-dannu mġarrab mill-individwi.
B’din ir-riżerva, l-Istat għandu jagħti kumpens għall-konsegwenzi taddannu kkawżat mill-ksur tad-dritt Komunitarju imputabbli lilu skond iddritt nazzjonali dwar ir-responsabbiltà, sakemm ir-rekwiżiti stabbiliti milleġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli ma jkunux inqas favorevoli minn dawk
dwar talbiet simili ta’ natura nazzjonali u ma jkunux tali li jirrendu l-ksib
tal-kumpens impossibbli jew diffiċli ħafna fil-prattika.
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3) Il-qorti nazzjonali ma tistax, fil-kuntest tal-leġiżlazzjoni nazzjonali li
hija tapplika, tissuġġetta l-kumpens għad-danni għall-eżistenza ta’ ħtija
intenzjonali jew b’negliġenza min-naħa ta’ l-organu Statali li lilu huwa
imputabbli l-ksur, li tmur lil hinn mill-ksur gravi biżżejjed tad-dritt
Komunitarju.
4) Il-kumpens li għandhom jagħtu l-Istati Membri, għad-danni li jkunu
kkawżaw lill-indvidwi minħabba ksur tad-dritt Komunitarju għandu
jkun proporzjonat għad-dannu mġarrab. Fl-assenza ta’ dispożizzjonijiet
Komunitarji f’dan il-qasam, huwa f’idejn l-ordinament ġuridiku intern ta’
kull Stat Membru li jistabbilixxi l-kriterji biex tiġi ddeterminata l-portata talkumpens, li ma jistgħux ikunu inqas favorevoli minn dawk li japplikaw għal
talbiet jew azzjonijiet simili bbażati fuq il-liġi nazzjonali u li, fi kwalunkwe
każ, ma jistgħux jkunu tali li jirrendu l-ksib tal-kumpens impossibbli
jew diffiċli ħafna fil-prattika. Leġiżlazzjoni nazzjonali li tillimita, b’mod
ġenerali, id-danni li għalihom jista’ jingħata kumpens biss għad-danni
kkawżati lil ċerti beni individwali protetti b’mod speċifiku, bl-esklużjoni
tan-nuqqas ta’ profitt imġarrab mill-individwi, ma hijiex kompatibbli
mad-dritt Komunitarju. Barra minn hekk, danni partikolari, bħad-danni
“eżemplari” previsti mid-dritt Ingliż, għandhom ikunu jistgħu jingħataw
fil-kuntest ta’ talbiet jew azzjonijiet ibbażati fuq id-dritt Komunitarju, jekk
tali danni jistgħu jingħataw fil-kuntest ta’ talba jew azzjoni simili bbażata
fuq il-liġi nazzjonali.
5) L-obbligu, ta’ l-Istati Membri, li jagħtu kumpens għad-danni kkawżati lillindividwi mill-ksur tad-dritt Komunitarju li huwa imputabbli lilhom ma
jistax jiġi llimitat biss għad-danni mġarrba wara li tkun ingħatat sentenza
tal-Qorti tal-Ġustizzja li tikkonstata l-ksur allegat.
Rodríguez Iglesias

Kakouris

Edward

Hirsch

ManciniSchockweiler

Moitinho de Almeida

Gulmann

Murray
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Mogħtija f ’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fil-5 ta’ Marzu 1996.
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias
ReġistraturPresident
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SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Awla Manja)
13 ta’ Ġunju 2006 (*)
“Responsabbiltà mhux kuntrattwali ta’ l-Istati Membri – Danni kkawżati lill-individwi
minn ksur tad-dritt Komunitarju li huwa attribwit lil qorti nazzjonali ta’ l-aħħar
istanza – Limitazzjoni, mil-leġiżlatur nazzjonali, tar-responsabbiltà ta’ l-Istat għallkażijiet ta’ frodi u ta’ nuqqas gravi tal-qorti – Esklużjoni ta’ kull responsabbiltà
marbuta ma’ l-interpretazzjoni tar-regoli ta’ dritt u ma’ l-evalwazzjoni tal-fatti u talprovi mwettqa fil-kuntest ta’ l-eżerċizzju tal-kariga ġudizzjarja”
Fil-Kawża C-173/03,
li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skond l-Artikolu 234 KE,
imressqa mit-Tribunale di Genova (l-Italja), permezz ta’ deċiżjoni ta’ l-20 ta’ Marzu
2003, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fl-14 ta’ April 2003, fil-proċedura
Traghetti del Mediterraneo SpA, fi stralċ
vs
Repubblica italiana,
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Awla Manja),
komposta minn V. Skouris, President, P. Jann, C. W. A. Timmermans (Relatur),
K. Schiemann u J. Makarczyk, Presidenti ta’ Awla, J. N. Cunha Rodrigues, R. Silva de
Lapuerta, K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász u U. Lõhmus, Imħallfin,
Avukat Ġenerali: P. Léger,

(*) Lingwa tal-kawża: it-Taljan.
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Reġistratur: M. Ferreira, Amministratur Prinċipali,
wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tas-7 ta’ Diċembru 2004,
wara li rat l-osservazzjonijiet ippreżentati:
– għal Traghetti del Mediterraneo SpA, fi stralċ, minn V. Roppo, P. Canepa
u S. Sardano, avvocati,
– għall-Gvern Taljan, minn I. M. Braguglia, bħala aġent, assistit minn G. Aiello
u G. De Bellis, avvocati dello Stato,
– għall-Gvern Grieg, minn E. Samoni u Z. Chatzipavlou, kif ukoll minn M. Apessos,
K. Boskovits u K. Georgiadis, bħala aġenti,
– għall-Irlanda, minn D. O’Hagan, bħala aġent, assistit minn P. Sreenan, SC,
u P. McGarry, BL,
– għall-Gvern Olandiż, minn S. Terstal, bħala aġent,
– għall-Gvern tar-Renju Unit, minn R. Caudwell, bħala aġent, assistita minn
D. Anderson, QC, u M. Hoskins, barrister,
– għall-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, minn D. Maidani u V. Di Bucci,
bħala aġenti,
wara li semgħet il-konklużjonijiet ta’ l-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tal-11
ta’ Ottubru 2005,
tagħti l-preżenti
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Sentenza
1

It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-prinċipju u l-kundizzjonijiet tarresponsabbiltà mhux kuntrattwali ta’ l-Istati Membri għal danni kkawżati lillindividwi minn ksur tad-dritt Komunitarju, meta dan il-ksur ikun attribwit lil
qorti nazzjonali.

2

Din it-talba tressqet fil-kuntest ta’ proċeduri mibdija kontra r-Repubblica
italiana minn Traghetti del Mediterraneo SpA, impriża ta’ trasport marittimu li
attwalment tinsab fi stralċ (iktar ’il quddiem “TDM”), sabiex tingħata kumpens
għad-dannu li hija sofriet minħabba interpretazzjoni żbaljata, mill-Corte
suprema di cassazione (qorti ta’ kassazzjoni), tar-regoli Komunitarji dwar ilkompetizzjoni u l-għajnuna mill-Istat u, b’mod partikolari, minħabba r-rifjut
minn din ta’ l-aħħar li tilqa’ t-talba tagħha sabiex isiru domandi rilevanti ta’
interpretazzjoni tad-dritt Komunitarju lill-Qorti tal-Ġustizzja.

Il-kuntest ġuridiku nazzjonali
3

Skond l-Artikolu 1(1) tal-Liġi Nru 117, tat-13 ta’ April 1988, dwar il-kumpens
għal danni kkawżati fl-eżerċizzju ta’ karigi ġudizzjarji u r-responsabbiltà ċivili talMaġistrati [legge n° 117 (sul) risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle
funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (GURI Nru 88, tal-15 ta’
April 1988, p. 3, iktar ’il quddiem il-“Liġi Nru 117/88”)], din il-liġi hija applikabbli
“għall-membri kollha tal-maġistraturi ta’ dritt ordinarju, amministrattiv,
finanzjarju, militari u speċjali, li jeżerċitaw kariga ġudizzjarja, indipendentement
min-natura tal-karigi, kif ukoll għall-persuni oħrajn li jipparteċipaw fl-eżerċizzju
tal-kariga ġudizzjarja”.

4

L-Artikolu 2 tal-Liġi Nru 117/88 jipprovdi:
“1. Kull persuna li tkun sofriet dannu mhux iġġustifikat minħabba mġiba, att jew
miżura ġudizzjarja mwettqa minn maġistrat li jkun ħati ta’ frodi jew ta’ nuqqas gravi
fl-eżerċizzju tal-kariga tiegħu, jew minħabba ċaħda ta’ ġustizzja, tista’ taġixxi kontra
l-Istat sabiex tikseb kumpens għad-danni finanzjarji li hija tkun sofriet kif ukoll iddanni mhux finanzjarji li jirriżultaw mill-privazzjoni tal-libertà personali.
2. Fl-eżerċizzju tal-karigi ġudizzjarji, l-interpretazzjoni tar-regoli ta’ dritt
u l-evalwazzjoni ta’ fatti u ta’ provi ma jistgħux jagħtu lok għal responsabbiltà.
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3. Dan li ġej jikkostitwixxi nuqqas gravi:
a) ksur gravi tal-liġi li jirriżulta minn negliġenza li ma hijiex skużabbli;
b) l-istqarrija, minħabba negliġenza li ma hijiex skużabbli, ta’ fatt li l-eżistenza
tiegħu hija eskluża b’mod inkontestabbli mid-dokumenti fil-proċess;
c) iċ-ċaħda, minħabba negliġenza li ma hijiex skużabbli, ta’ fatt li l-eżistenza
tiegħu hija stabbilita b’mod inkontestabbli mid-dokumenti fil-proċess;
d) l-adozzjoni ta’ miżura li tirrigwarda l-libertà personali fil-każijiet li ma
humiex previsti fil-liġi jew mingħajr raġuni.”
5

Barra minn hekk, skond l-ewwel sentenza ta’ l-Artikolu 3(1) tal-Liġi Nru 117/88,
ċaħda ta’ ġustizzja hija “ir-rifjut, l-ommissjoni jew id-dewmien tal-Maġistrat fittwettiq ta’ atti li għandhom x’jaqsmu mal-kompetenza tiegħu meta, wara l-għeluq
tat-terminu legali għat-twettiq ta’ l-att in kwistjoni, il-parti tkun ippreżentat
talba għall-att in kwistjoni u li, mingħajr raġuni valida, ma tkun ittieħdet ebda
miżura fi tletin jum wara d-data meta t-talba tkun ġiet ippreżentata fir-reġistru”.

6

L-Artikoli sussegwenti tal-Liġi Nru 117/88 jippreċiżaw il-kundizzjonijiet
u l-modalitajiet li bihom azzjoni għal kumpens titressaq skond l-Artikoli 2 u 3
ta’ din il-liġi, kif ukoll l-azzjonijiet li jistgħu jittieħdu, a posteriori, fir-rigward talmaġistrat li kien ħati ta’ frodi jew ta’ nuqqas gravi fl-eżerċizzju tal-kariga tiegħu,
jew ta’ ċaħda ta’ ġustizzja.

Il-fatti li wasslu għall-kawża prinċipali u d-domandi preliminari
7

TDM u Tirrenia di Navigazione (iktar ’il quddiem “Tirrenia”) huma żewġ impriżi
ta’ trasport marittimu li, fis-snin 70, kienu jwettqu kunsinni marittimi regolari
bejn l-Italja kontinentali u l-gżejjer ta’ Sardinja u ta’ Sqallija. Fl-1981, meta daħlet
fi ftehim mal-kredituri tagħha, TDM ressqet kawża kontra Tirrenia quddiem itTribunale di Napoli sabiex tingħata kumpens għad-dannu li hija kienet sofriet,
matul is-snin ta’ qabel, minħabba l-politika ta’ prezzijiet baxxi pprattikata minn
din ta’ l-aħħar.

8

F’dan ir-rigward, TDM invokat li l-kompetitriċi tagħha ma osservatx
l-Artikolu 2598(3) tal-Kodiċi Ċivili Taljan, dwar l-atti ta’ kompetizzjoni żleali,
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u kisret l-Artikoli 85, 86, 90 u 92 tat-Trattat KEE (li saru, rispettivament,
l-Artikoli 81 KE, 82 KE, 86 KE u, wara emenda, 87 KE) peress li, fil-fehma tagħha,
Tirrenia kienet kisret ir-regoli bażiċi ta’ dan it-Trattat u, b’mod partikolari, abbużat
mill-pożizzjoni dominanti tagħha fis-suq in kwistjoni billi pprattikat prezzijiet
inferjuri ħafna mill-valur tal-prezz bis-saħħa ta’ sussidji pubbliċi li l-legalità
tagħhom hija dubjuża taħt id-dritt Komunitarju.
9

Permezz ta’ deċiżjoni tat-Tribunale di Napoli tas-26 ta’ Mejju 1993, ikkonfermata
fl-appell mis-sentenza tal-Corte d’appello di Napoli tat-13 ta’ Diċembru 1996,
din it-talba għal kumpens ġiet madankollu miċħuda mill-qrati Taljani minħabba
l-fatt li s-sussidji mogħtija mill-awtoritajiet ta’ dan l-Istat kienu legali peress
li ngħataw għal raġunijiet ta’ interess pubbliku marbuta, b’mod partikolari,
ma’ l-iżvilupp tal-Mezzogiorno u peress li, f ’kull każ, ma kinux jippreġudikaw
l-eżerċizzju ta’ attivitajiet ta’ konnessjonijiet marittimi differenti u li jikkompetu
ma’ dawk ikkontestati minn TDM. Għaldaqstant, ma seta’ jiġi imputat ebda att
ta’ kompetizzjoni żleali lil Tirrenia.

10

Billi kkunsidra, min-naħa tiegħu, li dawn iż-żewġ deċiżjonijiet ġudizzjarji
huma vvizzjati bi żbalji ta’ liġi peress li huma, b’mod partikolari, ibbażati fuq
interpretazzjoni żbaljata tar-regoli tat-Trattat fil-qasam ta’ l-għajnuna mill-Istat,
il-kuratur tal-falliment ta’ TDM appella mis-sentenza tal-Corte d’appello di
Napoli, u fil-kuntest tagħha huwa talab lill-Corte suprema di cassazione tagħmel
lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi ta’ interpretazzjoni tad-dritt Komunitarju
rilevanti skond it-tielet paragrafu ta’ l-Artikolu 177 tat-Trattat KE (li sar it-tielet
paragrafu ta’ l-Artikolu 234 KE).

11

Madankollu, permezz tas-sentenza Nru 5087 tagħha tad-19 ta’ April 2000 (iktar
’il quddiem is-“sentenza tad-19 ta’ April 2000”), il-Corte suprema di cassazione
rrifjutat li tilqa’ din it-talba peress li s-soluzzjoni adottata mill-qorti li ddeċidiet
fuq il-mertu kienet tosserva d-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattat u kienet,
barra minn hekk, perfettament konformi mal-ġurisprudenza tal-Qorti talĠustizzja, b’mod partikolari mas-sentenza tagħha tat-22 ta’ Mejju 1985, IlParlament vs Il-Kunsill (Kawża 13/83, Ġabra p. 1513).

12

Biex tasal għal din il-konklużjoni, il-Corte suprema di cassazione fakkret, minn
naħa, fir-rigward tal-ksur allegat ta’ l-Artikoli 90 u 92 tat-Trattat, li dawn l-artikoli
jippermettu li ssir deroga, taħt ċerti kundizzjonijiet, mill-projbizzjoni ġenerali
ta’ għajnuna mill-Istat sabiex jiġi inċentivat l-iżvilupp ekonomiku ta’ reġjuni
żvantaġġati jew sabiex jiġu ssodisfatti domandi għal oġġetti jew servizzi li ma
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jistgħux jiġu ssodisfatti totalment bil-kompetizzjoni ħielsa. Skond dik il-qorti,
dawn il-kundizzjonijiet huma ssodisfatti preċiżament fil-kawża preżenti għaliex,
matul il-perijodu in kwistjoni (jiġifieri bejn l-1976 u l-1980), it-trasporti tal-massa
bejn l-Italja kontinentali u l-gżejjer prinċipali tagħha ma setgħux, minħabba
l-ispiża tagħhom, jiġu żgurati ħlief b’mezz marittimu, b’tali mod li kien neċessarju li
tiġi ssodisfatta domanda, li kienet dejjem qed tikber, għal dan it-tip ta’ servizzi billi
l-ġestjoni ta’ dawn it-trasporti tiġi fdata lil kumpannija pubblika li kienet tapplika
prezzijiet fissi.
13

Skond l-istess qorti, id-distorsjoni tal-kompetizzjoni li tirriżulta mill-eżistenza
ta’ din il-konċessjoni ma timplikax, madankollu, li l-għajnuna mogħtija hija
awtomatikament illegali. Fil-fatt, l-għoti ta’ tali konċessjoni ta’ servizz pubbliku
dejjem tinvolvi, b’mod impliċitu, effett ta’ distorsjoni tal-kompetizzjoni u TDM ma
rnexxilhiex turi li Tirrenia kisbet vantaġġ mill-għajnuna mogħtija mill-Istat sabiex
tagħmel dħul minn attivitajiet oħra għajr dawk li għalihom ingħataw is-sussidji.

14

Min-naħa l-oħra, għal dak li jirrigwarda l-motiv ibbażat fuq il-ksur ta’ l-Artikoli 85
u 86 tat-Trattat, il-Corte suprema di cassazione ċaħditu bħala infondat minħabba
li l-attività ta’ kabotaġġ marittimu kienet għadha ma ġietx illiberalizzata fiż-żmien
meta seħħew il-fatti in kwistjoni u n-natura u l-kuntest territorjali limitati ta’ din
l-attività ma kinux jippermettu identifikazzjoni ċara tas-suq rilevanti fis-sens
ta’ l-Artikolu 86 tat-Trattat. F’dan il-kuntest, dik il-qorti osservat madankollu li,
għalkemm l-identifikazzjoni ta’ l-imsemmi suq kienet diffiċli, xorta waħda kien
hemm kompetizzjoni reali fis-settur ikkonċernat peress li l-għajnuna mogħtija filkawża preżenti kienet intiża biss għal attività waħda fost dawk il-ħafna attivitajiet li
tradizzjonalment jeffettwaw impriża ta’ trasport marittimu u kienet limitata, barra
minn hekk, għal Stat Membru wieħed.

15

Għaldaqstant, f’dawn iċ-ċirkustanzi, il-Corte suprema di cassazione ċaħdet
l-appell, wara li ċaħdet ukoll l-ilmenti mqajma minn TDM ibbażati fuq il-ksur taddispożizzjonijiet nazzjonali dwar atti ta’ kompetizzjoni żleali u n-nuqqas tal-Corte
d’appello di Napoli li tiddeċiedi dwar it-talba ta’ TDM sabiex tagħmel lill-Qorti talĠustizzja d-domandi rilevanti ta’ interpretazzjoni. Hija din id-deċiżjoni ta’ ċaħda li
tat lok għall-proċeduri pendenti quddiem il-qorti tar-rinviju.

16

Billi kkunsidra li s-sentenza tad-19 ta’ April 2000 hija fondata fuq interpretazzjoni
mhux preċiża tar-regoli tat-Trattat dwar il-kompetizzjoni u l-għajnuna mill-Istat
u fuq il-premessa żbaljata li teżisti ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja
f’dan il-qasam, il-kuratur tal-falliment ta’ TDM, impriża li fir-rigward tagħha

370

kapitolu 5
Ġurisprudenza storika — Kawża C-173/03

sadattant inbdew proċeduri ta’ stralċ, beda proċeduri kontra r-Repubblica italiana
quddiem it-Tribunale di Genova sabiex jikseb kumpens minn din ta’ l-aħħar għaddannu li din l-impriża allegatament sofriet minħabba l-iżbalji ta’ interpretazzjoni
mwettqa mill-Corte suprema di cassazione u minħabba l-ksur ta’ l-obbligu ta’
rinviju li kien impost fuq dik il-qorti skond it-tielet paragrafu ta’ l-Artikolu 234 KE.
17

Filwaqt li tibbaża ruħha, b’mod partikolari, fuq id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni
2001/851/KE, tal-21 ta’ Ġunju 2001, dwar l-għajnuniet mogħtija mill-Italja lillkumpannija marittima Tirrenia di Navigazione (ĠU L 318, p. 9) – deċiżjoni
li tirrigwarda, ċertament, is-sussidji mogħtija wara ż-żmien in kwistjoni filkawża prinċipali, iżda adottata wara li l-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej
bdiet proċeduri qabel is-seduta li fiha l-Corte suprema di cassazione semgħet
is-sottomissjonijiet fil-kawża li wasslet għas-sentenza tad-19 ta’ April 2000 –
TDM issostni li, li kieku dik il-qorti adixxiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, l-eiżitu ta’
l-appell kien ikun totalment differenti. L-istess bħall-Kummissjoni fid-deċiżjoni
ċċitata iktar ’il fuq, il-Qorti tal-Ġustizzja kienet tenfasizza fuq il-perspettiva
Komunitarja ta’ l-attivitajiet ta’ kabotaġġ marittimu kif ukoll id-diffikultajiet
inerenti fl-evalwazzjoni tal-kompatibbiltà ta’ sussidji pubbliċi mar-regoli tatTrattat fil-qasam ta’ l-għajnuna mill-Istat, liema fatt kien iwassal lill-Corte
suprema di cassazione tiddikjara li l-għajnuna mogħtija lil Tirrenia hija illegali.

18

Ir-Repubblica italiana kkontestat l-ammissibbiltà tar-rikors għad-danni,
billi bbażat ruħha fuq il-kliem tal-Liġi Nru 117/88 u, b’mod partikolari, fuq
l-Artikolu 2(2) tiegħu li jgħid li l-interpretazzjoni tan-normi ġuridiċi mwettqa filkuntest ta’ l-eżerċizzju tal-kariga ġudizzjarja ma tistax tinvolvi r-responsabbiltà
ta’ l-Istat. Madankollu, fil-każ li dan ir-rikors jiġi kkunsidrat bħala ammissibbli
mill-qorti tar-rinviju, hija ssostni, sussidjarjament, li r-rikors għandu f ’kull
każ jiġi miċħud peress li l-kundizzjonijiet għal rinviju preliminari ma humiex
issodisfatti u peress li s-sentenza tad-19 ta’ April 2000, billi għandha s-saħħa ta’
res judicata, ma tistax iktar tiġi kkontestata.

19

B’risposta għal dawn l-argumenti, TDM tistaqsi dwar il-kompatibbiltà tal-Liġi
Nru 117/88 fir-rigward tar-rekwiżiti tad-dritt Komunitarju. Hija ssostni, b’mod
partikolari, li r-rekwiżiti ta’ ammissibbiltà ta’ azzjonijiet previsti fl-imsemmija
liġi u l-proċedura adottata fil-qasam mill-qrati nazzjonali (inkluża l-Corte
suprema di cassazione) tant huma restrittivi li jirrenduha diffiċli ħafna, jekk
mhux prattikament impossibbli, li jinkiseb kumpens mill-Istat għad-danni
kkawżati mid-deċiżjonijiet ġudizzjarji. Għaldaqstant, tali leġiżlazzjoni tikser ilprinċipji stipulati mill-Qorti tal-Ġustizzja, b’mod partikolari, fis-sentenzi tad-19
ta’ Novembru 1991, Francovich et (C-6/90 u C-9/90, Ġabra p. I-5357), u tal-5 ta’
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Marzu 1996, Brasserie du Pêcheur u Factortame (C-46/93 u C-48/93, Ġabra p.
I-1029).
20

F’dawn iċ-ċirkustanzi, billi kellu dubji dwar id-deċiżjoni li għandha tingħata
għall-kawża quddiemu u dwar il-possibbiltà li jestendi għal setgħat ġudizzjarji
l-prinċipji stipulati mill-Qorti tal-Ġustizzja, fis-sentenzi ċċitati fil-punt
preċedenti, għal dak li jirrigwarda l-ksur tad-dritt Komunitarju mwettaq fleżerċizzju ta’ attività leġiżlattiva, it-Tribunale di Genova ddeċieda li jissospendi
l-proċeduri u li jagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin:
“1) Stat [Membru] għandu responsabbiltà mhux kuntrattwali fir-rigward ta’
individwi minħabba żbalji tal-qrati tiegħu fl-applikazzjoni jew fin-nuqqas
ta’ applikazzjoni tad-dritt Komunitarju u, b’mod partikolari, minħabba
n-nuqqas ta’ qorti ta’ l-aħħar istanza li tosserva l-obbligu tagħha li tagħmel
rinviju preliminari lill-Qorti tal-Ġustizzja, skond it-tielet paragrafu ta’
l-Artikolu 234 tat-Trattat?
2) Fil-każ li l-Istat Membru għandu jiġi kkunsidrat bħala responsabbli għalliżbalji tal-qrati tiegħu fl-applikazzjoni tad-dritt Komunitarju u, b’mod
partikolari, għan-nuqqas li jsir rinviju preliminari lill-Qorti tal-Ġustizzja
minn qorti ta’ l-aħħar istanza skond it-tielet paragrafu ta’ l-Artikolu 234
tat-Trattat, leġiżlazzjoni nazzjonali li tittratta l-qasam ta’ responsabbiltà ta’
l-Istat minħabba żbalji tal-qrati tipprekludi l-obbligu ta’ tali responsabbiltà –
u hija, għalhekk, inkompatibbli mal-prinċipji tad-dritt Komunitarju – meta:
– hija teskludi r-responsabbiltà marbuta ma’ l-interpretazzjoni ta’ regoli ta’
dritt u ma’ l-evalwazzjoni ta’ fatti u ta’ provi effettwata fil-kuntest ta’ kariga
ġudizzjarja,
– hija tillimita r-responsabbiltà ta’ l-Istat għall-każijiet biss ta’ frodi u ta’
nuqqas serju tal-qorti?”

21

Wara li ngħatat is-sentenza tat-30 ta’ Settembru 2003, Köbler (C-224/01, Ġabra
p. I-10239), ir-Reġistratur tal-Qorti tal-Ġustizzja bagħat kopja ta’ din is-sentenza
lill-qorti tar-rinviju u staqsiha jekk, fid-dawl tal-kontenut tagħha, hija xtaqitx
tkompli r-rinviju tagħha għal deċiżjoni preliminari.

