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Sur President, 

Permezz ta' ittra datata t-8 ta' Diċembru 2017 inti tlabt lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali 

biex, skont l-Artikolu 39(2), iqis jekk il-bażi ġuridika tal-proposta tal-Kummissjoni li tidher 

hawn fuq kinitx xierqa. 

Il-Kumitat eżamina l-kwistjoni msemmija hawn fuq waqt il-laqgħa tiegħu tal-

15 ta' Jannar 2018. 

Il-Kummissjoni pproponiet, bħala bażi ġuridika l-Artikolu 194(2) tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). L-emenda adottata fil-votazzjoni fil-Kumitat 

ITRE għandha l-għan li tbiddel il-bażi ġuridika msemmija hawn fuq bl-Artikolu 194 tat-

TFUE flimkien mal-Artikolu 191(1) tat-TFUE. 

I - L-isfond 

 

Il-proposta tistabbilixxi l-prinċipji li fuqhom l-Istati Membri jistgħu b'mod kollettiv u b'mod 

kontinwu jiżguraw li s-sehem tal-enerġija rinnovabbli fil-konsum finali tal-enerġija fl-UE 

jilħaq għall-inqas 27 % sal-2030 b'mod kosteffikaċi fit-tliet setturi kollha jiġifieri dawk tal-

elettriku (RES-E), tat-tisħin u tat-tkessiħ (RES-H&C) u tat-trasport (RES-T). 

 

Skont il-qafas għall-klima u l-enerġija għall-2030 appoġġat mill-Kunsill Ewropew 

f'Ottubru 2014,1 il-mira ta' 27 % hija vinkolanti fil-livell tal-UE u ser tintlaħaq permezz ta' 

kontributi individwali tal-Istati Membri ggwidati mill-ħtieġa li lkoll flimkien jikkontribwixxu 

għall-UE. Barra minn hekk, il-qafas il-ġdid jippermetti li l-kontribuzzjoni kollettiva ssir 

mingħajr ma l-Istati Membri jinżammu milli jistabbilixxu l-miri nazzjonali tagħhom, inklużi 

dawk aktar ambizzjużi. L-Istati Membri jistgħu jappoġġaw l-enerġija rinnovabbli, soġġett 

għar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat. 
 

F'diversi okkażjonijiet, il-Kunsill Ewropew ħeġġeġ lill-Kummissjoni tirrevedi u tiżviluppa 

leġiżlazzjoni relatata, inter alia, mal-enerġija rinnovabbli biex tirfed il-mira maqbula għall-2030.2 

Il-Parlament Ewropew appella wkoll lill-Kummissjoni biex tippreżenta leġiżlazzjoni dwar l-

enerġija rinnovabbli u biex tkompli żżid il-livell ta' ambizzjoni għal mill-inqas 30 %.3  

 

Il-projezzjonijiet tas-sistema enerġetika tal-UE jindikaw li l-politiki attwali tal-Istati Membri u tal-

UE, jekk ma tiġi stabbilita l-ebda politika ġdida, jwasslu biss għal, bejn wieħed u ieħor, 24,3 % ta' 

konsum ta' enerġija rinnovabbli fl-2030. Dan il-livell ikun ferm aktar baxx mill-mira vinkolati fil-

livell tal-UE ta' mill-inqas 27 % ta' enerġija rinnovabbli, kif maqbula mill-Kunsill Ewropew, u 

jżomm lill-Unjoni milli kollettivament twettaq l-impenji skont il-Ftehim ta' Pariġi tal-2015. Il-

kontinwazzjoni ta' politiki mhux mibdula tinvolvi wkoll riskju serju li iddgħajjef l-ilħuq tal-

ambizzjoni politika tal-Unjoni għal pożizzjoni ta' tmexxija dinjija fil-qasam tal-enerġija 

rinnovabbli. Barra minn hekk, ittellef il-benefiċċji ta' sigurtà offruti biż-żieda tal-provvista tal-

enerġija minn sorsi indiġeni, u tnaqqas il-parteċipazzjoni tal-konsumaturi fis-sistema tal-enerġija. 

