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Għażiża Sinjura President,

B'ittra tal-11 ta' Diċembru 2012, inti tlabt lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, skont 
l-Artikolu 37 tar-Regoli ta' Proċedura, jikkunsidra ż-żieda possibbli ta' bażi ġuridika għall-
proposta hawn fuq imsemmija għal Regolament tal-Kunsill.

Il-bażi ġuridika proposta mill-Kummissjoni hija l-Artikolu 203 tat-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea tal-Enereġija Atomika (minn hawn 'il quddiem it-"Trattat Euratom"), l-
hekk imsejħa "klawsola ta' flessibbiltà", li għandha tintuża biss meta tkun meħtieġa azzjoni 
biex jintlaħaq xi wieħed mill-għanijiet ta' dik il-Komunità u t-Trattat Euratom ma jkunx 
ipprovda għal xi setgħa ta' azzjoni hekk meħtieġa.

Emendi mressqa għall-abbozz ta' rapport tal-Kumitat ITRE għandhom l-għan li jżidu l-
Protokoll Nru 4 tal-Att ta' Adeżjoni tal-2003, dwar l-impjant tal-enerġija nukleari Ignalina fil-
Litwanja, mal-bażi ġuridika. Dan il-Protokoll jagħmel referenza għall-Artikolu 56 tal-Att ta' 
Adeżjoni tal-2003 għall-adozzjoni ta' miżuri ta' għajnuna Komunitarja għad-dekummissjonar 
ta' Ignalina.

Inti tistaqsi fl-ittra tiegħek jekk ikunx xieraq li tinbidel il-bażi ġuridika tal-proposta fid-dawl 
tal-għan u l-kontenut tagħha.
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I - Kuntest

Fin-negozjati tal-adeżjoni, il-Bulgarija, il-Litwanja u s-Slovakkja impenjaw ruħhom li jagħlqu 
għadd ta' reatturi nukleari, u bi tpattija l-UE impenjat ruħha li tipprovdi għajnuna finanzarja 
għad-dekummissjonar ta' dawn ir-reatturi, rispettivament il-Programmi Kozloduy, Ignalina u 
Bohunice. Skont l-istimi pprovduti mit-tliet Stati Membri fl-2011, se jkunu meħtieġa riżorsi 
finanzjarji sostanzjali minbarra dawk li diġà ingħataw mill-UE biex jiġi komplut id-
dekummissjonar tal-impjanti b'mod sikur.

Il-proposta għalhekk tipprevedi estensjoni tal-appoġġ finanzjarju mill-Unjoni billi tħassar it-
tliet Regolamenti li permezz tagħhom kienu twaqqfu t-tliet programmi ta' għajnuna differenti, 
u tinkludi l-iżborż kontinwu tal-għajnuna għall-perjodu 2014-2020 fi programm uniku.

II - Artikoli Rilevanti tat-Trattat

L-Artikolu li ġej tat-Trattat Euratom ġie ppreżentat bħala l-bażi ġuridika fil-proposta tal-
Kummissjoni:

Artikolu 203
Jekk ikun jidher meħtieġ li l-Komunità tieħu azzjoni biex jintlaħaq xi wieħed 
mill-għanijiet tal-Komunità, u jekk dan it-Trattat ma jkunx ipprovda għal xi 
setgħa t'azzjoni hekk meħtieġa għal dan il-għan, il-Kunsill, b'vot unanimu fuq 
proposta mill-Kummissjoni, u wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew, 
għandu jieħu l-passi xierqa.

Il-Protokoll Nru 4 tal-Att ta' Adeżjoni tal-2003, dwar l-impjant tal-enerġija nukleari ta' Ignalina 
fil-Litwanja, li hu propost li jiżdied mal-bażi ġuridika, jinkludi l-Artikolu rilevanti li ġej (il-
partijiet rilevanti enfasizzati):

Artikolu 3
1. Filwaqt li tirrikonoxxi li d-diżattivazzjoni tal-Impjant tal-Enerġija Nukleari 
ta' Ignalina huwa ta' natura li jieħu fit-tul u jfisser għal-Litwanja piż 
finanzjarju eċċezzjonali li ma jikkorrispondix mad-daqs u l-qawwa ekonomika 
tagħha, l-Unjoni, b'solidarjeta' mal-Litwanja, għandha tipprovdi għajnuna 
addizzjonali adegwata mill-Kommunita' għall-isforz ta' diżattivazzjoni lil hinn 
mill-2006.

