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(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 regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar in-notifika 
lill-Kummissjoni ta’ proġetti ta’ investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fl-Unjoni 
Ewropea u li jieħu post ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euraom) Nru 617/2010
(COM(2013)0153 – C7-0075/2013 – 2013/0082(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2013)0153),

– 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 
(C7-0075/2013),

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

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-
22 ta' Mejju 2013,

– wara li kkonsulta l-Kumitat tar-Reġjuni,

– 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 (A7-
0000/2013),

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.
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-ksib ta’ stampa ġenerali tal-iżvilupp 
tal-investiment fl-infrastruttura tal-enerġija
fl-Unjoni huwa essenzjali għall-
Kummissjoni biex twettaq il-ħidmiet 
tagħha fil-qasam tal-enerġija. Id-
disponibbiltà ta’ dejta u informazzjoni 
regolari u aġġornati għandhom jippermettu 
lill-Kummissjoni biex twettaq il-paraguni u 
l-evalwazzjonijiet meħtieġa jew li 
tipproponi l-miżuri rilevanti abbażi ta’ ċifri 
u analiżi xierqa, b’mod partikolari rigward 
il-bilanċ futur bejn il-provvista u d-
domanda tal-enerġija.

(1) Il-ksib ta' stampa ġenerali tal-iżvilupp 
tal-investiment fl-infrastruttura tal-enerġija 
fl-Unjoni huwa prerekwiżit għall-iżvilupp 
tal-politika Ewropea tal-enerġija. Id-
disponibbiltà ta’ dejta u informazzjoni 
regolari u aġġornati għandhom jippermettu 
lill-Kummissjoni biex twettaq il-paraguni u 
l-evalwazzjonijiet meħtieġa jew li 
tipproponi 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 miżura 
proposta jew meħuda fil-livell tal-Unjoni 
għandha tkun newtrali u m'għandhiex 
tirriżulta f'interventi fil-funzjonament tas-
suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-Istati Membri għandhom, għal dan l-
għan, jinnotifikaw lill-Kummissjoni, id-
dejta u l-informazzjoni dwar il-proġetti ta’ 
investiment fl-infrastruttura tal-enerġija li 
jikkonċernaw il-produzzjoni, il-ħżin u t-
trasport taż-żejt, il-gass naturali, l-elettriku, 
inkluż l-elettriku minn sorsi rinovabbli, il-
bijofjuwil u l-qbid u l-ħżin tad-diossidu tal-

(9) L-Istati Membri għandhom, għal dan l-
għan, jinnotifikaw lill-Kummissjoni, id-
dejta u l-informazzjoni dwar il-proġetti ta’ 
investiment fl-infrastruttura tal-enerġija li 
jikkonċernaw il-produzzjoni, il-ħżin u t-
trasport taż-żejt, il-gass naturali, l-elettriku, 
inkluż l-elettriku minn sorsi rinovabbli, il-
bijofjuwil u l-qbid u l-ħżin tad-diossidu tal-
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karbonju ppjanati jew taħt kostruzzjoni fit-
territorju tagħhom, inklużi l-
interkonnessjonijiet ma’ pajjiżi terzi. L-
impriżi kkonċernati għandhom ikunu 
obbligati jinnotifikaw lill-Istat Membru d-
dejta u l-informazzjoni inkwistjoni.

karbonju ppjanati jew taħt kostruzzjoni fit-
territorju tagħhom, inklużi l-
interkonnessjonijiet ma’ pajjiżi terzi. L-
impriżi kkonċernati għandhom ikunu 
obbligati jinnotifikaw lill-Istat Membru
kkonċernat id-dejta u l-informazzjoni 
inkwistjoni. L-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom ikunu obbligati 
jiżguraw il-kunfidenzjalità tad-dejta 
pprovduta mill-impriżi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qed tiġi enfasizzata iktar il-ħtieġa li tiġi żgurata l-kunfidenzjalità tad-dejta.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Bil-ħsieb 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 atti legali speċifiċi 
għas-settur tal-enerġija, adottata mill-
istituzzjonijiet tal-Unjoni u bil-għan li
jintlaħqu l-objettivi tas-swieq tal-enerġija 
fl-Unjoni li jkunu kompetittivi, ta’ sistema 
tal-enerġija tal-Unjoni sostenibbli u ta’ 
sigurtà tal-provvista tal-enerġija għall-
Unjoni. Għalhekk, kwalunkwe 
duplikazzjoni tar-rekwiżiti ta’ rappurtar 
fit-tielet pakkett tas-suq intern dwar l-
elettriku u l-gass naturali għandha tiġi 
evitata.

