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(COM(2008)0019 – C6 0046/2008 – 2008/0016(COD))

Sinjura Chairperson,

B'ittra tat-29 ta' Mejju 2008 inti tlabt lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali skond l-Artikolu 
35(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sabiex jeżamina l-validità tal-bażi legali tal-proposta tal-
Kummissjoni hawn fuq imsemmija.

Il-kumitat eżamina l-kwistjoni msemmija hawn fuq waqt il-laqgħa tiegħu tat-26 ta' Ġunju 
2008.

Skond l-ittra tiegħek, emenda mressqa mir-Rapporteur tal-Kumitat tiegħek qed timmira li 
tneħħi l-Artikolu 95, u tħalli l-Artikolu 175(1) tat-Trattat KE bħala l-unika bażi legali. Il-
ġustifikazzjoni mogħtija mill-awtur ta' dik l-emenda hija li l-bażi legali doppja hija riservata 
għal każijiet estremi fejn diversi għanijiet huma ta' importanza indaqs; l-għan prinċipali tad-
direttiva proposta huwa l-ħarsien ambjentali u d-Direttiva attwali dwar l-Enerġija minn Sorsi 
Rinnovabbli u d-Direttiva dwar il-Bijofjuwils it-tnejn kienu adottati skond l-Artikolu 175(1).
Minbarra dan, skond ir-Rapporteur, id-dispożizzjonijiet dwar il-bijofjuwils ma jimmirawx 
prinċipalment biex jiffaċilitaw il-kummerċ - minħabba li l-istandards preskritti huma 'l 
bogħod milli jkunu armonizzati - iżda għad-definizzjoni tal-kriterji ta’ sostenibilità.

Bażi legali
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L-atti Komunitarji kollha għandhom ikunu bbażati fuq il-bażi legali stipulata fit-Trattat (jew 
f'att legali ieħor li jkollhom l-għan li jimplimentaw).  Il-bażi legali tiddefinixxi l-kompetenza 
tal-Komunità ratione materiae u tispeċifika kif dik il-kompetenza għandha tiġi eżerċitata, 
jiġifieri l-istrument(i) leġiżlattiv(i) li jista’/jistgħu jintuża(w) u l-proċedura tat-teħid ta' 
deċiżjoni.

Skond il-Qorti tal-Ġustizzja, l-għażla ta’ bażi legali m’hijiex waħda suġġettiva, iżda “għandha 
tkun ibbażata fuq fatturi oġġettivi li jistgħu jkunu soġġetti għal stħarriġ ġudizzjarju”1, bħal 
m’hu l-għan u l-kontenut tal-miżura in kwistjoni2. Barra minn hekk, il-fattur deċiżiv għandu 
jkun l-objettiv prinċipali ta' miżura.3

Skond il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja, artikolu ġenerali tat-Trattat jikkostitwixxi bażi 
legali suffiċjenti anki jekk il-miżura kkonċernata tipprova, b'mod subordinat, tilħaq għan 
maħsub f'artikolu speċifiku tat-Trattat.4

Safejn għandu x'jaqsam ir-rikors għal bażijiet legali multipli, huwa biss fejn miżura jkollha 
diversi objettivi fl-istess perjodu li huma marbutin bejniethom b'mod li ma jistax jinħall 
mingħajr ma wieħed jiġi sekondarju u indirett fir-rigward ta' l-oħrajn li l-bażijiet legali 
multipli jridu jintużaw5.