22

Permezz ta’ ittra tat-13 ta’ Jannar 2004, li waslet fir-Reġistru tal-Qorti tal-Ġustizzja
fid-29 ta’ Jannar 2004, it-Tribunale di Genova, wara li sema’ l-partijiet fil-kawża
prinċipali, ikkunsidra li s-sentenza Köbler, iċċitata iktar ’il fuq, kienet tagħti tweġiba
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eżawrjenti għall-ewwel waħda miż-żewġ domandi li huwa kien staqsa, b’tali mod li
ma kienx iktar neċessarju li l-Qorti tal-Ġustizzja tiddeċiedi dwarha.
23

Min-naħa l-oħra, huwa kkunsidra li kien neċessarju li r-rinviju jitkompla fir-rigward
tat-tieni domanda sabiex il-Qorti tal-Ġustizzja tagħti deċiżjoni, “fid-dawl ukoll
tal-prinċipji stipulati […] fis-sentenza Köbler”, fuq jekk “leġiżlazzjoni nazzjonali
fil-qasam ta’ responsabbiltà ta’ l-Istat minħabba żbalji tal-qrati tipprekludix
l-obbligu ta’ din ir-responsabbiltà meta hija teskludi r-responsabbiltà marbuta
ma’ l-interpretazzjoni tar-regoli ta’ dritt u ma’ l-evalwazzjoni ta’ fatti u ta’ provi
effettwata fil-kuntest ta’ kariga ġudizzjarja, u tillimita r-responsabbiltà ta’ l-Istat
għall-każijiet biss ta’ frodi u ta’ nuqqas serju tal-qorti”.

Fuq id-domanda preliminari
24

Qabel kollox, għandu jiġi osservat li l-proċedura pendenti quddiem il-qorti tarrinviju għandha bħala għan li tiddetermina r-responsabbiltà ta’ l-Istat minħabba
deċiżjoni, li ma hijiex suġġetta għal appell, minn qorti suprema. Għaldaqstant,
id-domanda li l-qorti tar-rinviju ddeċidiet iżżomm għandha tiġi kkunsidrata
li tirreferi, essenzjalment, għall-kwistjoni ta’ jekk id-dritt Komunitarju u,
b’mod partikolari, il-prinċipji stipulati mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza
Köbler, iċċitata iktar ’il fuq, jipprekludux leġiżlazzjoni nazzjonali bħal dik filkawża prinċipali li, minn naħa, teskludi kull responsabbiltà ta’ l-Istat Membru
għad-danni kkawżati lill-individwi minn ksur tad-dritt Komunitarju li huwa
attribwit lil qorti nazzjonali ta’ l-aħħar istanza meta dan il-ksur jirriżulta
minn interpretazzjoni tar-regoli ta’ dritt jew minn evalwazzjoni tal-fatti u talprovi mwettqa minn dik il-qorti u li, min-naħa l-oħra, tillimita wkoll din irresponsabbiltà għall-każijiet biss ta’ frodi u ta’ nuqqas serju tal-qorti.

25

Kemm għal TDM u kemm għall-Kummissjoni, din id-domanda kjarament
għandha tingħata risposta affermattiva. Peress li l-evalwazzjoni tal-fatti u talprovi kif ukoll l-interpretazzjoni tar-regoli ta’ dritt huma inerenti għall-kariga
ġudizzjarja, l-esklużjoni, f ’tali każijiet, tar-responsabbiltà ta’ l-Istat għad-danni
kkawżati lill-individwi minħabba l-eżerċizzju ta’ tali kariga, ikollha l-effett,
fil-prattika, li teżenta lill-Istat minn kull responsabbiltà għall-ksur tad-dritt
Komunitarju li huwa attribwit lill-qrati.

26

Barra minn hekk, għal dak li jirrigwarda l-limitazzjoni ta’ din ir-responsabbiltà
għall-każijiet biss ta’ frodi u ta’ nuqqas serju tal-qorti, din ukoll hija ta’ natura
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li twassal għal eżenzjoni fil-fatt ta’ kull responsabbiltà ta’ l-Istat peress li,
minn naħa, il-kunċett stess ta’ “nuqqas gravi” ma jiġix ikkunsidrat mill-qorti li
għandha tiddeċiedi dwar talba għad-danni kkawżati minn deċiżjoni ġudizzjarja,
iżda huwa stabbilit strettament mil-leġiżlatur nazzjonali li jelenka minn qabel –
u b’mod restrittiv – il-każijiet li jikkostitwixxu nuqqas gravi.
27

Skond TDM, min-naħa l-oħra, mill-esperjenza miksuba fl-Italja flimplementazzjoni tal-Liġi Nru 117/88 jirriżulta li l-qrati ta’ dan l-Istat u, b’mod
partikolari, il-Corte suprema di cassazione, jinterpretaw din il-liġi kif ukoll ilkunċetti ta’ “nuqqas gravi” u “negliġenza li ma hijiex skużabbli” b’mod ristrett
ħafna. Dawn il-kunċetti huma interpretati minn dik il-qorti bħala “ksur manifest,
gravi u fuq skala kbira ta’ dritt” jew meta dan il-ksur jingħata interpretazzjoni
“li tmur kontra kull kriterju ta’ loġika”, li jwassal, fil-prattika, għaċ-ċaħda kważi
sistematika ta’ l-ilmenti mressqa kontra l-Istat Taljan.

28

Min-naħa l-oħra, skond il-Gvern Taljan, sostnut, fuq dan il-punt, mill-Irlanda
u mir-Renju Unit, leġiżlazzjoni nazzjonali bħal dik fil-kawża prinċipali hija
perfettament konformi mal-prinċipji stess tad-dritt Komunitarju peress li hija
toħloq bilanċ ġust bejn, minn naħa, in-neċessità li tinżamm l-indipendenza
tal-qrati kif ukoll ir-rekwiżiti essenzjali taċ-ċertezza legali, u min-naħa l-oħra,
l-għoti ta’ protezzjoni ġudizzjarja effettiva lill-individwi fl-iktar każijiet flagranti
ta’ ksur tad-dritt Komunitarju li jiġu attribwiti lill-qrati.

29

Minn din il-perspettiva, ir-responsabbiltà ta’ l-Istati Membri, jekk din tiġi aċċettata,
għad-danni li jirriżultaw minn tali ksur għandha għalhekk tiġi llimitata biss għal
każijiet li jinvolvu ksur suffiċjentement serju tad-dritt Komunitarju. Madankollu,
ma jistax ikun hemm tali responsabbiltà meta qorti nazzjonali ddeċidiet kawża
abbażi ta’ interpretazzjoni ta’ l-artikoli tat-Trattat, liema interpretazzjoni hija
riflessa b’mod ċar mill-motivazzjoni mogħtija mill-qorti.

30

F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li, fis-sentenza Köbler, iċċitata iktar ’il fuq,
mogħtija wara d-data li fiha l-qorti tar-rinviju għamlet id-domanda preliminari
lill-Qorti tal-Ġustizzja, din ta’ l-aħħar fakkret li l-prinċipju li Stat Membru
għandu l-obbligu jagħti kumpens għad-danni kkawżati lill-individwi minn ksur
tad-dritt Komunitarju li huwa attribwit lilu japplika f ’kull każ ta’ ksur tad-dritt
Komunitarju, tkun xi tkun l-awtorità ta’ dak l-Istat Membru li l-azzjoni jew
l-ommissjoni tagħha jkunu kkawżaw il-ksur (ara l-punt 31 ta’ din is-sentenza).
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31

F’dan ir-rigward, billi bbażat ruħha b’mod partikolari fuq ir-rwol essenzjali
li għandhom il-qrati fil-protezzjoni tad-drittijiet li minnhom l-individwi
jibbenefikaw permezz tar-regoli Komunitarji u fuq iċ-ċirkustanza li qorti ta’
l-aħħar istanza tikkostitwixxi, b’definizzjoni, l-aħħar istanza li quddiemha
huma jistgħu jiddefendu d-drittijiet mogħtija lilhom mid-dritt Komunitarju,
il-Qorti tal-Ġustizzja waslet għall-konklużjoni li l-protezzjoni ta’ dawn iddrittijiet tiddgħajjef – u l-effikaċja sħiħa tar-regoli Komunitarji li jikkonferixxu
tali drittijiet titqiegħed f ’dubju – jekk jiġi eskluż li l-individwi jistgħu, taħt ċerti
kundizzjonijiet, jiksbu kumpens għad-danni kkawżati lilhom minn ksur taddritt Komunitarju li huwa attribwit lil deċiżjoni ta’ qorti nazzjonali ta’ l-aħħar
istanza (ara s-sentenza Köbler, iċċitata iktar ’il fuq, punti 33 sa 36).

32

Għal dak li jirrigwarda l-ispeċifiċità tal-kariga ġudizzjarja kif ukoll ir-rekwiżiti
leġittimi taċ-ċertezza legali, ir-responsabbiltà ta’ l-Istat f ’każ simili ċertament
ma hijiex illimitata. Kif sostniet il-Qorti tal-Ġustizzja, din ir-responsabbiltà
ma tirriżultax ħlief fil-każ eċċezzjonali fejn qorti nazzjonali ta’ l-aħħar istanza
tkun kisret b’mod manifest id-dritt applikabbli. Sabiex jiġi ddeterminat jekk
din il-kundizzjoni hijiex issodisfatta, il-qorti nazzjonali li trid tiddeċiedi dwar
talba għad-danni għandha, f ’dan ir-rigward, tieħu in kunsiderazzjoni l-elementi
li jikkaratterizzaw is-sitwazzjoni quddiemha u, b’mod partikolari, il-grad ta’
ċarezza u preċiżjoni tar-regola li ma ġietx osservata, in-natura volontarja talksur, in-natura skużabbli jew le ta’ l-iżball ta’ liġi, il-pożizzjoni li ttieħdet, meta
applikabbli, mill-istituzzjoni Komunitarja, kif ukoll in-nuqqas ta’ eżekuzzjoni,
mill-qorti in kwistjoni, ta’ l-obbligu tagħha li titlob deċiżjoni preliminari skond
it-tielet paragrafu ta’ l-Artikolu 234 KE (sentenza Köbler, iċċitata iktar ’il fuq,
punti 53 sa 55).

33

Bl-istess mod, kunsiderazzjonijiet simili marbuta man-neċessità li tiġi żgurata
fir-rigward ta’ l-individwi protezzjoni ġudizzjarja effettiva tad-drittijiet mogħtija
lilhom mid-dritt Komunitarju jipprekludu sitwazzjoni fejn ir-responsabbiltà
ta’ Stat ma tistax tirriżulta minħabba l-fatt biss li jirriżulta ksur tad-dritt
Komunitarju, li huwa attribwit lil qorti nazzjonali ta’ l-aħħar istanza, millinterpretazzjoni tar-regoli ta’ dritt imwettqa min dik il-qorti.

34

Minn naħa, l-interpretazzjoni tar-regoli ta’ dritt tifforma parti mill-essenza stess
tal-kariga ġudizzjarja peress li, ikun xi jkun il-qasam ta’ l-attività kkunsidrata,
il-qorti, ikkonfrontata b’argumenti differenti jew kunfliġġenti, għandha
normalment tinterpreta d-dispożizzjonijiet legali rilevanti – nazzjonali u/jew
Komunitarji – sabiex tirriżolvi l-kwistjoni quddiemha.
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35

Min-naħa l-oħra, ma jistax jiġi eskluż li ksur manifest tad-dritt Komunitarju
applikabbli jitwettaq preċiżament fl-eżerċizzju ta’ tali attività interpretattiva,
jekk il-qorti tagħti, per eżempju, lil regola ta’ dritt sostantiv jew proċedurali
Komunitarju, sinjifikat evidentement żbaljat, b’mod partikolari fid-dawl talġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja f ’dan il-qasam (ara, f ’dan
ir-rigward, is-sentenza Köbler, iċċitata iktar ’il fuq, punt 56), jew jekk hija
tinterpreta d-dritt nazzjonali b’tali mod li fil-prattika twassal għal ksur tad-dritt
Komunitarju applikabbli.

36

Kif osserva l-Avukat Ġenerali fil-punt 52 tal-konklużjonijiet tiegħu, jekk tiġi
eskluża, f ’ċirkustanzi simili, kull responsabbiltà ta’ l-Istat minħabba l-fatt li
l-ksur tad-dritt Komunitarju jirriżulta minn eżerċizzju ta’ interpretazzjoni ta’
regoli ta’ dritt effettwat minn qorti jfisser li tkun qed titneħħa s-sustanza stess
tal-prinċipju stabbilit mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza Köbler, iċċitata iktar
’il fuq. Din il-konstatazzjoni tapplika, iktar u iktar, għall-qrati ta’ l-aħħar istanza,
li għandhom l-obbligu jiżguraw li, fuq livell nazzjonali, tingħata interpretazzjoni
uniformi tar-regoli tad-dritt.

37

Wieħed għandu jasal għal konklużjoni simili għal dak li jirrigwarda leġiżlazzjoni
li teskludi, b’mod ġenerali, kull responsabbiltà ta’ l-Istat meta l-ksur, li huwa
attribwit lil qorti ta’ dan l-Istat, jirriżulta minn evalwazzjoni tal-fatti u tal-provi.

38

Minn naħa, tali evalwazzjoni tikkostitwixxi, l-istess bħall-interpretazzjoni
tar-regoli ta’ dritt, parti oħra essenzjali tal-kariga ġudizzjarja peress li,
indipendentement mill-interpretazzjoni adottata mill-qorti nazzjonali li
quddiemha tinsab kawża speċifika, l-applikazzjoni ta’ l-imsemmija regoli għallkawża in kwistjoni tiddependi ħafna drabi mill-evalwazzjoni li tkun wettqet ilqorti fir-rigward tal-fatti tal-kawża kif ukoll fir-rigward tal-valur u r-rilevanza
tal-provi ppreżentati għal dan l-iskop mill-partijiet fil-kawża.

39

Min-naħa l-oħra, tali evalwazzjoni – li ħafna drabi titlob analiżijiet kumplessi –
tista’ twassal ukoll, f ’ċerti każijiet, għal ksur manifest tad-dritt applikabbli, kemm
jekk din l-evalwazzjoni titwettaq fil-kuntest ta’ l-applikazzjoni ta’ regoli speċifiċi
li għandhom x’jaqsmu ma’ l-oneru tal-prova, mal-valur ta’ dawn il-provi jew ma’
l-ammissibbiltà tal-mod kif tingħata prova, jew fil-kuntest ta’ l-applikazzjoni ta’
regoli li jirrikjedu klassifikazzjoni ġuridika tal-fatti.
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40

F’dawn iċ-ċirkustanzi, jekk tiġi eskluża kull possibbiltà ta’ responsabbiltà ta’
l-Istat minħabba l-fatt li l-ksur allegatament imwettaq mill-qorti jirrigwarda
l-evalwazzjoni mwettqa minnha tal-fatti jew tal-provi, il-prinċipju stabbilit fissentenza Köbler, iċċitata iktar ’il fuq, għal dak li jikkonċerna l-ksur manifest taddritt Komunitarju li huwa attribwit lill-qrati nazzjonali ta’ l-aħħar istanza, jerġa’
ma jkollu ebda rilevanza.

41

Kif sostna l-Avukat Ġenerali fil-punti 87 sa 89 tal-konklużjonijiet tiegħu, dan
huwa l-każ, b’mod partikolari, fil-qasam ta’ l-għajnuna mill-Istat. Jekk tiġi eskluża
kull possibbiltà ta’ responsabbiltà ta’ l-Istat minħabba l-fatt li l-ksur tad-dritt
Komunitarju mwettaq minn qorti nazzjonali jirriżulta minn evalwazzjoni talfatti, ikun hemm ir-riskju li dan iwassal li l-garanziji proċedurali disponibbli għallindividwi jiddgħajfu, u dan sa fejn il-protezzjoni tad-drittijiet mogħtija lilhom
mid-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattat tkun tiddependi, fil-parti l-kbira, minn
operazzjonijiet suċċessivi ta’ klassifikazzjoni ġuridika tal-fatti. Fil-każ fejn irresponsabbiltà ta’ l-Istat tiġi eskluża, b’mod assolut, minħabba evalwazzjonijiet
tal-fatti minn qorti, dawn l-individwi ma jibbenefikaw minn ebda protezzjoni
ġudizzjarja jekk qorti nazzjonali ta’ l-aħħar istanza tagħmel żball manifest filkontroll ta’ l-operazzjonijiet imsemmija iktar ’il fuq ta’ klassifikazzjoni ġuridika
tal-fatti.

42

Fl-aħħar nett, għal dak li jirrigwarda l-limitazzjoni tar-responsabbiltà ta’ l-Istat
għall-każijiet biss ta’ frodi u ta’ nuqqas serju tal-qorti, għandu jitfakkar, kif ġie
osservat fil-punt 32 ta’ din is-sentenza, li l-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet, fissentenza Köbler, iċċitata iktar ’il fuq, li r-responsabbiltà ta’ Stat għad-danni
kkawżati lill-individwi minn ksur tad-dritt Komunitarju li huwa attribwit lillqorti nazzjonali ta’ l-aħħar istanza ma tirriżultax ħlief fil-każ eċċezzjonali fejn
dik il-qorti tkun kisret b’mod manifest id-dritt applikabbli.

43

Dan il-ksur manifest għandu jiġi evalwat, b’mod partikolari, fir-rigward ta’
ċertu numru ta’ kriterji bħall-grad ta’ ċarezza u preċiżjoni tar-regola li ma ġietx
osservata, in-natura skużabbli jew le ta’ l-iżball ta’ liġi li twettaq, jew in-nuqqas
ta’ eżekuzzjoni, mill-qorti in kwistjoni, ta’ l-obbligu tagħha li titlob deċiżjoni
preliminari skond it-tielet paragrafu ta’ l-Artikolu 234 KE, u huwa preżunt f’kull
każ meta d-deċiżjoni kkonċernata tikser b’mod ċar il-ġurisprudenza tal-Qorti talĠustizzja f’dan il-qasam (sentenza Köbler, iċċitata iktar ’il fuq, punti 53 sa 56).

44

Għaldaqstant, għalkemm ma jistax jiġi eskluż li d-dritt nazzjonali jiddefinixxi l-kriterji
dwar it-tip u l-grad tal-ksur li għandhom jiġu ssodisfatti sabiex Stat ikun jista’ jinsab
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responsabbli għal ksur tad-dritt Komunitarju li huwa attribwit lil qorti nazzjonali ta’
l-aħħar istanza, dawn il-kriterji ma jistgħux, f’ebda każ, jimponu rekwiżiti iktar stretti
minn dawk li jirriżultaw mill-kundizzjoni ta’ ksur manifest tad-dritt applikabbli, kif
stabbilit fil-punti 53 sa 56 tas-sentenza Köbler, iċċitata iktar ’il fuq.
45

Għalhekk, ikun hemm dritt għal kumpens jekk din l-aħħar kundizzjoni tiġi
ssodisfatta, malli jiġi stabbilit li r-regola ta’ dritt li ma ġietx osservata għandha
bħala għan li tikkonferixxi drittijiet lill-individwi u li teżisti rabta kawżali diretta
bejn il-ksur manifest invokat u d-dannu li sofriet il-persuna kkonċernata (ara
b’mod partikolari, f ’dan ir-rigward, is-sentenzi ċċitati iktar ’il fuq Francovich et,
punt 40; Brasserie du Pêcheur u Factortame, punt 51, kif ukoll Köbler, punt 51).
Kif jirriżulta, b’mod partikolari, mill-punt 57 tas-sentenza Köbler, iċċitata iktar
’il fuq, dawn it-tliet kundizzjonijiet huma neċessarji u biżżejjed sabiex persuna
tingħata d-dritt li tikseb kumpens, għalkemm dan ma jfissirx li Stat jista’ jinsab
responsabbli taħt kundizzjonijiet inqas stretti abbażi tad-dritt nazzjonali.

46

Għaldaqstant, fid-dawl taċ-ċirkustanzi kollha li ssemmew, ir-risposta li għandha
tingħata għad-domanda magħmula mill-qorti tar-rinviju, kif ifformulata millġdid permezz ta’ l-ittra tagħha tat-13 ta’ Jannar 2004, hija li d-dritt Komunitarju
jipprekludi leġiżlazzjoni nazzjonali li teskludi, b’mod ġenerali, ir-responsabbiltà
ta’ l-Istat Membru għad-danni kkawżati lill-individwi minn ksur tad-dritt
Komunitarju li huwa attribwit lil qorti ta’ l-aħħar istanza minħabba l-fatt li dan
il-ksur in kwistjoni jirriżulta minn interpretazzjoni tar-regoli ta’ dritt jew minn
evalwazzjoni tal-fatti u tal-provi mwettqa minn dik il-qorti. Id-dritt Komunitarju
jipprekludi wkoll leġiżlazzjoni nazzjonali li tillimita din ir-responsabbiltà għallkażijiet biss ta’ frodi u ta’ nuqqas serju tal-qorti, jekk tali limitazzjoni teskludi
r-responsabbiltà ta’ l-Istat Membru kkonċernat f ’każijiet oħrajn fejn jitwettaq
ksur manifest tad-dritt Komunitarju, kif stipulat fil-punti 53 sa 56 tas-sentenza
Köbler, iċċitata iktar ’il fuq.

Fuq l-ispejjeż
47
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Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali,
in-natura ta’ kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija dik il-qorti li
għandha tiddeċiedi dwar l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjoni ta’
l-osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, barra dawk ta’ l-imsemmija partijiet,
ma jistgħux jitħallsu lura.
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Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) taqta’ u tiddeċiedi:
Id-dritt Komunitarju jipprekludi leġiżlazzjoni nazzjonali li teskludi, b’mod
ġenerali, ir-responsabbiltà ta’ l-Istat Membru għad-danni kkawżati lill-individwi
minn ksur tad-dritt Komunitarju li huwa attribwit lil qorti ta’ l-aħħar istanza
minħabba l-fatt li dan il-ksur in kwistjoni jirriżulta minn interpretazzjoni tarregoli ta’ dritt jew minn evalwazzjoni tal-fatti u tal-provi mwettqa minn dik
il-qorti.
Id-dritt Komunitarju jipprekludi wkoll leġiżlazzjoni nazzjonali li tillimita din irresponsabbiltà għall-każijiet biss ta’ frodi u ta’ nuqqas serju tal-qorti, jekk tali
limitazzjoni teskludi r-responsabbiltà ta’ l-Istat Membru kkonċernat f’każijiet
oħrajn fejn jitwettaq ksur manifest tad-dritt Komunitarju, kif stipulat fil-punti
53 sa 56 tas-sentenza tat-30 ta’ Settembru 2003, Köbler (C-224/01).
Skouris
Schiemann
Silva de Lapuerta

JannTimmermans
Makarczyk
Lenaerts

Cunha Rodrigues
Kūris

JuhászLõhmus
Mogħtija f ’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fit-13 ta’ Ġunju 2006.
R. Grass
V. Skouris
ReġistraturPresident
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SENTENZA TAL-QORTI TAL-PRIM’ISTANZA
18 ta’ Settembru 1992 (*)
“Kompetizzjoni – Obbligi tal-Kummissjoni meta jkollha lment quddiemha”
Fil-Kawża T-24/90,
Automec srl, kumpannija rregolata taħt id-dritt Taljan, li għandha s-sede tagħha
f ’Lacenigo di Villorba (l-Italja), irrappreżentata minn Giuseppe Celona, membru
ta’ l-avukatura ta’ Milano, u Piero A. M. Ferrari, membru ta’ l-avukatura ta’ Ruma,
b’indirizz għan-notifika fil-Lussemburgu, fl-uffiċċju ta’ Georges Margue, 20 Rue
Philippe II,
rikorrenti,
vs
Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, irrappreżentata minn Enrico
Traversa, membru tas-Servizz Legali tagħha, bħala aġent, b’indirizz għan-notifika
fil-Lussemburgu, fl-uffiċċju ta’ Roberto Hayder, membru tas-Servizz Legali, Centre
Wagner, Kirchberg,
konvenuta,
li għandha bħala suġġett l-annullament tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Frar
1990, li tiċhad it-talba tar-rikorrenti skond l-Artikolu 3(2) tar-Regolament tal-Kunsill
Nru 17, tas-6 ta’ Frar 1962, l-Ewwel Regolament li jimplementa l-Artikoli 85 u 86 tatTrattat KEE (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 8, Vol. 1, p. 3), dwar l-aġir talkumpanniji BMW AG u BMW Italia SpA,

(*) Lingwa tal-kawża: it-Taljan.
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IL-QORTI TAL-PRIM’ISTANZA
TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,
komposta minn J. L. Cruz Vilaça, President, H. Kirschner, B. Vesterdorf, R. GarcíaValdecasas u K. Lenaerts, Presidenti ta’ Awla, D. Barrington, A. Saggio, C. Yeraris,
R. Schintgen, C. P. Briët u J. Biancarelli, Imħallfin,
Avukat Ġenerali: D. A. O. Edward,
Reġistratur: H. Jung,
wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara l-proċedura orali tat-22 ta’ Ottubru 1991,
wara li l-Avukat Ġenerali ppreżenta l-konklużjonijiet tiegħu fl-10 ta’ Marzu 1992,
tagħti l-preżenti
Sentenza
Il-fatti li wasslu għall-kawża
1

Ir-rikorrenti hija kumpannija privata b’responsabbiltà limitata rregolata taħt
id-dritt Taljan li għandha s-sede tagħha f ’Lancenigo di Villorba (provinċja ta’
Treviso). Fl-1960, hija daħlet f ’kuntratt ta’ konċessjoni ma’ BMW Italia Spa (iktar
’il quddiem “BMW Italia”) għad-distribuzzjoni ta’ karozzi BMW fil-belt u filprovinċja ta’ Treviso.

2

B’ittra ta’ l-20 ta’ Mejju 1983, BMW Italia informat lir-rikorrenti bl-intenzjoni
tagħha li ma ġġeddidx dan il-kuntratt, li kien ser jiskadi fil-31 ta’ Diċembru 1984.