(11) Bil-ħsieb 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 tkun diġà ġiet pprovduta lill-
Kummissjoni minn Stat Membru jew 
minn korp speċifku mogħti r-
responsabilità tal-ippjanar tal-
investimenti pluriennali u r-rappurtar 
dwar id-dejta u l-informazzjoni li 
għandha tingħata skont dan ir-
Regolament fir-rigward tan-netwerk 
pluriennali tiegħu ta' żvilupp u l-ippjanar 
tal-investiment fl-infrastruttura tal-
enerġija mifruxa mal-Unjoni kollha. Il-
Kummissjoni għandha tiċċara l-
applikazzjoni ta' din l-eżenzjoni sabiex 
tħaffef verament il-piż ta' rappurtar għall-
persuni jew il-korpi li huma suġġetti 
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għall-obbligi li jirriżultaw minn dan ir-
Rgolament u dawk li huma responsabbli 
biex jamministraw is-sistema ta' rappurtar 
fl-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Li jiġu evitati r-rappurtar doppju u l-piż amministrattiv sproporzjonat kienet wieħed mill-
għanijiet tal-proposta preċedenti. Il-kwistjoni ma ġietx trattata biżżejjed, għalhekk dan ir-
Regolament għandu jifformalizza l-approċċ prattiku li l-Kummissjoni tixtieq tapplika sabiex 
tingħata ċertezza legali lill-industrija u lill-Istati Membri.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Għall-ipproċessar tad-dejta kif ukoll 
sabiex in-notifika tad-dejta tiġi 
ssimplifikata u tkun sigura, il-Kummissjoni 
u b’mod partikolari l-Osservatorju tagħha 
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.

(12) Għall-ipproċessar tad-dejta kif ukoll 
sabiex in-notifika tad-dejta tiġi 
ssimplifikata u tkun sigura, il-Kummissjoni 
u b’mod partikolari l-Osservatorju tagħha 
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, li għandhom jiggarantixxu l-
kunfidenzjalità tad-dejta jew l-
informazzjoni notifikati 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 
tittratta din id-dejta jew informazzjoni.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1
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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, inkluż l-elettriku minn sorsi 
rinovabbli, u tal-bijofjuwils, u dwar 
proġetti ta’ investiment relatati mal-qbid u 
l-ħżin tad-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-faħam, 
tal-elettriku, inkluż l-elettriku minn sorsi 
rinnovabbli, 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

