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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, 

ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 

fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jilqa' l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Inwasslu Patt Ġdid għall-Konsumaturi tal-

Enerġija"1; jaqbel mal-Kummissjoni li jridu jitneħħew l-ostakli li jimpedixxu lill-

konsumaturi milli jimmaniġġjaw sew il-konsum tagħhom u jnaqqsu l-ispejjeż tal-enerġija 

tagħhom; 

2. Jemmen li l-Unjoni tal-Enerġija2 għandu jkollha l-interessi taċ-ċittadini fil-qalba tagħha; 

3. Huwa mħasseb ħafna li ħames snin wara d-data tat-traspożizzjoni tat-tielet pakkett dwar l-

enerġija, l-għan tiegħu li jkun tabilħaqq kompetittiv u attraenti għall-konsumatur fis-suq 

bl-imnut għadu ma ntlaħaqx, li l-liberalizzazzjoni u l-integrazzjoni tas-swieq tal-enerġija 

bl-imnut, kif ukoll is-separazzjoni tal-operaturi tas-sistema f'ċerti Stati Membri, għadhom 

mhux kompluti, li jirriżulta f'nuqqas ta' kompetizzjoni, każijiet ta' abbużi ta' pożizzjonijiet 

dominanti, nuqqas ta' trasparenza u inqas għażla ta' fornituri u servizzi; 

4. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu azzjoni konkreta biex ikun hemm rabta aħjar tas-swieq tal-

enerġija bl-ingrossa u bl-imnut, sabiex l-ispejjeż bl-ingrossa li qed jonqsu jiġu riflessi 

aħjar fil-prezzijiet bl-imnut u biex tinkiseb it-tneħħija gradwali ta' prezzijiet regolati, u 

biex tiġi promossa mġiba responsabbli tal-konsumatur, billi tħeġġeġ lill-Istati Membri 

jfittxu mezzi oħra biex jipprevjenu l-faqar enerġetiku; ifakkar li l-prezzijiet tas-suq huma 

ta' benefiċċju għall-konsumaturi; jitlob biex it-tariffi tan-netwerk jitfasslu b'tali mod li 

jippermettu l-irkupru raġonevoli tal-ispejjeż u li ma jostakolawx miżuri tal-effiċjenza 

enerġetika; 

5. Jitlob li jkun hemm implimentazzjoni sħiħa tat-tielet pakkett dwar l-enerġija, inkluż id-

dritt li jitbiddlu l-fornituri mingħajr ħlas u informazzjoni aħjar lill-konsumaturi dwar id-

drittijiet tagħhom, u għal aktar miżuri biex il-bdil bejn fornituri jkun aktar faċli u rapidu, 

inkluż perjodu iqsar ta' bdil u portabbiltà ta' data effikaċi u sikura sabiex jiġi evitat l-

intrappolament tal-konsumaturi; 

6. Jenfasizza r-rwol li skemi u kampanji ta' qlib kollettiv, jekk ikunu indipendenti u 

inklużivi, jista' jkollhom biex jgħinu lill-konsumaturi jsibu offerta aħjar, jilħqu lil dawk li 

huma inqas intiżi u l-aktar familji vulnerabbli; 

7. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar Prattiċi 

Kummerċjali Żleali3 u jitlob għal kooperazzjoni aħjar bejn l-awtoritajiet nazzjonali tal-

Istati Membri li jinvestigaw prattiċi bħal dawn; jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li 

tikkunsidra li tinkorpora liġijiet li jikkonċernaw speċifikament l-enerġija fl-Anness tar-

                                                 
1 COM(2015)339 finali. 
2 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' Frar 2015 dwar Strateġija Qafas għal Unjoni dwar l-Enerġija 

b'Saħħitha għall-Bidla fil-Klima li Tħares 'il Quddiem, COM(2015)080 finali. 
3 Id-Direttiva 2005/29/KE tal-11 ta' Mejju 2005 dwar prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur 

fis-suq intern li temenda d-Direttivi 84/450/KEE, 97/7/KE, 98/27/KE u 2002/65/KE u r-Regolament (KE) 

Nru 2006/2004, ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22–39. 
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Regolament dwar Kooperazzjoni għall-Protezzjoni tal-Konsumaturi4;  

