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Emenda 20
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
  

Proposta għal ċaħda

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 
Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-
Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, il-
kumitat kompetenti, biex jipproponi li ma 
tintlaqgħax il-proposta tal-Kummissjon.i

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija proposta mill-Kummissjoni hija entità burokratika wisq u li se tiswa wisq flus. Il-
Kunsill Ewropew kien talab "mekkaniżmu indipendenti għall-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
nazzjonali".

Emeda 21
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
It-Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal regolament tal-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL li jistabbilixxi Aġenzija għall-
Kooperazzjoni tar-Regolaturi ta' l-Enerġija

Proposta għal regolament tal-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL li jistabbilixxi Aġenzija 
Ewropea tar-Regolaturi ta' l-Enerġija

(Din l-emenda tapplika għat-test kollu. 
Jekk tiġi adottata, għandu jsir it-tibdil 
korrispondenti.)

Or. es
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Emeda 22
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Fir-Rebbiegħa ta' l-2007, il-Kunsill 
Ewropew stieden lill-Kummissjoni biex 
tipproponi miżuri rigward l-istabbiliment 
ta' mekkaniżmu indipendenti għall-
kooperazzjoni tar-regolaturi nazzjonali. 

(4) Fir-Rebbiegħa ta' l-2007, il-Kunsill 
Ewropew stieden lill-Kummissjoni biex 
tipproponi miżuri rigward l-istabbiliment 
ta' mekkaniżmu indipendenti li permezz 
tiegħu l-entitajiet regolatorji nazzjonali 
jkunu jistgħu jikkooperaw bejniethom u 
jieħu deċiżjonijiet li jikkonċernaw 
kwistjonijiet transkonfinali maġġuri.

Or. es

Emeda 23
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-Istati Membri għandhom 
jikkooperaw mill-qrib u jegħlbu l-ostakli 
għall-kummerċ transkonfinali sabiex 
jintlaħqu l-għanijiet tal-Politika Ewropea 
ta’ l-Enerġija. Tali strument indipendenti 
li jimla l-vojt li jeżisti llum il-ġurnata 
għandu jwieġeb għall-għan doppju li l-
perspettiva Ewropea tkun integrata fl-
eżerċitar tal-kompetenzi ta’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u li jagħti sehem 
sabiex jiġu rispettati l-prinċipji 
Komunitarji ta’ trattament ugwali u 
kundizzjonijiet ġusti ta' l-aċċess għan-
netwerks Ewropej tad-distribuzzjoni tal-
gass u l-elettriku kif ukoll il-funzjonament 
tajjeb tas-suq intern. L-Aġenzija Ewropea 
tar-Regolaturi ta’ l-Enerġija għandha 
tiegħu l-forma ta' organizzazzjoni sabiex 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu 
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jistgħu jsaħħu l-kooperazzjoni ta’ 
bejniethom f’perspettiva Ewropea u 
jipparteċipaw, fuq bażijiet komuni, fit-
twettiq tal-funzjonijiet b’dimensjoni 
Ewropea.

Or. es

Emeda 24
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Abbażi tal-valutazzjoni ta' l-impatt 
rigward ir-riżorsi meħtieġa għal entità 
ċentrali, ġie konkluż li entità ċentrali 
indipendenti toffri aktar vantaġġi fit-tul 
minn għażliet oħra. Għaldaqstant, 
għandha titwaqqaf Aġenzija għall-
Kooperazzjoni tar-Regolaturi ta' l-
Enerġija, minn hawn 'il quddiem imsejħa
‘l-Aġenzija’.

(5) Abbażi tal-valutazzjoni ta' l-impatt 
rigward ir-riżorsi meħtieġa għal entità 
ċentrali, ġie konkluż li entità ċentrali 
indipendenti toffri aktar vantaġġi fit-tul 
minn għażliet oħra. Ġie magħżul il-
mudella ta’ "aġenzija" minn fost mudelli 
oħrajn, fosthom l-EGREG+. Il-mudelli li 
ġew eliminati għandhom jerġgħu jiġu 
kkunsidrati f’każ li l-aġenzija ma tagħtix 
ir-riżultati mixtieqa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni warrbet numru ta’ għażliet oħra, bħal EGREG+ jew struttura simili għas-
Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali. Jekk il-mudell ta’ aġenzija magħżul ma jagħtix ir-
riżultati mixtieqa, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-għażliet l-oħra u temenda r-
regolament skond dan.