 

                                                 
1 Ara, "Qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija fil-perjodu ta' bejn l-2020 u l-2030" (COM/2014/015 final). 
2 Il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tad-19 u l-20 ta' Marzu 2015, tas-17 u t-18 ta' Diċembru 2015, tas-17 u 

t-18 ta' Marzu 2016. 
3 Ara, ir-riżoluzzjonijiet tal-PE dwar il-"Qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija fil-perjodu ta' bejn l-2020 u l-

2030" u dwar "ir-Rapport dwar il-progress fl-enerġija rinnovabbli". 
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II - L-artikoli relevanti tat-Trattat 

 

L-Artikolu li ġej tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, taħt it-Titolu XXI 

dwar l-"Enerġija" tat-Tielet Parti tat-TFUE, intitolat Politika u Azzjonijiet Interni tal-Unjoni, 

huwa ppreżentat bħala l-bażi ġuridika fil-proposta tal-Kummissjoni (enfasi miżjuda):  

 

 

Artikolu 194 

 

1. Fil-kuntest tal-istabbiliment u l-funzjonament tas-suq intern u b' kont meħud tal-ħtieġa ta' 

preservazzjoni u titjib tal-ambjent, il-politika tal-Unjoni fil-qasam tal-enerġija għandha 

timmira li, fi spirtu ta' solidarjetà bejn l-Istati Membri: 

 

(a) tassigura l-funzjonament tas-suq tal-enerġija; 

 

(b) tassigura s-sigurtà tal-provvista tal-enerġija fl-Unjoni; 

 

(c) tippromwovi l-effiċjenza fl-enerġija u l-iffrankar fl-użu tal-enerġija kif ukoll l-iżvilupp ta' 

forom ta' enerġija ġodda u rinnovabbli; u 

 

(d) tippromwovi l-interkonnessjoni ta' netwerks tal-enerġija. 

 

2. Mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet oħra tat-Trattati, il-

Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, 

għandhom jistabbilixxu l-miżuri meħtieġa għall-kisba tal-objettivi previsti mill-paragrafu 1. 

Dawn il-miżuri għandhom jiġu adottati wara konsultazzjoni mal-Kumitat Ekonomiku u 

Soċjali u mal-Kumitat tar-Reġjuni. 

 

Dawn m'għandhomx jolqtu d-dritt ta' Stat Membru li jiddetermina l-kondizzjonijiet għall-

isfruttament tar-riżorsi ta' enerġija tiegħu, l-għażla tiegħu bejn riżorsi differenti ta' enerġija 

u l-istruttura ġenerali tal-provvista ta' enerġija tiegħu, mingħajr preġudizzju għall-

Artikolu 192(2)(c). 

 

3. B'deroga mill-paragrafu 2, il-Kunsill, li jaġixxi skont il-proċedura leġiżlattiva speċjali, 

b'mod unanimu u wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew, għandu jistabbilixxi l-miżuri 

li huma previsti fih meta dawn ikunu essenzjalment ta' natura fiskali. 

 

III - Il-bażi ġuridika proposta 

 

L-emenda tal-Kumitat ITRE li qed tiġi eżaminata tipproponi li tinbidel il-bażi ġuridika tal-

proposta billi titħassar ir-referenza għall-paragrafu 2 tal-Artikolu 194 tat-TFUE, u 

b'hekk issir referenza għall-Artikolu 194 tat-TFUE fl-intier tiegħu, u billi tiżdied 

referenza għall-paragrafu 1 tal-Artikolu 191 tat-TFUE taħt it-titlu ambjentali XX tat-

TFUE. Id-dispożizzjoni l-ġdida taqra kif ġej: 

 

Artikolu 191 

(ex Artikolu 174 TKE) 
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1. Il-politika tal-Unjoni dwar l-ambjent għandha tikkontribwixxi sabiex jinkisbu l-għanijiet li 

ġejjin: 

 

- is-salvagwardja, il-ħarsien u t-titjib tal-kwalità tal-ambjent, 

 

- il-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem, 

 

- l-użu għaqli u razzjonali tar-riżorsi naturali, 

 

- il-promozzjoni ta' miżuri fil-livell internazzjonali sabiex jitrattaw problemi ambjentali 

reġjonali jew globali, u b'mod partikolari li jiġġieldu l-bidla fil-klima. 

 

2. [...] 

 

3. [...] 

 

4. [...] 

