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21. Jenfasizza l-ħtieġa ta' trasparenza akbar 

fi ftehimiet relatati mal-enerġija, li tista' 

tinkiseb billi jissaħħaħ ir-rwol tal-

Kummissjoni f'negozjati relatati mal-

enerġija li jinvolvu Stat Membru wieħed 

jew aktar u pajjiżi terzi, b'mod partikolari 

billi jsir rekwiżit li l-Kummissjoni 

tipparteċipa fin-negozjati kollha bħala 

osservatur sabiex issaħħaħ il-pożizzjoni 

ta' Stati Membri individwali fil-konfront 

ta' fornitur ta' pajjiż terz involut fin-

negozjati sabiex u b'hekk jiġu mmitigati r-

riskji ta' abbuż minn pożizzjoni dominanti 

minn fornitur wieħed; jinnota, barra 

minn hekk, li l-Kummissjoni għandha 

twettaq valutazzjonijiet ex ante u ex post, 

filwaqt li tirrispetta bis-sħiħ l-

informazzjoni kummerċjalment sensittiva, 

u tfassal kemm lista pożittiva kif ukoll 

lista negattiva ta' klawżoli ta' ftehim, bħal 

projbizzjoni fuq l-esportazzjoni, klawżoli 

ta' destinazzjoni u take-or-pay, l-

indiċizzar taż-żejt għall-prezzijiet tal-gass 

jew klawżoli li jipprojbixxu li parti terza 

tagħmel provvisti tal-enerġija suġġett 

għall-kundizzjoni li jingħata aċċess 

preferenzjali għall-infrastruttura tat-

trasport tal-enerġija fl-UE; jirrimarka li, 

skont l-Artikolu 13(6)(a) tar-Regolament 

(UE) Nru 994/2010/UE, meta jkunu qed 

jiġu konklużi ftehimiet intergovernattivi 

ġodda ma' pajjiżi terzi li għandhom impatt 

21. Jenfasizza l-ħtieġa ta' trasparenza akbar 

fi ftehimiet intergovernattivi relatati mal-

enerġija li jinvolvu Stat Membru wieħed 

jew aktar u pajjiżi terzi; jirrimarka li, skont 

l-Artikolu 13(6)(a) tar-Regolament (UE) 

Nru 994/2010/UE, meta jkunu qed jiġu 

konklużi ftehimiet intergovernattivi ġodda 

ma' pajjiżi terzi li għandhom impatt fuq l-

iżvilupp tal-infrastruttura tal-gass u l-

provvisti tal-gass, l-Istati Membri huma 

meħtieġa jinformaw lill-Kummissjoni, 

sabiex din tkun tista' tivvaluta s-sitwazzjoni 

rigward is-sigurtà tal-provvista fil-livell 

tal-UE; 
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fuq l-iżvilupp tal-infrastruttura tal-gass u l-

provvisti tal-gass, l-Istati Membri huma 

meħtieġa jinformaw lill-Kummissjoni, 

sabiex din tkun tista' tivvaluta s-sitwazzjoni 

rigward is-sigurtà tal-provvista fil-livell 

tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 

dispożizzjonijiet b'saħħithom dwar il-

valutazzjoni ex ante fil-kuntratti 

kummerċjali rigward il-provvista tal-gass 

fir-reviżjoni tar-Regolament dwar is-

Sigurtà tal-Provvista tal-Gass; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

22. Jenfasizza li l-Kummissjoni għandha 

tiġi infurmata dwar il-ftehimiet 

intergovernattivi futuri kollha dwar l-

enerġija ma' partijiet li mhumiex fl-UE 

f'konformità mad-Deċiżjoni 994/2012/UE 

li tistabbilixxi mekkaniżmu ta' skambju ta' 

informazzjoni fir-rigward tal-ftehimiet 

intergovernattivi bejn l-Istati Membri u 

pajjiżi terzi fil-qasam tal-enerġija qabel l-

iffirmar sabiex ikun żgurat li dawn 

jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni tal-UE, 

b'mod partikolari mat-Tielet Pakkett dwar 

l-Enerġija, u ma jheddux is-sigurtà tal-

provvista tal-enerġija tal-UE; jenfasizza li 

tali diskussjoni u konsultazzjoni għandhom 

iservu bħala għodda għat-tisħiħ tas-saħħa 

tan-negozjar tal-Istati Membri u l-

kumpaniji tal-UE, filwaqt li jirrispettaw 

bis-sħiħ l-informazzjoni kummerċjalment 

sensittiva; iqis li tali diskussjoni u 

konsultazzjoni m'għandhom bl-ebda mod 

jippreġudikaw is-sustanza u l-kontenut tal-

ftehimiet, imma jiżguraw li jkunu 

konformi mad-dritt tal-Unjoni rilevanti 

kollu u fl-aħjar interessi tal-kumpaniji u 

l-Istati Membri kkonċernati; jistieden lill-

Kummissjoni tirrevedi d-

Deċiżjoni 994/2012/UE sabiex issaħħaħ 

il-mekkaniżmu tal-informazzjoni kif 

xieraq u tingħata spinta lir-rwol tal-

Kummissjoni; 