2. Il-Programm ta' Ignalina għandu, għal dan il-għan, jitkompla bla xkiel u 
jkun estiż sa wara l-2006. Disposizzjonijiet ta' implimentazzjoni għall-
Programm ta' Ignalina estiż għandhom ikunu deċiżi skont il-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 56 tal-Att tal-Adeżjoni u għandhom jidħlu fis-seħħ mhux 
aktar tard mid-data ta' meta tiskadi l-Perspettiva Finanzjarja attwali.
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3. [...]

4. Għall-perijodu tal-Perspettiva Finanzjarja li jmiss, l-approprjazzjonijiet 
medji globali taħt il-Programm ta' Ignalina estiż għandhom ikunu kif jixraq. 
L-ipprogrammar ta' dawn ir-riżorsi għandu jkun ibbażat fuq il-ħtiġiet ta' 
pagamenti attwali u l-kapaċità li jkunu assorbiti.

L-Artikolu 56 tal-Att ta' Adeżjoni tal-2003 għandu l-formulazzjoni li ġejja:

Artikolu 56
Kemm-il darba ma jkunx indikat mod ieħor f'każijiet speċifiċi, il-Kunsill, li 
jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata fuq proposta mill-Kummissjoni, għandu 
jadotta d-disposizzjonijiet meħtieġa għall-implimentazzjoni tad-
disposizzjonijiet tal-Annessi II, III u IV li hemm referenza għalihom fl-
Artikoli 20, 21 u 22 ta' dan l-Att.

III - Il-bażijiet ġuridiċi proposti

L-Artikolu 203 tat-Trattat Euratom jista' jintuża biss jekk ikun jidher meħtieġ li l-Komunità 
Euratom tieħu azzjoni biex jintlaħaq xi wieħed mill-għanijiet tagħha, u jekk it-Trattat Euratom 
ma jkunx ipprovda għal xi setgħa t’azzjoni hekk meħtieġa għal dan il-għan. Il-Kunsill jaġixxi 
b'mod unanimu u l-Parlament jiġi kkonsultat.

L-Artikolu 3 tal-Protokoll Nru 4 tal-Att ta' Adeżjoni tal-2003 jipprovdi li d-disposizzjonijiet 
ta' implimentazzjoni għall-Programm ta' Ignalina estiż għandhom ikunu deċiżi skont il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 56 tal-Att tal-Adeżjoni. Skont dik il-proċedura, il-Kunsill 
jaġixxi b'maġġoranza kalifikata u l-Parlament m'għandu l-ebda rwol.

IV - Ġurisprudenza dwar il-bażi ġuridika

Skont 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 l-annullament tal-att ikkonċernat.

F'dan il-każ, għandu għalhekk jiġi stabbilit jekk il-proposta:
1. għandhiex skop doppju jew komponent doppju, u wieħed minnhom huwa identifikabbli 

bħala l-iskop jew il-komponent prinċipali jew predominanti, filwaqt li l-ieħor huwa 
sempliċement inċidentali; jew

                                               
1 Kawża C-45/86, Il-Kummissjoni vs Il-Kunsill (Preferenzi Tariffarji Ġeneralizzati) [1987] Ġabra 1439, para. 5; 
Kawża C-440/05, Il-Kummissjoni vs Il-Kunsill [2007] Ġabra I-9097; Il-Kawża C-411/06 Il-Kummissjoni vs il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill [2009] Ġabra I-7585.
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2. għandhiex simultanjament għadd ta' objettivi jew għandhiex bosta komponenti li huma 
indissoċjabbilment konnessi, mingħajr ma l-ebda wieħed minnhom ikun sekondarju jew 
indirett fil-konfront tal-ieħor.

Skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, fl-ewwel każ l-att irid ikun ibbażat fuq bażi 
ġuridika unika, jiġifieri dik meħtieġa mill-iskop jew mill-komponent prinċipali jew
predominanti, u fit-tieni każ l-att se jkollu jkun ibbażat fuq id-diversi bażijiet ġuridiċi 
korrispondenti.1

V. Għan u kontenut tar-regolament propost

L-għan tal-proposta, skont l-Artikoli 1 u 2, huwa li jiġi stabbilit programm ta' għajnuna għall-
perjodu 2014-2020 li jistabbilixxi r-regoli għall-implimentazzjoni tal-appoġġ finanzjarju tal-
UE għal miżuri marbutin mad-dekummissjonar tal-impjanti tal-enerġija nukleari Kozloduy, 
Ignalina u Bohunice biex l-Istati Membri kkonċernati jiġu megħjuna jilħqu stat irriversibbli 
għall-impjanti filwaqt li jżommu l-ogħla livell ta' sikurezza. F'dan ir-rigward ġew speċifikati 
wkoll objettivi tekniċi għat-tliet programmi.

L-Artikolu 3 tal-proposta fih disposizzjonijiet speċifiċi dwar il-baġit għat-tliet programmi, 
filwaqt li l-Artikolu 4 jistabbilixxi kundizzjonalitajiet li jridu jiġu ssodisfati biex tingħata l-
għajnuna finanzjarja. L-Artikolu 5 jistabbilixxi l-forom ta' implimentazzjoni li għandhom 
jintużaw skont ir-Regolament Finanzjarju, u l-Artikolu 6 jirrikjedi li l-Kummissjoni tadotta 
programmi ta' ħidma annwali u proċeduri ddettaljati ta' implimentazzjoni. L-Artikolu 7 fih 
disposizzjonijiet rigward il-ħarsien tal-interessi finanzarji tal-UE u l-Artikoli 8 sa 12 
jistabbilixxu d-disposizzjonijiet finali dwar l-evalwazzjoni, il-proċedura ta' kumitat, id-
disposizzjonijiet tranżizzjonali, ir-revoka tal-atti legali li kienu jistabbilixxu l-programmi 
preċedenti u d-dħul fis-seħħ.

L-iskop ewlieni tal-proposta għalhekk huwa li tissostitwixxi t-tliet atti legali għall-programmi 
eżistenti, li kollha jiskadu fl-aħħar tal-2013, b'att legali wieħed għall-perjodu 2014-2020, li 
jikkorrispondi mal-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss.

VI. Kuntest istituzzjonali

Filwaqt li l-att legali għall-Programm Ignalina kien adottat abbażi tal-Protokoll Nru 4 u l-
Artikolu 56 tal-Att ta' Adeżjoni tal-20032, li jipprevedu għajnuna finanzjarja tal-anqas sal-
2013, l-atti legali għaż-żewġ programmi l-oħra kienu bbażati fuq l-Artikolu 203 tat-Trattat 
Euratom, peress li l-Att ta' Adeżjoni tal-2003 kien jipprevedi biss għajnuna finanzjarja lis-
Slovakkja sal-2006 u skont l-Att ta' Adeżjoni tal-20053 il-Bulgarija kienet se tirċievi għajnuna 
biss sal-2009.

Il-Kunsill għalhekk qiegħed jissuġġerixxi li jaqsam il-proposta f'żewġ strumenti: wieħed 

                                               
1 Ara l-Kawża C-411/06, imsemmija aktar 'il fuq, paragrafi 46-47.
2 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1990/2006 (ĠU L 411, 30.12.2006, p. 10).
3 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 549/2007 (ĠU L 131, 23.5.2007, p. 1) u r-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom) Nru 647/2010 (ĠU L 189, 22.7.2010, p. 9)
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għall-Programm Ignalina u ieħor għaż-żewġ programmi l-oħra, filwaqt li jżomm il-bażijiet 
ġuridiċi separati użati għall-atti legali għall-programmi eżistenti1. Dan is-suġġeriment huwa 
msejjes fuq l-opinjoni tas-Servizz Legali tal-Kunsill2, li fiha jagħmel l-argument li l-Protokoll 
Nru 4 u l-Artikolu 56 tal-Att ta' Adeżjoni għandhom jinżammu għall-Programm Ignalina wara 
l-2013 peress li l-formulazzjoni u l-loġika tal-Artikolu 3 tal-Protokoll Nru 4 ma tistabbilixxi l-
ebda limitu għall-programm għal ċertu perjodu ta' żmien. Skont il-Kunsill, konsegwentament 
teżisti bażi ġuridika għall-UE biex tagħti għajnuna finanzjarja għall-Programm Ignalina u dan 
għalhekk jeskludi l-użu tal-klawsola ta' flessibbiltà li tinsab fl-Artikolu 203 tat-Trattat 
Euratom.

