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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza l-fatt li l-provvista ta’ l-enerġija hija element ewlieni għall-parteċipazzjoni 
b’suċċess taċ-ċittadini fil-ħajja soċjali u ekonomika;

2. Ifakkar li, għalkemm id-drittijiet tal-konsumaturi diġà huma mħarsa mil-leġiżlazzjoni 
Komunitarja fis-seħħ, huma spissi d-drabi li ma jkunux irrispettati; jenfasizza li t-tisħiħ 
tal-miżuri għall-ħarsien tal-konsumatur jistgħu jinkisbu l-aktar b'implimentazzjoni aktar 
effettiva tal-leġiżlazzjoni;

3. Jinnota li l-adozzjoni tal-pakkett ta' proposti rigward is-swieq ta' l-elettriku u tal-gass 
naturali li l-Parlament qiegħed jiddibatti bħalissa se jsaħħaħ ulterjorment il-qafas legali 
għall-ħarsien tal-konsumaturi ta' l-enerġija;

4. Iqis li l-ħarsien futur tal-konsumaturi ta' l-enerġija għandu jkompli jkun ibbażat fuq 
azzjoni konġunta mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri. Il-prattiki għall-ħarsien 
individwali tal-konsumatur fis-suq ta' l-enerġija jista' jkollhom effetti differenti fid-
diversi Stati Membri. Applikazzjoni konsistenti tal-prinċipju ta' sussidjarjetà huwa 
għalhekk essenzjali;

5. Jappoġġja l-pjanijiet tal-Kummissjoni sabiex ma tipproponix il-Karta bħala att legali ġdid 
iżda bħala mezz biex tgħin liċ-ċittadini jiksbu informazzjoni dwar il-jeddijiet tagħhom 
b’mod aħjar u aktar sempliċi; jirrimarka, f’dan il-kuntest, li diskussjonijiet immirati li 
jxerrdu l-informazzjoni fil-qafas tal-Karta rigward atti legali potenzjali iżda li għadhom 
ma ġewx adottati għandhom effett negattiv fuq iċ-ċarezza u l-applikabilità tad-drittijiet u, 
għalhekk, ixekklu l-kisba ta’ l-għanijiet mixtieqa;

6. Ifakkar li s-suq Ewropew ta' l-enerġija jkompli jkun ikkaratterizzat minn ghadd kbir ta' 
monopolji. Dan inaqqas il-libertà ta' l-għażla u l-possibilità ta’ bdil tal-fornitur malajr u 
bla ħlas, iżid in-nuqqas ta' tagħrif u, bħala riżultat, isaħħaħ il-vulnerabilità tal-
konsumaturi. Huwa importanti li jiġi żgurat li jsir sforz biex jinħoloq suq waħdieni u 
kompetittiv ta’ l-enerġija u biex, b’mod partikulari, jitħarsu l-klijenti vulnerabbli;

7. Jiġbed l-attenzjoni dwar il-fatt li, b’konformità mal-prinċipji ta’ l-inklużjoni soċjali, l-
opportunitajiet indaqs għal kulħadd u l-aċċess ġust għat-tagħrif fl-era diġitali, jeħtieġ 
li kull ċittadin ta’ l-Unjoni jkollu aċċess għall-enerġija bi prezz aċċessibbli;

8. Jitlob lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali sabiex iwettqu progress 
serju b’indikazzjoni tal-prezz trasparenti kif ukoll fatturi ta’ l-enerġija trasparenti, sabiex 
wieħed ikun jista’ jqabbel il-prezzijiet b’mod korrett;

9. Billi l-konsumaturi, speċjalment il-konsumaturi domestiċi u l-intrapriżi żgħar u medji, 
għandhom għodda u opportunitajiet limitati biex ikollhom l-interessi tagħhom 
rappreżentati b’mod effettiv;
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10. Iqis li l-garanzija tal-forniment lil persuni b'inqas dħul hija meħtieġa fid-dawl taż-żieda 
fil-prezzijiet ta' l-enerġija u huwa wkoll meħtieġ għall-persuni li jgħixu f'żoni remoti, 
minħabba swieq ta' l-enerġija żgħar u mhux kompetittivi; iqis li huwa importanti li l-Istati 
Membri jieħdu l-passi meħtieġa biex jiddefinixxu eżattament dan il-grupp ta' konsumaturi 
u biex jippromwovu u jappoġġaw miżuri, pereżempju tariffi soċjali, li jiżguraw il-
kontinwità ta' aċċess tagħhom għal servizzi ta' l-elettriku u l-gass naturali;  Jitlob lill-Istati
Membri biex jinvestu bħala prijorità f’miżuri komprensivi għall-effiċjenza fl-enerġija 
għall-familji bi dħul baxx, u b’hekk jindirizzaw, b’mod strateġiku, kemm il-problema tal-
faqar fir-rigward tal-fjuwil kif ukoll il-mira ta’ 20% fl-effiċjenza ta’ l-enerġija sa l-2020, 
adottata fil-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa ta’ l-2007;