Id-dejta relatata mal-produzzjoni u l-estrazzjoni tal-faħam teħtieġ li tiddaħħal fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. L-iżviluppi fil-qasam tal-gass tax-shale fl-Istati Uniti qed 
ikollhom impatt fuq il-prezz tal-gass u l-faħam fl-Ewropa, ħaġa li qed terġa' tqajjem l-
industrija tal-faħam. Il-Ġermanja u l-Pajjiżi l-Baxxi huma mistennija li jibnu 12.5 gigawatts 
ta' kapaċità ġdida ta' faħam bejn l-2012 u l-2015. Tali żviluppi importanti fl-infrastruttura ma 
jistgħux sempliċiment jiġu injorati.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament għandu japplika wkoll 
għall-impriżi tal-Unjoni li jinvestu fi 
proġetti tal-infrastruttura tal-enerġija 
f’pajjiżi terzi li jkunu direttament 
konnessi man-networks tal-enerġija ta’ 
Stat Membru wieħed jew aktar, jew li 
jkollhom impatt dirett fuqhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' 'infrastruttura tal-enerġija' fil-linji gwida għall-infrastruttura tal-enerġija 
trans-Ewropea tinkludi infrastrutturi li jinsabu fl-Unjoni jew li jagħmlu konnessjoni bejn l-
Unjoni u pajjiż terz wieħed jew iktar minn wieħed. Huwa ta' importanza ugwali li jiġu 
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notifikati l-investimenti fl-infrastruttura fil-pajjiżi terzi li jkollhom impatt fuq in-netwerks tal-
enerġija fi Stat Membru wieħed jew iktar minn wieħed, u għalhekk fuq is-suq enerġetiku 
Ewropew.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2 - punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) jibnu interkonnessjonijiet mas-
sistemi ta' trasport tal-enerġija bejn l-
Unjoni u pajjiżi terzi, jew kwalunkwe 
infrastruttura tal-enerġija li jkollha 
impatt fuq in-netwerks tal-enerġija ta' 
Stat Membru wieħed jew iktar minn 
wieħed.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa ta' importanza ugwali li jiġu notifikati l-investimenti fl-infrastruttura fil-pajjiżi terzi li 
jkollhom impatt fuq in-netwerks tal-enerġija fi Stat Membru wieħed jew iktar minn wieħed, u 
għalhekk fuq is-suq enerġetiku Ewropew.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel paragrafu ma għandux japplika 
għall-impriżi fejn l-Istat Membru 
kkonċernat jiddeċiedi li juża mezzi oħra 
biex jipprovdi lill-Kummissjoni bid-dejta 
jew l-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 3.

L-ewwel paragrafu ma għandux japplika 
għall-impriżi meta l-Istat Membru 
kkonċernat jiddeċiedi li juża mezzi oħra 
biex jipprovdi lill-Kummissjoni bid-dejta 
jew l-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 3, sakemm id-dejta jew l-
informazzjoni mogħtija tkun kumparabbli 
u ekwivalenti.

Or. en
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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 permezz ta' mezzi oħra jkunu totalment kompatibbli u 
kumparabbli mad-dejta u mal-informazzjoni pprovduti permezz tan-notifika. Dan hu element 
importanti sabiex l-applikazzjoni tar-regolament l-antik titjieb permezz tal-ġdid.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri, l-entitajiet iddelegati 
tagħhom jew il-korp speċifiku msemmi fl-
Artikolu 3(2)(b) jistgħu jżidu man-notifiki 
tagħhom kummenti rilevanti, bħal 
kummenti dwar dewmien jew ostakli 
għall-implimentazzjoni tal-proġetti ta’ 
investiment.

Meta l-Istati Membri, l-entitajiet iddelegati 
tagħhom jew il-korp speċifiku msemmi fl-
Artikolu 3(2)(b) ikollhom kwalunkwe 
informazzjoni li tikkonċerna dewmien 
u/jew ostakli għall-implimentazzjoni tal-
proġetti ta’ investiment, dawk l-Istati 
Membri għandhom jinkludu dik l-
informazzjoni fin-notifika provduta 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 10

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-limiti stabbiliti minn dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tadotta, fi żmien xahrejn wara d-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament, id-
dispożizzjonijiet meħtieġa għall-
implimentazzjoni tiegħu, rigward il-forma 
u dettalji tekniċi oħra tan-notifika tad-dejta 

Fil-limiti stabbiliti minn dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tadotta, fi żmien xahrejn wara d-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament, id-
dispożizzjonijiet meħtieġa għall-
implimentazzjoni tiegħu, rigward il-forma 
u dettalji tekniċi oħra tan-notifika tad-dejta 
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u l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 3 u 
5. Sa dak iż-żmien, ir-Regolament tal-
Kummissjoni (UE, Euratom) Nru 833/2010 
tal-21 ta’ Settembru 2010 li jimplimenta r-
Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 
Nru 617/2010 se jibqa' applikabbli.

