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***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi 
mekkaniżmu ta’ skambju ta’ informazzjoni fir-rigward tal-ftehimiet intergovernattivi 
bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi fil-qasam tal-enerġija
(COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2011)0540),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 194 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C70235/2011),

– wara li kkunsidra l-Artkolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew1,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni2,

– 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-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u tal-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali (A70000/2011),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-funzjonament xieraq tas-suq intern 
tal-enerġija jesiġi li l-enerġija importata fl-
Unjoni minn pajjiżi terzi tkun irregolata 

(3) Il-funzjonament xieraq tas-suq intern 
tal-enerġija jesiġi li l-enerġija importata fl-
Unjoni minn pajjiżi terzi tkun irregolata 

                                               
1 ĠU C, p...
2 ĠU C, p...
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għal kollox mir-regoli li jistabbilixxu suq 
intern tal-enerġija. Suq intern tal-enerġija li 
ma jkunx qiegħed jiffunzjona sewwa 
jpoġġi lill-UE f’pożizzjoni vulnerabbli fir-
rigward tas-sigurtà tal-provvista tal-
enerġija. Livell għoli ta’ trasparenza fir-
rigward ta’ ftehimiet bejn l-Istati Membri u 
pajjiżi terzi fil-qasam tal-enerġija jagħti ċ-
ċans lill-Unjoni tieħu azzjoni kkoordinata, 
fi spirtu ta’ solidarjetà, sabiex tiżgura li 
dawn il-ftehimiet ikunu konformi mal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u effettivament 
tiżgura l-provvista tal-enerġija.

għal kollox mir-regoli li jistabbilixxu suq 
intern tal-enerġija. Suq intern tal-enerġija li 
ma jkunx qiegħed jiffunzjona sewwa 
jpoġġi lill-UE f’pożizzjoni vulnerabbli u 
żvantaġġata fir-rigward tas-sigurtà tal-
provvista tal-enerġija. Livell għoli ta’ 
trasparenza fir-rigward ta’ ftehimiet bejn l-
Istati Membri u pajjiżi terzi fil-qasam tal-
enerġija jagħti ċ-ċans lill-Unjoni tieħu 
azzjoni kkoordinata, fi spirtu ta’ 
solidarjetà, sabiex tiżgura li dawn il-
ftehimiet ikunu konformi mal-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni u effettivament tiżgura l-
provvista tal-enerġija.

Or. en

Emenda 2
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-mekkaniżmu ġdid tal-iskambju ta’ 
informazzjoni għandu jkopri biss ftehimiet 
intergovernattivi li x’aktarx ikollhom
impatt fuq is-suq intern għall-enerġija jew 
fuq is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija 
minħabba li dawn iż-żewġ kwistjonijiet 
huma intrinsikament marbuta ma’ xulxin. 
B’mod partikolari, dan il-mekkaniżmu 
għandu jinkludi l-ftehimiet 
intergovernattivi kollha li għandhom 
impatt fuq il-provvista tal-gass, taż-żejt jew 
tal-elettriku permezz ta’ infrastruttura fissa 
jew li għandhom impatt fuq l-ammont ta’ 
enerġija importata fl-Unjoni minn pajjiżi 
terzi.

(4) Il-mekkaniżmu ġdid tal-iskambju ta’ 
informazzjoni għandu jkopri biss ftehimiet 
intergovernattivi li għandhom impatt fuq 
is-suq intern għall-enerġija jew fuq is-
sigurtà tal-provvista tal-enerġija minħabba 
li dawn iż-żewġ kwistjonijiet huma 
intrinsikament marbuta ma’ xulxin. B’mod 
partikolari, dan il-mekkaniżmu għandu 
jinkludi l-ftehimiet intergovernattivi kollha 
li għandhom impatt fuq il-provvista tal-
gass, taż-żejt jew tal-elettriku permezz ta’ 
infrastruttura fissa jew li għandhom impatt 
fuq l-ammont ta’ enerġija importata fl-
Unjoni minn pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 3
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Fid-dawl tal-preminenza tal-liġi tal-
Unjoni u tal-prinċipju tal-kooperazzjoni 
sinċiera bejn l-Istati Membri u l-Unjoni 
stipulata fl-Artikolu 4(3) tat-Trattat dwar 
l-Unjoni Ewropea u filwaqt li tqis l-
Artikolu 351 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-
Kummissjoni għandha tevalwa l-
kompatibilità tal-ftehimiet 
intergovernattivi eżistenti li għadhom ma 
ġewx notifikati mal-liġi tal-Unjoni. F'każ 
ta' inkompatibilità, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-passi kollha meħtieġa 
biex isibu soluzzjoni proporzjonata biex 
jeliminaw l-inkompatibilità identifikata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-preminenza tal-liġi tal-Unjoni u tal-prinċipju tal-kooperazzjoni sinċiera bejn l-Istati 
Membri u l-Unjoni jimponu li tiġi evalwata u, jekk ikun meħtieġ, tiġi stabbilita l-kompatibilità 
bejn il-ftehimiet intergovernattivi, li jolqtu oqsma ta' kompetenzi maqsuma bejn l-Unjoni u l-
Istati Membri. Dan jiggarantixxi ċertezza legali fuq żmien fit-tul għall-ftehimiet kummerċjali 
u għad-deċiżjonijiet mibnija fuq IGA eżistenti.