3

Ir-rikorrenti għalhekk ressqet rikors quddiem it-Tribunale di Milano, li fih talbet
li BMW Italia għandha tkompli tonora r-rabta kuntrattwali. Billi l-qorti ċaħdet
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din it-talba, ir-rikorrenti appellat quddiem il-Corte d’Appello di Milano. BMW
Italia, min-naħa tagħha, talbet lill-President tat-Tribunal ta’ Treviso joħroġ
mandat ta’ sekwestru tal-ħażniet kollha ta’ Automec li għandhom fuqhom ittrade mark BMW. Din it-talba ġiet miċħuda.
4

Waqt li l-kawża kienet għadha qed tinstema’ quddiem il-Corte d’appello di
Milano, ir-rikorrenti ressqet talba lill-Kummissjoni, fil-25 ta’ Jannar 1988, skond
l-Artikolu 3(2) tar-Regolament tal-Kunsill Nru 17, tas-6 ta’ Frar 1962, l-Ewwel
Regolament li jimplementa l-Artikoli 85 u 86 tat-Trattat KE (ĠU Edizzjoni
Speċjali bil-Malti, Kapitolu 8, Vol. 1, p. 3, iktar ’il quddiem ir-“Regolament
Nru 17”).

5

F’din it-talba, wara li ddeskriviet l-iżvolġiment u s-sustanza tar-relazzjoni
kuntrattwali tagħha ma’ BMW Italia u spjegat il-qofol tal-kawżi bejnha u BMW
Italia quddiem il-qorti nazzjonali, ir-rikorrenti sostniet li l-aġir ta’ BMW Italia
u tal-kumpannija parent Ġermaniża, BMW AG, kien jikkostitwixxi ksur ta’
l-Artikolu 85 tat-Trattat KEE. Ir-rikorrenti allegat li BMW Italia ma kellhiex iddritt li tirrifjutalha d-distribuzzjoni ta’ vetturi u spare parts BMW jew li żżommha
milli tuża t-trade marks ta’ BMW, billi qieset li s-sistema ta’ distribuzzjoni ta’
BMW, approvata għar-Repubblika Federali tal-Ġermanja bid-Deċiżjoni talKummissjoni 75/73/KEE, tat-13 ta’ Diċembru 1974, dwar proċedura skond
l-Artikolu 85 tat-Trattat KEE (ĠU 1975, L 29, p. 1, iktar ’il quddiem id-“Deċiżjoni
tat-13 ta’ Diċembru 1974”), kienet sistema ta’ distribuzzjoni selettiva, u li hija
kienet tissodisfa l-kriterji kwalitattivi meħtieġa. Fuq il-bażi tas-sentenza talQorti tal-Ġustizzja tat-22 ta’ Ottubru 1986, Metro vs Il-Kummissjoni (75/84,
Ġabra p. 3021, 3091), ir-rikorrenti kienet tal-fehma li BMW Italia kienet marbuta
li tawtorizzaha bħala distributur.

6

Ir-rikorrenti għalhekk kienet tal-fehma li BMW kellha:
– taċċetta l-ordnijiet għal vetturi u spare parts mitluba mir-rikorrenti, bilprezzijiet u l-kundizzjonijiet applikabbli għar-rivendituri tal-karozzi;
– tawtorizza lir-rikorrenti tuża t-trade marks ta’ BMW sa fejn huwa neċessarju
għall-informazzjoni normali tal-pubbliku u skond il-prattika normali fissettur tal-karozzi.

7
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Ir-rikorrenti għalhekk talbet il-Kummissjoni tieħu deċiżjoni li fiha tordna li
BMW Italia u BMW AG iġibu fi tmiem il-ksur allegat u jikkonformaw ruħhom
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ma’ l-miżuri indikati iktar ’il fuq kif ukoll ma’ kull miżura oħra li l-Kummissjoni
tista’ tqis neċessarja jew xierqa.
8

B’ittra ta’ l-1 ta’ Settembru 1988, ir-rikorrenti lmentat dwar azzjoni reċenti
meħuda minn BMW fil-konfront tal-konċessjonarji Taljani tagħha bil-ħsieb li
żżommhom milli jbiegħu vetturi lil distributuri potenzjali taħt piena li jitilfu
l-kommissjoni tagħhom. Ir-rikorrenti żiedet li kienet qed tiġi bbojkottjata
minn BMW u li kien sar impossibbli tixtri vetturi minn konċessjonarji Taljani
u barranin ta’ BMW, minkejja li l-vetturi kienu disponibbli. Bħala konsegwenza,
ir-rikorrenti ma setgħatx tissodisfa diversi ordnijiet li kienet irċeviet.

9

Fit-30 ta’ Novembru 1988, il-Kummissjoni bagħtet ittra rreġistrata lir-rikorrenti,
iffirmata minn direttur fid-Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni (“DG IV”),
li biha informat lir-rikorrenti, l-ewwel nett, li l-Kummissjoni qieset li ma kellhiex
il-kompetenza li tilqa’ t-talba tagħha abbażi ta’ l-informazzjoni li hija kienet tatha.
F’dan ir-rigward, l-ittra ppreċiżat li, għalkemm ċirkustanzi bħal dawn jistgħu
jittieħdu in kunsiderazzjoni mill-qorti nazzjonali f ’kawża għad-danni minħabba
telf li r-rikorrenti kienet tqis li tkun ġarrbet, il-Kummissjoni ma setgħetx
tinvokahom biex iġġiegħel lil BMW terġa tibda l-kunsinni tagħha lir-rikorrenti.
It-tieni nett, fl-ittra nġibdet l-attenzjoni tar-rikorrenti għar-Regolament (KEE)
Nru 123/85, tat-12 ta’ Diċembru 1984, dwar l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 85(3)
tat-Trattat KEE għal ċerti kategoriji ta’ ftehim ta’ distribuzzjoni u ta’ manutenzjoni
wara l-bejgħ ta’ karozzi (ĠU 1985 L 15, p.16, iktar ’il quddiem ir-“Regolament
Nru 123/85”), li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Lulju 1985. Il-Kummissjoni żiedet li “varji
produtturi Ewropej ta’ karozzi jidhru li emendaw il-kuntratti ta’ distribuzzjoni
rispettivi tagħhom biex dawn ikunu konformi mar-Regolament. Ma kien hemm
xejn fl-informazzjoni disponibbli li juri li BMW Italia ma ħaditx min-naħa
tagħha l-passi meħtieġa biex tiżgura li n-netwerk tagħha stess ta’ distribuzzjoni
josserva r-regoli Komunitarji msemmija iktar ’il fuq dwar il-kompetizzjoni”.

10

Fis-17 ta’ Frar 1989, ir-rikorrenti ppreżentat rikors għall-annullament ta’ din
l-ittra (Kawża T-64/89).

11

Fis-26 ta’ Lulju 1989, il-Kummissjoni bagħtet lir-rikorrenti ittra rreġistrata oħra,
iffirmata din id-darba mid-Direttur Ġenerali għall-Kompetizzjoni. Wara li spjegat
li l-ittra tat-30 ta’ Novembru 1988 ma kinitx tikkostitwixxi teħid ta’ pożizzjoni
definittiva min-naħa tagħha, il-Kummissjoni informat formalment lir-rikorrenti li
ma kinitx bi ħsiebha twieġeb b’mod favorevoli għat-talba tagħha tal-25 ta’ Jannar
1988. Ir-raġuni mogħtija mill-Kummissjoni kienet li, skond l-Artikolu 85 tat-Trattat
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KEE, ma kellhiex is-setgħat meħtieġa biex tikkonstata li t-tmiem tal-kuntratt ta’
konċessjoni ma kellu ebda effett legali jew biex tordna li titkompla r-relazzjoni
kuntrattwali bejn il-partijiet fil-forma ta’ kuntratt standard użat attwalment minn
BMW Italia fir-relazzjoni tagħha mal-konċessjonarji tagħha. Il-Kummissjoni
żiedet li, fil-każ li l-kuntratt ta’ konċessjoni użat minn BMW kien imur kontra
l-Artikolu 85(1) tat-Trattat, hija setgħet l-iktar l-iktar tikkonstata biss li kien hemm
ksur u, bħala riżultat, in-nullità tal-kuntratt. Barra minn hekk, hija osservat li
parti kontraenti ma għandha ebda dritt li żżomm lill-parti l-oħra milli tirrexxindi
l-kuntratti normalment b’osservanza tat-terminu ta’ preavviż previst fih, kif fil-fatt
kien sar f’dan il-każ. Peress li din l-informazzjoni ngħatat “skond u għall-finijiet” ta’
l-Artikolu 6 tar-Regolament tal-Kummissjoni Nru 99/63/KEE, tal-25 ta’ Lulju 1963,
dwar is-smigħ previst fl-Artikolu 19(1) u (2) tar-Regolament tal-Kunsill Nru 17 (ĠU
127, p. 2268, iktar ’il quddiem ir-“Regolament Nru 99/63”), il-Kummissjoni talbet
lir-rikorrenti tibgħat l-osservazzjonijiet tagħha f’terminu ta’ xahrejn.
12
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Ir-rikorrenti wieġbet għal din it-talba b’ittra ta’ l-4 ta’ Ottubru 1989, li fiha affermat
li fl-ilment tagħha kienet sempliċement invokat id-dritt li tkun parti mis-sistema
ta’ distribuzzjoni selettiva li qalet li kienet twaqqfet minn BMW, u mhux iżżamma tal-kuntratt ta’ konċessjoni preċedenti. Hija ġibdet l-attenzjoni għall-fatt
li r-rappreżentanti tagħha kienu semmew li kien hemm kawża pendenti quddiem
il-qrati Taljani li tirrigwarda kwistjonijiet relatati ma’ dan il-kuntratt. Fir-rigward,
min-naħa l-oħra, tad-dritt tagħha li tieħu sehem fis-sistema ta’ distribuzzjoni, huma
kienu wrew li dan id-dritt ma kienx jirriżulta mill-kuntratt iżda minn “numru bla
qies ta’ prinċipji li regolarment kienu ġew ikkonfermati mill-Kummissjoni u millQorti tal-Ġustizzja fil-qasam tad-distribuzzjoni selettiva”, peress li r-rikorrenti
kienet ipprovat matul perijodu ta’ ħamsa u għoxrin sena li hija kienet tissodisfa
r-rekwiżiti ta’ BMW. Ir-rikorrenti kompliet issostni li, fl-ittra tagħha tat-30 ta’
Novembru 1988, il-Kummissjoni, billi kienet invokat l-assenza ta’ indikazzjonijiet
li jippermettu li jiġi preżunt li s-sistema ta’ distribuzzjoni ta’ BMW ma kinitx
kompatibbli mar-Regolament Nru 123/85 dwar eżenzjonijiet ġenerali, kienet tat lil
BMW il-benefiċċju ta’ preżunzjoni irregolari ta’ innoċenza fid-dawl tal-provi dwar
l-aġir ta’ BMW li hija kienet ipproduċiet. Barra minn hekk, ir-rikorrenti kienet
mistagħġba kif il-Kummissjoni kienet iddikjarat li ma kellhiex il-kompetenza li
tordna l-istabbiliment mill-ġdid tar-rabtiet kuntrattwali bejn ir-rikorrenti u BMW,
filwaqt li hija qatt ma kienet talbet li jsir dan. Ir-rikorrenti invokat “id-dritt tagħha
li ssirilha fornitura mill-ġdid tal-prodotti BMW, mhux fuq bażi ta’ konċessjoni
esklużiva, iżda bħala distributur li jissodisfa r-rekwiżiti kollha meħtieġa biex
jintġħażel bħala membru tan-netwerk ta’ distributuri”. Hija għalhekk oġġezzjonat li
l-Kummissjoni tat lit-talba tagħha tifsira li din ma kellhiex.
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13

Fit-28 ta’ Frar 1990, il-membru tal-Kummissjoni responsabbli għall-kompetizzjoni
bagħat ittra lir-rikorrenti f’isem il-Kummissjoni li kienet tgħid dan li ġej:
“Nirreferi għat-talba li inti ressaqt quddiem il-Kummissjoni fil-25 ta’ Jannar
1988 skond l-Artikolu 3(2) tar-Regolament tal-Kunsill Nru 17 kontra BMW
Italia, li tirreferi għal ksur allegat ta’ l-Artikolu 85(1) tat-Trattat KEE minn din
il-kumpannija.
Il-Kummissjoni eżaminat il-punti ta’ fatt u ta’ liġi esposti minnek fl-ilment
tiegħek u tagħtek l-opportunità tibgħat l-osservazzjonijiet tiegħek li jirrigwardaw
l-intenzjoni tal-Kummissjoni li ma tiħux azzjoni fir-rigward ta’ l-ilment imsemmi.
Inti ġejt mgħarrfa b’din l-intenzjoni b’ittra preliminari tat-30 ta’ Novembru 1988
u suċċessivament b’‘Ittra skond l-Artikolu 6’ tas-26 ta’ Lulju 1989.
Fit-tweġiba tiegħek ta’ l-4 ta’ Ottubru 1989 ma indikajt ebda fatti ġodda u ma
ressaqt ebda argumenti jew referenzi legali ġodda in sostenn tat-talba tiegħek.
Għalhekk il-Kummissjoni ma tara ebda raġuni biex tibdel il-fehma tagħha li
tiċħad it-talba għal intervent għar-raġunijiet li ġejjin.
1. L-ewwel nett, b’riferiment għall-ewwel talba magħmula fl-ilment tiegħek
(l-ewwel u t-tieni inċiż tal-paragrafu 2 tal-paġna 7: li tordna lil BMW tikkunsinna
lil Automec karozzi u spare parts u li tawtorizza lil Automec tuża t-trade mark
BMW), il-Kummissjoni hija tal-fehma li, skond l-Artikolu 85(1), ma għandha
l-ebda setgħa li tordna lil xi produttur tal-karozzi jikkunsinna, fiċ-ċirkustanzi
ta’ dan il-każ, il-prodotti tiegħu stess, anki jekk jiġi pprovat li s-sistema ta’
distribuzzjoni tal-produttur imsemmi, bħal BMW Italia, ma hijiex kompatibbli
ma’ l-Artikolu 85(1). Barra minn hekk, Automec ma pproduċiet l-ebda prova ta’
l-eżistenza ta’ xi pożizzjoni dominanti li minnha kienet tgawdi BMW Italia jew
ta’ xi abbuż minn din il-pożizzjoni dominanti bi ksur ta’ l-Artikolu 86 tat-Trattat;
huwa biss abbażi ta’ dan l-artikolu li l-Kummissjoni tkun tista’, jekk tqis li huwa
xieraq, titlob lill-BMW Italia tidħol f’kuntratt ma’ Automec.
2. Fir-rigward tat-tieni talba ta’ Automec (paragrafu 3 tal-paġna 7 ta’ l-ilment:
li ġġib fi tmiem il-ksur li Automec tallega kontra BMW Italia), il-Kummissjoni
tikkonstata li Automec diġà ressqet quddiem il-qrati Taljani, kemm fl-ewwel
istanza kif ukoll fl-appell, il-kawża bejnha u BMW Italia li għandha bħala suġġett
ir-rexissjoni tal-kuntratt ta’ konċessjoni li qabel kien jorbot liż-żewġ kumpanniji.
Ma hemm xejn, sa fejn tista’ tara l-Kummissjoni, li jwaqqaf lil Automec milli
tressaq quddiem l-istess qorti nazzjonali l-kwistjoni tal-konformità tas-sistema
eżistenti ta’ distribuzzjoni ta’ BMW Italia ma’ l-Artikolu 85. Jidher li huwa iktar
sempliċi tressaq din il-kwistjoni quddiem il-qorti nazzjonali peress li l-qorti diġà
mgħarrfa bir-relazzjoni kuntrattwali stabbilita bejn BMW Italia u d-distributuri
tagħha.
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F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni tixtieq tfakkrek li l-qorti Taljana mhux biss
għandha ġurisdizzjoni parallela mal-Kummissjoni li tapplika l-Artikolu 85 għallfatti tal-każ, iżda għandha wkoll setgħa li l-Kummissjoni ma għandhiex, jiġifieri
dik li tordna li BMW Italia tħallas id-danni lil Automec jekk Automec tkun tista’
tipprova li r-rifjut ta’ bejgħ ta’ dan il-produttur ikkawżalha dannu. L-Artikolu 6
tar-Regolament Nru 99/63/KEE jagħti lill-Kummissjoni s-setgħa diskrezzjonali
ta’ evalwazzjoni ta’ ‘l-informazzjoni fil-pussess tagħha’ wara eżami ta’ lment,
liema setgħa tippermettilha tapplika gradi differenti ta’ prijorità fit-trattament
tal-każijiet imressqa quddiema.
Għar-raġunijiet esposti fil-punt 2 ta’ din l-ittra, il-Kummissjoni waslet għallkonklużjoni li ma hemmx interess Komunitarju suffiċjenti biex jiġġustifika li
tidħol iktar fil-fond fl-eżami tal-fatti esposti fit-talba.
3. Konsegwentement, nixtieq ninformak li, għar-raġunijiet li jidhru fil-punti
1 u 2, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma tiħux azzjoni fir-rigward tat-talba li inti
ressaqt, fil-25 ta’ Jannar 1988, skond l-Artikolu 3(2) tar-Regolament tal-Kunsill
Nru 17/62.”
14

Fl-10 ta’ Lulju 1990, il-Qorti tal-Prim’Istanza ċaħdet bħala inammissibbli
r-rikors għall-annullament ta’ l-ittra tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Novembru
1988, ippreżentat mir-rikorrenti (sentenza tal-10 ta’ Lulju 1990, Automec
vs Il-Kummissjoni, T-64/89, Ġabra p. II-367) għar-raġuni li l-ittra ma kinitx
tikkostitwixxi deċiżjoni dwar l-ilment tar-rikorrenti, iżda kienet parti minn
skambju informali ta’ opinjonijiet matul l-ewwel mit-tliet stadji suċċessivi fil-kors
tal-proċedura rregolata mill-Artikolu 3(2) tar-Regolament Nru 17 u l-Artikolu 6
tar-Regolament Nru 99/63. Is-sentenza kisbet is-saħħa ta’ res judicata.

15

Għal dak li jirrigwarda l-iżvolġiment ulterjuri tal-kawżi suċċessivi bejnha
u BMW Italia quddiem il-qrati Taljani, ir-rikorrenti ddikjarat matul is-seduta li,
minn naħa, it-Tribunale di Milano u l-Corte d’Appello di Milano ċaħdu r-rikors
tagħha intiż li BMW Italia tiġi ordnata tkompli bir-rabtiet kuntrattwali tagħha
u li hija kienet appellat minn din is-sentenza quddiem il-Corte suprema di
cassazione. Hija żżid, min-naħa l-oħra, li r-rikors ippreżentat minn BMW Italia,
intiż li jwaqqaf lir-rikorrenti milli tuża t-trade marks ta’ BMW biex tirreklama
vetturi ta’ importazzjoni parallela, kien intlaqa’ mit-Tribunale di Milano wara
li kien ġie miċħud mill-Pretore u mill-President tat-Tribunale di Treviso. Irrikorrenti appellat minn din id-deċiżjoni quddiem il-Corte d’appello di Treviso.
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Il-proċedura
16

Dawn huma ċ-ċirkustanzi li fihom ir-rikorrenti ppreżentat dan ir-rikors b’att
ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim’Istanza fit-3 ta’ Mejju 1990.

17

Il-proċedura bil-miktub ħadet il-kors normali tagħha. Fuq proposta ta’ l-Ewwel
Awla, u wara li nstemgħu l-partijiet, il-Qorti tal-Prim’Istanza assenjat ilkawża lis-seduta plenarja. Inħatar Avukat Ġenerali mill-President tal-Qorti
tal-Prim’Istanza.

18

Wara li semgħet ir-rapport ta’ l-Imħallef-Relatur u l-konklużjonijiet ta’ l-Avukat
Ġenerali, il-Qorti tal-Prim’Istanza ddeċidiet li tiftaħ il-proċedura orali mingħajr
miżuri istruttorji preliminari. Madankollu, hija ddeċidiet ex officio li tieħu in
kunsiderazzjoni d-dokumenti li ġejjin, li kienu ġew ippreżentati mill-partijiet filKawża T-64/89 (“Automec I”):
–

it-talba magħmula mir-rikorrenti lill-Kummissjoni fil-25 ta’ Jannar 1988 skond
l-Artikolu 3(2) tar-Regolament Nru 17 (Anness 5 tar-rikors fil-Kawża T-64/89);

– l-ittra tar-rikorrenti ta’ l-1 ta’ Settembru 1988 lill-Kummissjoni (Anness 18
tar-rikors fil-Kawża T-64/89);
– l-ittra tar-rikorrenti ta’ l-4 ta’ Ottubru 1989 lill-Kummissjoni (anness ta’
l-osservazzjonijiet ippreżentati mir-rikorrenti fuq it-talba inċidentali talKummissjoni fil-Kawża T-64/89).
19

Il-partijiet instemgħu fis-sottomissjonijiet tagħhom u fir-risposti għall-mistoqsijiet
magħmula lilhom mill-Qorti tal-Prim’Istanza fis-seduta tat-22 ta’ Ottubru 1991.
Wara li l-Avukat Ġenerali ppreżenta l-konklużjonijiet tiegħu bil-miktub fl-10 ta’
Marzu 1992, il-President għalaq il-proċedura orali f’dik id-data.

20

Fir-rikors tagħha, ir-rikorrenti kienet talbet li l-Qorti tal-Prim’Istanza jogħġobha:
– tordna l-għaqda ta’ din il-kawża mal-Kawża T-64/89 li kienet qed tinstema’;
– tiddikjara r-rikors ammissibbli, bla ħsara għad-dritt tar-rikorrenti li tirtirah
wara li sentenza, li tannulla d-deċiżjoni individwali allegata tat-30 ta’
Novembru 1998, tkun kisbet is-saħħa ta’ res judicata;
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– tannulla d-deċiżjoni tad-Direttorat għall-Kompetizzjoni u, sa fejn huwa
premessa inevitabbli għal din id-deċiżjoni, ir-Regolament Nru 123/85;
– tiddikjara li l-Kummissjoni għandha, skond l-Artikolu 176 tat-Trattat, tieħu
l-miżuri li jirriżultaw mis-sentenza li trid tingħata;
– tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ħlas ta’ kumpens għad-danni;
– tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.
21

Fir-replika tagħha, ippreżentata wara li ngħatat is-sentenza fil-Kawża T-64/89,
hija talbet li l-Qorti tal-Prim’Istanza jogħġobha:
– tannulla d-deċiżjoni tat-28 ta’ Frar 1990 tad-Direttorat Ġenerali għallKompetizzjoni; dan wara li tkun iddikjarat li r-Regolament Nru 123/85
ma huwiex applikabbli għas-sistemi ta’ distribuzzjoni selettiva; jew,
sussidjarjament, jekk dan ir-regolament jitqies li huwa applikabbli kemm għassistemi ta’ distribuzzjoni esklużiva kif ukoll għas-sistemi ta’ distribuzzjoni
selettiva, tannulla dan ir-regolament għar-raġuni li jmur kontra r-Regolament
tal-Kunsill Nru 19/65, li jikkostitwixxi l-bażi legali tiegħu, u, f’kull każ, għarraġuni li huwa vvizzjat b’inġustizzja manifesta, billi ppreveda regoli identiċi firrigward ta’ żewġ sitwazzjonijiet totalment differenti;
– tiddikjara li l-Kummissjoni għandha, skond l-Artikolu 176 tat-Trattat KEE,
tieħu l-miżuri li jirriżultaw mis-sentenza li trid tittieħed;
– tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ħlas ta’ kumpens għad-danni;
– tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.
Il-Kummissjoni talbet li l-Qorti tal-Prim’Istanza jogħġobha:
– tiċħad it-talba li din il-kawża għandha tingħaqad mal-Kawża T-64/89, li f ’dak
iż-żmien kienet għadha pendenti;
– tiċħad ir-rikors ta’ Automec li għandu bħala suġġett l-annullament taddeċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Frar 1990 [SG(90) D/2816];
– tiċħad it-talba magħmula kontra l-Kummissjoni għad-danni;
– tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż.
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Fuq it-talbiet għal annullament
1. L-għan ta’ l-ilment
L-argumenti tal-partijiet
22

Ir-rikorrenti tallega li l-Kummissjoni interpretat ħażin l-għan tat-talba tagħha, billi
qieset li hija kienet qegħda biss titlob lill-Kummissjoni tordna lil BMW li teżegwixxi
l-ordnijiet mibgħuta minnha u li tawtorizzaha tuża t-trade marks tagħha, filwaqt
li l-għan ta’ l-investigazzjoni mitluba minnha kien li jsir magħruf jekk il-bojkott
impost fuqha kienx jirriżulta mis-sistema ta’ distribuzzjoni ta’ BMW jew jekk kienx
jikkostitwixxi applikazzjoni diskriminatorja ta’ din is-sistema.

23

Hija ssostni li kienet talbet lill-Kummissjoni mhux biss li tikkonstata li BMW
kienet kisret l-Artikolu 85(1) u li tadotta deċiżjoni biex tordna lil BMW iġġib
fi tmiem il-ksur, iżda li talbet ukoll lill-Kummissjoni li tirtira l-benefiċċju ta’
eżenzjoni mogħti lis-sistema ta’ distribuzzjoni selettiva ta’ BMW bid-deċiżjoni
tagħha tat-13 ta’ Diċembru 1974, iċċitata iktar ’il fuq, u/jew il-benefiċċju ta’
l-eżenzjoni prevista mir-Regolament Nru 123/85.

24

Ir-rikorrenti tenfasizza li l-Kummissjoni ma hijiex marbuta minn xi talbiet speċifiċi
li lanjant ikun ifformula, iżda tista’ hija stess tiddeċiedi l-kontenut ta’ l-ordni intiża
li jinġieb fit-tmiem il-ksur, bil-kundizzjoni li din l-ordni tkun adatta sabiex jintlaħaq
dan il-għan u li hija tosserva l-prinċipju ta’ proporzjonalità.