Emeda 25
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Abbażi tal-valutazzjoni ta' l-impatt rigward 
ir-riżorsi meħtieġa għal entità ċentrali, ġie 

Abbażi tal-valutazzjoni ta' l-impatt rigward 
ir-riżorsi meħtieġa għal entità ċentrali, ġie 
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konkluż li entità ċentrali indipendenti toffri 
aktar vantaġġi fit-tul minn għażliet oħra. 
Għaldaqstant, għandha titwaqqaf Aġenzija
għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi ta' l-
Enerġija, minn hawn 'il quddiem imsejħa 
‘l-Aġenzija’.

konkluż li entità ċentrali indipendenti toffri 
aktar vantaġġi fit-tul minn għażliet oħra.
Għaldaqstant, għandu jitwaqqaf netwerk
għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi ta' l-
Enerġija, minn hawn 'il quddiem imsejjaħ 
‘in-Netwerk’.
(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat; jekk din l-
emenda tiġi adottata jridu jsiru 
aġġustamenti tekniċi fit-test kollu.)

Or. fr

Emeda 26
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Aġenzija għandha tiżgura li l-
funzjonijiet regolatorji li jsiru fil-livell 
nazzjonali mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali skond id-Direttiva 2003/54/KE 
u d-Direttiva 2003/55/KE ikunu 
kkoordinati sewwa, u fejn meħtieġ, li jiġu 
kkompletati fuq il-livell Komunitarju. Għal 
dan il-għan, jeħtieġ li jiġu garantiti l-
indipendenza ta' l-Aġenzija, il-kapaċitajiet 
tekniċi u regolatorji kif ukoll it-trasparenza 
u l-effiċjenza tagħha.

(6) L-Aġenzija għandha tiżgura li l-
funzjonijiet regolatorji li jsiru fil-livell 
nazzjonali mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali skond id-Direttiva 2003/54/KE 
u d-Direttiva 2003/55/KE ikunu 
kkoordinati sewwa, u fejn meħtieġ, li jiġu 
kkompletati fuq il-livell Komunitarju. Għal 
dan il-għan, jeħtieġ li jiġu garantiti l-
indipendenza ta' l-Aġenzija u tal-membri 
tagħha, il-kapaċitajiet tekniċi, is-setgħa 
regolatorja kif ukoll it-trasparenza, l-
iskrutinju demokratiku u l-effiċjenza 
tagħha.

Or. es

Emeda 27
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Aġenzija għandha tiżgura li l- (6) In-Netwerk għandu jiżgura li l-
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funzjonijiet regolatorji li jsiru fil-livell 
nazzjonali mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali skond id-Direttiva 2003/54/KE 
u d-Direttiva 2003/55/KE ikunu 
kkoordinati sewwa, u fejn meħtieġ, li jiġu 
kkompletati fuq il-livell Komunitarju. Għal 
dan il-għan, jeħtieġ li jiġu garantiti l-
indipendenza ta' l-Aġenzija, il-kapaċitajiet 
tekniċi u regolatorji kif ukoll it-
trasparenza u l-effiċjenza tagħha.

funzjonijiet regolatorji li jsiru fil-livell 
nazzjonali mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali skond id-Direttiva 2003/54/KE 
u d-Direttiva 2003/55/KE ikunu 
kkoordinati sewwa, u fejn meħtieġ, li jiġu 
kkompletati fuq il-livell Komunitarju.

Or. fr

Emeda 28
Dragoş Florin David

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Aġenzija għandha tiżgura li l-
funzjonijiet regolatorji li jsiru fil-livell 
nazzjonali mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali skond id-Direttiva 2003/54/KE 
u d-Direttiva 2003/55/KE ikunu 
kkoordinati sewwa, u fejn meħtieġ, li jiġu 
kkompletati fuq il-livell Komunitarju. Għal 
dan il-għan, jeħtieġ li jiġu garantiti l-
indipendenza ta' l-Aġenzija, il-kapaċitajiet 
tekniċi u regolatorji kif ukoll it-trasparenza 
u l-effiċjenza tagħha.