 

 

L-Artikolu 192 tat-TFUE huwa wkoll rilevanti għall-finijiet ta' din l-analiżi u għandu d-

diċitura li ġejja (enfasi miżjuda): 

 

 

Artikolu 192 

(ex Artikolu 175 TKE) 

 

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

li jikkonsultaw lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni, għandhom 

jiddeċiedu liema azzjoni għandha tittieħed mill-Unjoni sabiex twettaq l-objettivi msemmija fl-

Artikolu 191. 

 

2. B'deroga għall-proċedura ta' deċiżjoni prevista fil-paragrafu 1 u mingħajr preġudizzju 

għall-Artikolu 114, il-Kunsill, waqt li jaġixxi b'mod unanimu skont il-proċedura leġiżlattiva 

speċjali u wara li jikkonsulta l-Parlament Ewropew, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u l-

Kumitat tar-Reġjuni għandu jadotta: 

 

(a) dispożizzjonijiet ta' natura primarjament fiskali; 

 

(b) miżuri li jolqtu: 

 

- l-ippjanar territorjali; 

 

- l-immaniġġjar kwantitattiv tar-riżorsi idrawliċi, jew dak kollu li jaffettwa, direttament jew 

indirettament, id-disponibbiltà ta' dawn ir-riżorsi; 

 

- l-użu tal-art, bl-eċċezzjoni tal-ġestjoni tal-iskart; 

 

(c) miżuri li jaffettwaw b'mod sinifikanti l-għażla ta' Stat Membru bejn fonti differenti ta' 

enerġija u l-istruttura ġenerali tal-provvista tal-enerġija. 
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Il-Kunsill, waqt li jaġixxi b'mod unanimu fuq proposta tal-Kummissjoni u wara li jikkonsulta 

l-Parlament Ewropew, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u l-Kumitat tar-Reġjuni, jista' jagħmel 

il-proċedura leġiżlattiva ordinarja applikabbli għall-oqsma previsti fl-ewwel subparagrafu. 

 

3. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja wara 

li jikkonsultaw lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni għandhom 

jadottaw programmi ta' azzjoni ġenerali li jistabbilixxu objettivi prijoritarji li għandhom 

jitwettqu. 

 

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dawn il-programmi għandhom jiġu adottati 

skont il-kondizzjonijiet tal-paragrafu 1 jew 2, skont il-każ. 

 

4. [...] 

 

5. [...] 

 

 

IV - Il-ġurisprudenza 

 

Skont il-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja "l-għażla tal-bażi ġuridika ta' att 

Komunitarju għandha tibbaża ruħha fuq elementi oġġettivi, suġġetti għal stħarriġ ġudizzjarju, 

li fosthom jinsabu, b'mod partikolari, l-għan u l-kontenut tal-att".1 Għalhekk, l-għażla ta' bażi 

ġuridika żbaljata tista' tiġġustifika t-tħassir tal-att inkwistjoni. F'dan il-kuntest, ix-xewqa ta' 

istituzzjoni li jkun hemm parteċipazzjoni aktar attiva fl-adozzjoni ta' miżura partikolari, 

f'liema ċirkostanzi miżura ġiet adottata, kif ukoll il-ħidma li saret f'aspetti oħra fl-ambitu ta' 

azzjoni koperta minn miżura partikolari huma irrelevanti biex tiġi identifikata l-bażi ġuridika 

korretta.2  

 

Fil-każ li eżami ta' miżura juri li għandha skop doppju jew li għandha komponent doppju u 

wieħed minnhom ikun identifikabbli bħala l-iskop jew il-komponent ewlieni jew 

predominanti, waqt li l-ieħor ikun biss inċidentali, dik il-miżura għandha tkun ibbażata fuq 

bażi ġuridika unika, jiġifieri dik meħtieġa mill-iskop jew il-komponent ewlieni jew 

predominanti.3 Madankollu, meta miżura jkollha diversi objettivi jew komponenti 

kontemporanji, li jkunu marbuta b'mod inseparabbli, mingħajr ma wieħed ikun sekondarju u 

indirett meta mqabbel mal-ieħor/oħrajn, tali miżura għandha tkun ibbażata fuq id-diversi 

bażijiet ġuridiċi korrispondenti,4 jekk il-proċeduri previsti għall-bażijiet ġuridiċi rispettivi ma 

jkunux inkompatibbli mad-dritt tal-Parlament Ewropew u ma jimminawhx.5 

 