22. Jenfasizza li l-Kummissjoni għandha 

tiġi infurmata dwar il-ftehimiet 

intergovernattivi futuri kollha dwar l-

enerġija ma' partijiet li mhumiex fl-UE 

f'konformità mad-Deċiżjoni 994/2012/UE 

li tistabbilixxi mekkaniżmu ta' skambju ta' 

informazzjoni fir-rigward tal-ftehimiet 

intergovernattivi bejn l-Istati Membri u 

pajjiżi terzi fil-qasam tal-enerġija sabiex 

ikun żgurat li dawn jikkonformaw mal-

leġiżlazzjoni tal-UE u ma jheddux is-

sigurtà tal-provvista tal-enerġija tal-UE; 

jenfasizza li tali diskussjoni u 

konsultazzjoni għandhom jirrispettaw bis-

sħiħ l-informazzjoni kummerċjalment 

sensittiva; iqis li tali diskussjoni u 

konsultazzjoni m'għandhom bl-ebda mod 

jippreġudikaw is-sustanza u l-kontenut tal-

ftehimiet; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

25. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa 

azzjonijiet konkreti biex titnaqqas id-

dipendenza fuq l-importazzjoni ta' enerġija, 

tissorvelja l-livell ta' diversifikazzjoni fl-

importazzjoni u tippubblika rapporti 

regolari dwar il-progress f'dan ir-rigward; 

25. Jistieden lill-Istati Membri jiżviluppaw 

azzjonijiet konkreti biex titnaqqas id-

dipendenza fuq l-importazzjoni ta' 

enerġija; Jistieden lill-Kummissjoni 

tissorvelja l-livell ta' diversifikazzjoni fl-

importazzjoni u tippubblika rapporti 

regolari dwar il-progress f'dan ir-rigward; 

Or. en 
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28. Jemmen li l-Unjoni tista' żżid is-sigurtà 

tal-enerġija tagħha u tnaqqas id-dipendenza 

tagħha fuq fornituri u fjuwils partikolari 

billi żżid l-effiċjenza fl-enerġija, kif ukoll 

tagħmel l-aħjar użu mis-sorsi ta' enerġija 

tal-Ewropa, f'konformità mal-għanijiet tal-

UE dwar is-sigurtà tal-enerġija, tal-

ambjent u l-klima kif ukoll mal-

leġiżlazzjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà, billi 

jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tal-Istati Membri 

fir-rigward tat-taħlitiet tal-enerġija 

tagħhom u jiġu evitati l-piżijiet regolatorji 

mhux meħtieġa u jiġi rrispettat il-prinċipju 

tal-proporzjonalità; jenfasizza li bħala 

prinċipju m'għandu jkun hemm 

diskriminazzjoni kontra l-ebda fjuwil jew 

teknoloġija li jikkontribwixxu għas-sigurtà 

tal-enerġija u l-objettivi dwar il-klima; 

28. Jemmen li l-Unjoni tista' żżid is-sigurtà 

tal-enerġija tagħha u tnaqqas id-dipendenza 

tagħha fuq fornituri u fjuwils partikolari 

billi żżid l-effiċjenza fl-enerġija, kif ukoll 

tagħmel l-aħjar użu mis-sorsi ta' enerġija 

tal-Ewropa, f'konformità mal-leġiżlazzjoni 

dwar is-saħħa u s-sigurtà, billi jitqiesu l-

ispeċifiċitajiet tal-Istati Membri fir-rigward 

tat-taħlitiet tal-enerġija tagħhom u jiġu 

evitati l-piżijiet regolatorji mhux meħtieġa 

u jiġi rrispettat il-prinċipju tal-

proporzjonalità; jenfasizza li bħala 

prinċipju m'għandu jkun hemm 

diskriminazzjoni kontra l-ebda fjuwil jew 

teknoloġija li jikkontribwixxu għas-sigurtà 

tal-enerġija u l-objettivi dwar il-klima; 

jemmen, f'dan il-kuntest, li l-Kummissjoni 

għandha tinvestiga d-disparitajiet u t-

tnaqqis reċiproku potenzjali bejn il-

pjanijiet tas-sigurtà tal-enerġija u l-

iskema tal-ETS; 