(6) L-Aġenzija għandha tiżgura li l-
funzjonijiet regolatorji li jsiru fil-livell 
nazzjonali mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali skond id-Direttiva 2003/54/KE 
u d-Direttiva 2003/55/KE ikunu 
kkoordinati sewwa, u fejn meħtieġ, li jiġu 
kkompletati fuq il-livell Komunitarju. Għal 
dan il-għan, jeħtieġ li jiġu garantiti l-
indipendenza ta' l-Aġenzija vis-à-vis il-
konsumaturi, il-kapaċitajiet tekniċi u 
regolatorji kif ukoll it-trasparenza u l-
effiċjenza tagħha.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba biex tiddefinixxi l-indipendenza ta' l-Aġenzija: indipendenza vis à 
vis l-operaturi u li bejniethom hi għandha tarbitra u responsabilità demokratika rigward il-
liġi ta' l-Unjoni u ta' l-entitajiet leġiżlattivi tagħha.
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Emeda 29
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-Aġenzija għandha tissorvelja l-
kooperazzjoni bejn l-operaturi tas-sistema 
ta' trażmissjoni fis-settur tal-gass u ta' l-
elettriku kif ukoll fl-eżekuzzjoni tal-
kompiti tan-Netwerk Ewropew għall-
Operaturi tas-Sistema ta' Trażmissjoni ta' 
l-Elettriku u n-Netwerk Ewropew għall-
Operaturi tas-Sistema ta' Trażmissjoni 
tal-Gass. L-involviment ta' l-Aġenzija 
huwa essenzjali biex jiżgura li l-
kooperazzjoni ta' l-operaturi tas-sistema 
ta' trażmissjoni tipproċedi b'mod effiċjenti 
u trasparenti, għall-ġid tas-suq intern.

(7) In-Netwerk għandu jorganizza l-
kooperazzjoni bejn l-operaturi nazzjonali 
tas-sistema ta' trażmissjoni fis-settur tal-
gass u ta' l-elettriku.

Or. fr

Emeda 30
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Huwa xieraq li jiġi pprovdut qafas 
li fih l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jkunu jistgħu jikkooperaw. Dan il-qafas 
għandu jiffaċilita l-applikazzjoni uniformi 
tal-leġiżlazzjoni dwar is-suq intern ta' l-
elettriku u tal-gass madwar il-Komunità 
kollha. Fir-rigward tas-sitwazzjonijiet li 
jikkonċernaw aktar minn Stat Membru 
wieħed, l-Aġenzija għandha tingħata s-
setgħa li tadotta deċiżjonijiet individwali. 
Din is-setgħa għandha tkopri r-reġim 
regolatorju għall-infrastruttura li tqabbad 
talanqas żewġ Stati Membri, eżenzjonijiet 
mir-regoli tas-suq intern għall-
interkonnetturi ġodda ta' l-elettriku u 

tħassret
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għall-infrastrutturi ġodda tal-gass li 
jinsabu f'aktar minn Stat Membru 
wieħed.

Or. fr

Emeda 31
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Huwa xieraq li jiġi pprovdut qafas 
li fih l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jkunu jistgħu jikkooperaw. Dan il-qafas 
għandu jiffaċilita l-applikazzjoni uniformi 
tal-leġiżlazzjoni dwar is-suq intern ta' l-
elettriku u tal-gass madwar il-Komunità 
kollha. Fir-rigward tas-sitwazzjonijiet li 
jikkonċernaw aktar minn Stat Membru 
wieħed, l-Aġenzija għandha tingħata s-
setgħa li tadotta deċiżjonijiet individwali. 
Din is-setgħa għandha tkopri r-reġim 
regolatorju għall-infrastruttura li tqabbad 
talanqas żewġ Stati Membri, eżenzjonijiet 
mir-regoli tas-suq intern għall-
interkonnetturi ġodda ta' l-elettriku u għall-
infrastrutturi ġodda tal-gass li jinsabu 
f'aktar minn Stat Membru wieħed.