Emenda 4
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-Kummissjoni għandu jkollha, fuq 
inizjattiva tagħha stess jew fuq talba mill-
Istat Membru li jkun innegozja l-ftehim 
intergovernattiv, id-dritt li tivvaluta l-
kompatibbiltà tal-ftehim innegozjat mal-
liġi tal-Unjoni qabel jiġi ffirmat il-ftehim.

(10) Il-Kummissjoni għandu jkollha, fuq 
inizjattiva tagħha stess jew fuq talba mill-
Istat Membru li jkun innegozja l-ftehim 
intergovernattiv, id-dritt li tivvaluta l-
kompatibbiltà tal-ftehim innegozjat mal-
liġi tal-Unjoni qabel jiġi ffirmat il-ftehim.
Meta l-evalwazzjoni tidentifika xi 
inkompatibilità mal-liġi tal-Unjoni, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta 
opinjoni li tispeċifika l-inkompatibilità 
identifikata u tagħmel 
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rakkomandazzjonijiet biex teliminaha. L-
Istati Membri għandhom iqisu dawn ir-
rakkomandazzjonijiet u, jekk ikun 
meħtieġ, jinnegozjaw mill-ġdid il-ftehim. 
Jekk il-Kummissjoni tqis li r-
rakkomandazzjonijiet ma jkunux ġew 
ikkunsidrati biżżejjed u jekk jibqa' jkun 
hemm dubji dwar il-kompatibilità tal-
ftehim intergovernattiv mal-liġi tal-
Unjoni, il-Kummissjoni għandha tibda 
proċeduri ta' ksur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta attwali ma tagħtix indikazzjoni ċara dwar x'għandu jsir jekk l-evalwazzjoni ex-
ante tidentifika inkompatibilitajiet mal-liġi tal-Unjoni. Sabiex tissaħħaħ iċ-ċertezza legali u 
jingħata qafas regolatorju ċar, il-Kummissjoni għandha tagħti appoġġ dwar kif tista' titjieb 
is-sitwazzjoni u l-Istati Membri għandhom iqisu l-opinjoni tal-Kummissjoni.

Emenda 5
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Skambju permanenti ta’ informazzjoni 
dwar il-ftehimiet intergovernattivi fil-livell 
tal-Unjoni għandu jagħti lok għall-iżvilupp 
tal-aħjar prattiċi. Fuq il-bażi ta’ dawk l-
aħjar prattiċi, il-Kummissjoni għandha 
tirrakkomanda klawżoli standard sabiex 
jintużaw fil-ftehimiet intergovernattivi bejn 
l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi. L-użu ta’ 
dawn il-klawżoli standard mhux vinkolanti 
għandu jeskludi l-kunflitti tal-ftehimiet 
intergovernattivi mal-liġi tal-Unjoni.

(13) Skambju permanenti ta’ informazzjoni 
dwar il-ftehimiet intergovernattivi fil-livell 
tal-Unjoni għandu jagħti lok għall-iżvilupp 
tal-aħjar prattiċi. Fuq il-bażi ta’ dawk l-
aħjar prattiċi, il-Kummissjoni għandha 
tirrakkomanda klawżoli standard mhux 
vinkolanti sabiex jintużaw fil-ftehimiet 
intergovernattivi bejn l-Istati Membri u l-
pajjiżi terzi. L-użu ta’ dawn il-klawżoli 
standard mhux vinkolanti għandu jeskludi 
l-kunflitti tal-ftehimiet intergovernattivi 
mal-liġi tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa f'idejn l-Istati Membri li jiddeċiedu jekk iqisux ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni. 
Minkejja dan, il-partijiet involuti fil-ftehim intergovernattiv u l-impriżi għandhom ikunu 
konxji tal-konsegwenzi.
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Emenda 6
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-għarfien reċiproku mtejjeb tal-
ftehimiet intergovernattivi eżistenti u 
ġodda għandu jagħti lok għal 
koordinazzjoni aħjar fi kwistjonijiet tal-
enerġija bejn l-Istati Membri nfushom u 
bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni. Tali 
koordinazzjoni mtejba għandha tippermetti 
lill-Istati Membri jibbenifikaw b’mod sħiħ 
mill-piż politiku u ekonomiku tal-Unjoni.

(14) L-għarfien reċiproku mtejjeb tal-
ftehimiet intergovernattivi eżistenti u 
ġodda għandu jagħti lok għal 
koordinazzjoni aħjar fi kwistjonijiet tal-
enerġija bejn l-Istati Membri nfushom u 
bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni. Tali 
koordinazzjoni mtejba għandha tippermetti 
lill-Istati Membri jibbenifikaw b’mod sħiħ 
mill-piż politiku u ekonomiku tal-Unjoni u 
tippermetti lill-Kummissjoni tipproponi 
soluzzjonijiet għall-problemi identifikati 
fil-ftehim intergovernattiv..

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni jkollha l-aktar stampa kompluta possibbli tas-sitwazzjoni li tirrigwarda l-
ftehimiet intergovernattivi fil-qasam tal-enerġija. Għaldaqstant, għandha tkun tista' 
tipproponi soluzzjonijiet għall-problemi identifikati li jqisu l-aktar sett wiesa' possibbli ta' 
ċirkustanzi.