Or. en 
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29. Jistieden lill-Kummissjoni tiffaċilita l-

użu effettiv tal-iskemi eżistenti kollha ta' 

finanzjament tal-UE, inkluż il-Fond 

Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, 

sabiex tattira l-investiment għal proġetti ta' 

infrastruttura tal-enerġija ewlenin, tar-

riċerka u l-innovazzjoni dwar l-effiċjenza 

fl-enerġija, sorsi ta' enerġija rinnovabbli u 

l-iżvilupp tal-kapaċitajiet interni tal-

Ewropa bil-għan li jinkisbu l-objettivi tal-

2030 dwar il-klima u l-enerġija, abbażi ta' 

approċċ kostijiet-benefiċċji li jkun 

teknoloġikament newtrali u li 

jipprijoritizza l-internalizzazzjoni tal-

ispejjeż esterni; 

29. Jistieden lill-Kummissjoni tiffaċilita l-

użu effettiv tal-iskemi eżistenti kollha ta' 

finanzjament tal-UE, inkluż il-Fond 

Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, 

sabiex tattira l-investiment għar-riċerka u 

l-innovazzjoni ewlenin dwar l-effiċjenza 

fl-enerġija, sorsi ta' enerġija rinnovabbli u 

l-iżvilupp tal-kapaċitajiet interni tal-

Ewropa, abbażi ta' approċċ kostijiet-

benefiċċji li jkun teknoloġikament newtrali 

u li jipprijoritizza l-internalizzazzjoni tal-

ispejjeż esterni; huwa tal-fehma li, sabiex 

jintlaħaq dan il-għan, il-Kummissjoni 

għandha żżomm l-eżenzjonijiet previsti fl-

MiFID I, u jistieden lill-Kummissjoni 

żżomm lura milli, lill-kumpaniji tal-

enerġija, tagħtihom tikketta ta' kumpaniji 

finanzjarji kif previst fl MiFID II; 

Or. en 
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48. Ifakkar li s-swieq tal-enerġija 

jiddistingwu lilhom infushom mis-swieq 

finanzjarji mill-assi fiżiċi sottostanti, li 

bihom ir-riskju sistemiku fis-settur tal-

enerġija huwa eliminat; jikkunsidra li huwa 

meħtieġ, f’dan ir-rigward, li jiġi 

implimentat regolament finanzjarju li 

jkopri wkoll is-settur tal-enerġija b’tali 

mod li ma jfixkilx l-iżvilupp ta’ suq intern 

tal-enerġija li jiffunzjona tajjeb; 

48. Ifakkar li s-swieq tal-enerġija 

jiddistingwu lilhom infushom mis-swieq 

finanzjarji mill-assi fiżiċi sottostanti, li 

bihom ir-riskju sistemiku fis-settur tal-

enerġija huwa eliminat; jikkunsidra li huwa 

meħtieġ, f’dan ir-rigward, li jiġi 

implimentat regolament finanzjarju li 

jkopri wkoll is-settur tal-enerġija b’tali 

mod li ma jfixkilx l-iżvilupp ta’ suq intern 

tal-enerġija li jiffunzjona tajjeb; jenfasizza 

ż-żoni tal-offerti eżistenti li jissodisfaw 

dawn il-kriterji u jħeġġeġ lill-

Kummissjoni biex ma tifridhomx; 

Or. en 
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52. Jistieden lill-Kummissjoni talloka iżjed 

riżorsi finanzjarji lill-Aġenzija għall-

Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija 

(ACER), u jissottolinja l-fatt li għandha 

tkun awtorizzata tirrekluta persunal 

addizzjonali sabiex tkun tista' timplimenta 

b'mod sħiħ u effikaċi l-monitoraġġ tas-

swieq tal-enerġija – biex tiżgura l-integrità 

u t-trasparenza fil-kummerċ tal-enerġija u 

l-konformità mar-Regolament dwar l-

Integrità u t-Trasparenza tas-Swieq tal-

Enerġija (REMIT) – bħala prekundizzjoni 

għall-funzjonament xieraq tas-suq intern 

tal-enerġija tal-UE; jinnota li l-kompetenzi 

tal-ACER għandhom jissaħħu vis-à-vis n-

Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-

Sistema ta' Trażmissjoni tal-Elettriku 

(ENTSO-E), in-Netwerk Ewropew tal-

Operaturi tas-Sistemi ta' Trażmissjoni tal-

Gass (ENSTO-G) u korpi oħra tal-UE 

b'funzjonijiet essenzjali, biex jiġi żgurat li 

tkun tista' tissodisfa l-kompiti tagħha 

speċifikati fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE 

u jemmen li l-Aġenzija għandha tinvolvi 

ruħha ma' assoċjazzjonijiet li 

jirrappreżentaw l-operaturi tas-sistema ta’ 

distribuzzjoni (DSOs), l-

organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u 

gruppi oħra tas-soċjetà ċivili; 