(8) Huwa xieraq li jiġi pprovdut qafas
integrat li fih l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jkunu jistgħu jipparteċipaw u
jikkooperaw. Dan il-qafas għandu 
jiffaċilita l-applikazzjoni uniformi tal-
leġiżlazzjoni dwar is-suq intern ta' l-
elettriku u tal-gass madwar il-Komunità 
kollha. Fir-rigward tas-sitwazzjonijiet li 
jikkonċernaw aktar minn Stat Membru 
wieħed, l-Aġenzija għandha tingħata s-
setgħa li tadotta deċiżjonijiet individwali. 
Din is-setgħa għandha tkopri r-reġim 
regolatorju għall-infrastruttura li tqabbad 
talanqas żewġ Stati Membri, eżenzjonijiet 
mir-regoli tas-suq intern għall-
interkonnetturi ġodda ta' l-elettriku u għall-
infrastrutturi ġodda tal-gass li jinsabu 
f'aktar minn Stat Membru wieħed.

Or. es

Emeda 32
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Peress li l-Aġenzija għandha s-
superviżjoni ta' l-awtoritajiet regolatorji 

tħassret
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nazzjonali, għandu jkollha rwol ta' 
konsulenza lejn il-Kummissjoni fir-
rigward tal-kwistjonijiet tar-
regolamentazzjoni tas-suq. Għandu jkun 
meħtieġ ukoll li tinforma lill-Kummissjoni 
meta ssib li l-kooperazzjoni bejn l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni ma 
tipproduċix ir-riżultati meħtieġa jew meta 
awtorità regolatorja nazzjonali li d-
deċiżjoni tagħha tmur kontra l-linji gwida 
ma tkunx trid tikkonforma ma' l-opinjoni 
ta' l-Aġenzija.

Or. fr

Emeda 33
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Peress li l-Aġenzija għandha s-
superviżjoni ta' l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali, għandu jkollha rwol ta' 
konsulenza lejn il-Kummissjoni fir-rigward 
tal-kwistjonijiet tar-regolamentazzjoni tas-
suq. Għandu jkun meħtieġ ukoll li tinforma 
lill-Kummissjoni meta ssib li l-
kooperazzjoni bejn l-operaturi tas-sistema 
ta' trażmissjoni ma tipproduċix ir-riżultati 
meħtieġa jew meta awtorità regolatorja 
nazzjonali li d-deċiżjoni tagħha tmur 
kontra l-linji gwida ma tkunx trid 
tikkonforma ma' l-opinjoni ta' l-Aġenzija.

(9) Peress li l-Aġenzija għandha 
tagħrif li jasal għandha mingħand l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali u minn 
sorsi oħrajn, għandu jkollha rwol ta' 
konsulenza mal-Kummissjoni, l-
istituzzjonijiet Komunitarji l-oħrajn u l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali ta' 
talanqas żewġ Stati Membri fir-rigward 
tal-kwistjonijiet tar-regolamentazzjoni tas-
suq. Għandu jkun meħtieġ ukoll li tinforma 
lill-Kummissjoni meta ssib li l-
kooperazzjoni bejn l-operaturi tas-sistema 
ta' trażmissjoni ma tipproduċix ir-riżultati 
meħtieġa jew meta awtorità regolatorja 
nazzjonali li d-deċiżjoni tagħha tmur 
kontra l-linji gwida ma tkunx trid 
tikkonforma ma' l-opinjoni ta' l-Aġenzija.

Or. es
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Emeda 34
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Aġenzija għandha tkun tista' 
toħroġ linji gwida mhux vinkolanti biex 
tgħin lill-awtoritajiet regolatorji u l-atturi 
fis-suq jaqsmu bejniethom prassi tajba.

tħassret

Or. fr

Emeda 35
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Aġenzija għandha tkun tista' 
toħroġ linji gwida mhux vinkolanti biex 
tgħin lill-awtoritajiet regolatorji u l-atturi 
fis-suq jaqsmu bejniethom prassi tajba.

