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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa grassa 
u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif inhuma minn 
dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-Kummissjoni 
ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa grassa. It-tħassir eventwali li 
jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv normali 
huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li 
għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni 
tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika 
minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti għall-qbil tas-servizzi 
tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea 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 – C7-0125/009 – 2009/0106(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2009)0361),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 284 tat-Trattat KE u l-Artikolu 187 tat-Trattat Euratom, skont 
liema skont liema artikoli ġie kkonsultat mill-Kunsill (C7-0125/2009)–wara li kkunsidra 
l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 
(A7-0000/2009),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex konsegwentement tbiddel il-proposta tagħha, skont l-Artikolu 
250(2) tat-Trattat KE u skont l-Artikolu 119(2) tat-Trattat Euratom;

3. Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-
Parlament;

4. Jitlob il-ftuħ tal-proċedura ta' konċiljazzjoni prevista fid-Dikjarazzjoni Konġunta tal-4 ta' 
Marzu, 1975, jekk il-Kunsill ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

5. Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-
Kummissjoni b'mod sustanzjali;

6. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi/tgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament 
lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Waħda mill-karatteristiċi tat-tali 
politika hija li tinkiseb stampa ġenerali tal-
iżvilupp tal-investiment fl-infrastruttura 
tal-enerġija fil-Komunità. Għandha 
tippermetti lill-Komunità tagħmel il-

(2) Il-kisba ta' stampa ġenerali tal-iżvilupp 
tal-investiment fl-infrastruttura tal-enerġija 
fil-Komunità hi prerekwiżit għall-iżvilupp 
tal-politika Ewropea tal-enerġija.. 
Għandha tippermetti lill-Kummissjoni 
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paraguni u l-evalwazzjonijiet meħtieġa jew 
tieħu l-miżuri rilevanti abbażi ta' ċifri u 
analiżi xierqa, b'mod partikolari rigward il-
bilanċ futur bejn il-provvista u d-domanda 
tal-enerġija.

tagħmel il-paraguni u l-evalwazzjonijiet 
meħtieġa jew tieħu l-miżuri rilevanti 
abbażi ta' ċifri u analiżi xierqa, b'mod 
partikolari rigward il-bilanċ futur bejn il-
provvista u d-domanda tal-enerġija. 
Kwalunkwe miżuri proposti jew meħuda 
fil-livell Komunitarju għandhom ikunu 
newtrali u m'għandhomx jammontaw 
għal interventi fil-funzjonament tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskop politiku ta' dan ir-regolament għandu jkun magħmul espliċitu. Dan hu strument 
importanti fl-iżvilupp tal-Politika tal-Enerġija Komuni.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Kummissjoni u b'mod partikolari l-
Osservatorju tas-Suq għall-Enerġija 
għandhom għalhekk ikollhom dejta u 
informazzjoni preċiżi dwar il-proġetti ta' 
investiment, inkluż id-dekummissjonar, fil-
komponenti l-aktar sinifikanti tas-sistema 
tal-enerġija tal-Komunità.

(6) Il-Kummissjoni u b'mod partikolari l-
Osservatorju tas-Suq għall-Enerġija tagħha
għandhom għalhekk ikollhom dejta u 
informazzjoni preċiżi dwar il-proġetti ta' 
investiment, inkluż id-dekummissjonar, fil-
komponenti l-aktar sinifikanti tas-sistema 
tal-enerġija tal-Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika – "l-osservatorju" fil-fatt huwa unità tal-Kummissjoni Ewropea.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-dejta u l-informazzjoni dwar l-
iżviluppi prevedibbli fil-kapaċitajiet tal-

(7) Id-dejta u l-informazzjoni dwar l-
iżviluppi prevedibbli fil-kapaċitajiet tal-
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produzzjoni, it-trasport u l-ħżin fis-setturi 
varji tal-enerġija huma ta' interess għall-
Komunità. Huwa għalhekk meħtieġ li l-
Kummissjoni tiġi nnotifikata dwar il-
proġetti ta' investiment fejn diġà nbdiet il-
ħidma jew il-ħidma hija ppjanata li tibda
fi żmien ħames snin u li għandhom l-għan 
li jiddekummissjonaw l-infrastruttura fi 
żmien tliet snin.

produzzjoni, it-trasport u l-ħżin fis-setturi 
varji tal-enerġija huma ta' interess għall-
Komunità. Huwa għalhekk meħtieġ li l-
Kummissjoni tiġi nnotifikata dwar il-
proġetti ta' investiment li jkunu mistennija 
jinbdew fi żmien tliet snin fil-każ tas-
setturi taż-żejt u tal-gass naturali, jew fi 
żmien ħames snin, fil-każ ta' proġetti fis-
settur tal-elettriku, u proġetti li għandhom 
l-għan li jiddekummissjonaw l-
infrastruttura fi żmien tliet snin. Biex dan 
l-eżercizzju ta' notifika ikun siewi u jiġi 
evitat li jinħolqu aspettattivi foloz, 
importanti li jkun ikopri biss dawk il-
proġetti li huma fi stadju relattivament 
avvanzat u b'ċans kbir li jitwettqu sa 
tmiemhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni attwali hija vaga wisq u għandu jkun ċar li l-proġetti b'ċans kbir li jitwettqu 
biss għandhom jiġu notifikati.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Istati Membri għandhom għal dan 
il-għan jinnotifikaw lill-Kummissjoni, id-
dejta u l-informazzjoni dwar il-proġetti ta' 
investiment li jikkonċernaw il-produzzjoni, 
il-ħżin u t-trasport taż-żejt, il-gass naturali, 
l-enerġija elettrika, il-bijofjuwils u d-
diossidu tal-karbonju ppjanati jew li qed 
jitwettqu fit-territorju tagħhom. L-impriżi 
konċernati għandhom ikunu obbligati 
jinnotifikaw lill-Istat Membru d-dejta u l-
informazzjoni inkwistjoni.

