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Suġġett: Opinjoni dwar il-bażi ġuridika tal-proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar 
in-notifika lill-Kummissjoni ta' proġetti ta' investiment fl-infrastruttura tal-
enerġija fil-Komunità Ewropea u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 736/96 (COM(2009)0361 – C7-0125/2009 – 2009/0106(CNS))

Sur President,

B'ittra tat-12 ta' Jannar 2010, inti kkonsultajt lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali skont l-
Artikolu 37(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sabiex jeżamina l-bażi ġuridika tal-proposta tal-
Kummissjoni hawn fuq imsemmija.

Billi l-Kummissjoni ssuġġeriet1 li l-bażijiet ġuridiċi ta' wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' 
Lisbona għandhom ikunu l-Artikolu 337 TFUE flimkien mal-Artikolu 187 Euratom (li 
jikkorrispondu eżattament mal-bażijiet ġuridiċi ta' qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' 
Lisbona proposti oriġinarjament: Artikolu 284 KE u Artikolu 187 Euratom), ir-rapporteur u 
membri oħra tal-Kumitat għall-Industrija ressqu emenda li l-għan tagħha huwa li tuża l-bażi 
ġuridika l-ġdida mogħtija mit-Trattat ta' Lisbona tal-Artikolu 194(2) TFUE minflok l-
Artikolu 337 TFUE.

Il-kumitat eżamina l-kwistjoni msemmija hawn fil-laqgħa tiegħu tat-28 ta' Jannar 2010.

L-Artikoli 337 TFUE u 187 Euratom huma identiċi u jistabbilixxu dan li ġej:
                                               
1 Fil-komunikazzjoni tagħha, "Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona dwar il-proċeduri 
interistituzzjonali ta' teħid ta' deċiżjonijiet li għaddejjin bħalissa" (COM(2009)665).
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"Biex twettaq il-kompiti fdati lilha, il-Kummissjoni tista' tiġbor kull tagħrif u tagħmel 
il-verifiki kollha meħtieġa fil-limiti u taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti mill-Kunsill, li 
jaġixxi b'maġġoranza sempliċi, skont id-dispożizzjonijiet tat-Trattati."

Dawk iż-żewġ artikoli1 ntużaw bħala bażi ġuridika għar-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 736/96 trat-22 ta’ April 1996 dwar in-notifika lill-Kummissjoni ta' proġetti ta' investiment 
ta' interess Komunitarju fis-setturi taż-żejt, tal-gass naturali u tal-elettriku2. Il-proposta għal 
regolament f'eżami tħassar dak ir-regolament bil-għan li jintlaħqu l-objettivi b'mod iktar 
effiċjenti. Fil-memorandum ta' spjegazzjoni, il-Kummissjoni tabilħaqq tafferma li r-
Regolament Nru 736/96 "ma jibqax jiġi inforzat b'mod konsistenti u adattat għall-
evoluzzjonijiet l-aktar reċenti tas-settur tal-enerġija". Madankollu, ikun jidher li l-proposta 
għal regolament titqies bħala kontinwazzjoni tar-Regolament Nru 736/96 billi għandha l-ħsieb 
li "tirrevedi u ssaħħaħ aktar is-sistema stipulata" minn dak l-istrument. Jidher li minħabba 
din ir-raġuni l-Kummissjoni qiegħda tipproponi li żżomm l-istess bażi ġuridika.

It-Trattat ta' Lisbona fis-seħħ illum għandu titolu speċifiku (Titolu XXI) dwar l-Enerġija li fih 
l-Artikolu 194 jistipula dan li ġej:

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-energija fl-Unjoni,
ċ) 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 tan-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 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.

Ir-rikors għall-Artikolu 194 bħala bażi ġuridika għar-regolament propost jista' jkun ġustifikat 

                                               
1 Fil-fatt, dak iż-żmien l-Artikolu 284 KE kien innumerat 213.
2 ĠU L 102, 25.4.1996, p. 1.
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sal-punt li l-istrument jikkonċerna n-"notifika lill-Kummissjoni ta' proġetti ta' investiment fl-
infrastruttura tal-enerġija".