Il-bażi legali proposta mill-Kummissjoni

Il-Kummissjoni qed tipproponi li tuża żewġ bażijiet legali, jiġifieri l-Artikolu 175(1)6 u l-

                                               
1 Kawża 45/86, Kummissjoni v. Kunsill [1987] ECR 1439, para. 5
2 Kawża C-300/89, Kummissjoni v. Kunsill [1991] ECR I-287, para. 10
3 Kawża C-377/98, L-Olanda v. l-Parlament Ewropew u l-Kunsill [2001] ECR I-7079, para. 27.
4 Kawża C-377/98, L-Olanda v. l-Parlament Ewropew u l-Kunsill [2001] ECR I-7079, para. 27-28; Kawża C-
491/01 British American Tobacco (Investments) u Imperial Tobacco [2002] ECR I-11453, paragrafi 93-94.
5 Ara, pereżempju, il-kawża 165/87, Kummissjoni v. Kunsill [1987] ECR 5545, para. 11. Ara wkoll Lenaerts u 
Van Nuffel (ed. Bray), Constitutional Law of the European Union, 2005, Sweet & Maxwell, Londra, 5-013
6 Artikolu 175
Il-Kunsill, li jaġixxi skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 251 u wara li jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku 
u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni, għandu jiddeċiedi dwar liema azzjoni għandha tittieħed mill-Komunità 
sabiex jintlaħqu l-objettivi msemmija fl-Artikolu 174.
2. Bħala deroga għall-proċedura ta’ deċizjoni prevista fil-paragrafu 1 u mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 95, 
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 għandu jadotta:
(a) dispożizzjonijiet ta’ natura essenzjalment fiskali;
(b) miżuri li jaffettwaw:
— l-ippjanar tal-bliet u tal-kampanja;
— l-immaniġġjar kwantitattiv tar-riżorsi ta' l-ilma, jew dak kollu li jaffettwa, direttament jew indirettament, id-
disponibilità ta’ dawn ir-riżorsi;
— l-użu ta’ l-art, bl-eċċezzjoni tal-ġestjoni ta’ l-iskart;
(c) miżuri li jaffettwaw b’mod sinifikanti l-għażla ta’ Stat Membru bejn sorsi differenti ta’ enerġija u l-istruttura 
ġenerali tal-provvista ta’ l-enerġija tiegħu.
Il-Kunsill jista’, taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-ewwel subparagrafu, jistabbilixxi dawk il-kwistjonijiet 
imsemmija f’dan il-paragrafu li dwarhom id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu b'maġġoranza kwalifikata.
3. F'oqsma oħra, il-Kunsill, li jaġixxi skond il-proċedura imsemmija fl-Artikolu 251 u wara li jikkonsulta lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni għandu jadotta programmi ta' azzjoni ġenerali li 
jistabbilixxu objettivi prijoritarji li għandhom jintlaħqu.
Il-Kunsill, waqt li jaġixxi skond il-paragrafu 1 jew il-paragrafu 2 skond il-każ, għandu jadotta l-miżuri neċessarji 
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Artikolu 951. Il-ġustifikazzjoni, ta' tul mhux normali, li tagħti l-Kummissjoni għall-użu ta' din 

