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Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva 

Wara n-nota spjegattiva, għandha tiddaħħal l-opinjoni li ġejja: 

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI DWAR IL-BAŻI ĠURIDIKA 

13.6.2017 

Is-Sur Jerzy Buzek 

President 

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 

BRUSSELL 

Suġġett: Opinjoni dwar il-bażi ġuridika dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri biex tiġi salvagwardjata s-sigurtà tal-provvista tal-gass u 

li jirrevoka r-Regolament (UE) Nru 994/2010 (2016/0030(COD)) 

Għażiż Sur President, 

Permezz tal-ittra mibgħuta fil-11 ta' Mejju, inti tlabt lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, skont 
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l-Artikolu 39(2) tar-Regoli ta' Proċedura, jipprovdi opinjoni dwar l-adegwatezza tal-bażi 

ġuridika għall-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri 

biex tiġi salvagwardjata s-sigurtà tal-provvista tal-gass u li jirrevoka r-Regolament (UE) 

Nru 994/2010 (2016/0030(COD)). 

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, ġie 

kkunsidrat neċessarju li tiġi inkluża referenza għall-paragrafu 2 tal-Artikolu msemmi hawn 

fuq, li jistipula li l-miżuri għandhom jiġu stabbiliti f'konformità mal-proċedura leġiżlattiva 

ordinarja. Għaldaqstant, il-Kumitat ITRE jitlob opinjoni dwar l-adegwatezza tal-

Artikolu 194(2) tat-TFUE bħala bażi ġuridika għall-proposta msemmija hawn fuq. 

Il-kumitat eżamina l-kwistjoni msemmija hawn fuq waqt il-laqgħa tiegħu tat-

12 ta' Ġunju 2017. 

 

I. L-isfond 

 

Ir-Regolament ikkonċernat jimmira li jiżgura li jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex tiġi 

salvagwardjata provvista ta' gass mingħajr interruzzjoni madwar l-Unjoni kollha, b'mod 

partikolari lill-klijenti protetti f'każ ta' kundizzjonijiet klimatiċi diffiċli jew interruzzjonijiet 

tal-provvista tal-gass.  

 

Sabiex jintlaħaq dan l-objettiv, l-abbozz tar-Regolament jipproponi koordinament reġjonali 

aktar b'saħħtu, b'ċerti prinċipji u standards stabbiliti fil-livell tal-UE. L-approċċ propost hu li 

l-Istati Membri għandhom jikkooperaw mill-qrib fir-reġjuni tagħhom meta jagħmlu 

valutazzjonijiet tar-riskju reġjonali. Sabiex tiġi żgurata l-koerenza mal-UE kollha, il-

valutazzjoni tar-riskju reġjonali ser titwettaq abbażi ta' simulazzjoni mal-UE kollha bi 

standards komuni u b'xenarju speċifiku. Ir-riskji identifikati fil-valutazzjonijiet tar-riskji 

reġjonali se jiġu indirizzati fi Pjanijiet ta' Azzjoni Preventiva reġjonali u fi Pjanijiet ta' 

Emerġenza, li se jiġu riveduti bejn il-pari u approvati mill-Kummissjoni. 

 

Il-proposta tirreferi għall-Artikolu 194 tat-TFUE bħala l-bażi ġuridika; madankollu, il-

Kummissjoni ma speċifikatx fuq liema paragrafu tal-Artikolu għandha sserraħ fuqu l-

proposta. 

 

 

 

II. L-Artikolu relevanti mit-Trattati  
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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): 

 

L-Artikolu 194 tat-TFUE 

 

 

1. Fil-kuntest tal-istabbiliment u l-funzjonament tas-suq intern u fir-rigward tal-ħtieġa biex 

ikun ippreservat u mtejjeb l-ambjent, il-politika tal-Unjoni dwar l-enerġija għandha timmira, 

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

(a) jiġi żgurat il-funzjonament tas-suq tal-enerġija; 

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

(c) jiġu promossi l-effiċjenza enerġetika u l-iffrankar tal-enerġija, kif ukoll l-iżvilupp ta' 

forom ta' enerġija ġodda u rinnovabbli; u 

(d) tippromovi l-interkonnessjoni tan-netwerks tal-enerġija. 