(10) L-Istati Membri għandhom għal dan 
il-għan jinnotifikaw lill-Kummissjoni, id-
dejta u l-informazzjoni dwar il-proġetti ta' 
investiment li jikkonċernaw il-produzzjoni, 
il-ħżin u t-trasport taż-żejt, il-gass naturali, 
l-enerġija elettrika, il-bijofjuwils u l-qbid u 
l-ħżin tad-diossidu tal-karbonju ppjanati 
jew li qed jitwettqu fit-territorju tagħhom. 
L-impriżi konċernati għandhom ikunu 
obbligati jinnotifikaw lill-Istat Membru d-
dejta u l-informazzjoni inkwistjoni. L-Istati 
Membri u l-Kummissjoni għandhom 
ikunu obbligati jiżguraw il-kunfidenzjalità 
tad-dejta pprovduta mill-impriżi.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-kamp ta' applikazzjoni tar-regolament kif ukoll enfasi addizzjonali fuq il-ħtieġa li 
tiġi żgurata l-kunfidenzjalità tad-dejta.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Bil-għan li jiġi evitat piż 
amministrattiv sproporzjonat u jitnaqqsu l-
ispejjeż għall-Istati Membri u l-impriżi 
b'mod partikolari għall-impriżi żgħar u ta' 
daqs medju, dan ir-Regolament għandu 
jagħti l-possibbiltà li l-Istati Membri u l-
impriżi jiġu eżentati mill-obbligi tar-
rappurtar sakemm informazzjoni 
ekwivalenti tiġi pprovduta lill-
Kummissjoni skont il-leġiżlazzjoni tal-UE 
speċifika għas-settur tal-enerġija, adottata 
mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u 
bl-iskop li jintlaħqu l-għanijiet tas-swieq 
tal-enerġija Ewropej li jkunu kompetittivi, 
ta' sistema tal-enerġija Ewropea sostenibbli 
u ta' sigurtà tal-provvista tal-enerġija għall-
Komunità Ewropea.

(12) Bil-għan li jiġi evitat piż 
amministrattiv sproporzjonat u jitnaqqsu l-
ispejjeż għall-Istati Membri u l-impriżi 
b'mod partikolari għall-impriżi żgħar u ta' 
daqs medju, dan ir-Regolament għandu 
jagħti l-possibbiltà li l-Istati Membri u l-
impriżi jiġu eżentati mill-obbligi tar-
rappurtar sakemm informazzjoni 
ekwivalenti u kumparabbli tiġi pprovduta 
lill-Kummissjoni skont il-leġiżlazzjoni tal-
UE speċifika għas-settur tal-enerġija, 
adottata mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni 
Ewropea u bl-iskop li jintlaħqu l-għanijiet 
tas-swieq tal-enerġija Ewropej li jkunu 
kompetittivi, ta' sistema tal-enerġija 
Ewropea sostenibbli u ta' sigurtà tal-
provvista tal-enerġija għall-Komunità 
Ewropea. Il-Kummissjoni għandha 
tikkjarifika l-applikazzjoni ta' din l-
eżenzjoni sabiex verament tnaqqas il-piż 
tar-rappurtar u tiċċara l-kontenut, il-
format u l-iskeda tal-obbligi ta' rappurtar, 
il-persuna jew korpi li huma suġġetti għal 
dawk l-obbligi u dawk li huma 
responsabbli għall-amministrazzjoni tas-
sistema ta' rappurtar.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minkejja li jagħmel sens li tiġi evitata d-duplikazzjoni ta' mekkaniżmi ta' rappurtar f'każ li l-
impriżi jużaw għodda alternattivi biex ifornu lill-Kummissjoni bid-dejta, għandu jkun żgurat 
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li l-informazzjoni u d-dejta provduti b'mezzi oħra jkunu totalment kompatibbli u kumparabbli 
mad-dejta u mal-informazzjoni pprovduta permezz tan-notifika.  Barra minn hekk, l-
eżenzjonijiet kollha għandhom ikunu regolati b'mod ċar fl-atti ta' implimentazzjoni.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Għall-ipproċessar tad-dejta kif ukoll 
sabiex in-notifika tad-dejta tiġi 
ssemplifikata u tkun sigura, il-
Kummissjoni u b'mod partikolari l-
Osservatorju tas-Suq għall-Enerġija 
għandhom ikunu jistgħu jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa għal dan il-għan, b'mod 
partikolari t-tħaddim ta' għodod tal-IT u l-
proċeduri integrati.

