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Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1a. Jieħu nota tad-dikjarazzjonijiet 
tal-Kummissjoni annessi ma' din ir-
riżoluzzjoni;

Or. en

Għal skopijiet ta' informazzjoni, it-test tad-dikjarazzjonijiet huwa kif ġej:

DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI DWAR ID-DEFINIZZJONI TA' 
INTERKONNETTUR

"Il-Kummissjoni tieħu nota tal-ftehim tal-koleġiżlaturi rigward ir-riformulazzjoni tad-Direttiva 
dwar l-Elettriku u r-riformulazzjoni tar-Regolament dwar l-Elettriku, li jerġgħu lura għad-
definizzjoni ta' "interkonnettur" kif intużat fid-Direttiva 2009/72/KE u fir-Regolament (KE) 
714/2009. Il-Kummissjoni taqbel li s-swieq tal-elettriku huma differenti minn swieq oħra bħal 
dak tal-gass naturali, pereżempju permezz tal-kummerċ ta' prodotti li attwalment ma jistgħux 
jinħażnu faċilment u li jiġu prodotti minn varjetà kbira ta' installazzjonijiet tal-ġenerazzjoni, 
inkluż installazzjonijiet fil-livell tad-distribuzzjoni.  B'konsegwenza ta' dan, ir-rwol tal-
konnessjonijiet ma' pajjiżi terzi jvarja b'mod sinifikanti bejn is-setturi tal-elettriku u tal-gass u 
jistgħu jintgħażlu approċċi regolatorji differenti.

Il-Kummissjoni se tkompli teżamina l-impatt ta' dan il-ftehim u se tipprovdi gwida dwar l-
applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni fejn ikun meħtieġ. 

Għal raġunijiet ta' ċarezza ġuridika, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza dan li ġej: 

Id-definizzjoni maqbula ta' interkonnettur fid-Direttiva dwar l-Elettriku tirreferi għal tagħmir 
ta' konnessjoni tas-sistemi tal-elettriku. Din il-formulazzjoni ma tagħmilx distinzjoni bejn oqfsa 
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regolatorji jew sitwazzjonijiet tekniċi differenti, u b'hekk tinkludi minn qabel il-konnessjonijiet 
tal-elettriku kollha lejn pajjiżi terzi fl-ambitu tal-applikazzjoni. Fir-rigward tad-definizzjoni 
maqbula ta' interkonnettur fir-Regolament dwar l-Elettriku, il-Kummissjoni tisħaq li l-
integrazzjoni tas-swieq tal-elettriku teħtieġ livell għoli ta' kooperazzjoni bejn l-operaturi tas-
sistema, il-parteċipanti fis-suq u r-regolaturi. Filwaqt li l-ambitu tar-regoli applikabbli jista' 
jvarja skont il-livell ta' integrazzjoni mas-suq intern tal-elettriku, jenħtieġ li l-integrazzjoni mill-
qrib ta' pajjiżi terzi fis-suq intern tal-elettriku, bħall-parteċipazzjoni fi proġetti tal-akkoppjament 
tas-swieq, tkun ibbażata fuq ftehimiet li jeħtieġu l-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni rilevanti."

DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI DWAR IS-SOLUZZJONI 
ALTERNATTIVA GĦAT-TILWIM

Il-Kummissjoni tieħu nota tal-ftehim tal-koleġiżlaturi li għandu x'jaqsam mal-Artikolu 26 biex 
jirregolaw li fil-livell tal-UE il-parteċipazzjoni tal-fornituri tas-servizzi tal-enerġija fis-
Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwim għandha tkun obbligatorja. Il-Kummissjoni mhijiex 
kuntenta b'din id-deċiżjoni peress li l-proposta tagħha ħalliet din l-għażla f'idejn l-Istati Membri 
f'konformità mal-approċċ adottat fid-Direttiva 2013/11/UE dwar is-Soluzzjoni Alternattiva 
għat-Tilwim tal-konsumaturi (id-Direttiva ADR) u b'kunsiderazzjoni għall-prinċipji tas-
sussidjarjetà u tal-proporzjonalità.

Mhuwiex ir-rwol tal-Kummissjoni li twettaq valutazzjonijiet komparattivi tal-mudelli 
individwali ta' soluzzjoni alternattiva għat-tilwim stabbiliti mill-Istati Membri.  Għalhekk, il-
Kummissjoni se tikkunsidra l-effettività ġenerali tal-mudelli nazzjonali ta' soluzzjoni 
alternattiva għat-tilwim fil-kuntest tal-obbligu ġenerali tagħha li tissorvelja t-traspożizzjoni u l-
applikazzjoni effettiva tal-liġi tal-Unjoni.