u l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 3 u 
5, inkluża l-applikazzjoni tal-eżenzjoni 
skont l-Artikolu 3(2), u b'mod partikolari 
d-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw il-
ħinijiet u l-kontenut tan-notifiki u l-
entitajiet li huma suġġetti għall-obbligi ta' 
rappurtar. Sa dak iż-żmien, ir-Regolament 
tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 
Nru 833/2010 tal-21 ta’ Settembru 2010 li 
jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (UE, 
Euratom) Nru 617/2010 għandu jibqa' 
applikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 11

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha wkoll tiżgura li 
r-riżorsi tal-IT meħtieġa għall-iskopijiet 
imsemmija fl-ewwel paragrafu 
jiggarantixxu l-kunfidenzjalità tad-dejta 
jew l-informazzjoni notifikati 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 
tittratta din id-dejta jew informazzjoni.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tidentifika nuqqasijiet futuri potenzjali 
bejn id-domanda u l-provvista tal-enerġija 
li huma sinifikanti minn perspettiva ta’ 
politika tal-enerġija tal-Unjoni;

(a) tidentifika nuqqasijiet futuri potenzjali 
bejn il-provvista u d-domanda tal-enerġija 
li huma sinifikanti minn perspettiva ta' 
politika tal-enerġija tal-Unjoni, b'enfasi 
speċjali fuq id-defiċjenzi u n-nuqqasijiet li 
jistgħu jirriżultaw fl-infrastruttura tal-
produzzjoni u t-trażmissjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dejta u l-informazzjoni miġbura għandhom jintużaw b'mod partikolari biex jiġu identifikati 
defiċjenzi fir-rigward tal-investimenti fl-infrastruttura, li jistgħu jxekklu l-implimentazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni dwar is-suq intern tal-enerġija. L-istrument ta' notifika jrid jintuża bħala 
għodda ta' twissija bikrija dwar kwalunkwe defiċjenza fl-infrastruttura, li tipperikola l-
implimentazzjoni b'suċċess ta' politika tal-enerġija komuni għall-UE.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) tidentifika l-investiment meħtieġ 
sabiex jitjieb il-funzjonament tas-suq 
intern tal-enerġija;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dejta u l-informazzjoni miġbura għandhom jintużaw b'mod partikolari biex jiġu identifikati 
defiċjenzi fir-rigward tal-investimenti fl-infrastruttura, li jistgħu jxekklu l-implimentazzjoni 
tal-leġiżlazzjoni dwar is-suq intern tal-enerġija. L-istrument ta' notifika jrid jintuża bħala 
għodda ta' twissija bikrija dwar kwalunkwe defiċjenza fl-infrastruttura, li tipperikola l-
implimentazzjoni b'suċċess ta' politika tal-enerġija komuni għall-UE.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) timmoniterja l-investimenti tal-
Unjoni fi proġetti f'pajjiżi terzi li jkollhom 
impatt fuq is-suq tal-enerġija tal-Unjoni u 
fuq is-sigurtà tiegħu ta' provvista;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa ta' importanza ugwali li jiġu notifikati l-investimenti fl-infrastruttura fil-pajjiżi terzi li 
jkollhom impatt fuq in-netwerks tal-enerġija fi Stat Membru wieħed jew iktar minn wieħed, u 
għalhekk fuq is-suq enerġetiku Ewropew.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tiddiskuti l-
analiżijiet mal-partijiet interessati, bħall-
ENTSO-E, l-ENTSO-G, il-Grupp ta’ 
Koordinazzjoni dwar il-Gass u l-Grupp ta’ 
Provvista taż-Żejt.

3. Il-Kummissjoni għandha tiddiskuti l-
analiżijiet mal-partijiet interessati, bħall-
ENTSO-E, l-ENTSO-G, il-Grupp ta’ 
Koordinazzjoni dwar il-Gass u l-Grupp ta’ 
Provvista taż-Żejt. Hi għandha tibgħat l-
analiżijiet lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew u għandha 
tippubblikahom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 16

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 2.1 – inċiż 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– sistemi ta’ pajpijiet u proġetti ta’ interess 
komuni identifikati fil-linji gwida stabbiliti 
skont l-Artikolu 171 tat-TFUE.