Emenda 7
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-Kummissjoni għandha jevalwa 
jekk din id-Deċiżjoni hijiex suffiċjenti u 
effettiva sa mhux aktar minn erba' snin 
mid-dħul fis-seħħ tagħha,biex tiżgura l-
konformità sħiħa tal-ftehimiet 
intergovernattivi mal-liġi tal-Unjoni u 
livell għoli ta’ koordinazzjoni bejn l-Istati 
Membri fir-rigward tal-ftehimiet 
intergovernattivi. Jekk l-evalwazzjoni 
tiskopri xi nuqqasijiet fil-qafas 
regolatorju, il-Kummissjoni għandha 
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tippreżenta proposta leġiżlattiva biex 
tindirizza dan in-nuqqas.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta ma tistipulax x'għandu jsir jekk l-evalwazzjoni tasal għall-konklużjoni li l-
istrument ma laħaqx l-għan tiegħu. Il-Kummissjoni għandha tingħata mandat ċar u jkollha l-
obbligu tirrimedja s-sitwazzjoni u tieħu l-azzjoni legali meħtieġa billi tirrevedi d-Deċiżjoni 
jew billi tipproponi strument kumplimentari.

Emenda 8
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi 
mekkaniżmu għall-iskambju ta’ 
informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni fir-rigward tal-ftehimiet 
intergovernattivi.

1. Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi 
mekkaniżmu għall-iskambju ta’ 
informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni fir-rigward tal-ftehimiet 
intergovernattivi fil-qasam tal-enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet taċ-ċarezza għandu jiġi speċifikat liema tip ta' ftehimiet jaqgħu taħt l-ambitu ta' 
din id-Deċiżjoni.

Emenda 9
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ftehimiet intergovernattivi li fl-intier 
tagħhom huma diġà soġġetti għal proċeduri 
speċifiċi oħrajn ta’ notifika skont il-liġi tal-
Unjoni, għajr għal ftehimiet 
intergovernattivi li għandhom ikunu 
sottomessi lill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 13(6) tar-
Regolament (UE) Nru 994/2010, ma 
għandhomx ikunu koperti minn din id-

2. Din id-deċiżjoni m'għandhiex tapplika 
għal ftehimiet intergovernattivi li fl-intier 
tagħhom huma diġà soġġetti għal proċeduri 
speċifiċi oħrajn ta’ notifika skont il-liġi tal-
Unjoni, għajr għal ftehimiet 
intergovernattivi li għandhom ikunu 
kkomunikati lill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 13(6) tar-
Regolament (UE) Nru 994/2010.
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Deċiżjoni.

Or. en

Emenda 10
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "ftehimiet intergovernattivi" tfisser kull 
ftehim legalment vinkolanti bejn l-Istati 
Membri u pajjiżi terzi li x’aktarx ikollu
impatt fuq l-operat jew il-funzjonament 
tas-suq intern għall-enerġija jew fuq is-
sigurtà tal-provvista tal-enerġija fl-Unjoni;

(1) "ftehimiet intergovernattivi" tfisser kull 
ftehim legalment vinkolanti bejn l-Istati 
Membri u pajjiżi terzi li jkollu impatt fuq l-
operat jew il-funzjonament tas-suq intern 
għall-enerġija jew fuq is-sigurtà tal-
provvista tal-enerġija fl-Unjoni;

Or. en

Emenda 11
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jippreżentaw 
il-ftehimiet intergovernattivi eżistenti u 
applikati provviżorjament kollha bejnhom 
u l-pajjiżi terzi fl-intier tagħhom, inklużi l-
annessi tagħhom, testi oħrajn li jagħmlu 
referenza għalihom u l-emendi kollha 
fihom lill-Kummissjoni mhux aktar tard 
minn tliet xhur wara d-dħul fis-seħħ ta’ din 
id-Deċiżjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tagħmel id-dokumenti kollha li tirċievi 
aċċessibbli f’forma elettronika għall-Istati 
Membri l-oħrajn kollha. Il-ftehimiet 
intergovernattivi eżistenti jew applikati 
provviżorjament li diġà kienu 
kkomunikati skont ir-
Regolament (UE) Nru 994/2010 lill-
Kummissjoni fid-data tad-dħul fis-seħħ 
ta’ din id-Deċiżjoni, li qegħdin jissodisfaw 
ir-rekwiżiti ta’ dan il-paragrafu, 

1. L-Istati Membri għandhom jippreżentaw 
il-ftehimiet intergovernattivi eżistenti u 
applikati provviżorjament kollha bejnhom 
u l-pajjiżi terzi fl-intier tagħhom, inklużi l-
annessi tagħhom, testi oħrajn li jagħmlu 
referenza espliċita għalihom u l-emendi 
kollha għalihom lill-Kummissjoni mhux 
aktar tard minn tliet xhur wara d-dħul fis-
seħħ ta’ din id-Deċiżjoni. Fi żmien 6 xhur 
wara li jkunu ġew ippreżentati l-ftehimiet 
intergovernattivi fl-intier tagħhom, 
inklużi l-annessi tagħhom u testi oħrajn li 
jagħmlu referenza espliċita għalihom u l-
emendi kollha għalihom, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa l-kompatibilità tagħhom 
mal-liġi tal-Unjoni, b'mod partikulari 
mal-liġi tal-UE dwar il-kompetizzjoni u 
mal-leġiżlazzjoni dwar is-suq intern tal-
enerġija. Fejn il-ftehim intergovernattiv 
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għandhom jitqiesu bħala li ġew 
ikkomunikati għall-finijiet ta’ din id-
Deċiżjoni.