25

Min-naħa tagħha, il-Kummissjoni ssostni li l-għan ewlieni tat-talba ta’ Automec
kien li tikseb ordni li ġġiegħel lil BMW terġa’ tibda l-kunsinni tagħha u tawtorizza
l-użu tat-trade marks tagħha, u li r-rifjut ta’ BMW li twettaq distribuzzjoni lil
Automec hija r-raġuni prinċipali ta’ l-ilment u tar-rikors tar-rikorrenti. Skond
il-Kummissjoni, din it-talba ssir ħaġa waħda mat-talba li titlob li Automec tiġi
ammessa fis-sistema ta’ distribuzzjoni ta’ BMW.

26

Fil-kontroreplika tagħha, il-Kummissjoni tikkontesta li r-rikorrenti talbitha
tirtira l-benefiċċju ta’ l-eżenzjoni mogħti lis-sistema ta’ distribuzzjoni selettiva
ta’ BMW, kif previst mir-Regolament Nru 123/85, u li tieħu deċiżjoni li taqa’ taħt
il-kompetenza esklużiva tagħha.
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Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim’Istanza
27

Il-Qorti tal-Prim’Istanza tikkonstata li l-ilment tar-rikorrenti kien jirrigwarda,
min-naħa, talba intiża li jiġu adottati żewġ miżuri speċifiċi fil-konfront ta’
BMW, jiġifieri ordni li teżiġi mingħandha li teżegwixxi l-ordnijiet mibgħuta
mir-rikorrenti u ordni li teżiġi mingħandha li tawtorizza lir-rikorrenti li tuża xi
wħud mit-trade marks tagħha. Min-naħa l-oħra, dan l-ilment jinkludi talba iktar
ġenerali, intiża li tiġi adottata deċiżjoni li teżiġi minn BMW li ġġib fi tmiem ilksur allegat u li tittieħed fil-konfront tagħha kull miżura oħra li l-Kummissjoni
tqis li hija neċessarja jew xierqa.

28

Fid-dawl ta’ dawn it-talbiet, id-deċiżjoni kkontestata hija artikolata f ’żewġ
partijiet. Fl-ewwel parti, il-Kummissjoni tirrifjuta, billi tinvoka n-nuqqas ta’
kompetenza tagħha, li tordna lil BMW tikkunsinna l-prodotti tagħha lir-rikorrenti
u li tawtorizzaha tuża t-trade mark ta’ BMW. Fit-tieni parti, hija tirrifjuta, billi
tinvoka l-kawżi pendenti bejn ir-rikorrenti u BMW quddiem il-qrati Taljani,
is-setgħa diskrezzjonali ta’ evalwazzjoni tagħha, għal dak li jirrigwarda l-grad
ta’ prijorità li hija tagħti lilha nnifisha fl-investigazzjoni ta’ lment, u l-assenza
ta’ interess Komunitarju suffiċjenti, li twettaq eżami iktar iddettaljat tal-każ sa
fejn l-ilment ifittex li jikseb deċiżjoni li teżiġi minn BMW li ġġib fit-tmiem ilksur allegat. Iż-żewġ partijiet tad-deċiżjoni kkontestata għalhekk jikkorrispondu
għaż-żewġ aspetti ta’ l-ilment tar-rikorrenti.

29

L-ittra mibgħuta lir-rikorrenti fis-26 ta’ Lulju 1989 skond l-Artikolu 6 tarRegolament Nru 99/63 kienet tirrigwarda talba mir-rikorrenti intiża li tfittex
l-“istabbiliment mill-ġdid” tar-rabtiet kuntrattwali tagħha ma’ BMW. Fit-tweġiba
tagħha ta’ l-4 ta’ Ottubru 1989, ir-rikorrenti kkontestat din l-interpretazzjoni tattalba tagħha, billi ppreċiżat li l-intenzjoni tagħha kienet li tinvoka dritt li tiġi
inkluża fis-sistema ta’ distribuzzjoni ta’ BMW, li hija ddeskriviet bħala sistema ta’
distribuzzjoni selettiva, indipendentement mir-rabtiet kuntrattwali preċedenti.
Il-Kummissjoni ħadet in kunsiderazzjoni din l-ispjegazzjoni billi neħħiet, fiddeċiżjoni kkontestata, kull riferiment għal xi talba preżunta tar-rikorrenti intiża
għall-istabbiliment mill-ġdid tar-relazzjoni kuntrattwali preċedenti.

30

Barra minn hekk, xejn fid-deċiżjoni kkontestata ma jagħti x’jifhem li
l-Kummissjoni qieset lilha nnifisa marbuta bit-talba għal ordnijiet speċifiċi, kif
ifformulati mir-rikorrenti u li għalhekk injorat il-possibbiltà li tadotta miżuri
adatti biex iġġib fi tmiem ksur eventwali, minflok l-ordnijiet mitluba. L-ewwel
parti tad-deċiżjoni kkontestata twieġeb biss għat-talba ta’ ordnijiet speċifiċi,
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kif ifformulati mir-rikorrenti, mingħajr ma tagħti deċiżjoni dwar jekk ilKummissjoni setgħetx tieħu miżuri oħra.
31

Għalhekk, fit-tieni parti tad-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni wieġbet għattalba iktar ġenerali intiża għall-adozzjoni ta’ deċiżjoni li teżiġi li BMW ittemm
il-ksur allegat u tordna li jittieħdu l-miżuri kollha xierqa għal dan il-għan.

32

Fl-aħħar nett, il-Qorti tal-Prim’Istanza tikkonstata li l-ilment tar-rikorrenti ma
fittixx l-irtirar tal-benefiċċju ta’ l-eżenzjoni ġenerali prevista mir-Regolament
Nru 123/85. Ċertament, fir-rikors tagħha fil-Kawża T-64/89 (p. 15 u 17), irrikorrenti akkużat lill-Kummissjoni bi ksur ta’ l-Artikolu 10(1) tar-Regolament
Nru 123/85, li jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni li tirtira l-benefiċċju ta’
l-applikazzjoni ta’ dan ir-regolament, sa fejn dan kien applikabbli. Madankollu,
dan ir-riferiment, li kien sar f ’dokument indirizzat lill-Qorti tal-Prim’Istanza
u mhux lill-Kummissjoni, ma jistax ikollu l-effett li jwessa’ l-għan ta’ lment
imressaq preċedentement. F’dan ir-rigward, ir-rikorrenti kellha l-opportunità,
fit-tweġiba tagħha għall-ittra ta’ l-4 ta’ Ottubru 1989 skond l-Artikolu 6 tarRegolament Nru 99/63, li tispeċifika l-kontenut ta’ l-ilment tagħha. Issa, din
it-tweġiba, li ntbagħtet wara li ġie ppreżentat ir-rikors fil-Kawża T-64/89,
ma tagħmel ebda riferiment għal xi rtirar possibbli ta’ l-eżenzjoni. F’dawn iċċirkustanzi, l-ilment ma setax jiġi interpretat mill-Kummissjoni bħala li kien intiż
li jfittex l-irtirar tal-benefiċċju ta’ l-eżenzjoni ġenerali prevista mir-Regolament
Nru 123/85.

33

Minn dan jirriżulta li l-Kummissjoni ma interpretatx ħażin l-għan ta’ l-ilment
imressaq mir-rikorrenti.

2. L-ewwel parti tad-deċiżjoni kkontestata
L-argumenti tal-partijiet
34

Ir-rikorrenti tressaq motiv wieħed, li fih tallega ksur tad-dritt Komunitarju,
b’mod partikolari ta’ l-Artikolu 3 tar-Regolament Nru 17, kontra l-ewwel parti
tad-deċiżjoni kkontestata, li fiha l-Kummissjoni ddikjarat li ma kellhiex ilkompetenza li tadotta l-ordnijiet speċifiċi mitluba mir-rikorrenti.
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35

Fir-rikors tagħha, ir-rikorrenti tikkontesta d-distinzjoni magħmula millKummissjoni bejn is-setgħat tagħha skond dan l-artikolu fil-każ ta’ ksur ta’
l-Artikolu 85(1) tat-Trattat, minn naħa, u fil-każ ta’ ksur ta’ l-Artikolu 86,
min-naħa l-oħra. Ir-rikorrenti ssostni li l-formulazzjoni ta’ l-Artikolu 3 tarRegolament Nru 17 ma tagħmilx din id-distinzjoni u li għalhekk dan l-artikolu
jagħti lill-Kummissjoni fiż-żewġ każijiet is-setgħa li “perme[zz] ta’ deċiżjoni
titlob mill-impriżi [...] li jtemmu dan il-ksur”. Issa, fil-każ preżenti, l-uniku mod
kif jinġieb fi tmiem il-ksur ta’ l-Artikolu 85, li jikkonsisti f ’rifjut ta’ provvista,
huwa li tordna l-kunsinna tal-provvisti mitluba.

36

Fir-replika tagħha, ir-rikorrenti ssostni, l-ewwel nett, li l-assenza ta’ ftehim bejnha
u BMW ma jipprekludix l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 85(1) tat-Trattat. Hija tgħid
li l-aġir li, fl-apparenza, ikun unilaterali jista’ jaqa’ taħt l-ambitu ta’ l-Artikolu 85(1),
b’mod partikolari fejn dan iseħħ fil-kuntest ta’ sistema ta’ distribuzzjoni.

37

Ir-rikorrenti ssostni li BMW tħaddem sistema ta’ distribuzzjoni selettiva. Issa,
mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (sentenza tal-11 ta’ Ottubru 1983,
Demo-Studio Schmidt vs Il-Kummissjoni, 210/81, Ġabra p. 3045) jirriżulta li
rivenditur li jkun tħalla barra mingħajr raġuni minn sistema ta’ distribuzzjoni
selettiva jista’ jitlob lill-Kummissjoni tintervjeni abbażi ta’ l-Artikolu 3(2)(b)
tar-Regolament Nru 17 u, jekk ikun il-każ, ir-rivenditur jista’ jikkontesta r-rifjut
mogħti mill-Kummissjoni quddiem il-qorti Komunitarja. Ir-rikorrenti hija talfehma li l-fatturi kollha li jikkostitwixxu l-ksur imsemmi fis-sentenza ċċitata
iktar ’il fuq huma preżenti hawnhekk.

38

Barra minn hekk, ir-rikorrenti tqis li huwa illoġiku li jiġi kkunsidrat li l-Kummissjoni
tista’, jekk ikun il-każ, tikkonstata li s-sistema ta’ distribuzzjoni hija illegali fittotalità tagħha, u twaqqaf lil BMW milli toperaha fil-futur, filwaqt li hija ma tistax
toġġezzjona għall-aġir adottat mill-produttur fil-konfront tad-diversi rivendituri.
Fil-fatt, kieku dan kien hekk, kien ikun faċli li tistipula “fuq il-karta” sistemi
kuntrattwali li jkunu pożittivi ħafna mill-perspettiva tal-kompetizzjoni u wara ma
tapplikahomx, fiċ-ċertezza li fil-prattika l-Kummissjoni ma għandha ebda setgħa li
tintervjeni. Biex issostni dan l-argument, ir-rikorrenti tinvoka s-sentenza tal-Qorti
tal-Ġustizzja tas-17 ta’ Settembru 1985, Ford vs Il-Kummissjoni (25/84 u 26/84,
Ġabra p. 2725), li minnha jidher li, meta teżamina kuntratt ta’ konċessjoni bilħsieb ta’ għoti possibbli ta’ eżenzjoni, il-Kummissjoni tista’ tieħu in kunsiderazzjoni
ċ-ċirkustanzi kollha relatati ma’ l-applikazzjoni ta’ dan il-kuntratt, li jistgħu jinkludu
rifjut ta’ distribuzzjoni. Għalhekk il-Kummissjoni għandha tagħmel evalwazzjoni
mhux biss tas-“sistemi fit-totalità tagħhom”, iżda wkoll ta’ l-applikazzjoni konkreta
tagħhom, jew ukoll in-nuqqas ta’ applikazzjoni tagħhom.
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39

Ir-rikorrenti hija tal-fehma li l-eżistenza possibbli ta’ xi eżenzjoni ma teskludix tali
eżami tal-modalitajiet konkreti ta’ applikazzjoni ta’ sistema ta’ distribuzzjoni. Filwaqt
li taċċetta li l-Kummissjoni ma setgħetx tiżgura l-infurzar, b’mezzi koerċittivi, ta’
xi deċiżjoni li tordna lil BMW terġa’ tibda l-kunsinni tagħha, ir-rikorrenti ssostni
li l-Kummissjoni madankollu għandha setgħat ta’ dissważjoni, b’mod partikolari
l-impożizzjoni ta’ multi, li jiżguraw l-osservanza ta’ deċiżjoni bħal din.

40

Min-naħa tagħha, il-Kummissjoni tenfasizza li l-loġika differenti li tispira
l-Artikoli 85 u 86 tat-Trattat, enfasizzati, fil-fehma tagħha, bis-sentenza tal-Qorti
tal-Prim’Istanza ta’ l-10 ta’ Lulju 1990, Tetra Pak vs Il-Kummissjoni (T-51/89, Ġabra
p. II-309), tagħti portata differenti lis-setgħat li minnhom hija tiddisponi bis-saħħa
ta’ l-Artikolu 3 tar-Regolament Nru 17 fir-rigward tal-ksur ta’ waħda jew l-oħra ta’
dawn iż-żewġ dispożizzjonijiet tat-Trattat. Hija tfakkar li l-Artikolu 86 jipprojbixxi
lil impriża f’pożizzjoni dominanti milli tadotta aġir unilaterali li jirrestrinġi
l-kompetizzjoni u dan jista’ jikkonsisti jew f’atti intenzjonali jew f’ommissjonijiet.
Kien għalhekk li l-Qorti tal-Ġustizzja qalet, fis-sentenza tagħha tas-6 ta’ Marzu
1974, Commercial Solvents vs Il-Kummissjoni (6/73 u 7/73, Ġabra p. 223), li
l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 3 tar-Regolament Nru 17 kellha ssir skond in-natura
tal-ksur ikkonstatat u tista’ tinkludi wkoll ordni li jitwettqu ċerti attivitajiet jew
li jiġu pprovduti ċerti servizzi li jkunu ġew ommessi illegalment, kif ukoll ilprojbizzjoni tal-kontinwazzjoni ta’ ċerti attivitajiet, prattiki jew sitwazzjonijiet li
jmorru kontra t-Trattat.

41

Min-naħa l-oħra, il-Kummissjoni hija tal-fehma li, fil-każ ta’ ksur ta’
l-Artikolu 85(1) tat-Trattat, kemm is-suġġett kif ukoll il-portata tas-setgħa ta’
intervent tagħha huma differenti. Fir-rigward tas-suġġett, jiġifieri l-ksur li hija
kieku tista’ ġġib fi tmiem, hija tenfasizza li l-Artikolu 85 jipprojbixxi ftehim bejn
żewġ impriżi jew iktar li jkollu l-għan jew l-effett distorsiv fuq il-kompetizzjoni.
Skond il-Kummissjoni, l-uniku ftehim li għalih l-Artikolu 85 jista’ japplika f ’dan
il-każ huwa dak bejn BMW Italia u d-distributuri tagħha attwali, u s-setgħa ta’
intervent tal-Kummissjoni skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament Nru 17 tista’
tiġi eżerċitata biss fir-rigward ta’ dan il-ftehim. Fil-fehma tal-Kummissjoni, issentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-28 ta’ Frar 1984, Ford vs Il-Kummissjoni
(228/82 u 229/82, Ġabra p. 1129, iktar ’il quddiem “Ford II”) tikkonferma li, filkuntest ta’ sistema ta’ distribuzzjoni, huwa biss il-ftehim fil-forma ta’ kuntratt ta’
konċessjoni li jista’ jikkostitwixxi ksur ta’ l-Artikolu 85 tat-Trattat.

42

Fir-rigward tal-portata tas-setgħa tagħha fil-każ ta’ ksur ta’ l-Artikolu 85(1) tatTrattat, il-Kummissjoni tafferma, dejjem abbażi ta’ Ford II, li l-unika deċiżjoni
li tista’ tieħu skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament Nru 17 hija li tikkonstata
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eventwalment l-inkompatibbiltà tas-sistema ta’ distribuzzjoni in kwistjoni ma’
l-Artikolu 85(1) u li tobbliga lid-distributur iġib fi tmiem l-applikazzjoni talkuntratt ta’ konċessjoni fit-totalità tiegħu. Hija żżid, dejjem abbażi tas-sentenza
Ford II, li hija madankollu ma hijiex imċaħħda minn kull possibbiltà li tirreaġixxi
għal aġir anti-kompetittiv adottat fil-kuntest ta’ sistema ta’ distribuzzjoni, peress
li tista’, per eżempju, timponi multa jekk il-kuntratt ta’ konċessjoni jibqa’ jiġi
applikat.
43

Il-Kummissjoni tosserva li Automec ma tixtieqx telimina s-sistema ta’
distribuzzjoni, iżda, għall-kuntrarju, tinvoka d-dritt li tieħu sehem fiha. Issa, dan
huwa dritt speċifiku u individwali li l-Kummissjoni ma għandha ebda setgħa li
timponi l-infurzar tiegħu, ħlief fil-kuntest ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 86
tat-Trattat.

44

Fil-kontroreplika, il-Kummissjoni żżid li s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja,
Demo-Studio Schmidt, iċċitata iktar ’il fuq, invokata mir-rikorrenti, kienet
tirreferi għall-każ ta’ ksur konġunt ta’ l-Artikoli 85 u 86, u li ż-żewġ preċedenti
ċċitati mill-Qorti tal-Ġustizzja f ’din is-sentenza, jiġifieri s-sentenza tagħha
Commercial Solvents, iċċitata iktar ’il fuq, u d-digriet tagħha tas-17 ta’
Jannar 1980, Camera Care vs Il-Kummissjoni (792/79 R, Ġabra p. 119), kienu
jirrigwardaw ksur ta’ l-Artikolu 86 (Commercial Solvents) u ksur ta’ l-Artikoli 85
u 86 (Camera Care).

45

Il-Kummissjoni ssostni li l-projbizzjoni ta’ akkordji u s-setgħat mogħtija lilha
biex tiżgura l-osservanza ta’ din il-projbizzjoni ma jistgħux jippermettulha
tillimita l-libertà kuntrattwali ta’ l-operaturi ekonomiċi, billi tasal li ġġiegħel
produttur jaċċetta rivenditur partikolari fis-sistema ta’ distribuzzjoni tiegħu.
F’dan ir-rigward, hija tirreferi għall-konklużjonijiet ta’ l-Avukat Ġenerali Rozès
fil-kawża Demo-Studio Schmidt (iċċitata iktar ’il fuq, p. 3067).

46

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni tenfasizza li d-deċiżjoni kkontestata bl-ebda mod
ma tippreġudika la l-kwistjoni ta’ jekk is-sistema ta’ distribuzzjoni ta’ BMW Italia
hijiex selettiva jew inkella sistema ta’ distribuzzjoni esklużiva u selettiva, tat-tip
imsemmi fir-Regolament Nru 123/85, u lanqas il-kwistjoni ta’ jekk is-sistema
in kwistjoni hijiex permessa jew le taħt l-Artikolu 85(1) tat-Trattat. Skond ilKummissjoni, anki li kieku kellha tikkonstata li s-sistema ta’ distribuzzjoni
ta’ BMW Italia kienet tikkostitwixxi ksur ta’ l-Artikolu 85(1), la l-Artikolu 85
u lanqas l-Artikolu 3(1) tar-Regolament Nru 17 ma’ jistgħu jagħtuha s-setgħa li
teżiġi minn BMW Italia li tidħol f ’kuntratt ma’ Automec.
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Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim’Istanza
47

Il-Qorti tal-Prim’Istanza hija tal-fehma li għandu jiġi ddeterminat jekk ilKummissjoni kisritx id-dritt Komunitarju, b’mod partikolari l-Artikolu 3 tarRegolament Nru 17, billi ċaħdet it-talba għall-adozzjoni ta’ l-ordnijiet speċifiċi
msemmija iktar ’il fuq, għar-raġuni li ma kellhiex kompetenza li tieħu dawn ilmiżuri fiċ-ċirkustanzi tal-każ.

48

Għandu jitfakkar li r-rikorrenti talbet lill-Kummissjoni tordna lil BMW Italia
teżegwixxi l-ordnijiet li hija kienet bagħtitilha u tawtorizzaha tuża ċerti trade marks
ta’ BMW. Ir-raġuni mogħtija għal dawn it-talbiet kienet li r-rikorrenti kienet talfehma li hija ssodisfat ir-rekwiżiti meħtieġa kollha biex tiġi inkluża fin-netwerk ta’
distribuzzjoni ta’ BMW. Bħala konsegwenza, ir-rikorrenti talbet lill-Kummissjoni
tadotta żewġ ordnijiet speċifiċi fir-rigward ta’ BMW biex tiżgura r-rispett tad-dritt
preżunt tagħha li titħalla tidħol fin-netwerk ta’ distribuzzjoni ta’ BMW.

49

Peress li, fl-ewwel parti tad-deċiżjoni tagħha, il-Kummissjoni ċaħdet it-talba
għall-adozzjoni ta’ dawn iż-żewġ ordnijiet speċifiċi, għandu jiġi eżaminat jekk
l-Artikolu 3(1) tar-Regolament Nru 17, li jawtorizza lill-Kummissjoni tobbliga
lill-impriżi kkonċernati jġibu fi tmiem il-ksur tad-dritt tal-kompetizzjoni
kkonstatat minnha, setax jikkostitwixxi, flimkien ma’ l-Artikolu 85(1) tat-Trattat,
il-bażi legali għal deċiżjoni li tilqa’ talba bħal din.

50

L-Artikolu 85(1) jipprojbixxi ċertu ftehim jew prattiki anti-kompettitivi. Fost ilkonsegwenzi li ksur ta’ din il-projbizzjoni jista’ jkollu fid-dritt ċivili, waħda biss hija
prevista espressament fl-Artikolu 85(2), jiġifieri n-nullità tal-ftehim. Il-konsegwenzi
l-oħra marbuta ma’ ksur ta’ l-Artikolu 85 tat-Trattat, bħall-obbligu li jitħallas kumpens
għad-dannu kkawżat lil terz jew obbligu eventwali ta’ dħul f’kuntratt (ara, għal dak li
jirrigwarda l-possibbiltajiet disponibbli għall-qrati nazzjonali, il-proċeduri nazzjonali
li fir-rigward tagħhom ingħataw is-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta’ Ġunju
1981, Salonia, 126/80, Ġabra p. 1563, 1774, u tat-3 ta’ Lulju 1985, Binon, 243/83, Ġabra
p.2015, 2035), għandhom jiġu ddeterminati skond il-liġi nazzjonali. Għalhekk, hija
l-qorti nazzjonali li, jekk ikun il-każ,u skond ir-regoli tal-liġi nazzjonali, tista’ tordna lil
operatur ekonomiku jidħol f’kuntratt ma’ ieħor.

51

Billi l-libertà kuntrattwali għandha tibqa’ r-regola, ma tistax, bħala prinċipju, tiġi
rrikonoxxuta lill-Kummissjoni, fil-kuntest tas-setgħat li hija għandha li tagħti
ordnijiet sabiex iġġib fi tmiem ksur ta’ l-Artikolu 85(1), is-setgħa li tordna lil parti
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li tidħol f ’relazzjoni kuntrattwali, peress li, bħala regola ġenerali, il-Kummissjoni
tiddisponi minn rimedji xierqa sabiex tobbliga lil impriża ġġib fi tmiem ksur.
52

B’mod partikolari, ġustifikazzjoni għal tali restrizzjoni fuq il-libertà kuntrattwali
ma tistax tiġi aċċettata peress li jeżistu diversi modi sabiex jinġieb fi tmiem
ksur. Dan huwa l-każ għal ksur ta’ l-Artikolu 85(1) tat-Trattat li jirriżulta
mill-applikazzjoni tas-sistema ta’ distribuzzjoni. Fil-fatt, dan il-ksur jista’ jiġi
eliminat ukoll bl-abbandun jew bil-bdil tas-sistema ta’ distribuzzjoni. F’dawn
iċ-ċirkustanzi, il-Kummissjoni bla dubju għandha s-setgħa li tikkonstata l-ksur
u li tordna lill-partijiet ikkonċenati li jġibuh fi tmiem, iżda ma tistax timponi
fuq il-partijiet l-għażla tagħha stess minn fost numru ta’ alternattivi ta’ azzjoni
potenzjali taħt it-Trattat.

53

Għalhekk, fiċ-ċirkustanzi tal-każ, għandu jiġi kkonstatat li l-Kummissjoni
ma kinitx awtorizzata tadotta ordnijiet speċifiċi li jeżiġu li BMW twettaq
distribuzzjoni lir-rikorrenti u tħalliha tuża t-trade marks ta’ BMW. Minn dan
jirriżulta li l-Kummissjoni ma kisritx id-dritt Komunitarju meta ċaħdet it-talba
għall-adozzjoni ta’ dawn l-ordnijiet għar-raġuni li ma kellhiex il-kompetenza li
tagħmel hekk.

54

Il-kompetenza li kellha l-Kummissjoni li tadotta deċiżjoni li tista’ tipproduċi
effetti prattiċi ekwivalenti għal dawk ta’ l-ordnijiet mitluba mir-rikorrenti
u l-għażla li kellha l-Kummissjoni li tikkwalifika mill-ġdid it-talba tar-rikorrenti
bħala talba intiża għall-applikazzjoni ta’ deċiżjoni bħal din ma jistgħux
jinvalidaw din il-konklużjoni. Fil-fatt, il-Kummissjoni ma’ invokatx in-nuqqas
ta’ kompetenza tagħha biex tiġġustifika ċ-ċaħda ta’ l-ilment fl-intier tiegħu, iżda
biss biex tiġġustifika r-rifjut tagħha li tadotta l-miżuri speċifiċi mitluba. Sa fejn
l-iskop ta’ l-ilment imur lil hinn minn din it-talba speċifika, il-kwistjoni ma hijiex
ittrattata fl-ewwel parti tad-deċiżjoni, iżda fit-tieni parti tagħha.