                                                 
1 Kawża C-45/86, Il-Kummissjoni vs Il-Kunsill (Preferenzi Tariffarji Ġeneralizzati), Ġabra 1987, p. 1439, punt 5; 

Kawża C-440/05, Il-Kummissjoni vs Il-Kunsill, Ġabra 2007 I-9097; Kawża C-411/06, Il-Kummissjoni vs Il-

Parlament u l-Kunsill, Ġabra 2009, p. I-7585. 
2 Kawża C-269/97, Il-Kummissjoni vs Il-Kunsill, Ġabra 2000, I-2257, punt 44. 
3 Kawża C-137/12 Il-Kummissjoni vs Il-Kunsill EU:C:2013:675, punt 53; Kawża C-490/10 Il-Parlament vs Il-

Kunsill EU:C:2012:525, punt 45; Il-Kawża C–155/07 Il-Parlament vs Il-Kunsill, Ġabra 2008, I–08103, punt 34. 
4 Kawża C-211/01, Il-Kummissjoni vs Il-Kunsill, Ġabra 2003, I-08913, punt 40; Kawża C-178/03, Il-

Kummissjoni vs Il-Parlament u l-Kunsill, Ġabra 2006, I-107, punti 43 sa 56.  
5 Kawża C-300/89, Il-Kummissjoni vs Il-Kunsill ("Dijossidu tat-titanju"), Ġabra 1991, I-2867, punti 17 sa 25; 

Kawża C-268/94, Il-Portugall vs Il-Kunsill, Ġabra 1996, I-6177. 
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V - L-Għan u l-Kontenut tal-proposta 

 

Il-premessa 1 tal-proposta tiċċara r-raġuni wara tfassil mill-ġdid tad-Direttiva 2009/28/KE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-

enerġija minn sorsi rinnovabbli u li temenda u sussegwentement tħassar id-

Direttiva 2001/77/KE u 2003/30/KE, u b'mod partikolari tiżgura ċ-ċarezza.  

 

Il-premessi 2 u 3 itennu li l-promozzjoni tal-forom ta' enerġija rinnovabbli hija wieħed mill-

objettivi tal-politika dwar l-enerġija tal-Unjoni li huwa meħtieġa sabiex jitnaqqsu l-

emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra, f'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi tal-2015, u 

sabiex jiġi promossi s-sigurtà tal-provvista tal-enerġija u l-innovazzjoni teknoloġika, u 

tikkontribwixxi wkoll għat-tnaqqis tad-dipendenza tal-Unjoni fuq l-importazzjoni tal-gass u ż-

żejt.  

 

Għaldaqstant, l-Artikolu 3 jistabbilixxi l-mira għall-2030, għas-sehem tal-enerġija rinnovabbli 

kkunsmat fl-Unjoni, jiġifieri mill-inqas 27 %, u l-modalitajiet tal-kontribut tal-Istati Membri 

għat-tnaqqis kosteffettivi u flessibbli tal-gassijiet b'effett ta' serra permezz tal-istabbiliment ta' 

qafas finanzjarju li jiffaċilita l-investimenti fi proġetti ta' enerġija rinnovabbli u permezz tal-

użu ta' strumenti finanzjarji u l-iskambji tal-aħjar prattiki bejn l-awtoritajiet jew korpi 

nazzjonali jew reġjonali kompetenti.    
 

L-Artikolu 4 jiffoka fuq l-iskemi ta' appoġġ għall-elettriku ġġenerat minn sorsi rinnovabbli u 

jistabbilixxi s-salvagwardji fl-implimentazzjoni tagħhom mill-Istati Membri mmirati biex 

jiżguraw il-funzjonament bla xkiel tas-swieq tal-elettriku, b'konformità mar-regoli dwar l-

għajnuna mill-Istat, u b'mod trasparenti, filwaqt li jiġu promossi ċ-ċarezza għall-investitur u għall-

konsumatur u monitoraġġ effettiv. 

 

L-Artikolu7 jirregola l-mod li bih jiġi kkalkulat is-sehem tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli, 

inkluż tnaqqis mis-sehem massimu tal-bijokarburanti u l-bijolikwidi prodotti minn għelejjel tal-

ikel jew tal-għalf mill-2012. 