ippreżentat ma jkunx kompatibbli mal-liġi 
tal-Unjoni, l-Istat Membru għandu jieħu 
l-passi kollha xierqa biex jelimina l-
inkompatibilità identifikata. Il-
Kummissjoni għandha tagħmel id-
dokumenti kollha li tirċievi aċċessibbli 
f’forma elettronika għall-Istati Membri l-
oħrajn kollha iżda m'għandhiex tiżvela 
informazzjoni li tkun ġiet indikata bħala 
kunfidenzjali mill-Istat Membru rispettiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-preminenza tal-liġi tal-Unjoni u tal-prinċipju tal-kooperazzjoni sinċiera bejn l-Istati 
Membri u l-Unjoni jimponu li tiġi evalwata u, jekk ikun meħtieġ, tiġi stabbilita l-kompatibilità 
bejn il-ftehimiet intergovernattivi, li jolqtu oqsma ta' kompetenzi maqsuma bejn l-Unjoni u l-
Istati Membri. Dan jiggarantixxi ċertezza legali fuq żmien fit-tul għall-ftehimiet kummerċjali 
u għad-deċiżjonijiet mibnija fuq IGA eżistenti.

Emenda 12
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta Stat Membru jkollu l-ħsieb li 
jidħol f’negozjati ma’ pajjiż terz sabiex 
jemenda ftehim intergovernattiv eżistenti 
jew biex jikkonkludi ftehim 
intergovernattiv ġdid, l-Istat Membru 
għandu jinforma lill-Kummissjoni bil-
miktub dwar l-intenzjoni tiegħu mill-aktar 
fis possibbli qabel il-ftuħ previst tan-
negozjati. L-informazzjoni pprovduta lill-
Kummissjoni għandha tinkludi d-
dokumentazzjoni rilevanti, indikazzjoni 
tad-dispożizzjonijiet li jridu jiġu indirizzati 
fin-negozjati, l-għanijiet tan-negozjati u 
informazzjoni rilevanti oħra. Fil-każ ta’ 
emendi għal ftehim eżistenti, id-
dispożizzjonijiet li jridu jiġu nnegozjati 
mill-ġdid għandhom jiġu indikati fl-
informazzjoni pprovduta lill-Kummissjoni. 
Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-
informazzjoni li tirċievi aċċessibbli għall-

2. Meta Stat Membru jkollu l-ħsieb li 
jidħol f’negozjati ma’ pajjiż terz sabiex 
jemenda ftehim intergovernattiv eżistenti 
jew biex jikkonkludi ftehim 
intergovernattiv ġdid, l-Istat Membru 
għandu jinforma lill-Kummissjoni bil-
miktub dwar l-intenzjoni tiegħu mill-aktar 
fis possibbli u mhux aktar tard minn 3 
xhur qabel il-ftuħ previst tan-negozjati. L-
informazzjoni pprovduta lill-Kummissjoni 
għandha tinkludi d-dokumentazzjoni 
rilevanti, indikazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
li jridu jiġu indirizzati fin-negozjati, l-
għanijiet tan-negozjati u informazzjoni 
rilevanti oħra. Fil-każ ta’ emendi għal 
ftehim eżistenti, id-dispożizzjonijiet li jridu 
jiġu nnegozjati mill-ġdid għandhom jiġu 
indikati fl-informazzjoni pprovduta lill-
Kummissjoni. L-Istat Membru kkonċernat 
għandu jżomm lill-Kummissjoni informata 
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Istati Membri kollha f’forma elettronika. 
L-Istat Membru kkonċernat għandu jżomm 
lill-Kummissjoni informata regolarment 
dwar in-negozjati li jkunu għaddejjin. Fuq 
talba tal-Kummissjoni jew tal-Istat 
Membru kkonċernat, il-Kummissjoni tista’
tipparteċipa bħala osservatur fin-negozjati.

regolarment dwar in-negozjati li jkunu 
għaddejjin. Fuq talba tal-Kummissjoni jew 
tal-Istat Membru kkonċernat, il-
Kummissjoni għandha tipparteċipa bħala 
osservatur fin-negozjati u tagħti pariri 
legali lill-Istat Membru li jinnegozja dwar 
kif jevita li jkun hemm inkompatibilità 
bejn il-ftehim intergovernattiv negozjat u 
l-liġi tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tissaħħaħ iċ-ċarezza legali, l-istrument għandu jistipula skadenza preċiża li l-Istati 
Membri jridu jirrispettaw biex jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar l-intenzjoni li jinfetħu 
negozjati. Jekk ikun hemm talba jew minn Stat Membru jew mill-Kummissjoni biex dawn 
jieħdu sehem bħala osservaturi, il-Kummissjoni m'għandhiex ikollha d-diskrezzjoni jekk tiħux 
sehem jew le.