3. It-tieni parti tad-deċiżjoni kkontestata
55

396

Essenzjalment, ir-rikorrenti tqajjem erba’ motivi kontra t-tieni parti tad-deċiżjoni
kkontestata. L-ewwel motiv jgħid li l-Kummissjoni kisret l-Artikolu 155 tatTrattat, l-Artikolu 3 tar-Regolament Nru 17 u l-Artikolu 6 tar-Regolament
Nru 99/63 billi rrifjutat li teżerċita s-setgħat tagħha. It-tieni motiv, imqajjem
fis-seduta, huwa bbażat fuq il-ksur ta’ l-obbligu ta’ motivazzjoni, previst flArtikolu 190 tat-Trattat. It-tielet motiv, li tressaq fir-replika, huwa bbażat fuq
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l-inapplikabbiltà u l-illegalità tar-Regolament Nru 123/85. Ir-raba’ motiv jallega
użu ħażin ta’ poter.
a) Fuq l-ewwel motiv ibbażat fuq il-ksur ta’ l-Artikolu 155 tat-Trattat, ta’
l-Artikolu 3 tar-Regolament Nru 17 u ta’ l-Artikolu 6 tar-Regolament
Nru 99/63, u fuq it-tieni motiv dwar il-motivazzjoni tad-deċiżjoni kkontestata
L-argumenti tal-partijiet
56

Ir-rikorrenti tallega l-ewwel nett li l-Kummissjoni rrinunzjat milli teżerċita
l-kompetenzi tagħha, favur il-qrati nazzjonali, fir-rigward tal-implementazzjoni
ta’ l-Artikolu 85, meta fl-istampa speċjalizzata kienet iddikjarat li “minħabba
l-Artikolu 85(2), ebda protezzjoni legali ma tista’ tintalab mill-qrati nazzjonali”
kontra klawżoli anti-kompetittivi f ’kuntratti ta’ distribuzzjoni.

57

Hija ssostni li d-dritt Komunitarju jipprevedi proċedura għat-tneħħija ta’ ksur,
u li l-Kummissjoni ma tistax tevita li teżerċita s-setgħat rilevanti. F’dan irrigward, hija tagħmel riferiment għad-dmir tal-Kummissjoni skond it-Trattat
u għall-kompetenzi eskluzivi u speċifiċi tagħha fir-rigward ta’ ksur, eżenzjonijiet
u distribuzzjoni selettiva abbażi, inter alia, tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament
Nru 123/85. Ir-rikorrenti tenfasizza li l-għażla jekk tirrikorrix għall-qrati nazzjonali
jew għall-korpi Komunitarji kompetenti hija tagħha, u l-Kummissjoni ma
għandhiex timponi fuqha l-għażla tagħha. Hija żżid li l-kawżi pendenti quddiem
il-qrati Taljani għandhom skop differenti minn dak ta’ l-lment tagħha.

58

It-tieni nett, ir-rikorrenti ssostni li l-Kummissjoni ma tistax tinvoka, f ’dan ilkaż, in-natura diskrezzjonali tas-setgħat tagħha. Il-possibbiltà li tiċħad ilment,
mogħtija lill-Kummissjoni bis-saħħa tal-Artikolu 6 tar-Regolament Nru 99/63,
tkopri biss ċaħda fuq il-mertu wara investigazzjoni li tkun ippermettiet lillKummissjoni tiġbor l-informazzjoni neċessarja biex teżerċita l-evalwazzjoni
diskrezzjonali tagħha. Dan iffiser li l-Kummissjoni hija marbuta li tagħti bidu
għal proċedura ta’ investigazzjoni għal kull ilment, ħlief fil-każ ta’ lmenti
manifestament infondati. L-Artikolu 6, iċċitat iktar ’il fuq, li jipprovdi li
l-Kummissjoni tista’ “ma tilqax” it-talba, jirreferi għaldaqstant għall-ordni li
ġġib fi tmiem il-ksur u mhux li tagħti bidu għall-proċedura. Ir-rikorrenti tinvoka
s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja Demo-Studio Schmidt, iċċitata iktar ’il fuq,
punt 19, biex issostni dan l-argument.
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59

It-tielet nett, fir-replika tagħha r-rikorrenti tiċħad li hemm nuqqas ta’ interess
Komunitarju suffiċjenti sabiex isir eżami iktar iddettaljat tal-fatti esposti flilment. Hija tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li ċirkulari mibgħuta minn BMW Italia
fis-7 ta’ Lulju 1988 lill-konċessjonarji kollha tagħha, bil-għan li tiskoraġġixxi
l-bejgħ lir-rivendituri mhux awtorizzati u bejgħ “barra miż-żona” mwettaq blgħajnuna ta’ “intermedjarji jew kummerċjanti”, tmur kontra r-rekwiżiti tad-dritt
Komunitarju għal dak li għandu x’jaqsam kemm id-distribuzzjoni selettiva kif
ukoll dik esklużiva u tal-punt 11 ta’ l-Artikolu 3 tar-Regolament Nru 123/85. IlKummissjoni nnifisha affermat darbtejn, u dan fil-komunikazzjoni li tirrigwarda
r-Regolament Nru 123/85 [ĠU 1985 C 17, p.4, punt 1(3)] kif ukoll fis-Sittaxil Rapport dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni (punt 30, p. 37), li aġir bħal dan
jikkostitwixxi ksur tar-regoli fundamentali.

60

Min-naħa tagħha, il-Kummissjoni hija tal-fehma li, peress li l-Artikolu 85(1)
huwa applikabbli direttament, il-Kummissjoni u l-qorti nazzjonali għandhom
fil-fatt ġurisdizzjoni konġunta biex japplikawh, kif jidher mis-sentenzi tal-Qorti
tal-Ġustizzja tat-30 ta’ Jannar 1974, BRT (127/73, Ġabra p. 51), u tal-10 ta’ Lulju
1980, Lauder (37/79, Ġabra p. 2481).

61

Hija żżid li għalkemm il-partijiet interessati għandhom id-dritt li jagħżlu bejn
li jagħmlu talba lill-awtoritajiet Komunitarji jew lill-awtoritajiet nazzjonali
biex jiksbu r-rispett tad-drittijiet tagħhom taħt l-Artikolu 85 tat-Trattat, ilkonsegwenzi legali potenzjali li wieħed jirrikorri għal waħda jew l-oħra minn
dawn l-awtoritajiet huma differenti. F’dan ir-rigward, barra minn dan, irrikorrenti ma tiċħadx li l-qrati Taljani, bil-kontra tal-Kummissjoni, għandhom
is-setgħa li jordnaw lil BMW Italia tagħtiha kumpens għad-danni, li r-rifjut ta’
bejgħ tagħha seta’ kkawżalha.

62

Il-Kummissjoni tosserva, barra minn hekk, li r-rikorrenti bl-istess mod ma
tikkontestax li l-qrati Taljani huma f ’pożizzjoni aħjar li jaqtgħu kawża dwar ksur
allegat ta’ l-Artikolu 85(1) tat-Trattat minn BMW Italia, sa fejn il-qrati ta’ Milano
jew Vicenza huma f ’pożizzjoni aħjar mill-Kummissjoni biex jeżaminaw it-talbiet
ta’ Automec u biex japplikaw l-Artikolu 85(1) u, fejn xieraq, ir-Regolament
Nru 123/85 għas-sistema ta’ distribuzzjoni ta’ BMW Italia. Il-ġurisdizzjoni
tal-qorti nazzjonali, fil-każ li għandha tiddeċiedi jekk kuntratt jagħtix jew le
l-benefiċċju ta’ eżenzjoni ġenerali, ġiet ikkonfermata mill-Qorti tal-Ġustizzja fissentenza tagħha tat-3 ta’ Frar 1976, Roubaix (63/75, Ġabra p. 111).
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63

Il-Kummissjoni tesponi li l-kwistjoni ta’ jekk għandhiex jew le d-diskrezzjoni li
tiċħad ilmenti mressqa quddiemha mingħajr ma twettaq investigazzjoni minn
qabel hija kwistjoni importanti ta’ prinċipju fir-rigward ta’ l-eżerċizzju tassetgħat ta’ sorveljanza tagħha. Din hija l-ewwel darba li l-qorti Komunitarja
qiegħda tintalab tiddeċiedi dwar deċiżjoni li biha l-Kummissjoni ċaħdet ilment
mingħajr ma daħlet iżjed fil-fond fl-allegazzjonijiet fattwali tal-lanjant u mingħajr
ma evalwathom. Din id-deċiżjoni hija bbażata fuq l-eżistenza ta’ setgħa talKummissjoni li tassenja, fl-interess pubbliku Komunitarju, gradi differenti ta’
prijorità fl-investigazzjoni ta’ l-ilmenti.

64

Il-Kummissjoni ma tiċħadx li lanjant huwa intitolat għal tweġiba, jiġifieri,
miżura definittiva li biha l-istituzzjoni tieħu deċiżjoni dwar l-ilment tagħha.
Madankollu, hija tafferma li, skond il-prinċipju stabbilit mill-ġurisprudenza talQorti tal-Ġustizzja (sentenza tat-18 ta’ Ottubru 1979, GEMA vs Il-Kummissjoni,
125/78, Ġabra p. 3173, 3179), ma huwiex madankollu meħtieġ minnha li tadotta
deċiżjoni finali dwar l-eżistenza jew l-assenza tal-ksur allegat. Peress li għalhekk
għandha marġni wiesa’ ta’ diskrezzjoni fir-rigward ta’ l-adozzjoni ta’ deċiżjoni
fuq il-mertu ta’ l-ilment, hija għandha a fortiori marġni ta’ diskrezzjoni firrigward ta’ l-adozzjoni ta’ atti preparatorji għad-deċiżjoni finali, bħal dak li
jiftaħ investigazzjoni. Il-Kummissjoni taċċetta madankollu li għandha obbligu
li teżamina l-ilmenti b’mod mhux diskriminatorju, li hija ssostni li wettqet f ’dan
il-każ. F’dan ir-rigward, hija ssostni li l-verifika tal-kompatibbiltà tas-sistema ta’
distribuzzjoni ta’ BMW Italia ma’ l-Artikolu 85(1) tat-Trattat u mar-Regolament
Nru 123/85 kienet teħtieġ investigazzjoni estensiva ħafna u estremement
kumplessa, li kien ikollha titwettaq virtwalment ex nihilo, filwaqt li d-diversi qrati
Taljani aditi minn Automec u BMW Italia kienu informati dwar ir-relazzjoni
kuntrattwali ta’ BMW Italia mad-distributuri tagħha, b’mod partikolari dik
li kellha qabel mar-rikorrenti. Skond il-Kummissjoni, dawn il-qrati jistgħu
għalhekk iwettqu aħjar l-investigazzjonijiet meħtieġa biex jaraw jekk is-sistema
ta’ distribuzzjoni ta’ BMW Italia hijiex kompatibbli mar-regoli Komunitarji filqasam tal-kompetizzjoni.

65

Il-Kummissjoni tenfasizza li dawn il-kunsiderazzjonijiet, flimkien mar-rieda li
tiġi osservata l-ekonomija tal-ġudizzju, wassluha għall-konklużjoni li l-ilment
ta’ Automec ma weriex grad ta’ interess pubbliku suffiċjenti fid-dawl ta’ l-eluf
ta’ każijiet pendenti quddiemha biex jiġġustifika bidu ta’ investigazzjoni
addizzjonali ma’ dawk diġa mwettqa mill-qrati Taljani, li quddiemhom tressqu
kawżi fl-eżerċizzju ta’ “għażla libera” miż-żewġ impriżi kkonċernati.
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66

Fir-rigward tal-prinċipju ġenerali li hija għandha setgħa diskrezzjonali li
tippermettilha tattribwixxi tali gradi ta’ prijorità, il-Kummissjoni ssostni, l-ewwel
nett, li ma hemm ebda dispożizzjoni fid-dritt Komunitarju li teżiġi li jingħata
bidu għal investigazzjoni kull darba li tirċievi lment. Fil-kontroreplika tagħha,
hija tosserva li r-rikorrenti ma tistax tibbaża ruħha fuq is-sentenza Demo-Studio
Schmidt, iċċitata iktar ’il fuq, biex issaħħah l-argument tagħha, peress li din hija
sentenza iżolata u għalhekk ma tistax titqies li tikkostitwixxi prinċipju stabbilit
fil-ġurisprudenza.

67

It-tieni nett, il-Kummissjoni tirrileva li, skond il-verżjoni Taljana ta’ l-Artikolu 6
tar-Regolament Nru 99/63, hija tista’ tagħżel li ma tiħux azzjoni ulterjuri fuq
ilment abbażi ta’ l-informazzjoni u tal-provi “di cui dispone”, u mhux abbażi
ta’ dak li tista’ tikseb biss wara li twettaq investigazzjoni fit-tul, kumplessa
u għalja; it-tielet nett, hija tafferma li hija għandha d-dmir li tiżgura li l-interess
pubbliku jiġi osservat billi tipproċedi l-ewwel nett kontra aġir li, minħabba
l-firxa, il-gravità u t-tul fiż-żmien tiegħu, jikkostitwixxi effett ħażin fuq ilkompetizzjoni libera. Hija ssostni li, kieku kellha tagħti bidu għal investigazzjoni
wara kull ilment, l-għażla ta’ każijiet li fihom titwettaq investigazzjoni taqa’
f ’idejn l-impriżi lanjanti iktar milli f ’idejn il-Kummissjoni nnifisha u għalhekk
tibda tiġi ddeterminata minn kriterji ta’ interess privat iktar milli ta’ interess
pubbliku.	

68

Il-Kummissjoni tirreferi għall-istatistika dwar il-proċeduri ta’ kompetizzjoni
pendenti quddiemha biex turi li ma hemmx għalfejn li jiġu ddefiniti kriterji
għad-determinazzjoni tal-prijorità fl-eżami ta’ diversi każijiet, meta wieħed
jikkunsidra n-numru limitat tal-persunal tagħha. Hija tispjega li kien minħabba
li n-numru ta’ każijiet kien tant għoli li fformulat, fis-Sbatax-il Rapport dwar ilPolitika tal-Kompetizzjoni (punt 9, p. 23 u 24), il-kriterji ta’ prijorità kif ġej:
“B’mod ġenerali, fejn hemm każijiet li jinvolvu kwistjonijiet ta’ importanza
politika sinjifikattiva, il-Kummissjoni tagħtihom prijorità. Għall-każijiet miġjuba
fuq inizjattiva tal-Kummissjoni stess u għall-ilmenti, titqies il-gravità tal-ksur
allegat. Barra minn hekk, fejn għandhom x’jaqsmu lmenti u notifiki, jeħtieġ li
jittieħed in kunsiderazzjoni l-fatt li għandha tittieħed deċiżjoni b’urġenza. Dan
ikun il-każ meta, b’mod partikolari, il-proċeduri ġudizzjarji nazzjonali jkunu
pendenti. Il-każijiet mressqa skond il-proċedura ta’ oppożizzjoni prevista
mir-regolamenti ta’ eżenzjoni ġenerali għandhom dejjem jingħataw prijorità,
minħabba t-terminu ta’ sitt xhur. F’kull każ ieħor, il-każijiet jiġu ttrattati b’mod
kronoloġiku”.
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69

Skond il-Kummissjoni, huwa ovvju li l-ilment tar-rikorrenti ma jissodisfa ebda
wieħed minn dawn il-kriterji prijoritarji kemm fir-rigward tal-gravità tal-ksur
kif ukoll tal-ħtieġa ta’ deċiżjoni mill-Kummissjoni biex tippermetti lill-qorti
nazzjonali tiddeċiedi. Fir-rigward ta’ dan l-aħħar kriterju, il-Kummissjoni
tindika, minn naħa, li deċiżjoni minnha ma kinitx meħtieġa biex tippermetti lillqrati Taljani jiddeċiedu l-kawżi li kienu diġà mressqa quddiemhom mill-partijiet.
Min-naħa l-oħra, hija tispjega li dan il-kriterju jirreferi l-iktar għas-sitwazzjoni
li fiha kawża pendenti quddiem il-qorti nazzjonali tirrigwarda l-validità jew
l-eżekuzzjoni ta’ kuntratt li jkun ġie nnotifikat lill-Kummissjoni u li għalih ikun
intalab il-benefiċċju ta’ eżenzjoni skond l-Artikolu 85(3) tat-Trattat, peress
li l-applikazzjoni ta’ din id-dispożizzjoni taqa’ taħt il-kompetenza esklużiva
tal-Kummissjoni. Hawnhekk, dan ma huwiex il-każ peress li l-applikazzjoni
ta’ l-Artikolu 85(3) għall-ftehim ta’ distribuzzjoni fis-settur tal-karozzi huwa
rregolat mir-Regolament Nru 123/85. L-applikazzjoni ta’ dan ir-regolament,
madankollu, taqa’ kompletament taħt il-ġurisdizzjoni tal-qrati Taljani, li, filkaż ta’ inċertezza dwar il-validità tad-dispożizzjonijiet, għandhom jagħmlu
rinviju għal deċiżjoni preliminari lill-Qorti tal-Ġustizzja skond l-Artikolu 177
tat-Trattat (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-22 ta’ Ottubru 1987, Foto Frost,
314/85, Ġabra p. 4225).

70

Il-Kummissjoni tkompli ssostni li n-nuqqas ta’ ġurisdizzjoni tal-qorti nazzjonali
li tirtira l-eżenzjoni ma għandhiex effett fuq il-pożizzjoni tagħha, peress
li r-rikorrenti ssostni, prinċipalment, li l-eżenzjoni ġenerali prevista mirRegolament Nru 123/85 ma hijiex applikabbli għas-sistema ta’ distribuzzjoni ta’
BMW Italia u, sussidjarjament, li dan ir-regolament huwa invalidu.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim’Istanza
71

Il-Qorti tal-Prim’Istanza tqis li l-kwistjoni mqajma permezz ta’ dan il-motiv
tirrigwarda, essenzjalment, liema huma l-obbligi tal-Kummissjoni meta ssirilha
talba skond l-Artikolu 3 tar-Regolament Nru 17 minn persuna fiżika jew
ġuridika.

72

Għandu jiġi osservat li r-Regolamenti Nri 17 u 99/63 jagħtu drittijiet proċedurali
lill-persuni li jressqu lment quddiem il-Kummissjoni, bħad-dritt li jiġu informati
bir-raġunijiet li għalihom il-Kummissjoni tkun bi ħsiebha tiċħad l-ilment
tagħhom u d-dritt li jressqu l-osservazzjonijiet tagħhom f ’dan ir-rigward.
Għalhekk, il-leġiżlatur Komunitarju impona numru ta’ obbligi speċifiċi fuq ilKummissjoni. Madankollu, kemm ir-Regolament Nru 17 kif ukoll ir-Regolament
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Nru 99/63 ma fihom ebda dispożizzjoni espressa marbuta ma’ l-azzjoni li trid
tittieħed fir-rigward tal-mertu ta’ xi lment u ma’ l-obbligi ta’ investigazzjoni
eventwali tal-Kummissjoni.
73

Meta wieħed jiġi biex jiddetermina l-obbligi tal-Kummissjoni f ’dan il-kuntest,
l-ewwel punt li wieħed għandu jinnota huwa li l-Kummissjoni hija responsabbli
għat-twettiq u għall-orjentament tal-politika Komunitarja tal-kompetizzjoni
(ara s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-28 ta’ Frar 1991, Delimitis, C-234/89,
Ġabra p. 935, 991). Għal din ir-raġuni, l-Artikolu 89(1) tat-Trattat ta lillKummissjoni l-missjoni li tiżgura li l-prinċipji stabbiliti fl-Artikoli 85 u 86 jiġu
applikati, u d-dispożizzjonijiet adottati abbażi ta’ l-Artikolu 87 tawha setgħat
wiesgħa.

74

Il-portata ta’ l-obbligi tal-Kummissjoni fil-qasam tad-dritt tal-kompetizzjoni
għandha tiġi eżaminata fid-dawl ta’ l-Artikolu 89(1) tat-Trattat, li, f ’dan ilqasam, jikkostitwixxi t-twettiq speċifiku tal-missjoni ġenerali ta’ sorveljanza fdat
lill-Kummissjoni bl-Artikolu 155 tat-Trattat. Issa, hekk kif ikkonstatat il-Qorti
tal-Ġustizzja fil-kuntest ta’ l-Artikolu 169 tat-Trattat (sentenza tal-14 ta’ Frar
1989, Star Fruit vs Il-Kummissjoni, 247/87, Ġabra p. 291, 301), dan l-obbligu
ma jfissirx li l-Kummissjoni hija marbuta li tibda proċeduri intiżi li jistabbilixxu
l-eżiztenza ta’ ksur eventwali tad-dritt Komunitarju.

75

F’dan ir-rigward, il-Qorti tal-Prim’Istanza tosserva li mill-ġurisprudenza
tal-Qorti tal-Ġustizzja (sentenza tat-18 ta’ Ottubru 1979, GEMA, iċċitata
iktar ’il fuq, p. 3173, 3189) jirriżulta li d-drittijiet mogħtija lil-lanjanti mirRegolamenti Nri 17 u 99/63 ma jinkludux id-dritt li tinkiseb deċiżjoni, fis-sens
ta’ l-Artikolu 189 tat-Trattat, fir-rigward ta’ l-eżistenza jew le tal-ksur allegat.
Għalhekk il-Kummissjoni ma tistax tintalab tagħti deċiżjoni f ’dan ir-rigward
sakemm is-suġġett ta’ l-ilment ma jaqax taħt il-kompetenza esklużiva tagħha,
bħal fil-każ ta’ l-irtirar ta’ eżenzjoni mogħtija skond l-Artikolu 85(3) tat-Trattat.

76

Billi l-Kummissjoni ma hija taħt l-ebda obbligu li tiddeċiedi dwar l-eżistenza
jew le ta’ ksur, hija ma tistax tiġi mġiegħla twettaq investigazzjoni, għaliex
investigazzjoni bħal din ma jista’ jkollha ebda għan għajr dak li tfittex prova
ta’ l-eżistenza jew le ta’ ksur li hija ma hijiex obbligata tikkonstata. F’dan irrigward, wieħed għandu jinnota li, bil-kontra tad-dispożizzjoni li tinsab fit-tieni
sentenza ta’ l-Artikolu 89(1) fir-rigward ta’ talbiet imressqa mill-Istati Membri,
ir-Regolamenti Nri 17 u 99/63 ma jeħtiġux espressament li l-Kummissjoni
tinvestiga l-ilmenti mressqa quddiemha.
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77

F’dan ir-rigward, ta’ min wieħed jirrileva li, meta tiġi fdata missjoni ta’ servizz
pubbliku, il-kompetenza li tieħu l-miżuri organizzattivi kollha meħtieġa għattwettiq ta’ din il-missjoni, inkluża d-definizzjoni tal-prioritajiet, fil-kuntest
stabbilit mil-liġi, meta dawn il-prioritajiet ma jkunux ġew iddeterminati
mil-leġiżlatur, tikkostitwixxi element inerenti għall-eżerċizzju ta’ l-attività
amministrattiva. Dan għandu jkun il-każ b’mod partikolari fejn awtorità tkun
ġiet fdata bil-missjoni ta’ sorveljanza u ta’ kontroll daqshekk wiesgħa u ġenerali
daqs dik li mogħtija lill-Kummissjoni fil-qasam tal-kompetizzjoni. Għalhekk,
il-fatt li l-Kummissjoni tapplika gradi differenti ta’ prijorità lill-każijiet mressqa
quddiemha fil-qasam tal-kompetizzjoni huwa kompatibbli ma’ l-obbligi imposti
fuqha mid-dritt Komunitarju.

78

Din l-evalwazzjoni ma tmurx kontra s-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta’
Ottubru 1983, Demo-Studio Schmidt, iċċitata iktar ’il fuq, tat-28 ta’ Marzu 1985,
CICCE (298/83, Ġabra p. 1105), u tas-17 ta’ Novembru 1987, BAT u Reynolds
vs Il-Kummissjoni (142/84 u 156/84, Ġabra p. 4487). Fil-fatt, fis-sentenza
Demo-Studio Schmidt, il-Qorti tal-Ġustizzja sostniet li l-Kummissjoni “kellha
l-obbligu li teżamina l-fatti mressqa” mil-lanjant, bla ħsara għall-kwistjoni dwar
jekk il-Kummissjoni setgħatx tieqaf milli tinvestiga l-ilment, għaliex, f ’dak il-każ,
il-Kummissjoni kienet eżaminat il-fatti esposti fl-ilment u ċaħditu għar-raġuni
li ma kien hemm xejn li jagħti ħjiel ta’ l-eżistenza ta’ ksur. Bl-istess mod din ilkwistjoni ma qamitx fil-kawżi sussegwenti CICCE (iċċitata iktar ’il fuq) u BAT
u Reynolds (iċċitata iktar ’il fuq).

79

Madankollu, minkejja li l-Kummissjoni ma tistax tiġi mġiegħla twettaq
investigazzjoni, il-garanziji proċedurali previsti fl-Artikolu 3 tar-Regolament
Nru 17 u fl-Artikolu 6 tar-Regolament Nru 99/63 xorta waħda jeżiġu minnha li
teżamina bir-reqqa l-punti ta’ fatt u ta’ liġi mressqa għall-attenzjoni tagħha millanjant biex tiddeċiedi jekk l-imsemmija elementi jiżvelawx xi aġir ta’ natura li
jxekkel il-kompetizzoni fis-suq komuni u jaffetwa l-kummerċ bejn Stati Membri
(ara s-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta’ Ottubru 1983, Demo-Studio
Schmidt, tat-28 ta’ Marzu 1985, CICCE, u tas-17 ta’ Novembru 1987, BAT
u Reynolds, iċċitati iktar ’il fuq).