8. Jenfasizza l-importanza tal-aċċess għal informazzjoni f'ħin reali dwar it-taħlita tal-enerġija 

u l-konsum tal-enerġija, kif ukoll l-ispejjeż relatati, sabiex il-konsumaturi jkollhom aktar 

kontroll fuq il-konsum tagħhom u l-użu effiċjenti tal-enerġija u biex tiżdied it-trasparenza 

u l-kompetizzjoni fis-suq tal-enerġija; jitlob għat-tnedija rapida tal-ICT, bħal pereżempju 

applikazzjonijiet tal-mobile, pjattaformi online, ċentri tad-data u miters intelliġenti, fi 

ħdan qafas ċar dwar il-protezzjoni tad-data, is-sigurtà, u l-aċċess għad-data għall-

parteċipanti kollha tas-suq, biex b'hekk jiġi żgurat li l-konsumaturi jżommu l-kontroll fuq 

id-data tagħhom; jistieden, barra minn hekk, lill-Kummissjoni timmonitorja l-

implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni 2012/148/UE tad-9 ta' Marzu 2012 dwar it-

tħejjijiet għall-introduzzjoni ta' sistemi ta' metraġġ intelliġenti5 u biex jiġi żgurat li 

konsumaturi li huma inqas intiżi f'suġġetti diġitali ma jibqgħux lura; 

9. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu azzjoni ulterjuri biex ittejjeb il-frekwenza tal-kontijiet tal-

enerġija u l-qari tal-miter assoċjat, u ċ-ċarezza, il-komparabilità, u t-trasparenza tagħhom 

fir-rigward tat-tipi ta' sorsi tal-enerġija, il-konsum, l-istruttura tal-prezzijiet u l-ipproċessar 

tal-mistoqsijiet u l-ilmenti; jappella għal linji gwida tal-Unjoni Ewropea dwar għodod ta' 

tqabbil indipendenti, aġġornati u faċli biex tużahom, b'mod partikolari biex jittejbu t-

trasparenza, l-affidabbiltà, u l-kompetizzjoni bejn l-atturi kollha tas-suq u biex jagħmluha 

aktar aċċessibbli u eħfef għall-konsumaturi li jqabblu offerti inklużi tipi ta' kuntratti, 

prezzijiet u tipi ta' sorsi tal-enerġija; jappella wkoll għal aċċess għall-konsumaturi kollha 

għal mill-inqas għodda waħda ta' tqabbil għas-servizzi tal-enerġija; jemmen li t-taxxi u t-

tariffi mhux relatati mal-enerġija m'għandhomx jiġu inklużi fil-kontijiet tal-enerġija; 

jissottolinja li huwa meħtieġ prezz medju ċar għal kull kWh, inklużi t-tariffi u t-taxxi 

kollha rilevanti, biex jippermetti lill-konsumaturi jqabblu korrettament ir-rata attwali 

tagħhom ma' offerti possibbli oħra mill-kumpanija attwali tagħhom jew minn kumpaniji 

oħra tal-enerġija; 

10. Jemmen bis-sħiħ li s-siti tal-internet kollha tal-fornituri tal-enerġija u l-fatturazzjoni 

diġitali għandhom ikunu kompletament aċċessibbli għall-persuni b'diżabilità u jissodisfaw 

ir-rekwiżiti rilevanti tal-Istandard Ewropew EN 301 549; 

11. Jemmen li għan ewlieni tar-rieżami tad-disinn tas-suq tal-elettriku għandu jkun li jiżgura 

investiment suffiċjenti fi swieq tal-elettriku u fi prezzijiet affordabbli u biex il-

konsumaturi jingħataw aktar għażla u kontroll aħjar fuq il-parteċipazzjoni tagħhom f'suq 

tal-enerġija li jiffunzjona b'mod sħiħ u effiċjenti, b'mod partikolari permezz ta' kuntratti 

dinamiċi tal-prezzijiet u t-tneħħija ta' ostakli għall-ġenerazzjoni proprja; jitlob li jkun 

hemm aċċess sempliċi għas-suq u responsabbiltà tal-ibbilanċjar tal-elettriku għall-

prosumaturi, distribuzzjoni ġusta tal-ispejjeż u l-benefiċċji, u livell għoli ta' protezzjoni 

tal-konsumatur. 

                                                 
4 Ir-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ottubru 2004 dwar il-

kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-

konsumaturi, ĠU L 364, 9.12.2004, p. 1-11. 
5 ĠU L 73, 13.3.2012, p. 9-22. 
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