Emenda 13
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-ftehimiet intergovernattivi eżistenti 
jew applikati provviżorjament li, fid-data 
tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni, 
diġà kienu kkomunikati skont ir-
Regolament (UE) Nru 994/2010 lill-
Kummissjoni, u li jissodisfaw ir-rekwiżiti 
ta’ dan il-paragrafu, għandhom jitqiesu 
bħala li ġew ikkomunikati għall-finijiet 
ta’ din id-Deċiżjoni. Notifika ppreżentata 
skont din id-Deċiżjoni għandha titqies 
bħala li tissodisfa l-obbligu ta’ notifika 
stabbilit fl-Artikolu 13(6) tar-Regolament 
(UE) Nru 994/2010.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 13(6)a tar-Regolament Nru 994/2010 diġà jesiġi l-obbligu li l-Kummissjoni tiġi 
mgħarrfa dwar kuntratti ta' provvista ta' gass. Biex jiġi evitat li jkun hemm rappurtaġġ 
doppju, għandu jiġi speċifikat f'din id-Deċiżjoni li l-Istati Membri jridu jissodisfaw l-obbligu 



PE475.868v01-00 14/20 PR\882629MT.doc

MT

stipulat fir-Regolament billi jippreżentaw il-ftehimiet intergovernattivi skont din id-Deċiżjoni.

Emenda 14
Proposta għal deċiżjoni
.Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

.Artikolu 4 imħassar
Għajnuna mill-Kummissjoni

Meta Stat Membru jinforma lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 3(2) bl-
intenzjoni tiegħu li jidħol f’negozjati 
sabiex jemenda ftehim intergovernattiv 
eżistenti jew biex jikkonkludi ftehim 
intergovernattiv ġdid, l-Istat Membru 
jista’ jitlob l-għajnuna tal-Kummissjoni 
fin-negozjati mal-pajjiż terz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut ta' dan l-Artikolu diġà huwa kopert mill-Emenda 12.

Emenda 15
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’, fuq inizjattiva 
tagħha stess sa mhux aktar tard minn erba’ 
ġimgħat wara li tkun ġiet informata dwar 
l-għeluq tan-negozjati, jew fuq talba mill-
Istat Membru li jkun innegozja l-ftehim 
intergovernattiv, tivvaluta l-kompatibbiltà 
tal-ftehim innegozjat mal-liġi tal-Unjoni 
qabel ma jkun ġie ffirmat il-ftehim. F’każ 
li l-Kummissjoni jew l-Istat Membru 
kkonċernat jitolbu li ssir tali valutazzjoni 
ex-ante tal-ftehim intergovernattiv
innegozjat mal-liġi tal-Unjoni, l-abbozz tal-
ftehim intergovernattiv innegozjat iżda li 
għadu mhux iffirmat għandu jiġi 

1. Kmieni kemm jista' jkun u mhux aktar 
tard minn ġimagħtejn wara l-għeluq tan-
negozjati, l-Istat Membru kkonċernat 
għandu jgħarraf lill-Kummissjoni dwar l-
għeluq tan-negozjati u għandu jippreżenta 
l-abbozz ta' ftehim intergovernattiv 
innegozjat iżda mhux iffirmat, inklużi l-
annessi tiegħu u testi oħrajn li jagħmel 
referenza espliċita għalihom, lill-
Kummissjoni għall-eżami. Il-Kummissjoni 
għandha, fuq inizjattiva tagħha stess jew 
fuq talba mill-Istat Membru li jkun 
innegozja l-ftehim intergovernattiv, 
tgħarraf lil dak l-Istat Membru fi żmien 
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ppreżentat lill-Kummissjoni għal 
eżaminazzjoni. L-Istat Membru kkonċernat 
għandu jibqa’ lura milli jiffirma l-ftehim 
għal perjodu ta’ erba’ xhur wara l-
preżentazzjoni tal-abbozz tal-ftehim 
intergovernattiv. Bi qbil mal-Istat Membru 
kkonċernat, il-perjodu ta’ eżaminazzjoni 
jista’ jiġi mtawwal. Meta jintalab kontroll 
tal-kompatibbiltà, jekk il-Kummissjoni ma 
tagħti ebda opinjoni matul il-perjodu ta’ 
eżaminazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
titqies bħala li ma qajmet l-ebda 
oġġezzjoni.