Il-Punt XVI tal-Anness VII tar-Regoli ta' Proċedura jistabbilixxi li l-mandat tal-Kumitat 
għall-Affarijiet Legali jinkludu l-"interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-Liġi Ewropea, għall-
qbil tal-atti tal-Unjoni Ewropea mal-leġiżlazzjoni primarja, b'mod partikulari l-għażla tal-
bażi legali ...". F'dan is-sens, bil-għan li jaġixxi skont il-mandat tiegħu f'każ li jiġi kkonsultat 
dwar kwistjoni ta' bażi ġuridika, il-kumitat għandu d-dmir li jiddetermina l-bażi ġuridika 
xierqa fid-dawl tat-Trattati mingħajr ma l-għażla tiegħu tkun limitata għall-bażijiet proposti 
mill-Kummissjoni u mill-kumitat kompetenti.

F'dan il-każ, jidher li minn qari tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea li d-
dispożizzjonijiet imniżżla fit-Titolu XVI dwar netwerks trans-Ewropej jistgħu japplikaw 
ukoll. Tabilħaqq, l-Artikolu 170 jistipula li "l-Unjoni għandha tagħti l-kontribut tagħha 
sabiex jiġu stabbiliti u jiġu żviluppati netwerks trans-Ewropej fl-oqsma tal-infrastrutturi tat-
trasport, telekomunikazzjonijiet u enerġija".

B'hekk, il-kumitat għandu jiddetermina fuq liema bażi ġuridika minn fost dawn it-tlieta 
għandu jiġi adottat ir-regolament propost. Kull wieħed mit-tliet artikoli inkwistjoni huwa 
marbut mar-regolament propost. L-Artikolu 3371 jirrigwarda l-ġbir ta' tagħrif mill-
Kummissjoni (f'dan il-każ, tagħrif dwar proġetti ta' investiment fl-infrastruttura tal-enerġija). 
L-Artikolu 194 għandu x'jaqsam mal-politika fil-qasam tal-enerġija u l-Artikolu 170 mal-
infrastrutturi, partikolarment fil-qasam tal-enerġija.

Minkejja s-sentenza reċenti tal-Qorti tal-Ġustizzja2 li fiha ġie affermat li kien possibbli li 
żewġ bażijiet ġuridiċi li jirrigwardaw proċeduri differenti jiġu kkombinati, għandu jitqies li r-
rikors għat-tali bażijiet ġuridiċi doppji għandu jikkostitwixxi l-eċċezzjoni, billi l-fehma 
konsolidata tal-Qorti hija li kombinazzjoni ta' bażijiet ġuridiċi ma' proċeduri inkompatibbli 
mhijiex possibbli3. F'dan is-sens, f'sentenza tal-20064, il-Qorti qieset li r-"rikors għall-bażi 
ġuridika doppja huwa eskluż meta l-proċeduri previsti għal kull waħda minn dawn il-bażijiet 
ġuridiċi huma inkompatibbli u/jew meta l-użu konġunt ta' bażijiet ġuridiċi huwa ta' natura li 
jista' jippreġudika d-drittijiet tal-Parlament".

Fil-każ tal-Artikolu 337, il-Kunsill jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni wara konsultazzjoni 
mal-Parlament. Bil-maqlub, kemm l-Artikolu 194 kif ukoll l-Artikolu 170 jipprevedu r-rikors 
għall-proċedura leġiżlattiva ordinarja, fi kliem ieħor, il-kodeċiżjoni. B'konsegwenza ta' dan, 
mil-lat ġuridiku, filwaqt li l-Artikoli 194 u 170 jistgħu jintużaw flimkien, l-Artikolu ma jista' 
jiġi kkombinat mal-ebda artikolu minnhom.