Jista' jiġi nnutat ukoll li għalkemm il-Parlament ma jiġix ikkonsultat skont il-bażi ġuridika 
ssuġġerita mill-Kunsill għall-Programm Ignalina, il-Kunsill ikkonsulta fuq bażi volontarja, u 
l-Parlament konsegwentament għandu jiġi kkonsultat fir-rigward taż-żewġ atti legali 
ssuġġeriti.

Madankollu l-Kummissjoni, bl-appoġġ tas-Servizz Legali tal-Parlament3, ma taqbilx mal-
pożizzjoni tal-Kunsill, u tisħaq li l-Protokoll Nru 4 jkopri biss il-perjodu sat-tmiem tal-
perspettiva finanzjarja attwali, sal-aħħar tal-2013, u għalhekk tagħmel l-argument li l-
Artikolu 203 tat-Trattat Euratom għandu jipprovdi l-bażi ġuridika għall-kontinwazzjoni, wara 
dak iż-żmien, tat-tliet programmi li huma.

VII - Determinazzjoni tal-bażi ġuridika xierqa

It-tliet programmi kollha għandhom l-istess skop: li jistabbilixxu r-regoli għall-
implimentazzjoni tal-għajnuna maħsuba għall-għeluq finali tal-impjanti tal-enerġija nukleari. 
Il-proposta ma tistax għalhekk titqies li għandha skop jew komponent doppju li wieħed 
minnhom huwa predominanti, b'mod li jirrikjedi bażi ġuridika unika. Peress li tipprova 
tgħaqqad tliet programmi minn tliet atti legali differenti b'bażijiet ġuridiċi differenti fi 
programm wieħed, għall-kuntrarju għandha bosta komponenti li huma marbuta 
indissoċjabbilment, ħaġa li tiġġustifika bażi ġuridika konġunta.

L-għażla tal-bażi ġuridika korretta f'dan il-każ fl-aħħar mill-aħħar tiddependi fuq jekk wieħed 
iqisx li potenzjalment m'hemmx skadenza għall-għoti tal-għajnuna finanzjarja skont il-
Protokoll Nru 4, jew jekk din testendix għall-perjodu wara l-2013. F'dan il-każ tal-aħħar, ma 
jkunx hemm is-setgħa ta' azzjoni meħtieġa prevista fit-Trattat, u l-Artikolu 203 għalhekk 
ikollu jintuża bħala l-bażi ġuridika għat-tliet programmi li huma.

Meta jitqies li l-Protokoll Nru 4 ma jinkludix data ta' skadenza finali għall-għajnuna 
finanzjarja li trid tingħata, għall-kuntrarju ta' dak li kien il-każ fir-rigward tal-impjanti 
Slovakki u Bulgari, iżda minflok jgħid fl-Artikolu 3(2) tiegħu li l-programm se "jitkompla bla 
xkiel u jkun estiż sa wara l-2006", u peress li l-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu fil-verżjoni 
Ingliża jsemmi "the next financial perspectives" (fil-plural), huwa diffiċli li wieħed jasal 
għall-konklużjoni li dan il-Protokoll kien maħsub li jkun limitat fiż-żmien. F'dan il-kuntest, l-

                                               
1 Ara l-ittra tas-26 ta' Lulju 2012 mis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill lill-President Schultz.
2 Ara d-dokument tal-Kunsill 9526/12.
3 Ara n-nota tal-14 ta' Jannar 2013 mis-Servizz Legali, SJ-0716-12.
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aktar konklużjoni probabbli hija li l-intenzjoni tal-Protokoll kienet li jipprevedi l-possibbiltà li 
l-għajnuna finanzjarja tkun disponibbli għall-itwal perjodu meħtieġ biex l-impjant tal-enerġija 
nukleari jiġi dekummissjonat b'mod sikur.