11. Jirrimarka li l-Istati Membri għandhom bżonn jagħmlu sforzi akbar biex 
jindirizzaw il-faqar enerġetiku; billi l-provvista adegwata ta' l-enerġija hija element 
ewlieni sabiex iċ-ċittadini jipparteċipaw b'suċċess fil-ħajja soċjali u ekonomika;

12. Jenfasizza li, fid-dawl taż-żieda fil-prezzijiet ta’ l-enerġija, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu definizzjonijiet nazzjonali tal-faqar enerġetiku u jiżviluppaw miżuri biex 
jeqirdu l-faqar enerġetiku, filwaqt li jqisu ż-żieda fil-prezzijiet ta' l-enerġija, il-livelli tad-
dħul tal-klijenti u l-effiċjenza ta' l-enerġija;

13. Jesprimi l-konvinzjoni tiegħu li r-regolaturi nazzjonali għandu jkollhom irwol ċentrali fil-
ħarsien tal-konsumatur; jemmen, għal dan il-għan, li l-proposti mmirati lejn it-tisħiħ tas-
setgħat u l-indipendenza tar-regolaturi, fosthom id-dritt li jiġu imposti sanzjonijiet fuq il-
fornituri li ma jikkonformawx mal-liġi Komunitarja rigward din il-kwistjoni, għandhom 
ikun appoġġati;

14. Jenfasizza li l-Istati Membri għandhom jiddedikaw aktar attenzjoni għall-problema tal-
faqar enerġetiku u li għandha ssir evalwazzjoni dwar sa liema punt is-sigurtà soċjali 
nazzjonali individwali jew is-sistemi tat-taxxa jqisu r-riskji marbuta mal-faqar enerġetiku;

15. Jirrimarka li l-konsumaturi huma l-partijiet ewlenin f’suq kompetittiv; jesprimi t-twemmin 
tiegħu li l-faċilitazzjoni ta' l-aċċess għall-informazzjoni hija waħda mill-aktar għodda 
importanti fil-qasam tal-ħarsien tal-konsumaturi, b'rigward speċjali għat-tqabbil tal-
prezzijiet u l-kundizzjonijiet għall-bidla fil-fornitur; iqis li t-trasparenza u l-previżjoni tal-
prezzijiet u t-tariffi ppubblikati għandhom jitjiebu permezz ta' l-użu ta' metodi ta' kalkolu 
komprensivi u faċilment aċċessibbli; jenfasizza li sabiex jiżdiedu l-kontribuzzjonijiet 
individwali biex jinkisbu l-għanijiet ta' l-istrateġija ta' l-enerġija ta' l-UE rigward l-
emissjonijiet tas-CO2 il-konsumaturi għandhom ikunu infurmati dwar it-taħlita tal-fjuwil 
li tifforma l-enerġija li jikkunsmaw;

16. Jenfasizza għalhekk il-ħtieġa li l-Artikolu 3(6) tad-Direttiva2003/54/KE jiġi implimentat 
fil-prattika. Skond dan il-paragrafu, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-konsumaturi 
jirċievu informazzjoni ta’ min jorbot fuqha dwar it-taħlita ta’ l-enerġija tal-fornitur u l-
impatt ambjentali ta’ l-elettriku prodott mit-taħlita ta’ l-enerġija tal-fornitur; 

17. Jistieden lill-Istati Membri biex jippromwovu miters intelliġenti, li jipprovdu lill-
konsumaturi b'perspettiva ċara dwar il-konsum reali ta' l-enerġija u għalhekk 
jikkontribwixxu għal effiċjenza ta' l-enerġija aħjar; Ifakkar fil-ħtiġijiet ta’ l-Artikolu 13 
tad-Direttiva 2006/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2006 dwar 
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l-effiċjenza ta' l-użu finali ta' l-enerġija u s-servizzi ta' l-enerġija1 rigward il-provvista ta’ 
miters intelliġenti; Jitlob b'mod urġenti lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jimplimentaw u jinfurzaw ir-rekwiżiti tad-Direttiva dwar il-miters u l-kontijiet, fl-
interessi ta’ l-informazzjoni għall-konsumatur kif ukoll ta’ l-enerġija;

18. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu żviluppati fatturi standard li jistgħu jintużaw mill-fornituri 
kollha, sabiex tiżdied it-trasparenza u l-kumparabilità tat-tagħrif, u l-ħtieġa li 
jissemmew id-drittijiet tal-konsumturi fuq is-siti elettroniċi tal-kumpaniji ta' l-elettriku 
u tal-gass u tar-regolaturi nazzjonali indipendenti;

19. Jenfasizza l-ħtieġa li l-Kummissjoni tiżviluppa kriterji ta’ kwalità b’koperazzjoni ma’ l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex jiġu applikati għas-servizzi marbuta mal-
konsumatur, fosthom ċentri ta' assistenza bit-telefown;

20. Jenfasizza l-ħtieġa li l-fornituri jkunu rikjesti li jinfurmaw lill-konsumaturi dwar il-
promulgazzjoni tal-Karta proposta;

                                               
1  ĠU L 114, 27.4.2006, p. 64.
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