                                                                                                                                                  
għall-implimentazzjoni ta’ dawn il-programmi.
4. Bla ħsara għal ċerti mizuri ta’ natura Komunitarja, l-Istati Membri għandhom jiffinanzjaw u jimplimentaw il-
politika dwar l-ambjent.
5. Bla ħsara għall-prinċipju li min iniġġes iħallas, jekk miżura li tkun ibbażata fuq id-disposizzjonijiet tal-
paragrafu 1 tinvolvi spejjeż li jitqiesu sproporzjonati għall-awtoritajiet pubbliċi ta' Stat Membru, il-Kunsill 
għandu, fl-att li bih jadotta dik il-miżura, jistabbilixxi disposizzjonijiet xierqa fl-għamla ta’:
— derogi temporanji, u/jew
— appoġġ finanzjarju mill-Fond ta' Koeżjoni stabbilit skond l-Artikolu 161.
Artikolu 174
1. Il-politika tal-Komunità dwar l-ambjent għandha tikkontribwixxi sabiex jintlaħqu 
dawn l-għanijiet li ġejjin:
— is-salvagwardja, il-ħarsien u t-titjib tal-kwalità ta' l-ambjent,
— il-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem,
— l-użu prudenti u razzjonali tar-riżorsi naturali,
— il-promozzjoni ta' miżuri fil-livell internazzjonali sabiex jiġu trattati problemi ambjentali reġjonali jew 
globali.
2. Il-Politika Komunitarja dwar l-ambjent għandu jkollha l-mira ta’ protezzjoni ta' livell għoli li tqis id-diversità 
tas-sitwazzjonijiet fir-reġjuni varji tal-Komunità. Għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipju ta’ prekawzjoni u fuq il-
prinċipji li azzjoni preventiva għandha tittieħed, li l-ħsara lill-ambjent għandha, bħala prijorità, tissewwa f'ras il-
għajn u li min iniġġeż għandu jħallas.
F’dan il-kuntest, il-miżuri ta’armonizzazzjoni li jirrispondu għall-ħtiġiet ta’ protezzjoni ambjentali għandhom 
jinkludu, fejn xieraq, klawżola ta’ salvagwardja li tippermetti lill-Istati Membri li jieħdu miżuri proviżorji għal 
raġunijiet ambjentali mhux ekonomiċi, suġġetti għall-proċedura ta’ spezzjoni mill-Komunità.
3. Fil-preparazzjoni tal-politika tagħha dwar l-ambjent, il-Komunità għandha tikkunsidra:
— id-dejta xjentifika u teknika disponibbli;
— il-kundizzjonijiet ambjentali fir-reġjuni differenti tal-Komunità,
— il-vantaġġi u l-ispejjeż li jistgħu jirriżultaw minn azzjoni jew nuqqas ta’ azzjoni,
— l-iżvilupp ekonomiku u soċjali tal-Komunità b'mod ġenerali u l-iżvilupp bilanċjat tar-reġjuni tagħha.
4. Fil-qafas tal-kompetenzi rispettivi tagħhom, il-Komunità u l-Istati Membri għandhom jikkoperaw ma’ pajjiżi 
terzi u ma' l-organizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti. L-arranġament għall-koperazzjoni tal-Komunità 
jistgħu jkunu l-oġġett ta’ ftehimiet bejn il-Komunità u l-pajjiżi terzi involuti, u dawn għandhom jiġu nnegozjati u 
konklużi skond l-Artikolu 300.
Is-subparagrafu preċedenti huwa mingħajr preġudizzju għall-kompetenza ta' l-Istati Membri li jinnegozjaw 
f’korpi internazzjonali u li jikkonkludu ftehimiet internazzjonali.
1 Artikolu 95
1. Bħala deroga mill-Artikolu 94 u ħlief fejn provdut xort'oħra f’dan it-Trattat, id-dispożizzjonijiet li ġejjin 
għandhom japplikaw għall-kisba ta’l-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 14. Il-Kunsill għandu, waqt li jaġixxi 
skond il-proċedura imsemmija fl-Artikolu 251 u wara li jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, jadotta l-
miżuri għall-approssimazzjoni tad-dispożizzjonijiet stipulati bil-liġi, b'regolamenti jew b'azzjoni amministrattiva 
fi Stati Membri li għandhom bħala l-għan tagħhom l-istabbiliment u l-funzjonament tas-suq intern.
 2. Il-paragrafu 1 m’ għandux japplika għal dispożizzjonijiet fiskali, għal dawk li għandhom x'jaqsmu mal-
moviment ħieles tal-persuni u lanqas għal dawk li għandhom x'jaqsmu mad-drittijiet u l-interessi ta' l-impjegati.
3. Il-Kummissjoni, fil-proposti tagħha kif maħsuba fil-paragrafu 1 li jikkonċerna s-saħħa, s-sigurtà, il-ħarsien ta' 
l-ambjent u l-protezzjoni tal-konsumatur, għandha tieħu bħala bażi protezzjoni fl-għola livell, waqt li tqis b'mod 
partikulari kull żvilupp ġdid ibbażat fuq fatti xjentifiċi. Fil-limiti tal-poteri rispettivi tagħhom, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill għandhom ukoll ifittxu li jilħqu dan l-objettiv.
4. Jekk, wara l-adozzjoni mill-Kunsill jew mill-Kummissjoni ta’ miżuri ta’ armonizzazzjoni, Stat Membru jħoss 
li jkun meħtieġ li jżomm id-dispożizzjonijiet nazzjonali fuq il-bażi ta’ neċessitajiet maġġuri msemmija fl-
Artikolu 30, jew li għandhom x’jaqsmu mal-ħarsien ta' l-ambjent jew ta' l-ambjent tax-xogħol, dan għandu 
jgħarraf lill-Kummissjoni b’dawn id-dispożizzjonijiet kif ukoll dwar ir-raġuni għaliex għandhom jinżammu.
5. Barra minn hekk, mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 4, jekk, wara l-adozzjoni mill-Kunsill jew mill-
Kummissjoni ta’ miżura ta’ armonizzazzjoni, Stat Membru jħoss li jkun meħtieġ li jintroduċi dispożizzjonijiet 
nazzjonali bbażati fuq prova xjentifika ġdida li għandha x’taqsam mal-ħarsien ta' l-ambjent jew ta' l-ambjent tax-
xogħol fuq il-bażi ta’ xi problema speċifika għal dak l-Istat Membru li toriġina mill-adozzjoni ta’ miżura ta’ 
armonizzazzjoni, dan għandu jinforma lill-Kummissjoni bid-dispożizzjonijiet li jkollu l-ħsieb jintroduċi kif ukoll 
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il-bażi legali doppja tgħid hekk:

