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Bl-ittra tad-29 ta' Jannar inti kkonsultajt lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, skont l-
Artikolu 39(2) tar-Regoli ta' Proċedura, biex jeżamina l-validità tal-bażi ġuridika tal-proposta 
tal-Kummissjoni kkonċernata.

Il-Kumitat eżamina l-kwistjoni msemmija hawn fuq waqt il-laqgħa tiegħu tat-18 ta' Frar 2019.

I – Sfond

Il-proposta għar-Regolament inkwistjoni għandha l-għan li tiżgura li l-Istati Membri kollha 
jistabbilixxu għodod xierqa għall-prevenzjoni ta' sitwazzjonijiet ta' kriżi tal-elettriku li spiss 
ikollhom effett transfruntier, kif ukoll għat-tħejjija u l-ġestjoni tagħhom, peress li s-sistemi 
tal-elettriku huma integrati; għandha wkoll l-għan li ttejjeb il-funzjonament tas-suq intern tal-
elettriku.
 
Biex dan l-objettiv jintlaħaq, l-approċċ propost huwa li l-Istati Membri għandhom 
jikkooperaw ma' xulxin biex jipprevjenu u jimmaniġġaw sitwazzjonijiet ta' kriżi, speċjalment 
billi jipprovdu metodi komuni għall-valutazzjoni tar-riskji, billi jġibu aktar komparabbiltà u 
trasparenza għall-fażi ta' tħejjija u matul kriżi tal-elettriku, u billi jiżguraw li, anki fil-kriżi, l-
elettriku jiġi pprovdut fejn huwa l-aktar meħtieġ. 

Il-bażi ġuridika proposta mill-Kummissjoni hija l-Artikolu 194 tat-TFUE, li jistabbilixxi bażi 
ġuridika għall-politika dwar l-enerġija; madankollu, matul in-negozjati interistituzzjonali, 
kien meqjus neċessarju li tiżdied referenza għall-paragrafu 2 tal-Artikolu msemmi hawn fuq, 
li jistipula li l-miżuri għandhom jiġu stabbiliti f'konformità mal-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja. 

Il-President tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, responsabbli għall-proposta 
għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tħejjija għar-riskji fis-settur tal-
elettriku u li jħassar id-Direttiva 2005/89/KE (2016/0377 (COD)), għalhekk talab lill-Kumitat 
għall-Affarijiet Legali, skont l-Artikolu 39(2) tar-Regoli ta' Proċedura, jivverifika l-bażijiet 
ġuridiċi tal-proposta u b'mod aktar speċifiku l-adegwatezza taż-żieda ssuġġerita.

II - Artikoli rilevanti tat-Trattat

L-Artikolu li ġej tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, taħt it-Titolu XXI 
dwar "l-Enerġija", huwa ppreżentat bħala l-bażi ġuridika fil-proposta tal-Kummissjoni (enfasi 
miżjuda): 
 

Artikolu 194 tat-TFUE
 
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. 
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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 fil-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 - Ġurisprudenza tal-QĠUE dwar l-għażla tal-bażi ġuridika

Skont il-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja "L-għażla tal-bażi legali ta’ att 
Komunitarju għandha tiġi bbażata fuq elementi oġġettivi li jistgħu jkunu suġġetti għal 
stħarriġ ġudizzjarju, fosthom, b'mod partikolari, l-għan u l-kontenut tal-att"1. Għalhekk, l-
għażla ta' bażi ġuridika żbaljata tista' tiġġustifika l-annullament tal-att inkwistjoni. Il-
preċiżjoni fl-indikazzjoni tal-bażi ġuridika hija partikolarment importanti fil-każ preżenti, 
peress li l-paragrafi 2 u 3 tal-Artikolu 194 jagħmlu referenza għall-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja u għal proċedura leġiżlattiva speċjali b'votazzjoni unanima fil-Kunsill, 
rispettivament.
 
IV - Analiżi u determinazzjoni tal-bażi ġuridika xierqa fid-dawl tal-għan u l-kontenut 
tal-proposta, il-mandat tal-Parlament u l-mandat tal-Kunsill