I - Rifjut tal-Artikolu 337

Skont il-ġurisprudenza, l-għażla tal-bażi ġuridika għal miżura "ma tistax tiddependi biss mill-

                                               
1 ex Artikolu 284 KE.
2 Sentenza tat-3 ta' Settembru 2009 fil-kawża C-166/07 Parlament v. Kunsill, għadha ma ġietx irrapportata fil-
Ġabra.
3 Ara, pereżempju, il-kawża C-164/97 Parlament v. Kunsill [1999] Ġabra I-1139, f'paragrafu 14.
4 Kawża C-178/03, Kummissjoni v. Parlament u Kunsill [2006] Ġabra I-107, f'paragrafu 57.
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konvinzjoni ta' istituzzjoni"1 iżda "għandha tkun ibbażata fuq fatturi oġġettivi li jista' jkollhom 
stħarriġ ġudizzjarju ... Dawk l-elementi jinkludu b'mod partikolari l-għan u l-kontenut tal-
miżura"2.

1. - Eżami tal-kontenut tal-miżura proposta

Għal dak li għandu x'jaqsam mal-kontenut, jidher assolutament ċar li n-notifika ta' 
informazzjoni (relatata mal-proġetti ta' investiment fl-infrastruttura) tikkostitwixxi l-element 
ewlieni tal-proposta, fid-dawl taż-żewġ titoli tal-artikoli u l-kontenut tagħhom.

F'dan is-sens, it-titolu tal-Artikolu 3 huwa, Notifika tad-dejta, tal-Artikolu 4, Sorsi tad-
dejta, tal-Artikolu 6, Kwalità u pubbliċità tad-dejta, tal-Artikolu 8, Ipproċessar tad-dejta, 
u tal-Artikolu 9, Protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta.

Il-kontenut ta' dawk l-artikoli huwa ffukat fuq il-ġbir ta' informazzjoni kif stabbilit bl-
Artikolu 337. L-Artikolu 1 jispeċifika li l-għan tar-regolament huwa li jistabbilixxi "qafas 
komuni għan-notifika lill-Kummissjoni ta' dejta u informazzjoni". L-Artikolu 3 jistipula li d-
dejta u l-informazzjoni speċifikata fir-regolament għandhom jiġu kkompilati mill-bidu tal-
2010 u kull sentejn minn dakinhar 'il quddiem. L-Artikolu 4 jagħmilha ċara li l-Istati Membri 
għandhom iġiegħlu lill-impriżi konċernati jfornu d-dejta, sakemm ma jużawx mezzi oħra biex 
jipprovduha. L-Artikolu 5 jelenka t-tip ta' dejta li għandha tiġi pprovduta fir-rigward tal-
proġetti ta' investiment, bħad-"data probabbli tal-kummissjonar". L-Artikolu 6 jeħtieġ lill-
Istati Membri jiżguraw il-kwalità, ir-rilevanza, l-akkuratezza, iċ-ċarezza, il-puntwalità u l-
koerenza tad-dejta u l-informazzjoni li jinnotifikaw lill-Kummissjoni. Tissemma wkoll il-
possibilità għall-Kummissjoni li tippubblika d-dejta u l-obbligu għall-Istati Membri biex 
"iħarsu l-kunfidenzjalità ta' dejta u informazzjoni sensittivi mil-lat kummerċjali". L-Artikoli 7 
u 8 jawtorizzaw lill-Kummissjoni biex tadotta miżuri implimentattivi u jagħmluha 
responsabbli għall-iżvilupp tar-riżorsi tal-IT meħtieġa biex jiġi riċevut, jinħażen u jitwettaq 
kwalunkwe pproċessar tad-dejta. L-Artikolu 9 jittratta l-ipproċessar tad-dejta personali.