Il-Protokoll Nru 4 għalhekk mhuwiex limitat fiż-żmien u jista' jintuża bħala bażi ġuridika għal 
deċiżjoni fil-Kunsill biex jitkompla l-Programm Ignalina. Peress li l-bażijiet ġuridiċi fl-Atti ta' 
Adeżjoni għaż-żewġ programmi l-oħra skadew, it-tkomplija ta' dawk il-programmi 
madankollu se jkollha tiġi deċiża mill-Kunsill skont l-Artikolu 203 tat-Trattat Euratom.

Dawn iż-żewġ bażijiet ġuridiċi madankollu fi kwalunkwe każ mhumiex kompatibbli peress li 
l-Artikolu 203 tat-Trattat Euratom jipprevedi l-unanimità fil-Kunsill, filwaqt li l-Protokoll 
Nru 4 u l-Artikolu 56 tal-Att ta' Adeżjoni tal-2003 jipprevedu maġġoranza kwalifikata fil-
Kunsill. Għalhekk ma jistgħux jiġu kkombinati f'bażi ġuridika konġunta.

Il-bażi ġuridika għall-għajnuna finanzjarja kontinwa għall-Programm Ignalina għalhekk
għandha tkun il-Protokoll Nru 4 u l-Artikolu 56 tal-Att ta' Adeżjoni tal-2003, filwaqt li għall-
Programmi Kozloduy u Bohunice għandha tkun l-Artikolu 203 tat-Trattat Euratom.

VIII - Konklużjoni u rakkomandazzjoni

Fid-dawl tal-analiżi ta' hawn fuq, il-Protokoll Nru 4 u l-Artikolu 56 tal-Att ta' Adeżjoni tal-
2003 ma jistgħux jiżdiedu mal-Artikolu 203 tat-Trattat Euratom biex jiffurmaw il-bażi 
ġuridika għall-proposta.

Biex tiġi adottata deċiżjoni fil-Kunsill dwar għajnuna kontinwa taħt it-tliet programmi, il-
proposta għandha tinqasam kif propost mill-Kunsill, u l-Programm Ignalina għandu jiġi 
suġġett għall att legali separat miż-żewġ programmi l-oħra, abbażi tal-Protokoll nru 4 u l-
Artikolu 56 tal-Att ta' Adeżjoni tal-2003. It-tieni att legali li jirriżulta, għall-programmi 
Kozloduy u Bohunice, għandu madankollu jkun ibbażat fuq l-Artikolu 203 tat-Trattat 
Euratom. 

Il-qsim tal-proposta f'żewġ atti legali madankollu ma jaffettwax il-prerogattivi tal-Parlament 
f'dan il-każ speċifiku, peress li l-konsultazzjoni tibqa' ssir fuq bażi volontarja mill-Kunsill.

Matul il-laqgħa tiegħu tal-21 ta’ Frar 2013, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali għaldaqstant 
iddeċieda, b'14-il vot favur u 1 kontra1, li jirrakkomandalek dan li ġej: Il-Protokoll Nru 4 u l-
Artikolu 56 tal-Att ta' Adeżjoni tal-2003 huma l-bażi ġuridika t-tajba għall-għajnuna kontinwa 
taħt il-Programm Ignalina u l-Artikolu 203 tat-Trattat Euratom huwa l-bażi ġuridika t-tajba 
għall-għajnuna kontinwa taħt il-Programmi Kozloduy u Bohunice. 

                                               
1 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Evelyn Regner (aġent President), Raffaele Baldassarre 
(Viċi President), Françoise Castex (Viċi President), Francesco Enrico Speroni (rapporteur), Luigi Berlinguer, 
Piotr Borys, 
Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, 
Bernhard Rapkay, József Szájer, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka.
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Dejjem tiegħek,

Klaus-Heiner Lehne