(13) Għall-ipproċessar tad-dejta kif ukoll 
sabiex in-notifika tad-dejta tiġi 
ssemplifikata u tkun sigura, il-
Kummissjoni u b'mod partikolari l-
Osservatorju tas-Suq għall-Enerġija 
għandhom ikunu jistgħu jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa għal dan il-għan, b'mod 
partikolari t-tħaddim ta' għodod tal-IT u l-
proċeduri integrati. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li tali riżorsi tal-IT 
jiggarantixxu l-kunfidenzjalità tad-dejta 
jew l-informazzjoni notifikata lill-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dejta u l-informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni hi sensittiva ħafna għall-operaturi 
ekonomiċi u għaldaqstant, il-kummissjoni trid tiżgura l-ogħla livell ta' kunfidenzjalità meta 
titratta din id-dejta jew informazzjoni.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-Kummissjoni u b'mod partikolari l-
Osservatorju tas-Suq għall-Enerġija 
għandhom jipprovdu analiżi regolari u 
transsettorjali tal-evoluzzjoni strutturali u l-
perspettivi tas-sistema tal-enerġija tal-
Komunità u, fejn xieraq, analiżi aktar 
iffokata fuq ċerti aspetti ta' din is-sistema 

(15) Il-Kummissjoni u b'mod partikolari l-
Osservatorju tas-Suq għall-Enerġija tagħha
għandhom jipprovdu analiżi regolari u 
transsettorjali tal-evoluzzjoni strutturali u l-
perspettivi tas-sistema tal-enerġija tal-
Komunità u, fejn xieraq, analiżi aktar 
iffokata fuq ċerti aspetti ta' din is-sistema 
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tal-enerġija; din l-analiżi għandha b'mod 
partikolari tikkontribwixxi sabiex 
tidentifika n-nuqqasijiet li jista' jkun hemm 
fl-infrastruttura u l-investiment sabiex ikun 
jista' jintlaħaq bilanċ bejn il-provvista u d-
domanda tal-enerġija fuq terminu ta' żmien 
twil.

tal-enerġija; din l-analiżi għandha b'mod 
partikolari tikkontribwixxi sabiex 
tidentifika n-nuqqasijiet li jista' jkun hemm 
fl-infrastruttura u l-investiment sabiex ikun 
jista' jintlaħaq bilanċ bejn il-provvista u d-
domanda tal-enerġija fuq terminu ta' żmien 
twil. Din l-analiżi għandha 
tikkontribwixxi wkoll għal dibattitu 
kontinwu fil-livell Ewropew dwar il-ħtieġa 
għal infrastrutturi tal-enerġija u 
għaldaqstant għandha tiġi mgħoddija lill-
partijiet interessati għal diskussjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika – "l-osservatorju" fil-fatt huwa sempliċiment unità tal-Kummissjoni Ewropea. Barra 
minn hekk, l-iskop politiku ta' dan ir-regolament għandu jkun magħmul espliċitu. Dan hu 
strument importanti għall-iżvilupp tal-Politika Komuni tal-Enerġija u għandu jqajjem 
dibattitu fil-livell tal-UE fost il-partijiet kollha interessati u konċernati.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas 
komuni għan-notifika lill-Kummissjon ta' 
dejta u informazzjoni dwar proġetti ta' 
investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fis-
setturi taż-żejt, tal-gass naturali, tal-
elettriku u tal-bijofjuwils, u dwar proġetti 
ta' investiment relatati mad-diossidu tal-
karbonju li dawn is-setturi jipproduċu.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas 
komuni għan-notifika lill-Kummissjon ta' 
dejta u informazzjoni dwar proġetti ta' 
investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fis-
setturi taż-żejt, tal-gass naturali, tal-
elettriku u tal-bijofjuwils, u dwar proġetti 
ta' investiment relatati mal-qbid u l-ħżin 
tad-diossidu tal-karbonju li dawn is-setturi 
jipproduċu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan ir-Regolament għandu japplika 
għat-tipi ta' proġetti ta' investiment elenkati 
fl-Anness fejn diġà nbdiet il-ħidma jew il-
ħidma hija ppjanata li tibda fi żmien 
ħames snin jew fejn huwa ppjanat li ma 
jibqgħux jitħaddmu fi żmien tliet snin.

2. Dan ir-Regolament għandu japplika 
għat-tipi ta' proġetti ta' investiment elenkati 
fl-Anness, li huma mistennija li jibdew fi 
żmien tliet snin fil-każ tas-setturi taż-żejt 
jew tal-gass naturali,  jew fi żmien ħames 
snin fil-każ ta' proġetti fis-settur tal-
elettriku, u proġetti fejn huwa ppjanat li 
ma jibqgħux jitħaddmu fi żmien tliet snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni attwali (proġett "fejn diġà nbdiet il-ħidma jew il-ħidma hija ppjanata li tibda 
fi żmien ħames snin") hija vaga wisq u tista' tfisser, partikolarment f'termini tas-setturi taż-
żejt u tal-gass naturali, li l-proġetti jkollhom jiġu notfikati fi stadju bikri ħafna.   Dan jista' 
jżid l-inċertezza tat-tbassir li għandu jiġi ppreżentat mill-Kummissjoni.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) "proġetti ta' investiment ippjanati" 
tfisser proġetti ta' investiment li fihom 
jiġġarrbu spejjeż kapitali qabel tinbeda l-
kostruzzjoni jew qabel iseħħ id-
dekummissjonar, inklużi proġetti ta' 
investiment li l-karatteristiċi ewlenin 
tagħhom (il-post, il-kuntrattur, l-impriża, 
il-karatteristiċi tekniċi eċċ.) jistgħu, 
parzjalament jew kompletament, ikunu 
soġġetti għal analiżi ulterjuri jew għal 
awtorizzazzjoni finali;