 

L-Artikolu 16 jistabbilixxi proċess tal-għoti tal-permessi għall-proġetti ta' enerġija rinnovabbli 

ma' awtorità maħtura waħda u limitu ta' żmien massimu għall-proċess għall-għoti tal-permessi, 

filwaqt li l-Artikolu 19 jimmodifika s-sistema tal-garanziji tal-oriġini, fost l-oħrajn billi jestendiha 

għall-gass rinnovabbli, u b'hekk jagħmilha mandatorja għat-tisħin u t-tkessiħ fuq talba ta' 

produttur, u jtejjeb l-proċeduri amministrattivi permezz tal-applikazzjoni tal-istandard tas-CEN.  

 

L-Artikoli 21-24 jagħtu s-setgħa i) lill-konsumaturi ta' awtokonsum mingħajr restrizzjonijiet 

mhux xierqa, ii) lill-komunitajiet tal-enerġija biex jipparteċipaw fis-suq, iii) lill-konsumaturi tal-

enerġija biex jieqfu jixtru s-sħana/kesħa minn sistema ta' tisħin/tkessiħ ta' distrett fil-livell tal-bini 

jekk il-konsumaturi jistgħu jiksbu prestazzjoni enerġetika ferm aħjar permezz ta' miżuri meħuda 

fil-livell ta' bini.  

 

L-Artikolu 25 jistabbilixxi obbligu fil-livell tal-UE għall-fornituri tal-karburanti biex jipprovdu 

ċertu sehem ta' karburanti b'livell baxx ta' emissjonijiet u rinnovabbli, sabiex jitħeġġu d-

dekarbonizzazzjoni u d-diversifikazzjoni tal-enerġija sabiex tiġi żgurata kontribuzzjoni 

kosteffikaċi tas-settur ħalli l-mira ġenerali tintlaħaq. Fl-aħħar nett, l-Artikolu 26 isaħħaħ il-kriterji 

ta' sostenibbiltà għall-bijoenerġija eżistenti tal-UE, inkluż permezz tat-twessigħ tal-kamp ta' 

applikazzjoni tagħhom biex ikopru l-bijomassa u l-bijogass għas-sistemi ta' tisħin u ta' tkessiħ u 

għall-ġenerazzjoni tal-elettriku, filwaqt li l-Artikolu 27 jikkjarifika s-sistema ta' bilanċ tal-massa u 
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jadattaha biex tkopri l-kodiġestjoni u l-injezzjoni tal-bijometanu fil-grilja tal-gass naturali.    

 

 

VI - L-analiżi u d-determinazzjoni tal-bażi ġuridika xierqa 

 

Jidher ċar minn dak li ntqal hawn fuq li l-proposta hija mmirata sabiex tiġi indirizzata l-

inċertezza fl-investiment, fi triq li tqis l-objettivi tad-dekarbonizzazzjoni fuq terminu medju u 

twil; jiġi żgurat l-użu kosteffikaċi u l-integrazzjoni tas-suq tal-elettriku rinnovabbli kif ukoll il-

kisba ta' mira kollettiva tal-UE għall-enerġija rinnovabbli fl-2030; jiġi żviluppat il-potenzjal tad-

dekarbonizzazzjoni ta' bijokarburanti avvanzati u l-potenzjal tal-enerġija rinnovabbli fis-settur tat-

tisħin u t-tkessiħ. 

 

Is-Sorsi tal-Enerġija Rinnovabbli (SER) jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tal-bidla fil-klima 

permezz tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra, jiksbu żvilupp sostenibbli, 

iħarsu l-ambjent u jtejbu saħħet iċ-ċittadini. Barra minn hekk, l-enerġija rinnovabbli qed turi li  

hija xprun tat-tkabbir ekonomiku inklużiv, toħloq l-impjiegi u ssaħħaħ is-sigurtà tal-enerġija 

fl-Ewropa kollha. Skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, l-iżvilupp tal-enerġija 

rinnovabbli huwa wieħed mill-objettivi li għandhom jiggwidaw il-politika tal-enerġija tal-

UE.1  

 

Sa mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, l-Artikolu 194 tat-TFUE huwa bażi ġuridika 

speċifika għall-miżuri ta' politika enerġetika li għandhom l-għan li jiżguraw li s-suq tal-

enerġija jiffunzjona, jiżguraw provvista sikura tal-enerġija fl-Unjoni, jippromwovu l-

effiċjenza enerġetika u l-iffrankar tal-enerġija, u l-iżvilupp ta' forom ġodda u rinnovabbli tal-

enerġija jew jippromwovu l-interkonnessjoni tan-netwerks tal-enerġija. 