xahrejn wara li tkun mgħarrfa dwar l-
għeluq tan-negozjati, dwar kull dubju 
dwar il-kompatibilità tal-ftehim 
innegozjat, u tal-annessi tiegħu u testi 
oħrajn li jagħmel referenza espliċita 
għalihom, mal-liġi tal-Unjoni, b'mod 
partikulari mal-liġi tal-UE dwar il-
kompetizzjoni u mal-leġiżlazzjoni tal-UE 
dwar is-suq intern tal-enerġija. L-Istat 
Membru kkonċernat għandu jibqa’ lura 
milli jiffirma l-ftehim għal perjodu ta’ 
xahrejn wara l-preżentazzjoni tal-ftehim 
intergovernattiv. Jekk il-Kummissjoni ma 
tagħti ebda tweġiba matul dak il-perjodu, 
il-Kummissjoni għandha titqies bħala li ma 
qajmet l-ebda oġġezzjoni. L-Istat Membru 
għandu jipposponi l-iffirmar ta' ftehim 
intergovernattiv b'xahrejn oħra jekk ikun 
irċieva tweġiba mill-Kummissjoni li l-
ftehim innegozjat iżda mhux iffirmat, ma 
jkunx kompatibbli mal-liġi tal-Unjoni. 
F'dawk ix-xahrejn il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta opinjoni legali.
2. Meta l-opinjoni legali tidentifika 
inkompatibilità bejn il-ftehim innegozjat u 
l-liġi tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha 
tispeċifika dik l-inkompatibilità u 
għandha tagħmel rakkomandazzjonijiet 
biex telimina l-inkompatibilità.
3. L-Istati Membri għandhom iqisu r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni u, 
jekk ikun meħtieġ, jirrinegozjaw il-ftehim. 
Jekk ir-rakkomandazzjonijiet ma jiġux 
ikkunsidrati u jekk jibqa' jkun hemm 
dubji serji dwar il-kompatibilità tal-ftehim 
intergovernattiv iffirmat mal-liġi tal-
Unjoni, il-Kummissjoni għandha 
tikkunsidra tibda proċeduri ta' ksur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kontroll obbligatorju ex-ante ta' kompatibilità fuq żewġ stadji jista' jservi bħala twissija minn 
kmieni għall-Istati Membri, u jevita l-ħtieġa ta' rinegozjar ikkumplikat tal-ftehim 
intergovernattiv. Il-konsegwenzi ta' kull stadju tal-mekkaniżmu ta' kontroll għandhom ikunu 
espliċiti, jiġifieri l-ħtieġa li l-Kummissjoni tissuġġerixxi soluzzjonijiet, l-obbligu li l-Istati 
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Membri jqisu r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni u, bħala l-aħħar rimedju, il-bidu ta' 
proċedura ta' ksur.

Emenda 16
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiġu identifikati l-problemi komuni fir-
rigward tal-ftehimiet intergovernattivi u 
tiġi kkunsidrata l-azzjoni xierqa li trid 
tittieħed sabiex jiġu indirizzati dawn il-
problemi;

(b) jiġu identifikati l-problemi komuni fir-
rigward tal-ftehimiet intergovernattivi u 
jiġu proposti soluzzjonijiet għal dawn il-
problemi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tipproponi soluzzjonijiet li hija tiqs li jkunu meħtieġa biex jitneħħew 
il-problemi li jkunu identifikati fil-ftehimiet intergovernattivi.

Emenda 17
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fuq il-bażi tal-aqwa prattika, jiġu 
żviluppati klawżoli standard li l-użu 
tagħhom jiżgura l-konformità sħiħa tal-
ftehimiet intergovernattivi futuri mal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-enerġija.

(c) fuq il-bażi tal-aqwa prattika u 
b'konsultazzjoni mal-Istati Membri, jiġu 
żviluppati klawżoli standard mhux 
vinkolanti li l-użu tagħhom jiżgura l-
konformità sħiħa tal-ftehimiet 
intergovernattivi futuri mal-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni dwar l-enerġija.

Or. en

Emenda 18
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jipprovdi informazzjoni lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 3, l-Istat 
Membru jista’ jindika jekk xi parti mill-
informazzjoni, b’mod partikolari l-
informazzjoni kummerċjali, għandhiex 
titqies bħala kunfidenzjali u jekk l-
informazzjoni pprovduta tistax tinqasam 
ma’ Stati Membri oħrajn. Il-Kummissjoni 
għandha tirrispetta dawn l-indikazzjonijiet. 
It-talbiet għall-kunfidenzjalità ma 
jirrestrinġux l-aċċess tal-Kummissjoni 
nnifisha għal informazzjoni kunfidenzjali.

Meta jipprovdi informazzjoni lill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 3, l-Istat 
Membru jista’ jindika jekk xi parti mill-
informazzjoni, li l-iżvelar tagħha jista' 
jkun ta' ħsara għall-attivitajiet ta' negozju 
tal-partijiet involuti, b’mod partikolari l-
informazzjoni kummerċjali, għandhiex 
titqies bħala kunfidenzjali u jekk l-
informazzjoni pprovduta tistax tinqasam 
ma’ Stati Membri oħrajn. Il-Kummissjoni 
għandha tirrispetta dawn l-indikazzjonijiet. 
It-talbiet għall-kunfidenzjalità ma 
jirrestrinġux l-aċċess tal-Kummissjoni 
nnifisha għal informazzjoni kunfidenzjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ftehimiet intergovernattivi fil-qasam tal-enerġija minn żmien għal żmien jista' jkollhom 
referenzi għal kuntratti kummerċjali. Biex il-kumpaniji jiġu mħarsa mill-iżvelar ta' 
informazzjoni dwar l-attivitajiet ta' negozju tagħhom għandu jkun speċifikat ukoll liema tip ta' 
informazzjoni tista' tiġi indikata bħala kunfidenzjali.

Emenda 19
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rapport għandu jevalwa b’mod 
partikolari jekk din id-Deċiżjoni tipprovdix 
qafas suffiċjenti bil-għan li jiżgura l-
konformità sħiħa tal-ftehimiet 
intergovernattivi mal-liġi tal-Unjoni u 
livell għoli ta’ koordinazzjoni bejn l-Istati 
Membri fir-rigward tal-ftehimiet 
intergovernattivi.