52. Jistieden lill-Kummissjoni talloka 

riżorsi finanzjarji adegwati lill-Aġenzija 

għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-

Enerġija (ACER), u jissottolinja l-fatt li 

għandha tingħata l-kapaċità li twettaq l-

inkarigu tagħha li timplimenta b'mod sħiħ 

u effikaċi l-monitoraġġ tas-swieq tal-

enerġija – biex tiżgura l-integrità u t-

trasparenza fil-kummerċ tal-enerġija u l-

konformità mar-Regolament dwar l-

Integrità u t-Trasparenza tas-Swieq tal-

Enerġija (REMIT) – bħala prekundizzjoni 

għall-funzjonament xieraq tas-suq intern 

tal-enerġija tal-UE; jinnota li l-kompetenzi 

tal-ACER għandhom jiġu rieżaminati, biex 

jiġi żgurat li l-kompiti tagħha speċifikati 

fil-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE ma 

jikkontradixxux il-benefiċċji diretti għall-

produtturi u l-konsumaturi jew idgħajfu 

s-swieq transkonfinali tal-enerġija li 

jiffunzjonaw; huwa tal-fehma, barra 

minn hekk, li qabel ma tittieħed azzjoni 

fuq xi opinjoni tal-ACER, għandhom 

jitqiesu l-kuntest usa' u l-implikazzjonijiet 

ta' tali deċiżjoni, aktar milli tiġi analizzata 

problema potenzjali fil-kuntest tal-mandat 

ristrett tal-ACER; 

Or. en 
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54. Jiddispjaċih li l-ENTSO-E u l-

ENTSO-G huma wisq dipendenti fuq l-

allokazzjoni tal-baġit minn TSOs 

nazzjonali, u dan jhedded l-abbiltà 

tagħhom li jaġixxu bħala atturi Ewropej; 

54. Jinnota li l-ENTSO-E u l-ENTSO-G 

huma wisq dipendenti fuq l-allokazzjoni 

tal-baġit minn TSOs nazzjonali; 

Or. en 
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56. Jenfasizza li sabiex tissaħħaħ is-

solidarjetà u r-reżistenza tal-enerġija ta’ 

emerġenza tagħna u r-reżistenza għal 

interruzzjonijiet fil-provvista, kemm l-

enerġija tal-gass kif ukoll tal-elettriku 

għandhom ikunu esportabbli f’kull ħin; 

jinnota, f’dan ir-rigward, li sistemi attwali 

ta’ trażmissjoni transfruntiera huma ta’ 

spiss imfixkla minn deċiżjonijiet ta’ 

operaturi ta’ trażmissjoni nazzjonali; 

għaldaqstant, jistieden lill-ACER tagħmel 

aktar enfasi fuq din il-kwistjoni fir-

rapport annwali tagħha dwar is-

sorveljanza tas-suq; 

56. Jenfasizza li sabiex tissaħħaħ ir-

reżistenza tagħna għal interruzzjonijiet fil-

provvista, kemm l-enerġija tal-gass kif 

ukoll tal-elettriku għandhom ikunu 

esportabbli f’kull ħin; jinnota, f’dan ir-

rigward, li sistemi attwali ta’ trażmissjoni 

transfruntiera huma ta’ spiss imfixkla minn 

deċiżjonijiet ta’ operaturi ta’ trażmissjoni 

nazzjonali; huwa tal-opinjoni, 

madankollu, li ċerti deċiżjonijiet meħuda 

mill-ACER fil-mandat tagħha jfixklu s-

suċċess tat-trażmissjonijiet transkonfinali 

u s-swieq transreġjonali; jemmen, 

għalhekk, li ACER għandha żżomm 

f'moħħha l-implikazzjonijiet usa' tad-

deċiżjonijiet tagħha; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 60a. Jemmen li l-pajjiżi li kisbu din il-

mira m'għandhomx ikunu artifiċjalment 

mfixkla fl-isforzi tagħhom biex jagħtu 

eżempju tal-aħjar prattika, bħaż-żona tal-

offerti Awstrijaka-Ġermaniża; 

Or. en 

 

 