80

Meta, bħal f ’dan il-każ, il-Kummissjoni tkun iddeċidiet li ma tiħux azzjoni filkonfront ta’ lment mingħajr ma twettaq investigazzjoni, l-istħarriġ tal-legalità
li l-Qorti tal-Prim’Istanza għandha twettaq huwa intiż li jiġi vverifikat jekk iddeċiżjoni kkontestata tkunx ibbażata jew le fuq fatti materjalment mhux korretti
jew jekk tkunx ivvizzjata minn żball ta’ liġi, żball manifestament ta’ evalwazzjoni
jew użu ħażin ta’ poter.
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81

Hija l-Qorti tal-Prim’Istanza li għandha tivverifika, fid-dawl ta’ dawn il-prinċipji,
l-ewwel nett, jekk il-Kummissjoni wettqitx l-investigazzjoni ta’ l-ilment li kienet
meħtieġa minnha billi tevalwa, bir-reqqa kollha meħtieġa, il-punti ta’ fatt u ta’ liġi
mressqa mir-rikorrenti fl-ilment tagħha u, sussegwentement, jekk il-Kummissjoni
mmotivatx korrettament id-deċiżjoni tagħha li ma tittiħidx azzjoni fir-rigward
ta’ l-ilment, minn naħa billi tinvoka s-setgħa tagħha li “tapplika gradi differenti
ta’ prijorità fl-investigazzjoni tal-ksur allegat imressaq quddiemha”, u min-naħa
l-oħra billi tirreferi għall-interess Komunitarju preżenti f’dan il-każ bħala kriterju
ta’ prijorità.

82

F’dan ir-rigward il-Qorti tal-Prim’Istanza tikkonstata l-ewwel nett li
l-Kummissjoni wettqet investigazzjoni bir-reqqa ta’ l-ilment, li matulha mhux
biss qieset il-punti ta’ fatt u ta’ liġi mressqa fl-ilment stess, iżda wettqet ukoll
skambju informali ta’ fehmiet u ta’ informazzjoni mar-rikorrenti u l-avukati
tagħha. Kien biss wara li saret taf dwar id-dettalji l-oħra mogħtija mir-rikorrenti
f ’din l-okkażjoni, u dwar l-osservazzjonijiet imressqa bħala tweġiba għallittra mibgħuta taħt l-Artikolu 6 tar-Regolament Nru 99/63 li l-Kummissjoni
ċaħdet l-ilment. Għalhekk, fid-dawl tal-punti ta’ fatt u ta’ liġi esposti fl-ilment,
il-Kummissjoni wettqet investigazzjoni xierqa tiegħu u ma tistax tiġi akkużata
b’nuqqas ta’ diliġenza.

83

It-tieni nett, għal dak li jirrigwarda l-motivazzjoni tad-deċiżjoni kkontestata li ma
tittiħidx azzjoni, il-Qorti tal-Prim’Istanza tfakkar l-ewwel nett li l-Kummissjoni
hija intitolata tapplika gradi differenti ta’ prijorità fl-investigazzjoni tal-ilmenti
mressqa quddiemha.

84

Sussegwentement, għandu jiġi eżaminat jekk huwiex leġittimu, kif sostniet ilKummissjoni, li tirreferi għall-interess Komunitarju ta’ każ bħala kriterju ta’
prijorità.

85

F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li, bil-kontra tal-qrati ċivili, li l-kompitu
tagħhom huwa li jipproteġu d-drittijiet individwali ta’ persuni privati firrelazzjonijiet tagħhom inter se, entità amministrattiva għandha taġixxi fl-interess
pubbliku. Għalhekk, il-Kummissjoni hija intitolata tagħmel riferiment għallinteress Komunitarju biex tiddetermina l-grad ta’ prijorità li jrid jiġi applikat liddiversi każijiet imressqa quddiemha. Dan ma jfissirx li l-azzjoni tal-Kummissjoni
ma tkunx suġġetta għal stħarriġ ġudizzjarju, peress li, fid-dawl tar-rekwiżit ta’
motivazzjoni previst mill-Artikolu 190 tat-Trattat, il-Kummissjoni ma tistax
sempliċement tagħmel riferiment għall-interess Komunitarju fl-astratt. Hija
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għandha tagħti l-kunsiderazzjonijiet ta’ liġi u ta’ fatt li jkunu wassluha tikkonkludi li
ma kienx hemm biżżejjed interess Komunitarju li jiġġustifika l-adozzjoni ta’ miżuri
istruttorji. Huwa għaldaqstant permezz ta’ l-istħarriġ tal-legalità ta’ dawn il-motivi
li l-Qorti tal-Prim’Istanza tista’ tistħarreġ l-azzjoni tal-Kummissjoni
86

Sabiex tevalwa l-interess Komunitarju biex issir investigazzjoni iktar fit-tul ta’
każ, il-Kummissjoni għandha tieħu in kunsiderazzjoni ċ-ċirkustanzi tal-każ u,
b’mod partikolari, il-punti ta’ fatt u ta’ liġi esposti fl-ilment mressaq quddiemha.
Il-Kummissjoni għandha, b’mod partikolari, tibbilanċja r-rilevanza tal-ksur
allegat fir-rigward tal-funzjonament tas-suq komuni, il-probabbiltà li tistabbilixxi
l-eżistenza tal-ksur u l-portata tal-miżuri ta’ investigazzjoni meħtieġa biex taqdi,
fl-aqwa kundizzjonijiet possibbli, il-missjoni tagħha li tissorvelja l-osservanza ta’
l-Artikoli 85 u 86.

87

F’dan il-kuntest, għandu jiġi eżaminat jekk il-Kummissjoni kellhiex raġun f ’dan
il-każ li tikkonkludi li ma kienx hemm biżżejjed interess Komunitarju għal
investigazzjoni iktar fit-tul tal-każ, peress li r-rikorrenti, li kienet diġà ressqet,
quddiem il-qrati Taljani, il-kawża li tirrigwarda r-rexissjoni tal-kuntratt ta’
konċessjoni, setgħet ukoll tressaq quddiem dawn il-qrati l-kwistjoni dwar jekk issistema ta’ distribuzzjoni ta’ BMW Italia kinitx kompatibbli ma’ l-Artikolu 85(1)
tat-Trattat.

88

F’dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li hija u tasal għal din il-konklużjoni,
il-Kummissjoni mhux sempliċement iddikjarat li bħala regola ġenerali hija
ma għandhiex tinvestiga każ abbażi biss tal-fatt li l-qorti nazzjonali jkollha
l-ġurisdizzjoni sabiex teżaminah. Fil-fatt, kawżi relatati oħra bejn Automec
u BMW Italia li jirrigwardaw is-sistema ta’ distribuzzjoni ta’ din ta’ l-aħħar
kienu diġa tressqu quddiem il-qrati Taljani, u r-rikorrenti ma tikkontestax li
l-qrati Taljani kienu mgħarrfa bir-relazzjoni kuntrattwali bejn BMW Italia
u d-distributuri tagħha. Fiċ-ċirkustanzi partikolari tal-każ, ir-raġunijiet marbuta
ma’ l-ekonomija tal-ġudizzju u l-amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja jxaqilbu
favur li l-kawża tiġi kkunsidrata mill-qrati li quddiemhom tressqu kwistjonijiet
marbuta.

89

Madankollu, sabiex tiġi evalwata l-legalità tad-deċiżjoni li ma tittiħidx azzjoni,
jeħtieġ li jiġi ddeterminat jekk, billi rrinvijat l-impriża lanjanti quddiem il-qorti
nazzjonali, il-Kummissjoni naqsitx milli tosserva l-portata tal-protezzjoni li
l-qorti nazzjonali tista’ tipprovdi fir-rigward tad-drittijiet tar-rikorrenti taħt
l-Artikolu 85(1) tat-Trattat.
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90

F’dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li l-Artikoli 85(1) u 86 jipproduċu effetti
diretti fir-relazzjonijiet bejn l-individwi u jagħtu drittijiet lill-individwi interessati
li l-qrati nazzjonali għandhom jipproteġu (ara s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja
tat-30 ta’ Jannar 1974, BRT, iċċitata iktar ’il fuq). Il-kompetenza li tapplika dawn iddispożizzjonijiet hija mogħtija kemm lill-Kummissjoni kif ukoll lill-qrati nazzjonali
(ara, b’mod partikolari, is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-28 ta’ Frar 1991,
Delimitis, iċċitata iktar ’il fuq). Dan l-għoti ta’ kompetenza huwa, barra minn hekk,
ikkaratterizzat mill-obbligu ta’ kooperazzjoni leali bejn il-Kummissjoni u l-qrati
nazzjonali, li tirriżulta mill-Artikolu 5 tat-Trattat (ara s-sentenza tal-Qorti talĠustizzja tat-28 ta’ Frar 1991, Delimitis, iċċitata iktar ’il fuq).

91

Għalhekk, jeħtieġ li jiġi eżaminat jekk il-Kummissjoni kellhiex id-dritt li tibbaża
ruħha fuq din il-kooperazzjoni sabiex tiżgura l-evalwazzjoni tal-kompatibbiltà
tas-sistema ta’ distribuzzjoni ta’ BMW Italia ma’ l-Artikolu 85(1) tat-Trattat.

92

Għal dan il-għan, il-qrati Taljani jistgħu jeżaminaw, l-ewwel nett, jekk is-sistema
tinvolvix restrizzjonijiet ta’ kompetizzjoni fis-sens ta’ l-Artikolu 85(1). Fil-każ ta’
dubju, jistgħu jagħmlu rinviju għal deċiżjoni preliminari lill-Qorti tal-Ġustizzja. Jekk
isibu li kien hemm restrizzjoni ta’ kompetizzjoni li tmur kontra l-Artikolu 85(1),
għandhom ikomplu jeżaminaw jekk is-sistema tikkwalifikax għal eżenzjoni ġenerali
skond ir-Regolament Nru 123/85. Din il-kwistjoni wkoll taqa’ taħt il-ġurisdizzjoni
tagħhom (ara s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-28 ta’ Frar 1991, Delimitis,
iċċitata iktar ’il fuq). Jekk ikun hemm dubju dwar il-validità jew l-interpretazzjoni
ta’ l-imsemmi regolament, il-qorti nazzjonali tista’ wkoll tressaq talba għal deċiżjoni
preliminari lill-Qorti tal-Ġustizzja skond l-Artikolu 177 tat-Trattat. F’kull każ, ilqorti nazzjonali tinsab f’pożizzjoni li tiddeċiedi dwar il-konformità tas-sistema ta’
distribuzzjoni ma’ l-Artikolu 85(1) tat-Trattat.

93

Għalkemm huwa paċifiku li l-qorti nazzjonali ma għandhiex id-dritt li tordna li
ksur ikkonstatat minnha jintemm u li timponi multi fuq l-impriżi responsabbli,
bħalma tista’ tagħmel il-Kummissjoni, hija għandha madankollu tapplika
l-Artikolu 85(2) tat-Trattat fir-relazzjonijiet bejn l-individwi. Billi pprovda
espressament għal din is-sanzjoni ċivili, it-Trattat jassumi li l-liġi nazzjonali
tagħti lill-qorti s-setgħa li tipproteġi d-drittijiet ta’ l-impriżi li kienu vittmi ta’
prattiki anti-kompetittivi.

94

F’dan il-każ, ir-rikorrenti ma pproduċiet l-ebda prova li minnha wieħed jista’
jasal biex jgħid li l-liġi Taljan ma tipprovdi ebda rimedju legali li jippermetti lillqrati Taljani jipproteġu d-drittijiet tar-rikorrenti b’mod sodisfaċenti.
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95

Punt ieħor li għandu jiġi nnotat huwa li l-eżistenza, fil-każ preżenti, ta’
regolament ta’ eżenzjoni, jekk wieħed jassumi li huwa applikabbli, kienet fattur li
l-Kummissjoni kellha d-dritt li tieħu in kunsiderazzjoni sabiex tevalwa l-interess
pubbliku Komunitarju li kien hemm biex twettaq investigazzjoni tas-sistema ta’
distribuzzjoni ta’ dan it-tip. Kif osservat ġustament il-Kummissjoni, l-għan ewlieni
ta’ regolament ta’ eżenzjoni ġenerali huwa li jillimita n-notifika u l-eżami individwali
tal-kuntrtatti ta’ distribuzzjoni użati fil-qasam ta’ l-attività kkonċernata. Barra
minn hekk, l-eżistenza ta’ dan ir-regolament tiffaċilita l-applikazzjoni tad-dritt talkompetizzjoni mill-qorti nazzjonali.

96

Għalhekk, billi rrinvijat lir-rikorrenti quddiem il-qorti nazzjonali, il-Kummissjoni
ma naqsitx milli tosserva l-portata tal-protezzjoni li l-qorti nazzjonali tista’ tiżgura
lid-drittijiet tar-rikorrenti taħt l-Artikolu 85(1) u (2) tat-Trattat.

97

Minn dak kollu li ntqal, jirriżulta li l-eżami tad-deċiżjoni kkontestata mill-Qorti
tal-Prim’Istanza ma wera la żball ta’ liġi jew ta’ fatt u lanqas żball manifest ta’
evalwazzjoni. Għalhekk, il-motiv ibbażat fuq ksur tad-dritt Komunitarju, b’mod
partikolari ta’ l-Artikolu 155 tat-Trattat, ta’ l-Artikolu 3 tar-Regolament Nru 17
u ta’ l-Artikolu 6 tar-Regolament Nru 99/63, huwa infondat.

98

Barra minn hekk, minn dawn il-kunsiderazzjonijiet jirriżulta li l-motivazzjoni
tad-deċiżjoni kkontestata hija suffiċjenti għaliex ir-rikorrenti setgħet tinvoka
d-drittijiet tagħha quddiem il-Qorti tal-Prim’Istanza, u din tal-aħħar setgħet
twettaq l-istħarriġ tagħha ta’ legalità.
b) Fuq it-tielet motiv, ibbażat fuq l-illegalità tar-Regolament Nru 123/85

L-argumenti tal-partijiet
99

Fir-rikors tagħha, Automec titlob l-annullament tar-Regolament Nru 123/85
sa fejn dan jikkostitwixxi “premessa inevitabbli” għad-deċiżjoni kkontestata,
iżda mingħajr ma tqajjem motivi li jsostnu din it-talba. Fir-replika tagħha, irrikorrenti ssostni li dan ir-regolament ma huwiex applikabbli għal dan il-każ
għaliex jirregola biss id-distribuzzjoni esklużiva u mhux id-distribuzzjoni
selettiva. Hija żżid li, kieku dan ma kienx hekk, ir-regolament kien ikun invalidu
għaliex kien ikun evidentement illoġiku u inġust li kieku kien jirregola bl-istess
mod żewġ realtajiet ekonomiċi daqstant differenti waħda mill-oħra, kif inhuma
ż-żewġ forom ta’ distribuzzjoni msemmija iktar ’il fuq.
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100 Il-Kummissjoni tirrepeti għal darb’oħra li hija ma ddeterminatx jekk dan irregolament japplikax jew le għas-sistema ta’ distribuzzjoni stabbilita minn BMW
Italia, b’tali mod li r-rikorrenti tattribwilha b’mod żbaljat il-fehma li r-regolament
huwa applikabbli f ’dan il-każ u li jista’ jiġi applikat bl-istess mod għas-sistemi ta’
distribuzzjoni esklużivi u selettivi. Il-Kummissjoni tinsisti fuq il-fatt li hija tkun
tista’ tiddetermina n-natura ta’ din is-sistema ta’ distribuzzjoni biss wara li tkun
wettqet investigazzjoni fil-fond tal-fatti esposti fit-talba, iżda li hija ma qisitx li
kien hemm interess Komunitarju suffiċjenti biex tagħmel dan.
Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim’Istanza
101 Peress li l-partijiet jaqblu li d-deċiżjoni kkontestata, li barra minn hekk ma fiha
ebda riferiment għar-Regolament Nru 123/85 jew għall-konformità eventwali
tas-sistema ta’ distribuzzjoni ta’ BMW Italia miegħu, ma tiddeterminax jekk irRegolament Nru 123/85 huwiex applikabbli għal dan il-każ, il-motiv in kwistjoni
huwa ineffettiv. Għandu għalhekk f ’kull każ jiġi miċħud.
c) Fuq ir-raba’ motiv ibbażat fuq l-użu ħażin ta’ poter
L-argumenti tal-partijiet
102 Permezz ta’ dan il-motiv, Automec tallega fir-rikors tagħha li l-Kummissjoni
użat ir-regoli Komunitarji bil-għan li tipproteġi impriża waħda minflok ilkompetizzjoni in ġenerali. Fir-replika tagħha, hija żżid li r-rifjut li tagħti bidu
għal investigazzjoni, anki fid-dawl taċ-ċirkulari tas-7 ta’ Lulju 1988, imsemmija
iktar ’il fuq, li fiha BMW ħeġġet lill-konċessjonarji tagħha biex jiefqu jbiegħu
vetturi lil rivendituri mhux awtorizzati u lil “intermedjarji jew kummerċjanti”,
jikkonferma l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tagħti trattament preferenzjali lil
BMW billi “teżentaha wkoll mill-inkonvenjent li jkollha tagħti spjegazzjonijiet”.
Barra minn dan, hija ssostni li l-ebda waħda mit-tliet ittri li rċieviet millKummissjoni ma tindika r-raġunijiet veri li wasslu lill-Kummissjoni biex ma
tiħux in kunsiderazzjoni l-ilment tagħha u l-provi li hija pproduċiet.
103 Il-Kummissjoni tiċħad li naqset milli taqdi d-dmir tagħha li teżamina l-ilment
b’mod assolutament imparzjali. Hija tqis li wettqet b’mod oġġettiv is-setgħa
diskrezzjonali tagħha fir-rigward ta’ l-eżami ta’ l-ilmenti li tirċievi u tosserva
li r-rikorrenti ma tistax tallega biss iżda għandha tipprova wkoll li f ’dan il-każ
il-Kummissjoni użat din is-setgħa b’mod abbużiv u/jew parzjali, billi fittxet li
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tilħaq għan ieħor minn dak li għalih ingħatatilha din is-setgħa mil-leġiżlatur
Komunitarju. Il-Kummissjoni ssostni li ma kellha ebda ħsieb li “teħles” a priori
lil BMW Italia mill-akkuża ta’ ksur tar-regoli tal-kompetizzjoni, u inqas u inqas
li tagħtiha l-benefiċċju ta’ dak li jista’ jissejjaħ preżunzjoni ta’ innoċenza.
104 Fil-kontroreplika tagħha, il-Kummissjoni żżid li l-affermazzjoni tar-rikorrenti
li tgħid li l-ebda waħda mill-ittri suċċessivi ma indikat ir-raġunijiet veri għaddeċiżjoni tagħha ma hija xejn ħlief impunjazzjoni tar-raġunijiet tagħha, li hija
ħaġa inammissibbli, u li r-“raġunijiet veri” li fuqhom hija bbażata t-tieni parti
tad-deċiżjoni kkontestata huma biss dawk esposti fl-ittra tat-28 ta’ Frar 1990.
Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim’Istanza
105 Il-Qorti tal-Prim’Istanza tosserva li allegazzjoni ta’ użu ħażin ta’ poter tista’
titqies biss jekk ir-rikorrenti tipproduċi indizji oġġettivi, rilevanti u konsistenti li
jsostnu suffiċjentement dak li jkun qed jiġi allegat (ara, per eżempju, is-sentenza
tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-13 ta’ Lulju 1989, Caturla-Poch u De la Fuente vs IlParlament, 36/87, Ġabra p.2471, 2489, u s-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza
tas-27 ta’ Ġunju 1991, Valverde vs Il-Qorti tal-Ġustizzja, T-156/89, Ġabra p. II407, II-453).
106 Għalhekk, jeħtieġ li jiġi eżaminat jekk il-provi prodotti mir-rikorrenti jagħtux
indikazzjoni li l-Kummissjoni użat is-setgħa li tiddeċiedi mogħtija lilha mirRegolament Nru 17 għal xi għan ieħor minn dak li għalih ingħatatilha, jiġifieri
sabiex tissorvelja l-applikazzjoni tal-prinċipji previsti mill-Artikoli 85 u 86
tat-Trattat.
107 F’dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li r-rikorrenti ma ressqet ebda fatt konkret
li jippermetti li jingħad li r-raġunijiet indikati mill-Kummissjoni biex tiġġustifika
n-nuqqas ta’ teħid ta’ azzjoni fir-rigward ta’ l-ilment kienu biss skużi u li l-għan
veru kien li tevita li tapplika r-regoli tal-kompetizzjoni fil-konfront ta’ BMW.
Il-fatt li l-Kummissjoni ma evalwatx jekk l-aġir ta’ BMW kienx konformi ma’
l-Artikolu 85 ma jfissirx li aġixxiet b’mod arbitrarju, b’mod partikolari peress
li r-rikorrenti ma tiċħadx li din l-evalwazzjoni kienet tirrikjedi investigazzjoni
twila u kumplessa. Iċ-ċirkulari ta’ BMW tas-7 ta’ Lulju 1988, li r-rikorrenti
rreferiet ukoll għaliha, bl-ebda mod ma turi użu ħażin ta’ poter min-naħa talKummissjoni. Din l-ittra sempliċement tesponi istruzzjonijiet minn BMW Italia
lill-konċessjonarji kollha tagħha u bl-ebda mod ma tindika li l-Kummissjoni
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fittxet li tipproteġi kumpanniji tal-grupp BMW meta adottat id-deċiżjoni
kkontestata. Għall-bqija, ir-rikorrenti tressaq argumenti intiżi li juru l-eżistenza
ta’ ksur ta’ l-Artikolu 85 minn BMW. Madankollu, dawn l-argumenti ma
jikkostitwixxux indizji li minnhom wieħed jista’ jassumi li l-Kummissjoni kienet
iggwidata minn kunsiderazzjonijiet illegali meta ddeċidiet li ma tivverifikax ilfondatezza ta’ dawn l-allegazzjonijiet.
108 Għalhekk, għandu jiġi kkonstat li ma ġiex stabbilit użu ħażin ta’ poter u li dan
il-motiv għandu jiġi miċħud.
109 Minn dawn il-kunsiderazzjonijiet kollha jirriżulta li t-talba għall-annullament
tad-deċiżjoni kkontestata għandha tiġi miċħuda. Peress li t-talba għal kumpens
hija bbażata esklużivament fuq l-istess motivi invokati in sostenn tat-talba għal
annullament, din ukoll għandha tiġi miċħuda fl-assenza ta’ illegalità min-naħa
tal-Kummissjoni, mingħajr ma hemm għalfejn jiġi ddeterminat jekk hijiex
ammissibbli.
Fuq l-ispejjeż
110 Skond l-Artikolu 87(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim’Istanza, ilparti li titlef għandha tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ntalbu. Peress li r-rikorrenti
tilfet, hija għandha tiġi kkundannata għall-ispejjeż.
Għal dawn il-motivi,
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IL-QORTI TAL-PRIM’ISTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
taqta’ u tiddeciedi:
1) Ir-rikors huwa miċħud.
2) Ir-rikorrenti hija kkundannata għall-ispejjeż.
Cruz Vilaça

Kirschner

Vesterdorf

García-Valdecasas

Lenaerts 

Barrington

Yeraris

Schintgen

Saggio

BriëtBiancarelli
Mogħtija f ’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fit-8 ta’ Settembru 1992.
H. Jung 
J. L. Cruz Vilaça
ReġistraturPresident
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KAPITOLU 6

Ir-rwol tat-traduzzjoni
fil-Qorti tal-Ġustizzja, u dak
tad-Diviżjoni tal-Ilsien Malti
Ir-rwol tat-traduzzjoni f’qorti multilingwi
Kif ġie indikat fil-Kapitolu 1, ir-rwol tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni
Ewropea huwa, fost oħrajn, dak li taqta’ diverġenzi fl-interpretazzjoni taddritt tal-Unjoni Ewropea. F’ċertu sens, ir-rwol u l-funzjonijiet ta’ qorti talUnjoni jixbhu dak ta’ qorti nazzjonali. Hemm, però, numru ta’ differenzi li
jiddistingwuha minn qorti nazzjonali.
L-ewwel nett, il-Qorti tal-Ġustizzja hija qorti ta’ entità supranazzjonali
sui generis. In-natura tal-kawżi li jitressqu quddiemha huma ta’ natura differenti, anki għaliex, pereżempju, il-possibbiltà li l-individwi jressqu kawża
hija iktar limitata. L-individwu però jista’ jirrikorri għad-domandi preliminari, li jsiru fuq talba tiegħu jekk il-qorti nazzjonali tkun tal-fehma li tkun
teħtieġ kjarifika mill-Qorti tal-Ġustizzja dwar l-interpretazzjoni tad-dritt
tal-Unjoni Ewropea.
It-tieni nett, hemm differenza fir-rwoli interpretattivi ta’ dawn il-qrati.
Il-ġurisdizzjoni bejn il-Qorti tal-Ġustizzja u l-qrati nazzjonali hija distinta b’mod ċar. Però, waqt li l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea taqta’
l-kawżi billi tinterpreta biss id-dritt tal-Unjoni Ewropea, il-qrati nazzjonali,
li jaqtgħu l-kawżi billi jinterpretaw il-liġi nazzjonali, iridu jagħmlu dan fiddawl ukoll tal-dritt u tal-ġurisprudenza tal-Unjoni Ewropea.
Barra minn hekk, il-kuntest multinazzjonali tagħha jagħti lill-Qorti talĠustizzja rwol differenti minn dak ta’ qorti nazzjonali fil-proċedura li tirrig
warda r-rinviju għal deċiżjoni preliminari. Waqt li twettaq funzjoni bħal dik
ta’ qorti nazzjonali, hija għandha tagħmel hekk billi tapplika d-dritt tal-Unjoni Ewropea, u għaldaqstant tagħti interpretazzjoni tiegħu, għall-kuntest
ġuridiku u fattwali tal-pajjiż mnejn tkun ġejja d-domanda preliminari, tagħti
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l-interpretazzjoni skont id-dritt u l-ġurisprudenza tagħha, jew tagħti interpretazzjoni ġdida skont il-każ, u tiżgura li din l-interpretazzjoni tkun uniformi fil-lingwi kollha meta tiġi biex tingħata s-sentenza fil-lingwi uffiċjali
kollha.
Ir-raba’ nett, l-istruttura tal-Qorti tal-Ġustizzja turi b’mod ċar differenza fundamentali oħra. Waqt li l-Qorti tal-Ġustizzja hija komposta minn
madwar 2000 uffiċjal minn 28 Stat Membru differenti, il-persunal ta’ qorti
nazzjonali ġeneralment joriġina mill-istess pajjiż. Anki l-kompożizzjoni talġudikanti taż-żewġ qrati tirrifletti dan. Rwol fundamentali ta’ kwalunkwe
qorti hija l-komunikazzjoni, kemm interna kif ukoll esterna. Qorti nazzjonali
tikkomunika, kemm esternament u kemm internament, b’lingwa waħda. FilQorti tal-Ġustizzja, l-uffiċjali jridu jużaw lingwa komuni biex jikkomunikaw
bejniethom, u spiss din ma tkunx il-lingwa materna tagħhom. Sa mill-1952,
din il-lingwa komuni kienet il-Franċiż.
Anki l-ġurisprudenza tirrifletti din id-differenza. L-interpretazzjoni taddritt li qorti nazzjonali tagħti hija bbażata fuq prinċipji legali komunement
aċċettati fil-pajjiż, kif ukoll ideat u tradizzjonijiet aċċettati ta’ natura soċjali,
kulturali, ekonomika u legali. Il-Qorti tal-Ġustizzja ma kellhiex dawn ilprinċipji u tradizzjonijiet legali komuni, imma kellha tiżviluppa prinċipji
ġurisprudenzjali adattati għall-karatteristiċi globali tal-kuntest tal-UE, li jirriflettu l-prinċipji legali komuni għall-Istati Membri kollha, iżda li normalment huma iktar wiesgħa minn dawk li jmexxu l-qrati nazzjonali.
Fl-aħħar nett, filwaqt li qorti nazzjonali normalment tuża lingwa uffiċjali
waħda, il-Qorti tal-Ġustizzja topera b’24 lingwa uffiċjali. Huwa fatt li hemm
lingwa tax-xogħol waħda, iżda l-lingwi l-oħra huma kollha uffiċjali, u kollha
jistgħu jkunu l-lingwa tal-kawża. Dan kollu huwa riżultat tal-prinċipju ta’
multilingwiżmu, kif stabbilit fl-Artikolu 24 TFUE, li jgħid li kull ċittadin talUnjoni “[...] jista’ jikteb lil kull waħda mill-istituzzjonijiet [...] b’waħda millingwi msemmija fl-Artikolu 55 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u jkollu
tweġiba bl-istess lingwa” (1).
It-traduzzjoni, għaldaqstant, ma hijiex għażla kapriċċuża, kif xi wħud
superfiċjalment jgħidu, imma obbligu li jirriżulta mill-bżonn kemm li jiġi
rrispettat id-dritt fundamentali taċ-ċittadini ta’ aċċess ugwali għall-ġustizzja
u għall-informazzjoni ġudizzjarja, kif ukoll mill-bżonn li l-professjonijiet le-