– sistemi ta' pajpijiet li jikkostitwixxu 
konnessjonijiet essenzjali f'netwerks ta' 
interkonnessjoni nazzjonali jew 
internazzjonali u sistemi ta' pajpijiet u 
proġetti ta' interess komuni identifikati fil-
linji gwida stabbiliti skont l-Artikolu 171 
TFUE.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 2.2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– terminals għall-importazzjoni tal-gass 
naturali likwifikat, b’kapaċità ta’ 
rigassifikazzjoni ta’ biljun (1) m3 fis-sena 
jew aktar.

– terminals għall-importazzjoni u l-
esportazzjoni tal-gass naturali likwifikat u 
tal-gass naturali kkompressat, b’kapaċità 
ta’ rigassifikazzjoni ta’ biljun (1) m3 fis-
sena jew aktar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 18

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 3.1 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– parkijiet eoliċi (wind power farms) 
b’kapaċità ta’ 20 MW jew aktar;

– parkijiet eoliċi (wind power farms) 
b'kapaċità ta' 20 MW jew aktar għall-
farms 'il barra mix-xtut jew b'kapaċità ta' 
5 MW jew aktar għall-farms fuq l-art);

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta' 10 MW imsemmi mill-Kummissjoni għall-parkijiet eoliċi fuq l-art ikun kbir wisq 
biex wieħed ikollu stampa adegwata tal-iżvilupp ewlieni tal-enerġija eolika fl-UE fl-aħħar 
snin (36 % tal-kapaċità l-ġdida ta' ġenerazzjoni elettrika mibnija fl-UE fl-2008 kienet 
enerġija eolika, perċentwal akbar mit-teknoloġiji l-oħra kollha). Strument li ma jkunx jista' 
jissorvelja parti tant sinifikanti tal-portafoll tal-ġenerazzjoni tal-enerġija mhux biss ma jkunx 
siewi, iżda jkun kontroproduttiv għal skopijiet tat-tfassil tal-politika.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 3.2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2a. Ħżin
– Faċilitajiet ta’ ħżin tal-elettriku;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħal pereżempju l-ħżin tal-elettriku ppompjat mill-ilma.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. FAĦAM
3a.1 Estrazzjoni u produzzjoni
– installazzjonijiet ta' estrazzjoni u 
produzzjoni b'output annwali ta' mill-
inqas miljun tunnellata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dejta relatata mal-produzzjoni u l-estrazzjoni tal-faħam teħtieġ li tiddaħħal fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. L-iżviluppi fil-qasam tal-gass tax-shale fl-Istati Uniti qed 
ikollhom impatt fuq il-prezz tal-gass u l-faħam fl-Ewropa, ħaġa li qed terġa' tqajjem l-
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industrija tal-faħam. Il-Ġermanja u l-Pajjiżi l-Baxxi huma mistennija li jibnu 12.5 gigawatts 
ta' kapaċità ġdida ta' faħam bejn l-2012 u l-2015. Tali żviluppi importanti fl-infrastruttura ma 
jistgħux sempliċiment jiġu injorati.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-Kummissjoni qed tippreżenta proposta għal regolament ġdid wara s-sentenza tal-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja biex tannulla r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 617/2010 
dwar in-notifika lill-Kummissjoni ta’ proġetti ta’ investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fl-
Unjoni Ewropea u biex iżomm l-effetti tiegħu sakemm jiġi adottat regolament ġdid fuq il-bażi 
legali xierqa, jiġifieri l-Artikolu 194(2) tat-TFUE.