Madankollu, il-kwistjoni tal-enerġija tinsab ukoll fil-kontenut tar-regolament propost. L-
Artikolu 3 jispeċifika li l-obbligu li d-dejta tiġi rrappurtata ma japplikax meta d-dejta diġà ġiet 
innotifikata "skont il-leġiżlazzjoni tal-UE speċifika għas-settur tal-enerġija". Barra minn 
hekk, mill-Artikolu 5 jidher ċar li r-regolament propost għandu x'jaqsam mas-settur tal-
enerġija: huwa jirreferi, pereżempju, għat-"tip ta' sorsi ta' enerġija użat", "teknoloġiji ta' 
interess għal skopijiet ta' sigurtà tal-provvista" u "tagħmir tas-sistemi tal-qbid tal-karbonju". 
Fl-aħħar, l-Artikolu 10, Monitoraġġ u rappurtar, jiċċara l-għan tal-ġbir ta' din l-informazzjoni: 
l-iskop huwa li l-Kummissjoni tkun tista' twettaq "analiżi transsettorjali tal-evoluzzjoni 
strutturali u l-perspettivi tas-sistema tal-enerġija tal-UE". Kif jidher mill-formulazzjoni ta' 
dan l-artikolu, id-dejta sempliċement tikkostitwixxi l-mezzi meħtieġa biex jintlaħaq l-objettiv 
tal-Kummissjoni, billi huwa "abbażi ta' din id-dejta u l-informazzjoni" li l-Kummissjoni se 
jirnexxilha tidentifika "nuqqasijiet futuri potenzjali ta' domanda u provvista tal-enerġija", 
"ostakli għall-investiment u [tippromwovi] l-aqwa prattiki biex tindirizzahom" u żżid "it-

                                               
1 Kawża 45/86 Kummissjoni v. Kunsill ("Preferenzi Tariffarji Ġeneralizzati") [1987] Ġabra 1493, f'paragrafu 11. 
[traduzzjoni mhux uffiċjali]
2 Kawża C-300/89 Kummissjoni v Kunsill ("Diossidu tat-Titanju") [1991] Ġabra I-2867, f'paragrafu 10. 
[traduzzjoni mhux uffiċjali]
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trasparenza għall-parteċipanti fis-suq". Dawn l-artikoli jikkorrispondu għall-premessi 1 sa 5 
u l-premessa 15, li jistabbilixxu qafas li fih għandu jsir il-ġbir tal-informazzjoni, jiġifieri l-
"introduzzjoni ta' politika komuni dwar l-enerġija".

2. Eżami tal-għan tal-miżura proposta

(a) Fid-dawl tat-termini ta' promulgazzjoni

Mill-Artikolu 10 jidher li l-iskop tar-regolament propost huwa dak li jħalli lill-Kummissjoni:

(a) tidentifika nuqqasijiet futuri potenzjali ta' domanda u provvista tal-enerġija;
(b) tidentifika ostakli għall-investiment u tippromwovi l-aqwa prattiki biex tindirizzahom;
(c) iżżid it-trasparenza għall-parteċipanti fis-suq.

Dawk l-għanijiet huma bla dubju marbuta ma' dawk previsti mill-Artikolu 194 TFUE, billi 
dan jistabbilixxi li l-politika enerġetika tal-Unjoni għandha "tassigura l-funzjonament tas-suq 
tal-enerġija" (ara b) u ċ)). L-Artikolu 194 ikompli jistabbilixxi li l-politika tal-Unjoni 
għandha "tassigura s-sigurtà tal-provvista tal-energija fl-Unjoni", li ovvjament il-punt a) 
huwa maħsub li jippromwovi.

(b) Fid-dawl tal-preambolu

Il-premessi jispjegaw ir-raġunijiet, il-ġustifikazzjoni, għall-att propost. L-ewwel waħda 
fosthom tirreferi għall-"introduzzjoni ta' politika komuni dwar l-enerġija". L-introduzzjoni ta' 
politika bħal din tirrappreżenta proġett fit-tul li għal ħafna żmien baqa' ħolma1 u li ma ssarrafx 
f'realtà qabel l-introduzzjoni tat-Titolu XXI il-ġdid fit-TFUE bħala riżultat tat-Trattat ta' 
Lisbona. F'dan is-sens, il-premessa 1 tfakkar li l-introduzzjoni ta' politika komuni dwar l-
enerġija hija "għan li l-Komunità stabbilietu hija stess". Min-naħa tagħha, il-premessa 2 
tagħmel rabta diretta bejn il-politika dwar l-enerġija u r-regolament propost billi tistabbilixxi 
li "[w]aħda mill-karatteristiċi tat-tali politika hija li tinkiseb stampa ġenerali tal-iżvilupp tal-
investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fil-Komunità". Għaldaqstant jista' jingħad li l-ewwel 
żewġ premessi jqiegħdu r-regolament propost fil-qasam tal-politika komuni dwar l-enerġija.