(3) "proġetti ta' investiment ippjanati" 
tfisser proġetti ta' investiment li għalihom 
ikunu ħareġ permess tal-kostruzzjoni 
mill-awtorità permanenti, qabel tinbeda l-
kostruzzjoni jew qabel iseħħ id-
dekummissjonar;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni mhix ċara biżżejjed. Fid-definizzjoni proposta, huma biss il-proġetti li 
għadhom fl-istadju ta' idea jew ta' studju tal-fattibilità li jistgħu jidħlu fil-kamp ta' 
applikazzjoni tar-regolament. Madankollu, dan ma jagħtix stampa ċara tal-iżviluppi 
mistennija u joħloq tħassib dwar il-kunfidenzjalità. Għaldaqstant, jeħtieġ li jiġu koperti biss 
proġetti bi probabbiltà kbir li jitwettqu sal-aħħar. L-għoti ta' permess tal-bini jista' jkun 
avveniment xieraq li jwassal għal dan.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) “kummissjonar” tfisser il-fażi li fiha 
l-infrastruttura tibda titħaddem;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni tat-terminu "kummissjonar" donnu li hi meħtieġa, minħabba li teżisti wkoll 
definizzjoni għal "dekummissjonar".

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-impriżi konċernati għandhom 
jinnotifikaw id-dejta jew l-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 3 lill-Istati Membri, 
jew lill-entità delegata, fejn qed jippjanaw 
li jwettqu proġetti ta' investiment fit-
territorju tagħhom qabel il-31 ta' Mejju ta' 
kull sena ta' rappurtar. Id-dejta jew l-
informazzjoni nnotifikata għandha tirrifletti 
s-sitwazzjoni tal-proġetti ta' investiment 
sal-31 ta' Marzu tas-sena ta' rappurtar 
konċernata.

1. L-impriżi konċernati għandhom 
jinnotifikaw id-dejta jew l-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 3 lill-Istati Membri, 
jew lill-entità delegata, fejn qed jippjanaw 
li jwettqu proġetti ta' investiment fit-
territorju tagħhom qabel il-31 ta' Mejju ta' 
kull sena ta' rappurtar. Id-dejta jew l-
informazzjoni nnotifikata għandha tirrifletti 
s-sitwazzjoni tal-proġetti ta' investiment 
sal-31 ta' Marzu tas-sena ta' rappurtar 
konċernata.

Madankollu, is-subparagrafu 1 ma għandux 
japplika għall-impriżi fejn l-Istat Membru 
konċernat jiddeċiedi li juża mezzi oħra 

Madankollu, is-subparagrafu 1 ma għandux 
japplika għall-impriżi fejn l-Istat Membru 
konċernat jiddeċiedi li juża mezzi oħra 
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biex jipprovdi lill-Kummissjoni bid-dejta 
jew l-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 3.

biex jipprovdi lill-Kummissjoni bid-dejta 
jew l-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 3 bil-kundizzjoni li d-dejta jew l-
informazzjoni fornuta tkun kumparabbli 
u ekwivalenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minkejja li jagħmel sens li tiġi evitata d-duplikazzjoni ta' mekkaniżmi ta' rappurtar f'każ li l-
impriżi jużaw għodda alternattivi biex ifornu lill-Kummissjoni bid-dejta, għandu jkun żgurat 
li l-informazzjoni u d-dejta provduti b'mezzi oħra jkunu totalment kompatibbli u kumparabbli 
mad-dejta u mal-informazzjoni pprovduta permezz tan-notifika.  Dan hu element importanti 
sabeix l-applikazzjoni tar-regolament l-antik titjieb permezz tal-ġdid. 

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 5 - paragrafu 1 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kapaċitajiet ippjanati jew li qegħdin 
jinbnew;

(a) il-volum tal-kapaċitajiet ippjanati jew li 
qegħdin jinbnew;

Or. en

Ġustifikazzjoni
F'paragrafu 3 tal-istess artikolu, ir-regolament isemmi il-"volum tal-kapaċitajiet ippjanati". 
Għandu jiġi ċċarat li l-kelma kapaċitajiet fil-paragrafu 1 tirreferi għall-istess informazzjoni.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 5 - paragrafu 2 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) id-data probabbli tad-dekummissjonar. (c) id-data probabbli tad-dekummissjonar, 
inkluż, fejn hu applikabbli, dati 
intermedjarji għall-eliminazzjoni gradwali 
tat-tħaddim tal-infrastruttura.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Importanti jkun hemm aktar informazzjoni dwar l-istadju eżatt tal-iżvilupp ta' infrastruttura 
ġdida tal-enerġija.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 5 - paragrafu 3 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri, l-entitajiet delegati 
tagħhom jew il-korp speċifiku msemmi fl-
Artikolu 3(2) għandhom iżidu man-
notifiki tagħhom kwalunkwe kumment li 
jista' jkollhom, bħal pereżempju 
kummenti dwar dewmien jew ostakli 
għall-implimentazzjoni tal-proġetti ta' 
investiment.