Is-sentenza tal-Qorti tas-6 ta’ Settembru 2012 ġiet deċiża wara li l-Parlament Ewropew ħa 
azzjoni legali kontra l-Kunsill f’Ottubru 2010 fejn ikkontesta l-bażi legali użata għall-
adozzjoni tar-Regolament 617/2010 u talab lill-Qorti biex tannullah (Kawża C-490/10). Il-
Kunsill uża l-Artikoli 337 tat-TFUE u l-Artikolu 187 tat-Trattat tal-KEEA bħala il-bażi legali, 
abbażi tal-fatt li r-Regolament huwa relatat mal-attività tal-ġbir ta’ informazzjoni ġenerali.
Fil-proposta l-ġdida tagħha, il-Kummissjoni qed tipproponi regolament bl-istess kontenut u 
kamp ta' applikazzjoni bħar-Regolament annullat. Żdiedu ftit adattamenti, li huma purament 
neċessarji minħabba l-proċess leġiżlattiv il-ġdid. Ir-rapporteur tinnota wkoll b'sodisfazzjon li 
ħafna emendi adottati mill-Parlament Ewropew fl-2010 permezz tal-proċedura ta' 
konsultazzjoni daħlu fil-proposta l-ġdida.

Ir-Regolament huwa identiku għar-Regolament annullat. L-Istati Membri huma mitluba li kull 
sentejn jinnotifikaw lill-Kummissjoni d-dejta u l-informazzjoni dwar il-proġetti ta’ 
investiment li jikkonċernaw il-produzzjoni, il-ħżin u t-trasport taż-żejt, il-gass naturali u l-
elettriku.

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 ta' proġetti ta' 
investiment dwar il-bini, il-modernizzazzjoni u d-dikummissjonar tal-kapaċitajiet ta' 
produzzjoni, it-trasport u l-ħżin (speċifikati fl-anness ta' dan ir-regolament). Dawn ikopru ż-
żejt, il-gass naturali, l-elettriku, il-bijofjuwil, kif ukoll id-diossidju 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.
L-objettiv huwa li jkun żgurat li l-Kummissjoni tkun infurmata sew u regolarment dwar il-
proġetti ta' investiment fl-infrastruttura enerġetika tal-UE, sabiet din tkun tista' twettaq il-
kompiti tagħha fil-qasam tal-enerġija. Il-Kummissjoni kull sentejn se tipprovdi 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 d-domanda maħsuba u l-provvista 
disponibbli.
Ir-rapporteur tappoġġja bis-sħiħ il-proposta u tilqa' l-bażi legali l-ġdida. Tali strument huwa 
neċessarju u kumplimentari għall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa biex jiġu identifikati l-
bżonnijiet għall-investiment fl-infrastrutturi tal-enerġija fid-daw tal-ksib tas-suq intern tal-
enerġija.
Ir-rapporteur xorta għamlet proposta biex l-ispeċifiċitajiet provduti jiġu ċċarati iktar sabiex 
jiġi evitat r-rappurtar doppju, u b'hekk jekk in-notifiki ta' investimenti jkunu meħtieġa skont 
leġiżlazzjoni speċifika oħra tal-UE, l-Istati Membri se jkunu eżentati mill-obbligu li 
jinnotifikaw tali investimenti
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Ir-rapporteur tinsisti wkoll fuq l-infurzar tad-dispożizzjonijiet marbuta mal-kunfidenzjalità 
tal-informazzjoni u s-sikurezza tad-dejta.

L-emendi prinċipali l-oħra fl-abbozz ta' rapport għandhom l-għan li:

 jestendu l-kamp ta' applikazzjoni biex jiġi inkluż il-faħam bħala element importanti tat-
taħlita tal-enerġija u li għandu impatt fuq il-politika tal-UE dwar l-enerġija;

 jinkludu n-notifiki għall-investimenti fl-infrastruttura fil-pajjiżi terzi li jkollhom impatt 
fuq in-netwerks tal-enerġija fi Stat Membru wieħed jew iktar minn wieħed, u għalhekk 
fuq is-suq enerġetiku Ewropew;

 jinkuldu l-obbligi ta' rappurtar fuq il-kapaċitajiet relatati mal-gass naturali kompressat, 
flimkien mal-gass naturali likwifikat kemm għall-importazzjoni kif ukoll għall-
esportazzjoni, li r-rapporteur tqis li hija importanti ħafna fil-futur għall-iżgurar tat-
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;

 jestendu l-obbligi ta' rappurtar fuq il-kapaċitajiet relatati mal-faċilitajiet ta' ħżin tal-
elettriku.