 

L-emenda 1 tal-Kumitat ITRE għandha l-għan li tbiddel il-bażi ġuridika tal-proposta billi 

tħassar ir-referenza għall-paragrafu 2 tal-Artikolu 194 tat-TFUE, u b'hekk tirreferi għall-

Artikolu 194 tat-TFUE fl-intier tiegħu, u billi żżid referenza għall-paragrafu 1 tal-

Artikolu 191 tat-TFUE. Dan huwa kif ġej: 

 

Emenda 1 

Proposta għal direttiva 

Premessa 1 

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda 

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod 

partikolari l-Artikolu 194(2) tiegħu, 

 

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod 

partikolari l-Artikoli 194 u 191(1) tiegħu, 

 

L-ewwel nett, f'dak li jirrigwarda l-użu għall-Artikolu 194 tat-TFUE fl-intier tiegħu bħala bażi 

ġuridika, għandu jiġi osservat li l-Artikolu 194 tat-TFUE fih fil-fatt, fil-paragrafi 2 u 3 

rispettivament, żewġ bażijiet ġuridiċi differenti għal miżuri ta' natura differenti. Filwaqt li l-

paragrafu 3 jirreferi għall-miżuri li huma primarjament ta' natura fiskali, il-paragrafu 2 

                                                 
1 Kawżi magħquda C-215/16, C-216/16, C-220/16 u C-221/16 Elecdey Carcelen SA et vs Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha, ECLI:EU:C:2017:705, punt 38. 
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jirreferi għall-adozzjoni ta' miżuri meħtieġa għall-kisba tal-objettivi previsti fil-paragrafu 1. 

Minħabba li l-proposta taqa' b'mod ċar fi ħdan l-aħħar kategorija ta' miżuri, hija meħtieġa 

referenza speċifika għall-paragrafu 2 tal-Artikolu 194 tat-TFUE bħala bażi ġuridika.  

 

Barra minn hekk, l-Artikolu 194 tat-TFUE jipprevedi proċeduri leġiżlattivi differenti skont in-

natura tal-miżura. Skont l-Artikolu 194(3) tat-TFUE, tapplika proċedura leġiżlattiva speċjali, 

meta l-Parlament jiġi kkonsultat biss u l-unanimità tal-Kunsill hija meħtieġa għal miżuri li 

huma primarjament ta' natura fiskali. F'kuntrast, skont l-Artikolu 194(2) tat-TFUE, il-

proċedura leġiżlattiva ordinarja tapplika għall-adozzjoni tal-miżuri neċessarji għall-ksib tal-

objettivi stabbiliti l-Artikolu 194(1).  

 

L-iskop ewlieni tal-proposta jidher li jaqa' għal kollox taħt l-objettivi tal-politika tal-Unjoni 

dwar l-enerġija stabbiliti fl-Artikolu 194(1) tat-TFUE. Għalhekk, sabiex tindika l-bażi 

ġuridika b'tali mod li jippermetti li jiġu ddeterminati kemm liema proċedura hija applikabbli 

għall-adozzjoni tal-Proposta kif ukoll il-maġġoranza neċessarja meħtieġa fil-Kunsill, huwa 

xieraq li jiġi invokat l-Artikolu 194(2) bħala l-bażi ġuridika tal-Proposta, minflok l-

Artikolu 194 tat-TFUE fl-intier tiegħu. 

 

Sa fejn hija kkonċernata r-referenza għall-Artikolu 191(1) tat-TFUE, huwa propost li jiżdied 

mal-bażi ġuridika tal-proposta, għandu jiġi enfasizzat li mhuwiex artikolu operattiv. Hu 

jistipula l-objettivi tal-politika ambjentali tal-UE, kif ukoll prinċipji oħra li l-Unjoni għandha 

tikkunsidra meta tkun qed issawwar il-politika ambjentali tagħha u fir-rigward tal-

kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi fil-qasam tal-ambjent. Din id-dispożizzjoni ma tagħtix is-

setgħa lill-istituzzjonijiet tal-UE biex jadottaw miżuri leġiżlattivi fil-qasam tal-ambjent u 

għalhekk ma tistax isservi bħala bażi ġuridika.  