Fejn l-Istati Membri jkollhom fil-pussess 
tagħhom kwalunkwe informazzjon dwar 
dewmien u/jew ostakoli għall-
implimentazzjoni tal-proġetti ta' 
investiment, l-entitajiet delegati tagħhom 
jew il-korp speċifiku msemmi fl-Artikolu 
3(2) għandhom jinkludu din l-
informazzjoni fin-notifika pprovduta 
skont l-Artikolu 3.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li l-Istati Membri għandhom obbligu li jżidu kummenti man-notifika 
tagħhom, f'każ li jkollhom kwalunkwe informazzjoni dwar dewmien jew/u ostakoli fir-rigward 
tal-implimentazzjoni ta' proġetti ta' investiment.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 1 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri, l-entità delegata 
tagħhom jew fejn xieraq il-korpi inkarigati 
bil-pjanijiet ta' investiment tal-UE speċifiċi 
għas-settur tal-enerġija għandhom jiżguraw 
il-kwalità, ir-rilevanza, l-akkuratezza, iċ-
ċarezza, il-puntwalità u l-koerenza tad-
dejta u l-informazzjoni li jinnotifikaw lill-
Kummissjoni.

1. L-Istati Membri, l-entità delegata 
tagħhom jew fejn xieraq il-korpi inkarigati 
bil-pjanijiet ta' investiment tal-UE speċifiċi 
għas-settur tal-enerġija għandhom jiżguraw 
il-kwalità, ir-rilevanza, l-akkuratezza, iċ-
ċarezza, il-puntwalità u l-koerenza tad-
dejta u l-informazzjoni li jinnotifikaw lill-
Kummissjoni. Jekk l-informazzjoni ma 
tkunx ċara jew komprensiva biżżejjed, il-
Kummissjoni tista' tirrikjedi lil dawk il-
korpi li jipprovdu informazzjoni 
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addizzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-passat, ir-regolament preċedenti ma ġiex applikat b'mod korrett u l-Kummissjoni mhux 
dejjem kellha dejta konsistenti u kumparabbli. Jeħtieġ li jkun ċar li l-informazzjoni pprovduta 
lill-Kummissjoni tkun ċara u komprensiva, u jekk dan ma jkunx il-każ, il-Kummissjoni hija 
intitolata titlob kjarifiki.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 2 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista' tippubblika dejta u 
informazzjoni skont dan ir-Regolament, 
b'mod partikolari fl-analiżijiet imsemmija 
fl-Artikolu 10(3), sakemm id-dejta u l-
informazzjoni jiġu ppubblikati f'forma 
aggregata u ma jinkixef l-ebda dettall 
rigward l-impriżi.

2. Il-Kummissjoni tista' tippubblika dejta u 
informazzjoni skont dan ir-Regolament, 
b'mod partikolari fl-analiżijiet imsemmija 
fl-Artikolu 10(3), sakemm id-dejta u l-
informazzjoni jiġu ppubblikati f'forma 
aggregata u ma jinkixef u lanqas ma jkun 
jista' jiġi dedott l-ebda dettall rigward l-
impriżi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'xi Stati Membri hemm biss għadd limitat ħafna ta' impriżi involuti f'ċertu attività tan-
negozju, jiġifieri anke jekk tintuża dejta aggregata dan jista' jiżvela informazzjoni 
kunfidenzjali. Għaldaqstant, għandu jiġi ċċarat li l-Kummissjoni titratta d-dejta b'mod li 
jevita li d-dettalji dwar l-impriżi individwali jkunu jistgħu jiġu dedotti.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 2 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jew l-entitajiet delegati 
tagħhom għandhom iħarsu l-
kunfidenzjalità ta' dejta u informazzjoni 
sensittivi mil-lat kummerċjali.

L-Istati Membri jew l-entitajiet delegati 
tagħhom u l-Kummissjoni għandhom 
ikunu responsabbli għall-ħarsien tal-
kunfidenzjalità ta' dejta u informazzjoni 
sensittivi mil-lat kummerċjali li jkunu fil-
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pussess tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ jiġi ċċarat min għandu r-responsabilità għall-ħarsien tal-kunfidenzjalità tad-dejta li 
jkollhom fil-pussess tagħhom.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri 
meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament, f'dak li għandu x'jaqsam
b'mod partikolari mal-metodoloġiji ta' 
kalkolu li għandhom jintużaw, id-
definizzjonijiet tekniċi, il-forma, il-
kontenut u dettalji oħra tan-notifika tad-
dejta u l-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 3.

Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri 
meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament. Miżuri tali għandhom 
jinkludu b'mod partikolari l-metodoloġiji
ta' kalkolu li għandhom jintużaw, id-
definizzjonijiet tekniċi, il-forma, il-
kontenut u dettalji oħra tan-notifika tad-
dejta u l-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 3, inkluża l-applikazzjoni tal-
eżenzjoni skont l-Artikolu 3(2), u b'mod 
partikulari dispożizzjonijiet dwar l-iskeda 
tal-ħin u l-kontenut tan-notifiki u l-
entitajiet li huma suġġetti għall-obbligi ta' 
rappurtar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi evitat il-piż amministrattiv, jeħtieġ jiġi ċċarat kif għandha tiġi applikata l-eżenzjoni 
fil-każ ta' rappurtar doppju.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha wkoll tiżgura li 
r-riżorsi tal-IT meħtieġa għall-iskopijiet 
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imsemmija fl-ewwel paragrafu 
jiggarantixxu l-kunfidenzjalità tad-dejta 
jew l-informazzjoni notifikata lill-
Kummissjoni skont dan ir-Regolament. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dejta u l-informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni hi sensittiva ħafna għall-operaturi 
ekonomiċi u għaldaqstant, il-kummissjoni trid tiżgura l-ogħla livell ta' kunfidenzjalità meta 
titratta din id-dejta jew informazzjoni.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 10 - paragrafu 1 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Abbażi tad-dejta u l-informazzjoni 
mibgħuta u, jekk ikun xieraq, ta' 
kwalunkwe sors ta' dejta ieħor inkluż ix-
xiri tad-dejta mill-Kummissjoni, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi tal-anqas 
kull sentejn analiżi transsettorjali tal-
evoluzzjoni strutturali u l-perspettivi tas-
sistema tal-enerġija tal-UE b'mod 
partikolari bil-għan li:

1. Abbażi tad-dejta u l-informazzjoni 
mibgħuta u, jekk ikun xieraq, ta' 
kwalunkwe sors ta' dejta ieħor inkluż ix-
xiri tad-dejta mill-Kummissjoni, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi tal-anqas 
kull sentejn analiżi transsettorjali tal-
evoluzzjoni strutturali u l-perspettivi tas-
sistema tal-enerġija tal-UE b'mod 
partikolari bil-għan li:

(a) tidentifika nuqqasijiet futuri potenzjali 
ta' domanda u provvista tal-enerġija;

(a) tidentifika nuqqasijiet futuri potenzjali 
ta' domanda u provvista tal-enerġija 
b'enfasi speċjali fuq id-defiċenzi u n-
nuqqasijiet potenzjali fl-infrastruttura tal-
produzzjoni u tat-trażmissjoni;

(b) tidentifika ostakli għall-investiment u 
tippromwovi l-aqwa prattiki biex 
tindirizzahom;

(b) tidentifika ostakli għall-investiment 
b'mod ġenerali u b'mod partikolari l-
ostakoli għall-iżvilupp ta' sorsi ta' 
enerġija li tiġġedded, filwaqt li 
tippromwovi l-aqwa prattiki biex 
tindirizzahom;

(c) iżżid it-trasparenza għall-parteċipanti 
fis-suq.

(c) iżżid it-trasparenza għall-parteċipanti 
fis-suq u l-entranti potenzjali;

(ca) tidentifika l-ħtiġijiet tal-
investmenti għat-titjib tal-
funzjonament tas-suq intern tal-
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enerġija (flussi inversi, u 
interkonnetturi pereżempju).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dejta u l-informazzjoni miġbura iridu jintużaw b'mod partikolari biex jidentifikaw id-
defiċjenzi rigward l-investimenti fl-infrastruttura, li jistgħu ixekklu l-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tas-suq intern tal-enerġija kif ukoll id-Direttiva dwar l-enerġija li tiġġedded. L-
istrument ta' notifika jrid jintuża bħala għodda ta' avviż bikri għal defiċjenza fl-infrastruttura, 
li jipperikola implimentazzjoni b'suċċess ta' politika tal-enerġija komuni għall-UE.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista' tiddiskuti l-
analiżijiet mal-partijiet interessati. 
Għandha tibgħat l-analiżijiet imwettqa lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
tippubblikahom.

3. Il-Kummissjoni għandha tiddiskuti l-
analiżijiet mal-partijiet interessati.
Għandha tibgħat l-analiżijiet imwettqa lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u 
tippubblikahom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eżerċizzju ta' notifika għandu jkollu skop politiku, notevolment li jħejji analiżi li tagħti 
kontribut għal dibattitu kontinwu fil-livell Ewropew dwar il-ħtiġijiet mil-lat ta' infrastruttura 
tal-enerġija. Għaldaqstant il-Kummissjoni għandha jkollha l-obbligu li tiddiskuti l-analiżijiet 
mal-partijiet interessati.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Anness – punt 1 – punt -1.1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1.1 Estrazzjoni
- Stallazzjonijiet ta' estrazzjoni b'kapaċità 
ta' mill-inqas 20 000 bbl kuljum 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Investimenti kbar fl-estrazzjoni taż-żejt huma elementi importanti għall-monitoraġġ tal-
iżviluppi u x-xejriet fis-suq tal-enerġija tal-UE, b'mod partikolari b'riżorsi tal-UE li qed 
jiċkienu, għaldaqstant għandha tkun koperta wkoll mir-regolament.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Anness – punt 2 – punt -2.1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-2.1 Estrazzjoni
- Stallazzjonijiet ta' estrazzjoni b'kapaċità 
ta' mill-inqas 0.1 ċentimetru kuljum 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Investimenti kbar fl-estrazzjoni tal-gass huma elementi importanti għall-monitoraġġ tal-
iżviluppi u x-xejriet fis-suq tal-enerġija tal-UE, b'mod partikolari b'riżorsi tal-UE li qed 
jiċkienu, għaldaqstant għandha tkun koperta wkoll mir-regolament.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Anness – punt 2 – punt 2.2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.2. Terminals LNG 2.2. LNG

Terminals għall-importazzjoni tal-gass 
naturali likwifikat.