(1) Il-lingwi msemmija huma l-lingwi uffiċjali kollha tal-UE, kif indikati fir-Regolament talKunsill Nru 1, li jistabbilixxi l-lingwi li għandhom jintużaw mill-Komunità Ekonomika
Ewropea, tas-6/10/1958, kif emendat l-aħħar.
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gali ta’ 28 Stat Membru jkunu jistgħu jikkomunikaw sew madwar l-Unjoni
Ewropea kollha bi grad għoli ta’ uniformità u kjarezza.
Il-lingwa komuni tax-xogħol fil-Qorti tal-Ġustizzja hija, kif rajna, ilFranċiż. Però din hija biss l-ewwel eżiġenza, u hija waħda ta’ komunikazzjoni interna. It-tieni waħda hija fundamentali daqs tal-ewwel: li kull ċittadin
Ewopew għandu jkollu mhux biss aċċess għad-dokumenti tal-istituzzjonijiet
Ewropej, imma wkoll il-possibbiltà li jkun jista’ jaqrahom u jifhimhom billingwa tiegħu.
Dawn iż-żewġ eżiġenzi huma kunfliġġenti, fis-sens li jġiegħlu lill-Qorti
tal-Ġustizzja taħdem fuq żewġ fronti: li tiżgura lingwaġġ komuni intern,
filwaqt li tinftiehem miċ-ċittadini kollha tal-Unjoni fil-lingwi uffiċjali kollha. Dan il-mekkaniżmu ġie rfinat matul is-snin. Dan huwa xogħol ta’ med
jazzjoni li jitwettaq f’żewġ direzzjonijiet: internament billi l-uffiċjali jkunu
jistgħu jikkomunikaw b’lingwa komuni, u esternament, mill-interpreti matul
is-seduti, u mill-ġuristi lingwisti, f’dak li jirrigwarda d-dokumenti uffiċjali
miktuba tal-Qorti tal-Ġustizzja. Dan il-mekkaniżmu jiżviluppa l-ħin kollu
minħabba t-tkabbir kontinwu, u n-numru dejjem jikber ta’ lingwi uffiċjali
tal-Unjoni Ewropea.
Id-Direttorat Ġenerali tat-Traduzzjoni fil-Qorti tal-Ġustizzja jwettaq
dan ir-rwol ta’ medjazzjoni f’dak li jirrigwarda d-dokumenti miktuba. Huwa
jittraduċi lejn il-Franċiż dawk id-dokumenti li jaslu mill-Istati Membri, millistituzzjonijiet jew mill-individwi, miktubin bil-lingwa uffiċjali tar-rikorrent,
sabiex kulħadd fil-Qorti tal-Ġustizzja jkun jista’ jifhem dak li qed jintqal flatt li jasal. Wara dan, sabiex id-dokument jinftiehem ukoll mill-konvenut
u mill-partijiet l-oħra li jistgħu jkollhom interess jintervjenu fil-kawża, issir
traduzzjoni u pubblikazzjoni tal-att fil-lingwi kollha (2).
Il-Qorti tal-Ġustizzja, barra minn hekk, meta tinfetaħ kawża ġdida, tiddetermina liema ser tkun il-lingwa tal-kawża. Din il-lingwa, flimkien malFranċiż, tintuża matul il-proċedura kollha għal dik il-kawża partikolari.
Il-lingwa tal-kawża tiġi deċiża skont regoli speċifiċi (3), u tkun il-verżjoni
li effettivament ikollha saħħa fil-każ ta’ diverġenzi dwar l-interpretazzjoni
tas-sentenza stess. Naturalment, id-diviżjoni lingwistika ta’ dik il-lingwa
tkun iktar impenjata mill-oħrajn f’din il-kawża, għaliex issegwi u tassisti
t-traduzzjoni mil-lingwa tagħha lejn il-Franċiż, li titwettaq minn persu(2) Eżempju ta’ dan huma l-estratti ppubblikati f’din il-pubblikazzjoni.
(3) Ara l-Artikolu 37 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja. Dispożizzjoni simili
tinsab ukoll fir-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, u tat-Tribunal għas-Servizz
Pubbliku.
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ni li l-lingwa materna tagħhom tkun il-Franċiż, u li jkollhom konoxxenza
tajba tal-lingwa li minnha jittraduċu l-atti kollha li jirrigwardaw il-kawża,
kif ukoll mill-Franċiż, lejn il-lingwa tagħha, ta’ dawk id-dokumenti bħallkonklużjonijiet u s-sentenza finali (4).
Għaldaqstant, mhux kollox jiġi awtomatikament tradott fil-lingwi kollha. Huwa f’dawn iż-żewġ lingwi (il-lingwa tal-kawża, skont ir-rikorrent jew
il-konvenut, u l-Franċiż, dejjem) li jkunu jinstabu l-atti kollha ta’ kawża partikolari. Min-naħa l-oħra, id-dokumenti tal-kawżi li jiġu tradotti fil-lingwi
kollha huma, b’mod partikolari:
——

l-avviżi ta’ ftuħ (5) u għeluq ta’ kull kawża f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

——

il-konklużjonijiet tal-Avukati Ġenerali, is-sentenzi, id-digrieti,
u l-Ġabra tal-Ġurisprudenza (6).

Bil-pubblikazzjoni ta’ dawn id-dokumenti f’diversi lingwi, il-Qorti talĠustizzja tkun qed tissodisfa l-obbligi tagħha, kemm interni kif ukoll esterni, taħt it-Trattati. It-traduzzjoni, għaldaqstant, ma hijex sempliċement
dmir ta’ natura politika fl-istruttura istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea, imma
eżiġenza speċifika legali li tirrispetta d-diversità li teżisti fl-Unjoni, liema diversità hija rrikonoxxuta minn kulħadd.
It-tkabbir tal-Ewropa għal 28 Stat Membru ġab miegħu pressjoni kbira
fuq l-istituzzjonijiet sabiex ikunu jistgħu jissodisfaw dawn l-obbligi. B’mod
partikolari, fl-2004, id-dħul ta’ 10 pajjiżi ġodda qalleb kompletament is-sistemi u l-istrutturi tax-xogħol intern tal-istituzzjonijiet. L-adeżjoni ma kinitx
(4) Il-lingwa tal-kawża tiġi indikata fl-ewwel paġna tas-sentenza, kif wieħed jista’ jara missentenzi f’dan il-ktieb. Fis-sentenzi li jimplikaw lil Malta, b’mod partikolari fil-każ tarrinviji għal deċiżjoni preliminari, il-lingwa tiġi stabbilita awtomatikament għaliex il-Malti
huwa l-lingwa uffiċjali tal-qrati ta’ Malta [ara l-Artikolu 37(3) tar-Regoli tal-Proċedura talQorti tal-Ġustizzja].
(5) Artikolu 16(6) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja.
(6) Artikolu 18 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja. Wieħed irid iżomm f’moħħu
wkoll li huwa impossibbli li jiġu tradotti s-sentenzi kollha. Mill-1 ta’ Mejju 2004, ħlief
b’deċiżjoni kuntrarja tal-kulleġġ ġudikanti kkonċernat, ma għadhomx jiġu ppubblikati filĠabra:
- is-sentenzi ta’ awli bi tliet Imħallfin, ħlief dawk dwar talba għal deċiżjoni preliminari,
- is-sentenzi ta’ awli b’ħames Imħallfin, mingħajr konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali,
ħlief dawk dwar talba għal deċiżjoni preliminari,
- id-digrieti.
Dawn id-deċiżjonijiet ikunu aċċessibbli fis-sit internet tal-Qorti tal-Ġustizzja
(http://curia.europa.eu) bil-lingwi disponibbli, jiġifieri l-lingwa tal-kawża u l-Franċiż.
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sfida għad-diviżjonijiet lingwistiċi l-ġodda biss, iżda wkoll għad-diviżjonijiet
l-antiki nnifishom, kif ukoll għall-amministrazzjoni tagħhom (7). L-istrutturi lingwistiċi fil-Qorti tal-Ġustizzja żdiedu minn 12-il diviżjoni lingwistika għal 22 f’daqqa waħda fl-2004, u kien neċessarju sforz enormi sabiex
id-diviżjonijiet lingwistiċi jiġu organizzati mhux biss amministrattivament
(tfittxija u reklutaġġ tal-persunal, adattament tas-sistemi amministrattivi,
taħriġ tal-persunal, etc), imma wkoll sabiex ilaħħqu mal-volum ta’ xogħol li
naturalment kien mistenni li jiżdied b’għaxar Stati Membri ġodda (8). Bħala
eżempju, sabiex il-Qorti tal-Ġustizzja setgħet tagħmel dan, bdiet xogħol preparatorju ta’ iktar minn sentejn qabel l-adeżjoni tal-2004.
Id-Diviżjoni tal-Ilsien Malti fil-Qorti tal-Ġustizzja
Dawn id-diffikultajiet tal-bidu nħassu wkoll fid-diviżjoni tal-Ilsien Malti.
Il-problemi prinċipali kienu tnejn: in-nuqqas ta’ persunal ikkwalifikat disponibbli, li ħoloq diffikultajiet ta’ reklutaġġ, flimkien ma’ diffikultajiet marbuta
mal-volum ta’ xogħol li kien mistenni li jsir. Maż-żmien, dawn id-diffikultajiet intgħelbu, b’mod partikolari bl-għajnuna ta’ deroga mill-obbligu ta’ traduzzjoni tal-istituzzjonijiet fil-Malti għal tliet snin (9).
Naturalment, ir-rwol tad-Diviżjoni tal-Ilsien Malti jirrifletti dak tad-Direttorat kollu, li jipprovdi traduzzjonijiet bil-Malti tas-sentenzi u tad-dokumenti tal-Qorti tal-Ġustizzja. Dan isir fil-kuntest lingwistiku Malti u,
f’dan is-sens, id-diviżjoni tal-Ilsien Malti ħadmet u għadha taħdem sabiex
tippromwovi użu korrett u uniformi tal-Malti, kemm fit-terminoloġija
u l-kunċetti legali, kif ukoll fl-użu ta’ Malti korrett li josserva r-regoli talkitba bil-Malti. Hija baqgħet taħdem sabiex tagħti prijorità lejn il-kwalità
tax-xogħol tal-Qorti tal-Ġustizzja, sabiex ix-xogħol ikun jirrifletti l-istandard għoli mistenni, kemm għal raġunijiet legali, kif ukoll sabiex tkun tista’
tqarreb il-pubbliku Malti għal testi ġuridiċi li jistgħu jinftiehmu, anki miċċittadini mhux involuti direttament fil-professjoni legali.
Ir-rwol tad-Diviżjoni tal-Ilsien Malti ma huwiex biss dak li jittraduċi ssentenzi. Huwa jinvolvi xogħol ta’ konsolidament tat-terminoloġija ġuridika
wkoll. Dan huwa wieħed mill-għanijiet imfittxija mid-Diviżjoni tal-Ilsien
Malti.
(7) Biex nagħti eżempju żgħir, in-numru tal-persunal mal-Qorti tal-Ġustizzja rdoppja mill2004 sa issa (minn madwar 1000 uffiċjal għal madwar 2000).
(8) Medjament, il-Qorti tal-Ġustizzja tipproduċi bejn wieħed u ieħor miljun paġna ta’
traduzzjonijiet. Minn dawn, madwar 30,000 paġna huma bil-Malti.
(9) Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 930/2004, tal-1 ta’ Mejju 2004, dwar miżuri temporanji
ta’ deroga dwar it-tfassil fil-lingwa Maltija tal-atti tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.
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Ix-xogħol li twettaq f’dawn is-snin bil-mod qed juri l-frott tiegħu.
Id-diviżjoni Maltija issa qed tittraduċi d-dokumenti kollha li l-Qorti talĠustizzja tagħżel għat-traduzzjoni. Il-persunal tad-diviżjoni jinkludi l-effettivi kollha possibbli (23 ġurista lingwista, 5 segretarji, żewġ qarrejja tal-provi,
assistent amministratur u kap tad-diviżjoni).
Minn mindu spiċċat id-deroga msemmija iktar ’il fuq, id-diviżjoni kienet
operattiva daqs id-diviżjonijiet lingwistiċi l-oħra. Ilha tippubblika l-Ġabra
tal-Ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja għal dawn l-aħħar sitt snin. Lewwel volum inħareġ f’Mejju 2007 (10).
Però dan kollu ma jfissirx li x-xogħol tlesta. Anzi, il-politika tad-diviżjoni
hija li l-kwalità għolja hija xi ħaġa li tintlaħaq bi sforz kontinwu permanenti.
Ikun żball kbir jekk wieħed jaħseb li wasal xi mkien, għaliex minn dak il-ħin
jibda miexi lura. Il-kwalità għolja hija aspett wieħed biss. Irid ikun hemm dejjem aġġornament mal-iżviluppi kemm fil-kamp ġuridiku, kemm Ewropew,
kif ukoll Malti. L-aġġornament irid isir ukoll fil-kamp lingwistiku, xi ħaġa li
hija neċessarja sabiex jiġi żgurat livell għoli tat-traduzzjonijiet. Il-mira taddiviżjoni hija l-eċċellenza professjonali u globali tal-membri tagħha, kemm
fix-xogħol tagħha, però anki bil-mod kif dan isir.
Dawn il-miri jinvolvu l-kwalità tax-xogħol ta’ din id-diviżjoni. Però huwa
importanti li jkun hemm ukoll konoxxenza ta’ din ir-realtà fost il-professjonisti f’Malta. Ix-xogħol tagħna ma huwiex intiż li jkun eżerċizzju fih innifsu.
Huwa intiż li jkun ta’ siwi għall-professjonisti legali Maltin, kif ukoll għallpubbliku b’mod ġenerali. Għal dan il-għan, il-Qorti tal-Ġustizzja toffri l-possibbiltà ta’ stages mal-Qorti tal-Ġustizzja, sabiex il-professjonisti prospettivi
jkunu jistgħu jduqu iktar mill-viċin ir-realtà li jkunu qed jistudjaw, kif ukoll
sabiex ikollhom esperjenza differenti u komplementari għal dik, importanti,
li jieħdu f’Malta.
Hemm ukoll, fl-aħħar nett, għan ieħor. Id-diviżjoni Maltija tkompli
tfittex persunal speċjalizzat fil-liġi u fil-lingwi (11). Il-persunal tal-Qorti
tal-Ġustizzja, bħal dak tal-istituzzjonijiet l-oħra, inevitabbilment jgħaddi
minn tibdil, kemm minħabba n-natura partikolari ta’ dan l-impjieg, kif ukoll
minħabba opportunitajiet ta’ impjieg oħra għal nies ikkwalifikati.

(10) Il-Qorti tal-Ġustizzja issa waqqfet il-pubblikazzjoni tradizzjonali tal-Ġabra fuq karta.
Mis-sentenzi tal-2012, il-Ġabra ser tkun disponibbli esklużivament fil-verżjoni diġitali.
(11) L-Artikolu 42 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja jispeċifika li “Il-Qorti talĠustizzja għandha twaqqaf dipartiment lingwistiku kompost minn esperti li għandhom
taħriġ ġuridiku adegwat u għarfien wiesa’ ta’ diversi lingwi uffiċjali tal-Unjoni.”
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Għal dan il-għan, id-diviżjoni tal-Ilsien Malti dejjem fittxet li tikkollabora
mal-awtoritajiet u l-assoċjazzjonijiet kompetenti Maltin, bħall-kamra tal-Avukati, il-Kunsill Notarili, il-Kamra tal-Prokuraturi Legali, il-Fakultà tal-Liġi,
id-Dipartiment tat-Traduzzjoni fl-Università, kif ukoll mal-Kunsill tal-Ilsien
Malti, sabiex dawn l-opportunitajiet jibqgħu magħrufin għal kulħadd. Il-kooperazzjoni tkompli wkoll mad-diviżjonijiet tat-traduzzjoni Maltin fl-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Dan l-aħħar punt huwa fundamentali, għaliex l-uniformità u l-konsolidament fil-kitba tal-Malti hija waħda mill-miri li għandhom
ikunu għal qalb kull Malti. Huwa b’dan il-mod li Malta tkun tista’ tkompli
tibbenefika mis-sħubija mal-UE ta’ għaxar snin ilu.
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LISTA TA’ KAWŻI ĊĊITATI (1)

Sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja
Isem tal-kawża

Data tas-sentenza

Numru tal-kawża

Humblet
Van Gend en Loos
Da Costa
Costa
Rauch vs Il-Kummissjoni
Internationale
Handelsgesellschaft
BRT
Commercial Solvents vs
Il-Kummissjoni
Nold KG vs Il-Kummissjoni
Reyners
Deboeck vs Il-Kummissjoni
Russo
Roubaix
Rewe
Iannelli u Volpi
Simmenthal
HNL et vs Il-Kunsill
u Il-Kummissjoni

16 ta’ Diċembru 1960
5 ta’ Frar 1963
27 ta’ Marzu 1963
15 ta’ Lulju 1964
31 ta’ Marzu 1965
17 ta’ Diċembru 1970

6/60
26/62
28 sa 3062
6/64
16/64
11/70

Referenza
tal-Ġabra
p. 1125
p. 3
p. 75
p. 1141
p. 179
p.1125

30 ta’ Jannar 1974
6 ta’ Marzu 1974

127/73
6/73 u 7/73

p. 51
p. 223

14 ta’ Mejju 1974
21 ta’ Ġunju 1974
16 ta’ Ottubru 1975
22 ta’ Jannar 1976
3 ta’ Frar 1976
16 ta’ Frar 1976
22 ta’ Marzu 1977
9 ta’ Marzu 1978
25 ta’ Mejju 1978

p. 491
p. 631
p. 1123
p. 45
p. 111
p. 1989
p. 557
p. 629
p.1209

Deshormes vs Il-Kummissjoni
Il-Kummissjoni vs Ir-Renju
Unit
Rewe-Zentral, magħrufa bħala
“Cassis de Dijon”
Ratti
Mireco
GEMA vs Il-Kummissjoni

1 ta’ Frar 1979
7 ta’ Frar 1979

4/73
2/74
90/74
60/75
63/75
33/76
74/76
106/77
83/76, 94/76,
4/77, 15/77
u 40/77
17/78
128/78

20 ta’ Frar 1979

120/78

p. 649

5 ta’ April 1979
10 ta’ Lulju 1979
18 ta’ Ottubru 1979

148/78
826/79
125/78

Il-Kummissjoni vs Il-Belġju

6 ta’ Mejju 1980

102/79

p. 1629
p. 2559
p. 3173,
3179
p. 1473

p. 189,
p. 419

(1) In-numerazzjoni tal-kawżi matul is-snin inbidlet minħabba l-iżviluppi fl-istruttura talQorti tal-Ġustizzja. Bejn l-1952 u l-1989, in-numru kien dak konsekuttiv, bis-sena wara
l-isbarra (eż. 25/62). Mill-1989 ’il quddiem, man-numri tal-kawżi tal-Qorti tal-Ġustizzja
żdiedet l-ittra C- (Cour), man-numri tal-kawżi tal-Qorti tal-Prim’Istanza/Qorti Ġenerali
żdiedet l-ittra T- (Tribunal). In-numru tal-kawżi tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku, li
beda jopera fl-2005, għandu l-ittra F- (Fonction publique).
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Isem tal-kawża

Data tas-sentenza

Numru tal-kawża

Ariete
Lauder
Salonia

10 ta’ Lulju 1980
10 ta’ Lulju 1980
16 ta’ Ġunju 1981

811/79
37/79
126/80

Fournier vs Il-Kummissjoni
Il-Kummissjoni vs L-Italja
Becker
Alusuisse Italia vs Il-Kunsill
u Il-Kummissjoni
Waterkeyn et

19 ta’ Novembru 1981
9 ta’ Diċembru 1981
19 ta’ Jannar 1982
6 ta’ Ottubru 1982

106/80
193/80
8/81
307/81

14 ta’ Diċembru 1982

p. 4337

Demo-Studio Schmidt vs
Il-Kummissjoni
San Giorgio
Fabius vs Il-Kummissjoni
Ford vs Il-Kummissjoni
CICCE
Il-Parlament vs Il-Kunsill
Binon

11 ta’ Ottubru 1983

314/81, 315/81,
316/81 u 83/82
210/81

9 ta’ Novembru 1983
9 ta’ Frar 1984
28 ta’ Frar 1984
28 ta’ Marzu 1985
22 ta’ Mejju 1985
3 ta’ Lulju 1985

199/82
39/83
228/82 u 229/82
298/83
13/83
243/83

Ford vs Il-Kummissjoni
Il-Kummissjoni vs L-Italja
Metro vs Il-Kummissjoni

17 ta’ Settembru 1985 25/84 u 26/84
15 ta’ Ottubru 1986
168/85
22 ta’ Ottubru 1986
75/84

FNV
Bouteiller vs Il-Kummissjoni
Bonino vs Il-Kummissjoni
Van den Bergh en Jurgens
u Van Dijk Food Products
(Lopik) vs KEE
Il-Kummissjoni vs Il-Ġermanja
McDermott u Cotter
Foto Frost
BAT u Reynolds vs
Il-Kummissjoni
Vlachou vs Il-Qorti tal-Awdituri
Il-Kummissjoni vs L-Italja
Star Fruit vs Il-Kummissjoni
Caturla-Poch u De la Fuente vs
Il-Parlament
Il-Kummissjoni vs Il-Greċja

4 ta’ Diċembru 1986
4 ta’ Frar 1987
12 ta’ Frar 1987
11 ta’ Marzu 1987

71/85
324/85
233/85,
265/85

p. 3595
p. 627
p. 1129
p. 1105
p. 1513
p. 2015,
2035
p. 2725
p. 2945
p. 3021,
3091
p. 3855
p. 529
p. 739
p. 1155

12 ta’ Marzu 1987
23 ta’ Marzu 1987
22 ta’ Ottubru 1987
17 ta’ Novembru 1987

178/84
286/85
314/85
142/84 u 156/84

p. 1227
p. 1453
p. 4225
p. 4487

8 ta’ Ġunju 1988
2 ta’ Frar 1989
14 ta’ Frar 1989
13 ta’ Lulju 1989

135/87
22/87
247/87
36/87

8 ta’ Novembru 1990

C-35/88

Factortame
Zuckerfabrik

19 ta’ Ġunju 1990
21 ta’ Frar 1991

Il-Kummissjoni vs L-Italja

26 ta’ Frar 1991

C-213/89
C-143/88
u C-92/89
C-120/88

p. 2901
p. 143
p. 291, 301
p. 2471,
2489
p. I-3917,
I-5409,
I-3931
p. I-2433
p. I-415
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Isem tal-kawża

Data tas-sentenza

Numru tal-kawża

Il-Kummissjoni vs Spanja
Delimitis
Factortame II
Il-Kummissjoni vs Ir-Renju
Unit
Francovich et
Mulder et vs Il-Kunsill u
Il-Kummissjoni
Brasserie du Pêcheur
u Factortame
SABEL
Lloyd Schuhfabrik Meyer
Il-Lussemburgu vs
Il-Parlament u Il-Kunsill
Analir et
Jippes et
Il-Kummissjoni vs Franza