 

Jekk l-idea tal-emenda kienet li tiżdied bażi ġuridika tal-ambjent, b'hekk l-Artikolu 192(1) tat-

TFUE huwa bażi ġuridika bħal din peress li jipprevedi l-proċedura leġiżlattiva ordinarja għall-

kisba tal-objettivi msemmija fl-Artikolu 191 tat-TFUE. Minkejja dan, iż-żieda ta' bażi 

ġuridika tal-ambjent ulterjuri għall-proposta tkun trid tiġi ġustifikata. Speċifikament, irid 

jintwera li l-proposta għandha diversi objettivi jew komponenti kontemporanji, li huma 

marbuta b'mod inseparabbli, mingħajr ma wieħed ikun sekondarju u indirett għall-ieħor/għall-

oħrajn.1 Meta wieħed iqis li l-Artikolu 194 jorbot espliċitament il-preservazzjoni u t-titjib tal-

ambjent mal-iżvilupp tal-objettivi tal-politika tal-enerġija tal-Unjoni u b'kont meħud tal-għan 

u l-kontenut tal-proposta, jidher li l-għan u l-komponent ewlieni u predominanti tal-proposta 

huwa l-promozzjoni ta' objettivi relatati mal-enerġija. Inkwantu jittieħdu wkoll 

inkunsiderazzjoni l-aspetti ambjentali, dawn huma kjarament sekondarji għall-iskop ewlieni 

ta' promozzjoni ta' enerġija minn sorsi rinnovabbli fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 194(1)(c) tat-

TFUE.  

 

VII - Konklużjoni u rakkomandazzjoni 

 

Fid-dawl tal-analiżi ta' hawn fuq, il-bidliet fil-bażi ġuridika tal-proposta prevista mill-emenda 

tal-Kumitat ITRE inkwistjoni jidhru li jammontaw, sa fejn dawn jikkonċernaw ir-referenza 

għall-Artikolu 191 tat-TFUE, għal referenzi mhux xierqa għal Artikolu tat-Trattati mhux 

operattiv li ma jikkostitwixxix objettiv kontemporanji bbażat fuq il-kontenut u l-għan tal-

                                                 
1 Kawża C-211/01, Il-Kummissjoni vs Il-Kunsill, Ġabra 2003, I-08913, punt 40; Kawża C-178/03, Il-

Kummissjoni vs Il-Parlament u l-Kunsill, Ġabra 2006, I-107, punti 43 sa 56.  
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proposta. Fir-rigward tal-użu tal-Artikolu 194 tat-TFUE fl-intier tiegħu, it-tħassir tar-

referenza għall-paragrafu (2) tiegħu ma għandux jiġi aċċettat, peress li jneħħi r-referenza 

għat-tip speċifiku ta' proċedura leġiżlattiva li għandha tiġi segwita għall-adozzjoni tal-

proposta rilevanti.  

 

Fil-laqgħa tiegħu tal-15 ta' Jannar 2018, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali għaldaqstant 

iddeċieda, b'19-il vot favur, b'0 kontra, b'0 astensjonijiet,1 li jirrakkomandalek li tbiddel lura 

għall-bażi ġuridika oriġinali li dehret fil-proposta tal-Kummissjoni, jiġifieri l-Artikolu 194(2) 

tat-TFUE, bħala l-unika bażi ġuridika xierqa meta wieħed iqis l-għan u l-kontenut tal-

proposta msemmija.   

 

Dejjem tiegħek, 

Pavel Svoboda 

(Taffettwa l-verżjonijiet lingwistiċi kollha.) 

                                                 
1 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Pavel Svoboda (President), Jean-Marie Cavada (Viċi 

President), Mady Delvaux (Viċi President), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Geoffroy Didier, Pascal Durand, 

Jytte Guteland, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Jens Rohde, Virginie Rozière, 

József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka; Antanas Guoga skont l-

Artikolu 200(2). 

  