Iktar fl-ispeċifiku, il-premessi li ġejjin għandhom il-ħsieb li juru l-mod kif il-ġbir tad-dejta 
dwar proġetti ta' investiment se jippermettu li jinkisbu ċerti objettivi speċifiċi tal-politika tal-
Unjoni fir-rigward tal-enerġija, partikolarment is-"sigurtà tal-provvista tal-enerġija tal-
Komunità" (premessa 3) u l-funzjonament korrett tas-swieq enerġetiċi permezz ta' "aktar 
trasparenza" (premessa 5). Barra minn hekk, il-premessa 3 tistipula li ħarsa ġenerali tal-
investiment fl-infrastruttura tal-enerġija hija wkoll essenzjali għat-"tranżizzjoni lejn sistema 
ta' emissjonijiet baxxi tas-CO2". Qed jiġi osservat li l-Artikolu 194 isemmi li l-politika dwar l-
enerġija għandha tirrispetta l-politika dwar l-ambjent u f'dan ir-rigward għandha 
tikkontribwixxi biex "tippromwovi l-effiċjenza fl-enerġija u l-iffrankar fl-użu tal-enerġija kif 
ukoll l-iżvilupp ta' forom ta' enerġija ġodda u rinnovabbli". 

                                               
1 Ara Yves Petit, "A la recherche de la politique européenne de l'énergie", Revue trimestrielle de droit européen, 
Pariġi, Dalloz, 2006, v. 42, n. 4, f'pp. 593-620.
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Fl-aħħar, il-premessa 6 tiddikjara li d-dejta għandha tkun għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni 
u "b'mod partikolari l-Osservatorju tas-Suq għall-Enerġija", li juri li l-ġbir tagħha huwa 
marbut b'mod li ma jistax jinħall mill-kwistjoni li magħha hija relatata, jiġifieri l-enerġija. Dik 
ir-rabta bejn il-ġbir tad-dejta u l-għan tagħha hija enfasizzata fid-Dikjarazzjoni Finanzjarja 
Leġiżlattiva annessa mal-proposta. Il-punt 5.2 tad-dikjarazzjoni msemmija jiġbed l-attenzjoni 
għall-fatt li r-regolament "joħloq qafas ġdid li jgħaqqad ir-rappurtar mal-monitoraġġ
(analiżi) tal-proġetti ta' investiment fl-infrastruttura tal-enerġija tal-UE".

Din l-analiżi tal-preambolu tal-proposta għal regolament f'termini tal-għanijiet tagħha twassal 
lil dak li jkun għall-konklużjoni li hija marbuta direttament mal-politika tal-Unjoni dwar l-
enerġija.

(c) Għanijiet li jirriżultaw mid-dokumenti annessi mal-proposta

Huwa ċar, kemm mill-osservazzjonijiet fid-duttrina kif ukoll mid-diversi dokumenti tal-
istituzzjonijiet, li llum, il-politika dwar l-enerġija tirrappreżenta objettiv essenzjali tal-Unjoni 
u ma tistax tibqa' titmexxa kif ġie ġie f'kull Stat Membru. Il-komunikazzjoni ta' informazzjoni 
f'dan il-qasam tikkontribwixxi għall-istabbiliment ta' politika komuni dwar l-enerġija u għal 
avviċinament bejn l-Istati Membri f'dan is-settur. Il-komunikazzjoni tal-informazzjoni hija 
meħtieġa għall-iskopijiet ta' din il-politika l-ġdida. F'dan is-sens, jidher li jeħtieġ, fid-dawl tal-
konsistenza, li r-regolament li joħloq "mezz ta' azzjoni" jinhemeż mal-Artikolu 194, li jagħti 
lill-Unjoni s-setgħa li taġixxi biex tilħaq l-għanijiet varji li stabbiliet għaliha fl-isfera 
enerġetika.