26 ta’ Frar 1991
28 ta’ Frar 1991
25 ta’ Lulju 1991
4 ta’ Ottubru 1991

C-119/89
C-234/89
C-221/89
C-246/89

Referenza
tal-Ġabra
p. I-641
p. 935, 991
p. I-3905
p. I-4585

19 ta’ Novembru 1991 C-6/90 u C-9/90
19 ta’ Marzu 1992
C-104/89
u C-37/90
5 ta’ Marzu 1996
C-46/93
u C-48/93
11 ta’ Novembru 1997 C-251/95
22 ta’ Ġunju 1999
C-342/97
7 ta’ Novembru 2000 C-168/98

p. I-5357
p. I-3061

20 ta’ Frar 2001
12 ta’ Lulju 2001
25 ta’ April 2002

p. I-1271
p. I-5689
p. I-3969

C-205/99
C-189/01
C-418/00
u C-419/00
Spanja vs Il-Kummissjoni
19 ta’ Settembru 2002 C-113/00
Il-Belġju vs Il-Kummissjoni
12 ta’ Diċembru 2002 C-5/01
Il-Parlament vs Samper
3 ta’ April 2003
C-277/01
Il-Kummissjoni vs Il-Ġermanja 10 ta’ April 2003
C-20/01
u C-28/01
Kik vs UASI
9 ta’ Settembru 2003 C-361/01 P
Albacom u Infostrada
18 ta’ Settembru 2003 C-292/01
u C-293/01
Köbler
30 ta’
C-224/01
Settembru 2003
Ligue pour la protection des
16 ta’ Ottubru 2003
C-182/02
oiseaux et
Spanja vs Il-Kummissjoni
9 ta’ Settembru 2004 C-304/01
Pflugradt vs BĊE
14 ta’ Ottubru 2004
C-409/02
Swedish Match
14 ta’ Diċembru 2004 C-210/03
Spanja vs Il-Kummissjoni
15 ta’ Lulju 2004
C-501/00
Di Lenardo u Dilexport
15 ta’ Lulju 2004
C-37/02
u C-38/02
Il-Kummissjoni vs Il-Belġju
12 ta’ Mejju 2005
C-287/03
Il-Kummissjoni vs Spanja
9 ta’ Ġunju 2005
C-135/04
Mobistar u Belgacom Mobile
8 ta’ Settembru 2005 C-544/03
u C-545/03
Il-Kummissjoni vs Il-Finlandja 15 ta’ Diċembru 2005 C-344/03
Unitymark u North Sea
23 ta’ Marzu 2006
C 535/03
Fishermen’s Organisation
General Motors vs
6 ta’ April 2006
C-551/03
Il-Kummissjoni
WWF Italia et
8 ta’ Ġunju 2006
C-60/05

p. I-1029
p. I-6191
p. I-3819
p. I-9131

p. I-7601
p. I-11991
p. I-3019
p. I-3609
p. I-8283
p. I-9449
p. I-10239
p. I-12105
p. I-7655
p. I-9873,
p. I-11893
p. I-6717
p. I-6911
p. I-3761
p. I-5261
p. I-7723
p. I-11033
p. I-2689
p. I-3173,
p. I-5083
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Isem tal-kawża

Data tas-sentenza

Numru tal-kawża

Il-Belġju u Forum 187 vs
Il-Kummissjoni
Advocaten voor de Wereld
Unibet
Il-Kummissjoni vs L-Awstrija
Komninou et vs Il-Kummissjoni
Il-Kummissjoni vs L-Italja
Delay
Evonik Degussa vs
Il-Kummissjoni u Il-Kunsill
Burda
Kadi u Al Barakaat
International Foundation vs
Il-Kunsill u Il-Kummissjoni
Franza vs Il-Kunsill
S.P.C.M. et
Hadadi
Liga Portuguesa de
Futebol Profissional u Bwin
International
Il-Kummissjoni vs Il-Portugall
Il-Kummissjoni vs Spanja
Hogan Lovells International
Kahla Thüringen Porzellan vs
Il-Kummissjoni
Franza vs People’s Mojahedin
Organization of Iran
Tay Za vs Il-Kunsill

22 ta’ Ġunju 2006

C-182/03
u C-217/03
C-303/05
C-432/05
C-507/04
C-167/06 P
C-412/04
C-276/07
C-266/06

3 ta’ Mejju 2007
13 ta’ Marzu 2007
12 ta’ Lulju 2007
25 ta’ Ottubru 2007
21 ta’ Frar 2008
15 ta’ Mejju 2008
28 ta’ Mejju 2008

Referenza
tal-Ġabra
p. I-5479
p. I-3633,
p. I-2271
p. I-5939
p. I-619
p. I-3635
p. I-81

26 ta’ Ġunju 2008
3 ta’ Settembru 2008

C-284/06
C-402/05
P u C 415/05 P

p. I-4571
p. I-6351

5 ta’ Marzu 2009
7 ta’ Lulju 2009
16 ta’ Lulju 2009
8 ta’ Settembru 2009

C-479/07
C-558/07
C-168/08
C-42/07

p. I-5783
p. I-6871
p. I 7633

10 ta’ Ġunju 2010
15 ta’ Ġunju 2010
11 ta’ Novembru 2010
16 ta’ Diċembru 2010

C-37/09
C-211/08
C-229/09
C-537/08 P

p. I-5267
p. I-11335
p. I-12917

21 ta’ Diċembru 2011

C-27/09 P

13 ta’ Marzu 2012

C-376/10 P

Digrieti tal-Qorti tal-Ġustizzja
Isem tal-K awża

Data tad-digriet

Camera Care vs
Il-Kummissjoni
Il-Kummissjoni vs
Ir-Renju Unit
Gibraltar u Gibraltar
Development vs Il-Kunsill
Il-Kummissjoni vs Malta
Agricola Esposito

17 ta’ Jannar 1980

Numru tal-kawża Referenza
tal-Ġabra
792/79 R
p. 119

10 ta’ Ottubru 1989

246/89 R

p. 3125

12 ta’ Lulju 1993

C-168/93

p. I 4009

24 ta’ April 2008
15 ta’ Diċembru 2010

C 76/08 R
C 492/09
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Sentenzi tal-Qorti tal-Prim’Istanza / tal-Qorti Ġenerali
Isem tal-K awża

Data tas-sentenza

Numru talkawża

Referenza
tal-Ġabra
p. II-367
p. II-309
p. II 407,
II-453
p. II-135

Automec vs Il-Kummissjoni
Tetra Pak vs Il-Kummissjoni
Valverde vs Il-Qorti
tal-Ġustizzja
de Kerros u Kohn-Bergé vs
Il-Kummissjoni
Procter & Gamble vs UASI
(BABY-DRY)
Van Huffel vs Il-Kummissjoni
Eurocool Logistik vs UASI
(EUROCOOL)
KWS Saat vs UASI
(Sfumatura ta’ oranġjo)
Matratzen Concord vs
UASI – Hukla Germany
(MATRATZEN)
Vedial vs UASI – France
Distribution (HUBERT)
Mystery Drinks vs UASI
– Karlsberg Brauerei
(MYSTERY)
Laboratorios RTB vs UASI
– Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS)
Laboratorios RTB vs UASI
– Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO AIRE)
Phillips-Van Heusen vs UASI
– Pash Textilvertrieb und
Einzelhandel (BASS)
Chetcuti vs Il-Kummissjoni

10 ta’ Lulju 1990
10 ta’ Lulju 1990
27 ta’ Ġunju 1991

T-64/89
T-51/89
T-156/89

6 ta’ Marzu 1997
8 ta’ Lulju 2001

T-40/96
u T-55/96
T-163/98

15 ta’ Novembru 2001
27 ta’ Frar 2002

T-142/00
T-34/00

p. II-1011
p. II-683

9 ta’ Ottubru 2002

T-173/00

p. II-3843

23 ta’ Ottubru 2002

T-6/01

p. II-4335

12 ta’ Diċembru 2002

T-110/01

p. II-5275

15 ta’ Jannar 2003

T-99/01

p. II-43

9 ta’ Lulju 2003

T-162/01

p. II-2821

9 ta’ Lulju 2003

T-156/01

p. II-2789

14 ta’ Ottubru 2003

T-292/01

p. II-4335

8 ta’ Novembru 2006

T-357/04

Melli Bank vs Il-Kunsill

9 ta’ Lulju 2009

Bank Melli Iran vs Il-Kunsill
Kadio Morokro vs Il-Kunsill

14 ta’ Ottubru 2009
16 ta’ Settembru 2011

T-246/08
u T-332/08
T-390/08
T-316/11

SPI-A-2-255,
II-A-2-1323
p. II-2629

Manufacturing Support &
Procurement Kala Naft vs
Il-Kunsill

25 ta’ April 2012

T-509/10

p. II-2383

p. II-3967
mhux
ippubblikata
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LISTA TA’ LEĠIŻLAZZJONI ĊĊITATA (1)

Trattati
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
Trattat ta’ Lisbona
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika

ĠU C 326,
26.10.2012
ĠU C 326,
26.10.2012
ĠU C 306,
17.12.2007
ĠU C 326,
26.10.2012
ĠU C 327,
26.10.2012
ĠU L 236 ,
23/09/2003

Att li jirrigwarda l-kundizzjonijiet tal-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka,
ir-Repubblika tal-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika
tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika tal-Ungerija,
ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tasSlovenja u r-Repubblika tas-Slovakkja u l-aġġustamenti għat-trattati li
fuqhom hija stabbilita l-Unjoni Ewropea
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea
ĠU C 321E,
29.12.2006
Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
ĠU C 326,
26.10.2012
Ftehim ta’ Nizza dwar il-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta’ Prodotti
u Servizzi għall-finijiet tar-Reġistrazzjoni ta’ Trade marks, tal-15 ta’
Ġunju 1957

Regolamenti
Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet
Ewropej u l-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Impjegati Oħra
tal-Komunitajiet Ewropej
Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 530/2008, tat-12 ta’
Ġunju 2008, li jistabbilixxi miżuri ta’ emerġenza fir-rigward
ta’ bastimenti bil-purse seines li jistadu għat-tonn flOċean Atlantiku, fil-Lvant tal-lonġitudni 45 °W, u fil-Baħar
Mediterran
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002, tal-20 ta’
Diċembru 2002, dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar
sostenibbli ta’ riżorsi tas-sajd skont il-Politika Komuni dwar
is-Sajd

ĠU 45, 14.6.1962,
p. 1385
ĠU L 155, p. 9

ĠU Edizzjoni Speċjali
bil-Malti, Kapitolu 4,
Vol. 5, p. 460

(1) Bir-referenza tal-Ġurnal Uffiċjali. Fejn ma jkunx hemm verżjoni uffiċjali bil-Malti
disponibbli, qed jiġi indikat bil-frażi taħt ir-referenza. F’dan il-każ, ir-referenza mogħtija
tirreferi għall-verżjoni Franċiża.
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Regolament (KE) Nru 1559/2007, tas-17 ta’ Diċembru 2007,
li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-irkupru tat-Tonn
fl-Atlantiku tal-Lvant u fil-Mediterran, u li jemenda
r-Regolament (KE) Nru 520/2007
Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 446/2008, tat22 ta’ Mejju 2008, li jadatta ċerti kwoti tat-tonn fl-2008
skont l-Artikolu 21(4) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE)
Nru 2847/93, li jistabbilixxi sistema ta’ kontroll li tapplika
għall-politika tas-sajd komuni
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 807/2003 tal-14 ta’
April 2003 li jaddatta, għad-Deċiżjoni 1999/468/KE,
id-disposizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-kumitati
li jassistu l-Kummissjoni fl-eżerċizzju tas-setgħat ta’
implimentazzjoni tagħha stabbiliti fi strumenti tal-Kunsill
adottati skond il-proċedura ta’ konsultazzjoni (unanimità)
Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3577/92, tas-7 ta’
Diċembru 1992, li japplika l-prinċipju ta’ libertà li jiġu
pprovduti servizzi għat-trasport marittimu fi ħdan l-Istati
Membri (kabotaġġ marittimu)
Regolament (KE) Nru 2037/2000 tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill, tad-29 ta’ Ġunju 2000, dwar sostanzi li jnaqqsu
s-saff tal-ożonu
Regolament (KE) Nru 417/2002 tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill, tat-18 ta’ Frar 2002, dwar id-dħul gradwali
aċċellerat ta’ ħtiġiet ta’ buq doppju jew ta’ disinn ekwivalenti
għal tankers taż-żejt b’buq wieħed u li jħassar irRegolament tal-Kunsill (KE) Nru 2978/94
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 tal-20 ta’
Diċembru 1993 dwar it-trade mark Komunitarja
Regolament ta’ implimentazzjoni tal-Kunsill (UE)
Nru 668/2010, tas-26 ta’ Lulju 2010, li jimplimenta
l-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 423/2007 dwar
miżuri restrittivi kontra l-Iran
Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 961/2010, tal25 ta’ Ottubru 2010, dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u li
jħassar ir-Regolament (KE) Nru 423/2007
Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 267/2012, tat23 ta’ Marzu 2012, dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran u li
jħassar ir-Regolament (UE) Nru 961/2010
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 423/2007, tad19 ta’ April 2007, dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran
Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE)
Nru 1245/2011, tal-1 ta’ Diċembru 2011, li jimplimenta
r-Regolament (UE) Nru 961/2010 dwar miżuri restrittivi
kontra l-Iran
Regolament tal-Kunsill Nru 543/69 dwar l-armonizzazzjoni
ta’ ċerti dispożizzjonijiet soċjali fil-qasam tat-trasport fuq
it-toroq
Regolament Nru 769/68 tat-18 ta’ Ġunju 1968 li jistabbilixxi
l-miżuri meħtieġa biex tiġi ekwiparata d-differenza bejn ilprezzijiet nazzjonali taz-zokkor u l-prezzijiet validi mill-1 ta’
Lulju 1968

ĠU L 340, p. 8

ĠU L 134, p. 11

ĠU Edizzjoni Speċjali
bil-Malti, Kapitolu 1,
Vol. 4, p. 335

ĠU Edizzjoni Speċjali
bil-Malti, Kapitolu 6,
Vol. 2, p. 10
ĠU Edizzjoni Speċjali
bil-Malti, Kapitolu 15,
Vol. 5, p. 190
ĠU Edizzjoni Speċjali
bil-Malti, Kapitolu 7,
Vol. 6, p. 64
ĠU 1997, L 11, p. 1
ĠU L 195, p. 25

ĠU L 281, p. 1
ĠU L 88, p. 1
ĠU L 103, p. 1
ĠU L 319, p. 11
ĠU L 77, p. 49
(verżjoni Maltija mhux
disponibbli)
ĠU 1968 L 143
(verżjoni Maltija mhux
disponibbli)
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Regolament Nru 1009/67 tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni
komuni tas-suq taz-zokkor
Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 805/68 tas-27 ta’ Ġunju
1968 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur
taċ-ċanga u l-vitella
Regolament tal-Kunsill Nru 1162/76 tas-17 ta’ Mejju 1976
dwar miżuri intiżi li l-potenzjal għall-produzzjoni tal-inbid
jiġi adattat għall-ħtiġijiet tas-suq
Regolament tal-Kunsill Nru 2776/78 tat-23 ta’
Novembru 1978, li jemenda għat-tieni darba r-Regolament
(KEE) Nru 1162/76 dwar miżuri intiżi li l-potenzjal għallproduzzjoni tal-inbid jiġi adattat għall-ħtiġijiet tas-suq
Regolament Nru 816/70 tal-Kunsill tat-28 ta’ April 1970, li
jistabbilixxi ta’ miżuri addizzjonali għall-organizzazzjoni
komuni tas-suq tal-inbid
Regolament Nru 337/79, li jipprovdu għat-twaqqif, millIstati Membri, ta’ pjanijiet ta’ proġettazzjoni ta’ tħawwil u ta’
produzzjoni, ikkoordinati fil-kuntest ta’ pjan Komunitarju
obbligatorju
Regolament Nru 827/68, tat-28 ta’ Ġunju 1968, dwar
l-organizzazzjoni komuni tas-suq f’ċerti prodotti elenkati
fl-Anness II tat-Trattat
Regolament tal-Kunsill Nru 17, tas-6 ta’ Frar 1962, l-Ewwel
Regolament li jimplementa l-Artikoli 85 u 86 tat-Trattat KEE
Regolament (KEE) Nru 123/85, tat-12 ta’ Diċembru 1984,
dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 85(3) tat-Trattat KEE
għal ċerti kategoriji ta’ ftehim ta’ distribuzzjoni u ta’
manutenzjoni wara l-bejgħ ta’ karozzi
Regolament tal-Kummissjoni Nru 99/63/KEE, tal-25 ta’
Lulju 1963, dwar is-smigħ previst fl-Artikolu 19(1) u (2) tarRegolament tal-Kunsill Nru 17
Regolament tal-Kunsill Nru 1, li jistabbilixxi l-lingwi li
għandhom jintużaw mill-Komunità Ekonomika Ewropea,
tas-6 ta’ Ottubru 1958
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 930/2004, tal-1 ta’ Mejju
2004, dwar miżuri temporanji ta’ deroga dwar it-tfassil fillingwa Maltija tal-atti tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea

ĠU 308, 18.12.1967
(verżjoni Maltija mhux
disponibbli)
ĠU L 148, p. 24
ĠU L 135, 24.5.1976
(verżjoni Maltija mhux
disponibbli)
ĠU L 333, 30.11.1978
(verżjoni Maltija mhux
disponibbli)
ĠU L 99, 5.5.1970
(verżjoni Maltija mhux
disponibbli)
ĠU L 54, 5.3.1979
(verżjoni Maltija mhux
disponibbli)
ĠU L151, p.16
ĠU 1962, 13, p. 204
ĠU 1985 L 15, p.16

ĠU 1963, 127, p. 2268
ĠU Edizzjoni Speċjali
bil-Malti, Kapitolu 1
Vol. 1, p. 3
ĠU L 169, 1.5.2004

Direttivi
Direttiva 2002/20/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill,
tas-7 ta’ Marzu 2002, dwar l-awtorizzazzjoni ta’ networks
u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi (Direttiva ta’
Awtorizzazzjoni)
Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE, tat-2 ta’ April 1979, dwar
il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi

ĠU Edizzjoni Speċjali
bil-Malti, Kapitolu 13,
Vol. 29, p. 337

ĠU Edizzjoni Speċjali
bil-Malti, Kapitolu 15,
Vol. 1, p. 98
Direttiva tal-Kunsill 2006/105/KE tal-20 ta’ Novembru 2006 ĠU L 352M, 31.12.2008,
li tadatta d-Direttivi 73/239/KEE, 74/557/KEE u 2002/83/KE p. 883
fil-qasam tal-ambjent, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija
u r-Rumanija
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Direttiva tal-Kunsill 96/59/KE, tas-16 ta’ Settembru 1996,
dwar ir-rimi ta’ polychlorinated biphenyls u polychlorinated
terphenyls (PCB/PCT)
Direttiva 2001/80/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tat-23 ta’ Ottubru 2001 dwar il-limitazzjoni tal-emissjonijiet
ta’ ċerti tniġġis fl-arja minn impjanti kbar tal-kombustjoni
Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill,
tat-23 ta’ Ottubru 2000, li tistabilixxi qafas għal azzjoni
Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma
Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2002/96/
KE, tas-27 ta’ Jannar 2003, dwar skart ta’ tagħmir elettriku
u elettroniku (WEEE)
Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2003/108/
KE, tat-8 ta’ Diċembru 2003, li temenda d-Direttiva
2002/96/KE
Direttiva tal-Kunsill 2003/110/KE tal-25 ta’ Novembru
2003 fuq l-għajnuna f’każijiet ta’ transitu għal raġunijiet ta’
tneħħija bl-ajru
Direttiva tal-Kunsill Nru 2003/86/KE tat-22 ta’ Settembru
2003 dwar id-dritt għal riunifikazzjoni tal-familja
Direttiva tal-Kunsill 95/21/KE, tad-19 ta’ Ġunju 1995,
li tikkonċerna l-infurzar, fir-rigward ta’ bastimenti
li jużaw l-portijiet tal-Komunità u li jbaħħru fl-ibħra
taħt il-ġurisdizzjoni ta’ l-Istati Membri, ta’ standards
internazzjonali għas-sigurtà tal-bastimenti, il-prevenzjoni
ta’ tniġġis u l-kondizzjonijiet ta’ l-għajxien u tax-xogħol
abbord (kontroll portwali ta’ l-Istat)
Direttiva tal-Kunsill 2004/83/KE tad-29 ta’ April 2004 dwar
livelli stabbiliti minimi għall-kwalifika u l-istat ta’ ċittadini
nazzjonali ta’ pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat bħala
refuġjati jew bħala persuni li nkella jeħtieġu protezzjoni
internazzjonali u l-kontenut tal-protezzjoni mogħtija
Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE, tal-5 ta’ April 1993, dwar
klawżoli inġusti f’kuntratti mal-konsumatur
Direttiva 2002/49/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill, tal-25 ta’ Ġunju 2002, li tirrigwardja l-istudju
u l-amministrazzjoni tal-ħsejjes ambjentali
Sitt Direttiva tal-Kunsill tas-17 ta’ Mejju 1977, fuq
l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar taxxi
fuq id-dħul mill-bejgħ - Sistema komuni ta’ taxxa fuq ilvalur miżjud: bażi uniformi ta’ stima
Disa’ Direttiva 78/583/KEE, tas-26 ta’ Ġunju 1978, dwar
l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom
x’jaqsmu mat-taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ
Direttiva 80/987/KEE tal-Kunsill, tal-20 ta’ Ottubru 1980,
li tipprovdi għall-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati
Membri dwar il-protezzjoni tal-impjegati fil-każ ta’
insolvenza ta’ min iħaddimhom

ĠU L 243, p. 31
ĠU 2001 L 309, p. 1
ĠU L 327, p. 1
ĠU L 037, p. 24
ĠU L 345, p. 106
ĠU L 321, p. 26
ĠU L 251, p. 12
ĠU L 157, p. 1

ĠU L 304, p. 12

ĠU L 95, p. 29
ĠU Edizzjoni Speċjali
bil-Malti, Kapitolu 15,
Vol. 7, p. 101
ĠU L 145, p. 1

ĠU, L 194, p. 16
ĠU L 283, p. 23
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Deċiżjonijiet
Deċiżjoni tal-Kunsill 86/238/KEE tal-Kunsill tad-9 ta’ Ġunju 1986
dwar l-Adeżjoni tal-Komunità fil-Konvenzjoni Internazzjonali għallKonservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku, kif emendata bil-Protokoll
mehmuż mal-Att Finali tal-Konferenza tal-Plenipotenzjari tal-Istati li
jifformaw Parti mill-Konvenzjoni ffirmata f’Pariġi fl-10 ta’ Lulju 1984
Deċiżjoni tal-Kunsill 82/72/KEE, tat-3 ta’ Diċembru 1981 dwar
il-konklużjoni tal-Konvenzjoni dwar il-konservazzjoni ta’ annimali
slavaġ u ambjenti naturali Ewropej
Deċiżjoni tal-Kunsill 82/461, tal-24 ta’ Ġunju 1982 li tirrigwarda
l-konklużjoni tal-Konvenzjoni dwar il-konservazzjoni tal-ispeċje
migratorji tal-annimali selvaġġi
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/232/KE, tat-3 ta’ Marzu 2004 li
temenda r-Regolament (KE) Nru 2037/2000 tal-Parlament Ewropew
u tal-Kunsill dwar l-użu ta’ halon 2402 (notifikata bid-dokument
numru K(2004) 639)
Deċiżjoni tal-Kunsill 88/540/KEE, tal-14 ta’ Ottubru 1988 dwar ilkonklużjoni tal-Konvenzjoni ta’ Vjenna għall-ħarsien tas-saff tal-ożonu
u l-Protokoll ta’ Montreal dwar sustanzi li jdgħajfu s-saff tal-ożonu
Deċiżjoni Nru 280/2004/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill,
tal-11 ta’ Frar 2004, li tikkonċerna l-mekkaniżmu għall-moniteraġġ
tal-emissjonijiet ta’ gass serra tal-Komunità u biex jiġi implimentat
il-Protokoll ta’ Kyoto
Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/413/PESK, tas-26 ta’ Lulju 2010, dwar
miżuri restrittivi kontra l-Iran u li tħassar il-Pożizzjoni Komuni
2007/140/PESK
Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/644/PESK tal-25 ta’ Ottubru 2010 li
temenda d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra
l-Iran u li tħassar il-Pożizzjoni Komuni 2007/140/PESK
Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/783/PESK, tal-1 ta’ Diċembru 2011, li temenda
d-Deċiżjoni 2010/413/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Iran
Deċiżjoni S III 03079, tat-22 ta’ Mejju 1962, li tirrifjuta li tawtorizza lirRepubblika Federali tal-Ġermanja tissospendi parzjalment id-dazji
doganali applikabbli għall-“mandolini u klementini friski”
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/851/KE, tal-21 ta’ Ġunju 2001, dwar
l-għajnuniet mogħtija mill-Italja lill-kumpannija marittima Tirrenia
di Navigazione
Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Frar 1990, li tiċhad it-talba tarrikorrenti skond l-Artikolu 3(2) tar-Regolament tal-Kunsill Nru 17,
tas-6 ta’ Frar 1962, l-Ewwel Regolament li jimplementa l-Artikoli 85
u 86 tat-Trattat KEE
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 75/73/KEE, tat-13 ta’ Diċembru 1974,
dwar proċedura skond l-Artikolu 85 tat-Trattat KEE

ĠU Edizzjoni Speċjali
bil-Malti, Kapitolu 4,
Vol. 1, p. 205
ĠU Edizzjoni Speċjali
bil-Malti, Kapitolu 11,
Vol. 14, p. 280
ĠU Edizzjoni Speċjali
bil-Malti, Kapitolu 11,
Vol. 15, p. 5
ĠU Edizzjoni Speċjali
bil-Malti, Kapitolu 15,
Vol. 8, p. 210
ĠU L 297, p. 8
ĠU Edizzjoni Speċjali
bil-Malti, Kapitolu 15,
Vol. 8 P. 57
ĠU L 195, p. 39
ĠU L 281, p. 81
ĠU L 319, p. 71

ĠU L 318, p. 9
SG(90) D/2816

ĠU 1975, L 29, p. 1

Leġiżlazzjoni Maltija
Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili

Kap. 12 tal-Liġijiet
ta’ Malta

Avviż Legali 279 tal-2008, tal-11 ta’ Novembru 2008, kif emendat
bl-Avviż Legali 333 tal-2008
Att Numru II tal-2005 – Att biex jimplimenta diversi miżuri tal-Estmi Gazzetta tal-Gvern ta’
u biex jipprovdi għal miżuri amministrattivi oħra
Malta Nru 17,734, tal-1
ta’ Marzu 2005
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