2. Ir-rapport għandu jevalwa b’mod 
partikolari jekk din id-Deċiżjoni tipprovdix 
qafas suffiċjenti u effettiv bil-għan li 
jiżgura l-konformità sħiħa tal-ftehimiet 
intergovernattivi mal-liġi tal-Unjoni u 
livell għoli ta’ koordinazzjoni bejn l-Istati 
Membri fir-rigward tal-ftehimiet 
intergovernattivi. Jekk din id-Deċiżjoni ma 
tiżgurax il-kompatibilità sħiħa tal-
ftehimiet intergovernattivi mal-liġi tal-
Unjoni u livell għoli ta' koordinazzjoni 
bejn l-Istati Membri fir-rigward tal-
ftehimiet intergovernattivi, il-
Kummissjoni għandha, mhux aktar tard 
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minn sena wara li jiġi ppreżentat ir-
rapport, tippreżenta, jekk ikun il-każ, 
reviżjoni jew proposta leġiżlattiva 
kumplimentari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta ma tistipulax x'għandu jsir jekk l-evalwazzjoni tasal għall-konklużjoni li l-
istrument ma laħaqx l-għan tiegħu. Il-Kummissjoni għandha tingħata mandat ċar u jkollha l-
obbligu tirrimedja s-sitwazzjoni u tieħu l-azzjoni legali meħtieġa billi tirrevedi d-Deċiżjoni 
jew billi tipproponi strument kumplimentari.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-provvisti stabbli u sikuri tal-enerġija huma importanti biex jitrawwem ambjent ekonomiku 
prevedibbli għaċ-ċittadini u għas-settur industrijali tal-Unjoni Ewropea. L-aħjar mod biex tiġi 
żgurata l-affidabilità tal-provvisti tal-enerġija huwa permezz ta' suq intern tal-enerġija li 
jaħdem. L-introduzzjoni tat-tielet pakkett tal-enerġija estenda l-isforzi tal-UE li tilliberalizza 
s-suq tal-enerġija. Ħafna Stati Membri sseparaw il-ġenerazzjoni tal-elettriku mid-
distribuzzjoni, li ppermetta li jidħlu parteċipanti ġodda fis-suq tal-provvista tal-enerġija. It-
tielet pakkett tal-enerġija neħħa l-ostakoli għad-dħul għas-suq tal-enerġija u żied b'mod 
sinifikanti l-likwidità tiegħu. Għalkemm it-tieni u t-tielet pakketti tal-enerġija għad iridu jiġu 
implimentati bis-sħiħ, ir-riżultati fl-Istati Membri fejn ġew introdotti jqawwu l-qlub. Minkejja 
kollox, għad hemm vulnerabilitajiet esterni - l-UE timporta 'l fuq minn 60 % tal-gass tagħha, 
u aktar minn 80 % taż-żejt tagħha. Sfortunatament, it-tendenza tal-importazzjoni qed turi 
żieda.

Wara l-kriżi tal-provvista tal-gass tal-2009, sar ħafna biex titjieb is-sigurtà tal-provvisti tal-
enerġija lejn is-suq tal-enerġija tal-UE. Il-kriżi tal-gass kixfet il-vulnerabilitajiet tas-sistemi 
tal-provvista tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea. L-adozzjoni b'ħeffa tar-Regolament 
Nru 994/2010 tat lill-Unjoni għodda biex tkun tista' tiġġieled it-tfixkil fil-provvista tal-gass 
fil-ġejjieni. Il-kriżi tal-gass uriet li jeżistu konġestjonijiet u nuqqasijiet fis-sistema tal-
provvista tal-gass tal-UE, u l-ewwel passi biex dawn jitneħħew issa ttieħdu. Minkejja dan 
għad hemm sfidi biex jiġi ggarantit li jkun hemm provvisti sikuri bi prezz kompetittiv għall-
konsumaturi Ewropej. Il-ftehimiet intergovernattivi fil-qasam tal-enerġija tal-Istati Membri 
mal-pajjiżi terzi huma fost dawn l-isfidi.

Kif imħaddan fit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-politika tal-Unjoni dwar l-enerġija hija 
sabiex jiġu żgurati l-funzjonament u s-sigurtà tas-suq tal-enerġija. Minn żmien għall-ieħor, l-
Istati Membri jiffirmaw kuntratti ma' pajjiżi terzi li jista' jkollhom effett fuq il-funzjonament 
xieraq tas-suq intern tal-enerġija. Għalkemm f'ħafna każijiet il-kuntratti tal-provvista tal-
enerġija jiġu konklużi bejn entitajiet kummerċjali, hemm xi sitwazzjonijiet fejn tintalab 
għajnuna minn Stat Membru f'forma ta' ftehim intergovernattiv (IGA). Dawn il-każijiet 
jikkonċernaw l-aktar l-iżvilupp tal-infrastruttura tat-trażmissjoni tal-gass li għaliha jinħtieġ 
investiment kbir. Biex lill-fornituri tal-pajjiżi terzi tingħata garanzija ta' prevedibilità u 
stabilità tar-reġim legali, jiġi konkluż IGA. Ma jistax jiġi eskluż li xi drabi l-għan tal-pajjiż 
terz ikun li jorbot lill-Istat Membru li jiżgura l-kuntratt kummerċjali jew li jiżgura pożizzjoni 
monopolistika fil-provvisti tal-enerġija permezz ta' infrastruttura partikulari.