Din il-proposta għar-Regolament għandha l-għan li tistabbilixxi regoli komuni dwar il-
prevenzjoni tal-kriżijiet biex tiġi salvagwardjata s-sigurtà tal-provvista billi tipprovdi għodod 
li jiżguraw il-kooperazzjoni transfruntiera, billi tirrikjedi li l-Istati Membri jikkooperaw fil-
livell reġjonali, fi spirtu ta' solidarjetà. 
Il-proposta tipprevedi wkoll miżuri għall-prevenzjoni, it-tħejjija u l-ġestjoni tal-kriżijiet tal-
elettriku, bil-għan li jiġi żgurat li l-elettriku jitwassal fejn ikun l-aktar meħtieġ. Hija 
tistabbilixxi wkoll qafas għall-monitoraġġ effettiv tas-sigurtà tal-provvista fl-Ewropa permezz 
tal-Grupp ta' Koordinazzjoni tal-Elettriku. Dan huwa mistenni li jirriżulta fi tħejjija aħjar 
għar-riskju b'anqas spejjeż. Għandu jsaħħaħ ukoll is-suq intern tal-enerġija billi jżid il-fiduċja 
bejn l-Istati Membri u jelimina interventi mhux adegwati mill-istat f'sitwazzjonijiet ta' kriżi, 
b'mod partikolari billi jiġi evitat tnaqqis mhux meħtieġ tal-flussi transfruntiera. 

Sa mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona, l-Artikolu 194 tat-TFUE huwa bażi ġuridika 
speċifika għall-miżuri ta' politika tal-enerġija li għandhom l-għan li jiżguraw il-funzjonament 
tas-suq tal-enerġija, li jiżguraw provvista sikura tal-enerġija fl-Unjoni, jippromwovu l-
effiċjenza enerġetika u l-iffrankar tal-enerġija, kif ukoll l-iżvilupp ta' forom ġodda u 
rinnovabbli tal-enerġija jew li jippromwovu l-interkonnessjoni tan-netwerks tal-enerġija. 

1 Il-Każ C-45/86, il-Kummissjoni v il-Kunsill (Preferenzi Tariffarji Ġeneralizzati), [1987] 
ECR 014393, il-punt 5; il-Każ C-440/05 , il-Kummissjoni v il-Kunsill [2007] ECR I-9097; Il-
Każ C-411/06 il-Kummissjoni v il-Parlament u l-Kunsill [2009] ECR I-07585.
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L-iskop ewlieni tal-proposta jidher li jaqa' għalkollox taħt l-objettivi tal-politika tal-Unjoni 
dwar l-enerġija stabbilita fl-Artikolu 194(1) tat-TFUE.

L-emenda miftiehma għall-bażi ġuridika ma tibdilx b'mod sostanzjali l-bażi magħżula mill-
Kummissjoni għall-proposta tagħha, iżda tagħmel l-għażla tal-bażi ġuridika aktar preċiża billi 
tispeċifika l-paragrafu rilevanti tal-Artikolu 194 tat-TFUE li fuqu l-koleġiżlaturi qed 
jibbażaw.

L-Artikolu 194 tat-TFUE fil-fatt jinkludi, fil-paragrafi 2 u 3, żewġ bażijiet ġuridiċi differenti 
għal miżuri ta' natura differenti. Filwaqt li l-paragrafu 3 jirreferi għal miżuri li huma 
prinċipalment ta' natura fiskali, il-paragrafu 2 jirreferi għall-adozzjoni ta' miżuri meħtieġa 
għall-ksib tal-objettivi fil-paragrafu 1, li jinkludu, inter alia, is-sigurtà tal-provvista. Barra 
minn hekk, huwa importanti li wieħed jinnota li l-Artikolu 194 tat-TFUE jipprevedi proċeduri 
leġiżlattivi differenti skont in-natura ta' miżura. 

V- Konklużjoni u rakkomandazzjoni

Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, għandu jiġi konkluż li, sabiex tiġi indikata l-bażi ġuridika 
b'mod li jippermetti li jiġi ddeterminat liema proċedura hija applikabbli għall-adozzjoni tal-
proposta, huwa xieraq li wieħed jibbaża fuq l-Artikolu 194(2) bħala l-bażi ġuridika tal-
proposta.

Din l-analiżi tal-bażi ġuridika hija bbażata fuq il-ftehim provviżorju milħuq matul in-
negozjati interistituzzjonali dwar il-proposta u approvat mill-Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija fit-23 ta' Jannar 2019.

Fil-laqgħa tiegħu tat-18 ta' Frar 2019, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali ddeċieda 
unanimament2, b'mod korrispondenti, bi 17-il vot favur, li referenza speċifika għall-
paragrafu 2 tal-Artikolu 194 tat-TFUE fil-bażi ġuridika hija xierqa u li l-Artikolu 194(2) tat-
TFUE għandu jiġi kkonfermat bħala l-bażi ġuridika għall-Proposta. 

Dejjem tiegħek,

Pavel Svoboda

2 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Pavel Svoboda (President), Jean-Marie Cavada, Mady 
Delvaux (Viċi President), Gilles Lebreton (rapporteur għal opinjoni), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Kostas 
Chrysogonos, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, 
Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.
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(Taffettwa l-verżjonijiet lingwistiċi kollha.)