 

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

Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skond il-proċedura leġiżlattiva ordinarja, għandhom 

jistabbilixxu l-miżuri meħtieġa għall-ksib 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-Ġurisprudenza  
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Skont il-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja "l-għażla tal-bażi ġuridika ta' miżura 

Komunitarja għandha tiġi bbażata fuq elementi oġġettivi li jistgħu jkunu suġġetti għal stħarriġ 

ġudizzjarju, fosthom b'mod partikolari, l-għan u l-kontenut tal-att".Għaldaqstant, l-għażla ta' 

bażi ġuridika żbaljata tista' tiġġustifika t-tħassir tal-att ikkonċernat. Barra minn hekk, il-Qorti 

qieset li l-indikazzjoni tal-bażi ġuridika hija neċessarja bil-għan li tiġi determinata l-proċedura 

ta' votazzjoni fil-Kunsill.Il-preċiżjoni fl-indikazzjoni tal-bażi ġuridika hija partikolarment 

importanti fil-kawża preżenti, peress li l-paragrafi 2 u 3 tal-Artikolu 194 jagħmlu referenza 

għall-proċedura leġiżlattiva ordinarja kif ukoll proċedura leġiżlattiva speċjali b'votazzjoni 

unanima fil-Kunsill, rispettivament. 

 

 

 

IV. L-għan u l-kontenut tar-Regolament propost  

 

Dan ir-Regolament jistabbilixxi dispożizzjonijiet li għandhom l-għan li jissalvagwardjaw is-

sigurtà tal-provvista tal-gass billi jiżguraw il-funzjonament xieraq u kontinwu tas-suq intern 

tal-gass naturali, billi jippermetti li jiġu implimentati miżuri eċċezzjonali meta s-suq ma jkunx 

f'pożizzjoni li jwassal il-provvisti tal-gass meħtieġa u billi jipprevedi definizzjoni u 

attribuzzjoni ċara tar-responsabilitajiet fost l-intrapriżi tal-gass naturali, l-Istati Membri u l-

Unjoni, kemm rigward l-azzjoni preventiva kif ukoll ir-reazzjoni għal interruzzjonijiet 

konkreti tal-provvista. Dan ir-Regolament jipprovdi wkoll mekkaniżmi trasparenti, fi spirtu ta' 

solidarjetà, għall-koordinament tal-ippjanar u r-reazzjoni għal emerġenza fil-livelli tal-Istati 

Membri, tar-reġjuni u tal-Unjoni. 

 

 

V. Analiżi u Determinazzjoni tal-bażi ġuridika xierqa  

 

L-għan ta' dan ir-Regolament huwa li jiżgura li jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex tiġi 

salvagwardjata provvista ta' gass mingħajr interruzzjoni madwar l-Unjoni kollha, u b'mod 

partikolari li jiġu protetti l-klijenti f'każ ta' kundizzjonijiet klimatiċi diffiċli jew 

interruzzjonijiet tal-provvista tal-gass.  

 

Kif saħaq is-Servizz Legali tal-PE fl-opinjoni tiegħu, "l-emenda maqbula għall-bażi ġuridika 

ma tibdilx b'mod sostanzjali l-bażi magħżula mill-Kummissjoni għall-proposta tagħha, iżda 

bis-saħħa tagħha l-għażla tal-bażi ġuridika hija aktar preċiża għaliex tispeċifika l-paragrafu 

relevanti tal-Artikolu 194 tat-TFUE, li fuqu qed ifittxu li jistrieħu l-koleġiżlaturi."  
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L-Artikolu 194 tat-TFUE 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 tal-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. Skont l-Artikolu 194(3) tat-TFUE, tapplika proċedura 

leġiżlattiva speċjali, fejn il-Parlament jiġi kkonsultat biss u l-unanimità tal-Kunsill hija 

meħtieġa għal miżuri li huma primarjament ta' natura fiskali; minflok, 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), inkluża s-sigurtà tal-provvista.  

 

Peress li minn dak li ntqal hawn fuq huwa ċar li r-Regolament jaqa' taħt din it-tieni kategorija 

ta' miżuri, huwa utli u xieraq li jissemma b'mod speċifiku l-paragrafu 2 tal-Artikolu 194 tat-

TFUE fil-bażi ġuridika. 

 

 

VI. Konklużjoni u rakkomandazzjoni 

 

Fid-dawl ta' dak li ntqal hawn fuq, l-Artikolu 194(2) tat-TFUE jenħtieġ jiġi indikat bħala l-

bażi ġuridika għall-proposta. 

 

Fil-laqgħa tiegħu tat-12 ta' Ġunju 2017, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali ddeċieda, 

b'unanimità, li jirrakkomanda lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija biex jindika 

l-Artikolu 194(2) tat-TFUE bħala l-bażi ġuridika għar-Regolament propost. 

 

 

 

Dejjem tiegħek, 
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Pavel Svoboda 

 

 

(Taffettwa l-verżjonijiet lingwistiċi kollha.) 