"Il-Proposta se ssir fuq il-bażi ta’ l-Artikolu 175(1) tat-Trattat b’rabta ma’ l-Artikolu 95.
Filwaqt li bażi legali unika hija ppreferuta, huwa rikonoxxut li bażi legali doppja hija xierqa 
fejn miżura fiha dispożizzjonijiet ibbażati fuq partijiet differenti tat-Trattat. Dawn iż-żewġ 
bażijiet legali jimplikaw l-użu tal-proċedura ta’ ko-deċiżjoni.

Il-parti l-kbira tal-Proposta taqa’ taħt l-Artikolu 175(1) (l-ambjent). Dan l-Artikolu jagħti lill-
Komunità l-poter li taġixxi biex tippreżerva, tħares u ttejjeb il-kwalità ta’ l-ambjent, 
tipproteġi s-saħħa tal-bniedem u tagħmel użu prudenti u razzjonali mir-riżorsi naturali. Dawn 
il-miri huma segwiti minn din id-Direttiva.

Madankollu, l-Artikoli 15, 16 u 17 tal-Proposta jimponu obbligi vinkolanti fuq l-Istati Membri 
fir-rigward tas-sostennibbiltà ta’ bijokarburanti u bijolikwidi oħrajn. Filwaqt li l-kriterji ta’ 
sostennibbiltà nfushom ovvjament isegwu għan ta’ ħarsien ta’ l-ambjent, id-Direttiva 
tipprevjeni wkoll lill-Istati Membri milli jadottaw ċerti miżuri li jostakolaw il-kummerċ 
f’bijokarburanti jew fil-materja prima. Għalhekk id-Direttiva timmira għal armonizzazzjoni 
sħiħa ta’ kriterji ta’ sostennibbiltà tal-bijokarburanti bil-għan li tiżgura li l-ebda kriterji 
adottati individwalment mill-Istati Membri ma jistgħu jkunu ta’ ostaklu għall-kummerċ bejn l-
Istati membri. Għal dan l-element tad-Direttiva, is-suq intern huwa għalhekk ikkunsidrat li 
huwa objettiv primarju. Din il-valutazzjoni ma tinbidilx mill-fatt li l-ħarsien ta’ l-ambjent 
huwa wkoll mira importanti, minħabba li l-Artikolu 95(3) KE espressament jipprovdi li jkun 
hemm mira għal livell għoli ta’ ħarsien ta’ l-ambjent fil-miżuri għat-tkomplija tas-suq intern.
Il-Kummissjoni għalhekk tikkunsidra li d-dispożizzjonijiet ta’ standards armonizzati għas-
sostennibbiltà tal-bijokarburanti jaqgħu taħt l-Artikolu 95 (suq intern).