Il-memorandum ta' spjegazzjoni jikkonferma biss l-impressjoni li r-regolament għandu 
jitqiegħed fi ħdan il-qafas tal-politika dwar l-enerġija. Huwa jagħmilha ċara li l-kuntest huwa 
"politika l-ġdida dwar l-enerġija" u li "[d]in il-proposta hija konsistenti mal-għanijiet tal-
Unjoni [u] konsistenti mal-politika dwar il-klima u l-enerġija". F'dan il-kuntest, il-
Kummissjoni ssemmi wkoll il-Pjan ta' Azzjoni 2007-09 tal-Kunsill Ewropew dwar Politika 
dwar l-Enerġija għall-Ewropa. Dak il-pjan diġà ppreveda, għall-iskopijiet tat-twettiq ta' dik il-
politika l-ġdida, l-identifikazzjoni tal-investiment meħtieġ biex jiġu ssodisfati l-bżonnijiet 
strateġiċi tal-UE u eżami mill-ġdid tal-infrastrutturi tal-provvista, li fiha r-regolament propost 
se jkollu sehem sħiħ. 

II. Konklużjoni

Issa jeħtieġ li tiġi stabbilita prijorità bejn iż-żewġ punti prinċipali tal-proposta għal 
regolament, skont jekk titqiesx mil-lat tal-kontenut tagħha (ġbir ta' informazzjoni) jew mill-
għanijiet tagħha (suq enerġetiku u sigurtà enerġetika).

L-ewwel nett, għandu jiġi osservat li l-Artikolu 337 jinsab fis-Seba' Parti tat-TFUE 
"Dispożizzjonijiet Ġenerali u Finali". Jista' jitqies li jixbah lill-Artikolu 352 billi huwa speċi 
ta' "klawżola ta' flessibilità"1 u jista' jintuża biss biex jagħmel tajjeb għan-nuqqas ta' setgħat ta' 
azzjoni mogħtija espressament jew impliċitament lill-istituzzjonijiet Komunitarji minn 
dispożizzjonijiet speċifiċi tat-TFUE billi madankollu t-tali setgħat jidhru meħtieġa biex il-
Komunità tkun tista' teżerċita l-funzjonijiet tagħha bil-għan li tilħaq wieħed mill-objettivi 

                                               
1 B'rabta ma' dan, ara l-osservazzjoni dwar l-Artikolu 284 KE ta' Böse – EU Kommentar – punt V, f'p. 2048.
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stabbiliti bit-trattat. F'dan il-każ, minkejja li l-Artikolu 337 isemmi l-ġbir ta' informazzjoni 
filwaqt li l-Artikolu 194 le, jidher li l-ġbir ta' informazzjoni huwa madankollu inkluż fost l-
attribuzzjonijiet tal-Unjoni stabbiliti bl-Artikolu 194 billi dik l-informazzjoni tikkontribwixxi 
biex jinkisbu l-objettivi li l-Unjoni stabbiliet għaliha b'rabta mal-politika dwar l-enerġija.

It-tieni nett, wara jiġi kkunsidrat il-fatt li l-Artikolu 337 jinsab fost id-"dispożizzjonijiet 
ġenerali u finali", huwa possibbli li noqogħdu fuq il-prinċipju lex specialis derogat1, jiġifieri 
li norma speċifika tipprevali fuq waħda ġenerali.

Fl-aħħar nett, f'każ li jippersisti xi dubju, jista' jinsilet argument pertinenti mis-sentenza tal-
Qorti fil-kawża C-176-03 Kummissjoni u Parlament v Kunsill2. F'dik is-sentenza, il-Qorti 
kellha tiddeċiedi dwar il-bażi ġuridika t-tajba għal Deċiżjoni-qafas tal-Kunsill dwar il-
protezzjoni tal-ambjent permezz tal-liġi kriminali. Billi l-Kunsill ibbaża l-istrument fuq 
artikoli dwar il-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji kriminali li jaqgħu taħt it-tielet pilastru, il-
Kummissjoni, appoġġata mill-Parlament Ewropew, ikkontestat il-bażi ġuridika minħabba li l-
materja taqa' fl-ambitu tal-kompetenza tal-Komunità. Il-Kummissjoni argumentat li "[l]-
armonizzazzjoni tal-liġijiet kriminali nazzjonali, b'mod partikolari tal-elementi li 
jikkostitwixxu reati kontra l-ambjent u punibbli b'pieni kriminali, titqies bħala strument 
għall-benefiċċju tal-politika Komunitarja in kwistjoni"3. Il-Qorti l-ewwel ġibdet l-attenzjoni 
għall-fatt li l-protezzjoni tal-ambjent tikkostitwixxi wieħed mill-għanijiet essenzjali tal-
Komunità4 u li azzjoni f'dik l-isfera inevitabbilment timplika l-intervent tal-istituzzjonijiet 
Komunitarji f'oqsma bħall-politika tal-enerġija u l-politika fiskali. Sussegwentement, wara li 
stabbiliet li l-kontenut tad-deċiżjoni-qafas kien prinċipalment relatat mal-liġi kriminali, il-
Qorti sostniet li:

"din l-aħħar konstatazzjoni ma tistax timpedixxi lil-leġiżlatur Komunitarju, meta l-
applikazzjoni ta' pieni kriminali [...] mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tikkostitwixxi 
miżura indispensabbli għall-ġlieda kontra l-abbużi gravi tal-ambjent, milli jieħu miżuri in 
relazzjoni mal-liġi kriminali tal-Istati Membri u li huwa jidhirlu li jkunu meħtieġa sabiex tiġi 
garantita l-effettività sħiħa tar-regoli li huwa jadotta fir-rigward tal-protezzjoni tal-
ambjent"5.

Għaldaqstant jidher li meta l-miżuri jkunu essenzjali biex jinkiseb objettiv partikolari, il-Qorti 
se tagħżel bażi ġuridika relatata ma' dak l-objettiv, u b'hekk tagħti preferenza għall-objettiv l-
aktar remot (il-protezzjoni tal-ambjent) minn wieħed aktar immedjat (l-armonizzazzjoni tal-
liġi kriminali).6

Fil-każ inkwistjoni, għalhekk, ġaladarba jiġi stabbilit li mill-proposta għal regolament jidher li 
l-ġbir ta' informazzjoni huwa essenzjali biex tinħoloq stampa ġenerali tas-suq enerġetiku u 
b'hekk jintlaħqu l-objettivi stabbiliti mit-Trattat fl-Artikolu 194, jista' jiġi konkluż li l-bażi 

                                               
1 Ara Bertrand Peter, "La base juridique des actes en droit communautaire", Revue du marché commun et de 
l'Union européenne, 1991, Editions techniques et économiques, Nru 378, Mejju 1994, p. 335.
2 [2005] Ġabra I-7879.
3 Ibid., para. 19.
4 Ibid., para. 41. 
5 Ibid., f'para. 48.
6 Ara Hubert Haenel – Communication sur les propositions de directives établissant des sanctions pénales –
Sénat (France), laqgħa tas-17 ta' Lulju 2007.
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ġuridika għall-enerġija (jiġifieri dak l-artikolu) għandha tipprevali fuq l-Artikolu 337, iktar u 
iktar jekk din mhijiex kwistjoni li ġġiegħel titolu speċifiku jipprevali fuq ieħor, iżda 
dispożizzjoni li tinsab f'titolu speċifiku fuq dispożizzjoni ġenerali u finali.

Ġaladarba tiġi stabbilita l-prevalenza tar-relazzjoni mal-enerġija, jeħtieġ ukoll li jitqies jekk 
in-natura speċifika tal-qasam li miegħu tkun relatata n-notifika ta' informazzjoni, jiġifieri 
"proġetti ta' investiment fl-infrastruttura tal-enerġija", teħtieġx rikors għal bażi ġuridika iktar 
speċifika, jiġifieri l-Artikoli 170 u 171 TFUE dwar in-netwerks trans-Ewropej. Skont l-
Artikolu 170, l-Unjoni "għandha tagħti l-kontribut tagħha sabiex jiġu stabbiliti u jiġu 
żviluppati netwerks trans-Ewropej" partikolarment fil-qasam tal-infrastrutturi tal-enerġija. 
Bil-għan li jinkiseb dak l-objettiv, l-Unjoni tista' "tappoġġa proġetti ta' interess komuni li 
jkunu mogħtija sostenn mill-Istati Membri" (Artikolu 171, it-tielet inċiż) u għandha 
tistabbilixxi "sensiela ta' linji gwida dwar il-miri, prijoritatjiet u l-linji ġenerali tal-miżuri 
kontemplati fl-isfera tan-netwerks trans-Ewropej" (Artikolu 171, l-ewwel inċiż). Dan jista' 
jkopri l-ġbir, l-analiżi u n-notifika tal-informazzjoni.