Terminals għall-importazzjoni u l-
esportazzjoni tal-gass naturali likwifikat.

- Kapaċitajiet għar-rigassifikazzjoni u l-
ħżin u l-likwifazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet għandhom ikunu koperti mir-regolament għall-
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konsistenza.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Anness – punt 3 – punt 3.1 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Farms tal-enerġija mir-riħ (b'kapaċità ta' 
20 MW jew aktar għall-farms 'il barra mix-
xtut jew b'kapaċità ta' 10 MW jew aktar 
għall-farms fuq ix-xtut);

- Farms tal-enerġija mir-riħ (b'kapaċità ta' 
20 MW jew aktar għall-farms 'il barra mix-
xtut jew b'kapaċità ta' 5 MW jew aktar 
għall-farms fuq ix-xtut);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta' 10 MW imsemmi mill-Kummissjoni għal farms tal-enerġija mir-riħ ikun kbir wisq 
biex wieħed jieħu stampa adegwata tal-iżvilupp ewlieni tal-enerġija tar-riħ fl-UE fl-aħħar 
snin (36% tal-kapaċità l-ġdida ta' ġenerazzjoni elettrika mibnija fl-UE fl-2008 kienet enerġija 
mir-riħ, perċentwal akbar mit-teknoloġiji l-oħra kollha).  Strument li ma jkunx jista' 
jissorvelja parti tant sinjifikanti tal-portafoll tal-ġenerazzjoni tal-enerġija mhux biss ma jkunx 
siewi, iżda jkun kontro-produttiv għal skopijiet tat-tfassil tal-politika.
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NOTA SPJEGATTIVA

Memorandum ta' Spjegazzjoni

Sfond / Proposta tal-Kummissjoni

Din hi proposta għal Regolament tal-Kunsill (proċedura ta' Konsultazzjoni) bl-għan li jkun 
żgurat li l-Kummissjoni tkun infurmata b'mod preċiż u regolari dwar il-proġetti ta' investiment 
fl-infrastruttura tal-enerġija tal-UE, biex tkun tista' twettaq il-ħidma tagħha, b'mod partikolari 
l-kontribut tagħha lejn politika Ewropea tal-enerġija. Dan ir-regolament fil-fatt jieħu post 
regolament simili tal-1996 (li, minnu nnifsu, hu riformulazzjoni ta' regolament mill-1972). Ir-
regolament imħassar hu meqjus li hu skadut, minħabba li ma jirriflettix il-bidliet importanti li 
seħħew sa mill-1996 fil-qasam tal-enerġija (it-tkabbir tal-UE u kwistjonijiet tas-sigurtà tal-
provvista, enerġiji li jiġġeddu, il-politika dwar il-bidla fil-klima, rwol ġdid għall-UE fil-qasam 
tal-enerġija taħt it-Trattat ta' Lisbona).

Ir-Regolament jirrikjedi li, kull sentejn, l-Istati Membri (jew l-entità li jiddelegaw din il-
ħidma lilha) jiġbru u jinnotifikaw dejta u informazzjoni dwar ċerti tipi (speċifikati f'anness 
tar-regolament) ta' proġetti ta' investiment dwar il-bini, il-modernizzazzjoni u d-
dikummissjonar tal-kapaċitajiet ta' produzzjoni, trasport u ħżin (ippjanati jew li jkunu qed 
jitwettqu). Dawn ikopru ż-żejt, il-gass naturali, l-elettriku, il-bijofjuwil kif ukoll id-dijossidju 
tal-karbonju prodott minn dawn is-sorsi. Ir-regolament ipoġġi obbligu fuq l-impriżi tal-
enerġija li jipprovdu d-dejta meħtieġa lill-istat membru tagħhom. Ir-regolament jisġeċifika 
wkoll il-kontenut tan-notifika (kapaċitajiet, post, skeda, teknoloġiji użata fl-interess tas-
sigurtà tal-provvista, sistemi tal-qbid tal-karbonju jew mekkaniżmi ta' żieda ta' komponenti 
wara l-manifattura, kif ukoll kummenti dwar dewmien minħabba  ostakoli fuq l-
implimentazzjoni tal-proġetti).

Sabiex jiġi evitat rappurtar doppju, jekk in-notifiki tal-investimenti jkunu mitluba skont xi liġi 
oħra speċifika tal-UE, l-Istati Membri jkunu eżenti mill-obbligu li jinnotifikaw tali 
investimenti.

L-informazzjoni tibqa' kunfidenzjali, iżda l-Kummissjoni tkun tista' tiġġubblika dejta 
aggregata1. Il-Kummissjoni se tippubblika wkoll, kull sentejn, analiżi ta' setturi inkroċjati tal-
evoluzzjoni u tal-perspettivi strutturali tas-sistema tal-enerġija tal-UE u ta' kwalunkwe analiżi 
speċifika oħra meħtieġa.  Dan jippermetti l-identifikazzjoni ta' nuqqasijiet futuri potenzjali ta' 
domanda u provvista u ostakli għall-investiment. Dan ir-regolament għandu l-għan li jagħmel 
aktar trasparenti id-domanda maħsuba u l-provvista disponibbli (jew maħsuba).