B’mod ġenerali, l-enerġija rinnovabbli hija sostitut mill-qrib għall-enerġija konvenzjonali u 
hija pprovduta permezz ta’ l-istess infrastruttura u sistemi loġistiċi. L-Istati Membri kollha 
diġà jużaw enerġija rinnovabbli u diġà lkoll iddeċidew li jżidu s-sehem ta’ enerġija 

                                                                                                                                                  
bil-bażi għall-introduzzjoni tagħhom.
6. Il-Kummissjoni għandha, fi żmien sitt xhur min-notifika msemmija fil-paragrafi 4 u 5, tapprova jew tiċħad id-
dispożizzjonijiet nazzjonali involuti wara li tkun ivverifikat jekk humiex, jew le, mezz ta’ diskriminazzjoni 
arbitrarja jew ta’ restrizzjoni moħbija fuq il-kummerċ bejn Stati Membri u jekk joħolqux, jew le, ostakolu għall-
funzjonament tas-suq intern. Fin-nuqqas ta’ deċiżjoni mill-Kummissjoni matul dan il-perjodu, id-
dispożizzjonijiet nazzjonali msemmija fil-paragrafi 4 u 5 għandhom ikunu meqjusa bħala approvati.
Meta tkun iġġustifikata mill-kumplessità tal-kwistjoni u meta m'hemmx periklu għas-saħħa umana, il-
Kummissjoni tista' tgħarraf lill-Istat Membru kkonċernat li l-perjodu msemmi f'dan il-paragrafu jista' jittawwal 
b'perjodu ieħor li jista' jdum sa sitt xhur.
7. Meta, bis-saħħa tal-paragrafu 6, Stat Membru jkun awtoriżżat li jżomm jew jintroduċi dispożizzjonijiet 
nazzjonali li jidderogaw minn miżura ta’ armonizzazzjoni, il-Kummissjoni għandha teżamina immedjatament 
jekk tipproponix adattament għal dik il-miżura.
8. Meta Stat Membru jqajjem problema speċifika dwar is-saħħa pubblika f’qasam li kien suġġett ta' miżuri ta’ 
armonizzazzjoni peċedenti, dan għandu jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni li għandha  teżamina 
immedjatament jekk tipproponix miżuri xierqa lill-Kunsill.
9. Bħala deroga mill-proceduri stabbiliti fl-Artikoli 226 u 227, il-Kummissjoni u kwalunkwe Stat Membru 
jistgħu jressqu l-kwistjoni direttament quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja jekk iqisu li xi Stat Membru ieħor ikun 
qiegħed jgħamel użu mhux xieraq tal-poteri previsti f'dan l-Artikolu.
10. Il-miżuri ta’ armonizzazzjoni msemmija hawn fuq għandhom, fil-każijiet xierqa, jinkludu klawżola ta’ 
salvagwardja li tawtorizza lill-Istati Membri li jieħdu, għal raġuni jew diversi raġunijiet mhux ta' natura 
ekonomika msemmija fl-Artikolu 30, miżuri proviżorji suġġetti għal proċedura ta' kontroll mill-Komunità.
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rinnovabbli. Għal dawn ir-raġunijiet, il-proposta mhix se taffettwa b’mod sinifikanti l-għażla 
ta’ l-Istati Membri bejn sorsi differenti ta’ enerġija jew l-istruttura ġenerali tal-provvista 
enerġetika tagħhom u ma taqax taħt l-Artikolu 175(2) tat-Trattat".