Madankollu, il-kwistjonijiet ewlenin ittrattati fl-ambitu tat-titolu dwar in-netwerks trans-
Ewropej huma l-interoperabilità u l-appoġġ tal-Kummissjoni għal proġetti komuni. 
B'kuntrast, skont il-proposta għal regolament f'eżami, il-Kummissjoni għandha tiġbor l-
informazzjoni dwar il-proġetti nazzjonali fl-infrastruttura bil-għan li jkollha stampa aħjar tat-
totalità tas-suq enerġetiku Ewropew. Il-ġbir ta' informazzjoni previst fir-regolament propost 
imur lil hinn mit-"trans-Ewropew" billi jkopri l-investimenti kollha, inklużi dawk nazzjonali, 
filwaqt li r-regolament fis-seħħ ikopri biss, ngħidu aħna, netwerks transkonfinali tal-gass1.

Naturalment, jista' jkun li l-Kummissjoni se taġixxi speċifikament fil-qasam tan-netwerks 
trans-Ewropej wara l-analiżi tagħha tad-dejta miġbura. Madankollu l-għan tagħha mhuwiex 
dak li taġixxi fil-livell ta' netwerks trans-Ewropej, iżda li sempliċement tevalwa liema azzjoni, 
fid-dawl tal-proġetti ta' investiment fil-qasam tal-enerġija, għandha tieħu l-Unjoni biex 
tegħleb kwalunkwe diffikultà. F'dan is-sens, fil-memorandum ta' spjegazzjoni jissemma li r-
regolament huwa konsistenti mal-objettivi tal-Unjoni, jiġifieri "l-istabbiliment ta' suq intern" u 
"l-iżvilupp sostenibbli tal-Ewropa abbażi ta' tkabbir ekonomiku bilanċjat u stabbiltà tal-
prezzijiet. Il-proposta hija wkoll konsistenti mal-politika dwar il-klima u l-enerġija, li wieħed 
mill-pilastri tagħha huwa s-sigurtà fil-provvista tal-enerġija". Barra minn hekk, il-premessa 1 
tirreferi għal politika komuni dwar l-enerġija u l-premessa 2 tispjega li l-kisba ta' stampa 
ġenerali tal-iżvilupp tal-investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fil-Komunità hija waħda 
mill-karatteristiċi ta' din il-politika. Konsegwentement, jidher li, minkejja li r-regolament 
propost japplika b'mod speċifiku għall-infrastrutturi tal-enerġija, għandu jitqiegħed fil-kuntest 
ta' politika komuni dwar l-enerġija prevista fl-Artikolu 194 TFUE. Dak l-artikolu jkopri l-
aspetti kollha tar-regolament propost billi jinkludi kemm l-"interkonnessjoni tan-netwerks tal-
enerġija" kif ukoll is-suq, is-sigurtà u l-effiċjenza enerġetika.

III. Rakkomandazzjoni

Fil-laqgħa tiegħu tat-28 ta' Jannar 2010, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali għaldaqstant 

                                               
1 Ara l-Valutazzjoni tal-Impatt, SEC(2009)971 finali, f'p. 6.
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iddeċieda, b’19-il vot favur u mingħajr astensjonijiet1, li jirrakkomanda li: il-proposta għal 
Regolament tal-Kunsill dwar in-notifika lill-Kummissjoni ta' proġetti ta' investiment fl-
infrastruttura tal-enerġija fil-Komunità Ewropea u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 736/96 għandha tiġi adottata abbażi tal-Artikolu 194 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea.

Dejjem tiegħek,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Klaus-Heiner Lehne (President), Sebastian Valentin Bodu 
(Viċi President), Evelyn Regner (Viċi President), Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio 
Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, 
Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner 
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