B'dawn l-analiżijiet, il-Kummissjoni se tkun f'pożizzjoni aħjar sabiex tippromwovi l-aqwa 
prattika u tistabbilixxi aktar trasparenza għall-parteċipanti fis-suq. Sabiex jiġu żviluppati 
opinjonijiet komuni dwar dawn il-kwistjonijiet, ir-riżultati ta' dawn l-analiżijiet jiġu diskussi 
mal-partijiet interessati u jiġu ppubblikati.

                                               
1 Permezz tal-Osservatorju tas-Suq tal-Enerġija - http://ec.europa.eu/energy/observatory/index_en.htm
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Reviżjoni tar-regolament hi skedata ħames snin wara d-dħul fis-seħħ.

Pożizzjoni tar-Rapporteur 

Ir-rapporteur iqis li din hija fil-fatt parti importanti mill-kwistjoni tal-politika tal-enerġija tal-
UE. Ma nistgħux b'mod effettiv nippromwovu l-politika tal-enerġija Ewropea fil-livell 
Ewropew, mingħajr ma jkollna informazzjoni adegwata dwar l-infrastruttura tal-enerġija 
tagħna. Madankollu, huwa essenzjali li l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni tiġi żgurata li 
kwalunkwe proposti li jirriżultaw ikunu newtrali u ma jkunux internvent fis-suq mil-livell 
politiku. Barra minn hekk, ir-rekwiżiti ta' rappurtar għandhom ikunu faċli biex jiġu sodisfati, 
sabiex jiġi evitat kwalunkwe piż amministrattiv mhux meħtieġ fuq l-impriżi, u l-
amministrazzjoni tal-Istati Membri u tal-Kummissjoni.

Għaldaqstant, ir-rapporteur se jimmira li jiżgura li r-regolament ikun jista' jaħdem fil-prattika 
(minħabba li ħafna Stati Membri ma kinux konformi mal-obbligi ta' rappurtar taħt ir-
regolament l-antik) u se jkun siewi kemm jista' jkun, filwaqt li jipprovdi l-aħjar veduta 
ġenerali possibbli tal-iżviluppi mistennija fl-infrastruttura tal-enerġija.

Punt proċedurali importanti hu li dan ir-Regolament għandu jkollu bħala bażi legali l-Artikolu 
194 il-ġdid introdott mit-Trattat ta' Lisbona, li jsaħħaħ il-kompetenza tal-UE fil-qasam tal-
politika tal-enerġija. Dan, imbagħad, jagħti lill-Parlament Ewropew poteri ta' kodeċiżjoni fuq 
il-leġiżlazzjoni (il-proċedura leġiżlattiva ordinarja skont it-Trattat ta' Lisbona).
L-emendi prinċipali l-oħra f'dan l-abbozz ta' rapport għandhom l-għan li:
- jiċċaraw it-tip ta' proġetti ta' investiment ppjanati li jridu jsiru rapporti dwaru, u l-istadju 

fl-iżvilupp tal-investiment meta jrid isir ir-rappurtar, sabiex jiġu evitati kwistjonijiet ta' 
kunfidenzjalità, tingħata stampa preċiża tal-iżviluppi mistennija, billi jiġu koperti proġetti 
li għalihom ikun hemm livell raġonevolment għoli ta' probabilità li jiġu kompluti.

- jiċċaraw id-definizzjonijiet u tal-kontenut tan-notifiki
- isaħħu d-dispożizzjonijiet dwar il-kunfidenzjalità tad-data li tiġi ppubblikata mill-

Kummissjoni Ewropea
- inaqqsu l-piż tar-rappurtar, billi jirrikjedu li l-Kummissjoni tiċċara, permezz ta' att ta' 

implimentazzjoni, kif għandha tapplika din l-eżenzjoni mir-rappurtar doppju (meta r-
rappurtar dwar proġetti ta' investiment hu mitlub taħt direttivi oħra), b'mod partikulari 
x'irid jiġi rappurtat, meta, minn min, lil min u f'liema format.

- itejbu s-siwi tal-analiżi magħmula mill-Kummissjoni fuq il-bażi tal-informazzjoni 
riċevuta, sabiex isservi bħala għodda ta' avviż bikri għad-defiċenzi fl-infrastruttura, li 
jipperikolaw l-implimentazzjoni b'suċċess ta' politika komuni tal-enerġija tal-UE.

- jinkludu l-kapaċitajiet għall-estrazzjoni / produzzjoni taż-żejt u tal-gass, minkejja li l-
għadd tagħhom huwa żgħir u qiegħed jonqos fl-UE

- jinkludu l-obbligi tar-rappurtar dwar kapaċitajiet relatati mal-gass naturali likwifikat, li r-
rapporteur iqis bħala importanti ħafna fil-ġejjieni biex tkun żgurata d-diversifikazzjoni tal-
provvista tal-gass tal-UE
-ibaxxu l-limiti għar-rappurtar dwar kapaċitajiet ta' elettriku mir-riħ fuq l-art, minħabba li 
l-produzzjoni tal-enerġija dilokalizzata minn entitajiet iżgħar tista' ssir parti importanti tal-
produzzjoni tal-enerġija fl-UE. 