Għan u kontenut tal-proposta għal regolament

Din id-direttiva għandha l-għan li tistabbilixxi qafas komuni għall-promozzjoni ta’ enerġija 
minn sorsi rinnovabbli. Hija tistabbilixxi miri mandatorji għas-sehem globali ta’ enerġija 
minn sorsi rinnovabbli fil-konsum ta’ enerġija u għas-sehem ta’ enerġija minn sorsi 
rinnovabbli fit-trasport. Hija tistabbilixxi regoli relatati mal-garanziji ta’ l-oriġini, proċeduri 
amministrattivi u konnessjonijiet mad-distribuzzjoni ta’ l-elettriku fir-rigward ta’ enerġija 
minn sorsi rinnovabbli. Hija tistabbilixxi kriterji ta’ sostenibbiltà ambjentali għal 
bijokarburanti u bijolikwidi oħra.

Din id-direttiva futura għandha l-għan li tistabbilixxi mira globali li torbot ta’ sehem ta’ 20% 
ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli fil-konsum ta’ l-enerġija u mira li torbot ta' livell minimu ta’ 
10% għal bijokarburanti fit-trasport li għandhom jintlaħqu minn kull Stat Membru, kif ukoll 
miri nazzjonali li jorbtu sa l-2020 skond il-mira globali ta’ 20% ta’ l-UE.

Mis-57 premessa, waħda biss, premessa (53), tagħmel riferenza speċifika għas-suq intern: din 
tgħid li l-Artikoli 15 sa 17 għandhom jitqiesu bħala bbażati fuq l-Artikolu 95 KE għaliex 
jiżguraw il-funzjonament kif suppost tas-suq intern billi jarmonizzaw il-kundizzjonijiet tas-
sostenibilità li l-bijokarburanti u bijolikwidi oħra jridu jissodisfaw għal ċerti skopijiet u b'hekk 
jiffaċilitaw il-kummerċ bejn l-Istati Membri f'bijokarburanti u bijolikwidi konformi.

Il-bqija tal-premessi u tat-termini li jippromulgaw (minbarra d-dispożizzjonijiet finali dwar ir-
rappurtar, il-monitoraġġ, l-emendi u r-revoka, il-kumitoloġija u d-dħul fis-seħħ) huma kollha 
kkonċernati bil-konservazzjoni, il-ħarsien u t-titjib tal-kwalità ta' l-ambjent u l-użu prudenti u 
razzjonali tar-riżorsi naturali skond it-tifsira ta' l-Artikolu 174 tat-Trattat KE.  Anke l-Artikoli 
15 sa 17, li l-Kummissjoni tgħid li għandhom ikunu bbażati fuq l-Artikolu 95, jittrattaw il-
ħarsien ta' l-ambjent.

Fid-dawl tar-restrizzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja li jfissru (a) li artikolu ġenerali tat-Trattat 
jikkostitwixxi bażi legali biżżejjed anke jekk il-miżura in kwistjoni qed timmira wkoll, b'mod 
subordinat, li tilħaq objettiv li hu l-għan ta' artikolu speċifiku tat-Trattat u (b) li huwa biss fejn 
miżura jkollha diversi objettivi fl-istess perjodu li huma marbutin bejniethom b'mod li ma 
jistax jinħall mingħajr ma wieħed jiġi sekondarju u indirett fir-rigward ta' l-oħrajn li l-bażijiet 
legali multipli jridu jintużaw, huwa meqjus li l-Artikolu 175(1) KE jista' jintuża bħala l-unika 
bażi legali. 
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Matul il-laqgħa tiegħu tas-27 ta' Ġunju 2008, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali għaldaqstant 
iddeċieda b'unanimità1, li jirrakkomandalek li l-bażi legali l-aktar xierqa hija Artikolu 175(1) 
tat-Trattat KE u li m'hemm l-ebda bżonn li tiżdied kwalunkwe referenza għall-Artikolu 95.

Dejjem tiegħek,

Giuseppe Gargani

                                               
1 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Giuseppe Gargani (chairperson), Titus Corlăţean (viċi-
chairperson), Diana Wallis (rapporteur għal opinjoni), Sharon Bowles, Carlo Casini, Monica Frassoni, Neena 
Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, 
Aloyzas Sakalas, József Szájer u Ieke van den Burg.
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