Biex jiġi evitat li jkun hemm ksur tar-regoli tas-suq intern fil-qasam tal-enerġija, jeħtieġ li 
jkun hemm kooperazzjoni msaħħa bejn l-Istati Membri fir-rigward tal-IGAs fil-qasam tal-
enerġija. L-informazzjoni dwar dawn l-IGAs tista' tiġi skambjata bejn l-Istati Membri, u l-
Kummissjoni jeħtieġ li tkun konxja ta' kuntratti eżistenti u tan-negozjati li jkunu għaddejjin. 
Il-Kummissjoni tista' tipprovdi lill-Istati Membri tagħrif speċjalizzat u koordinazzjoni tal-
isforzi konġunti sabiex tiżgura li l-IGAs ikunu konformi mar-regoli tas-suq intern. Għalhekk 
jeħtieġ li l-IGAs ma' pajjiżi terzi li jkollhom impatt fuq is-suq intern tal-enerġija jiġu 
ppreżentati lill-Kummissjoni għall-evalwazzjoni tagħha. Biex jiġi evitat li jkun hemm 
rappurtaġġ doppju lill-Kummissjoni, irid jiġi enfasizzat li l-IGAs li diġà kienu rrappurtati 
skont ir-Regolament Nru 994/2010 m'għandhomx għalfejn jerġgħu jiġu rrappurtati. L-istess 
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għandu japplika bil-maqlub.

Kif turi l-esperjenza, l-involviment tal-Kummissjoni fin-negozjati mal-partijiet terzi jista' 
jkollu effett pożittiv fuq l-eżitu tat-taħditiet. Huwa għalhekk li jeħtieġ li titwessa' l-
parteċipazzjoni tal-Kummissjoni fin-negozjati.  Il-preżenza tal-Kummissjoni tgħin biex 
jintlaħaq riżultat li jkun konformi mar-regoli tas-suq intern, u b'hekk tingħata ċarezza lill-
kumpaniji li l-kuntratt speċifiku jkun konformi mal-leġiżlazzjoni tal-UE. Il-kumpaniji jeħtieġ 
li jkunu żgurati li l-IGA ma jkunx jikser il-liġi tal-UE u li ma jkunx soġġett għal proċedura ta' 
ksur, li r-riżultat tagħha jkun jiswa l-flus lill-kumpanija involuta. L-involviment akbar tal-
Kummissjoni għandu jiffaċilita l-konformità mar-regoli tas-suq intern tal-UE u għaldaqstant 
iżid iċ-ċertezza legali għall-parteċipanti fis-suq.

Għandu jiġi enfasizzat li l-konformità mar-rakkomandazzjonijiet maħruġa mill-Kummissjoni 
hija f'idejn l-Istati Membri. L-għan ta' din il-leġiżlazzjoni huwa li tiġi żgurata trasparenza 
akbar tal-IGAs konklużi mill-Istati Membri fil-qasam tal-enerġija u biex jiġi żgurat li l-Istati 
Membri jkunu konxji mill-konformità jew nonkonformità tal-ftehim mar-regoli tas-suq intern. 
Il-Kummissjoni tkun trid tħejji klawsoli standard mhux vinkolanti li l-Istati Membri jiġu 
mħeġġa jużaw. Dawn il-klawsoli jiżguraw li l-IGAs ma jiksrux il-liġi tal-UE.

Din il-leġiżlazzjoni ma tikkonċernax il-ftehimiet bejn entitajiet kummerċjali, ħlief jekk ikunu 
parti minn IGA. F'ċirkustanzi normali, il-ftehimiet bejn il-pajjiżi m'għandhomx jinvolvu 
kumpaniji, iżda minħabba n-natura speċifika tal-qasam tan-negozju ma jistax jiġi eskluż li l-
kumpaniji tal-enerġija jkunu parti minn IGA. Il-proposta fiha garanziji adegwati għall-
kumpaniji li n-negozju normali tagħhom mhux se jintlaqat minn din id-deċiżjoni. Barra minn 
hekk, biex jiġi żgurat li l-informazzjoni kummerċjali ma tgħaddix għand Stati Membri oħrajn, 
irid jiġi speċifikat ukoll x'tip ta' informazzjoni tista' titqies kunfidenzjali. Dan għandu jiżgura 
li jkun hemm salvagwardji xierqa għall-kumpaniji.

Il-ftehimiet li jolqtu qasam ta' kompetenza maqsuma bejn l-Unjoni u l-Istati Membri 
għandhom ikunu konformi mal-liġi tal-Unjoni. L-Istati Membri huma mħeġġa jieħdu l-passi 
meħtieġa biex jeliminaw l-inkompatibilitajiet identifikati fl-IGAs ma' pajjiżi terzi fil-qasam 
tal-enerġija. Dan il-pass huwa meħtieġ biex jiġi żgurat li jkun hemm funzjonament xieraq u 
sigurtà tas-suq intern tal-enerġija fl-Ewropa.