(10) L-Aġenzija għandha tkun tista' 
tfassal manwali ta’ prassi tajba u toħroġ 
linji gwida biex tgħin lill-awtoritajiet 
regolatorji, l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni u l-atturi fis-suq jaqsmu 
bejniethom prassi tajba u jkollhom linji 
gwida biex jgħinuhom jikkonformaw mal-
prinċipji Komunitarji fil-kuntest tal-
Politika Ewropea ta’ l-Enerġija.

Or. es

Emeda 36
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-Aġenzija għandha tkun tista' 
toħroġ linji gwida mhux vinkolanti biex 
tgħin lill-awtoritajiet regolatorji u l-atturi 

(10) L-Aġenzija għandha tkun tista' 
toħroġ linji gwida vinkolanti biex tgħin 
lill-awtoritajiet regolatorji u l-atturi fis-suq 
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fis-suq jaqsmu bejniethom prassi tajba. jaqsmu bejniethom prassi tajba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandu jkollha s-setgħa meħtieġa biex twettaq ir-rwol tagħha, jiġifieri li tiżgura li 
s-suq intern jiffunzjona kif suppost.

Emeda 37
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-istruttura ta' l-Aġenzija 
għandha tiġi adattata sabiex tilqa' l-
ħtiġijiet speċifiċi tar-regolamentazzjoni ta' 
l-enerġija. B'mod partikolari, ir-rwol 
speċifiku ta' l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u l-indipendenza tagħhom 
jeħtieġ li jitqies bis-sħiħ.

tħassret

Or. fr

Emeda 38
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni 
għandu jkollu s-setgħat meħtieġa biex 
jistipula l-baġit, jivverifika l-
implimentazzjoni tiegħu, ifassal regoli 
interni, jadotta regolamenti finanzjarji u 
jaħtar id-Direttur.

(12) Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni tan-
Netwerk għandu jkollu s-setgħat meħtieġa 
biex jistipula l-baġit, jivverifika l-
implimentazzjoni tiegħu, ifassal regoli 
interni, jadotta regolamenti finanzjarji u 
jaħtar id-Direttur.

Or. fr
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Emeda 39
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-Aġenzija għandu jkollha s-
setgħat meħtieġa biex twettaq il-
funzjonijiet regolatorji b'mod effiċjenti u 
fuq kollox indipendenti. L-indipendenza ta' 
l-awtoritajiet regolatorji mhux biss huwa 
prinċipju ewlieni ta' governanza tajba iżda 
wkoll kundizzjoni fundamentali biex tiġi
żgurata l-fiduċja fis-suq. Jekk dan jiġi 
rifless fuq il-livell nazzjonali, il-Bord tar-
Regolaturi għalhekk għandu jaġixxi 
indipendentement minn kull interess tas-
suq u ma għandu jfittex jew jieħu
struzzjonijiet minn l-ebda gvern jew entità 
oħra pubblika jew privata.

(13) L-Aġenzija għandu jkollha s-
setgħat meħtieġa biex twettaq il-
funzjonijiet regolatorji b'mod effiċjenti, 
trasparenti, leġittimu u fuq kollox 
indipendenti. L-indipendenza ta' l-
awtoritajiet Regolatorji huwa prinċipju 
ewlieni ta' governanza tajba u kundizzjoni 
fundamentali biex tiġi żgurata l-fiduċja fis-
suq. Jekk dan jiġi rifless fuq il-livell 
nazzjonali u Komunitarju, il-Bord tar-
Regolaturi u l-membri tiegħu għalhekk
għandhom jaġixxu indipendentement 
minn kull interess tas-suq jew kunflitt ta’ 
interess u ma għandhom jfittxu jew 
jaċċettaw struzzjonijiet jew 
rakkomandazzjonijiet minn l-ebda gvern 
jew entità oħra pubblika jew privata.

Or. es

Emeda 40
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-Aġenzija għandu jkollha s-
setgħat meħtieġa biex twettaq il-
funzjonijiet regolatorji b'mod effiċjenti u 
fuq kollox indipendenti. L-indipendenza ta' 
l-awtoritajiet Regolatorji mhux biss huwa 
prinċipju ewlieni ta' governanza tajba iżda
wkoll kundizzjoni fundamentali biex tiġi 
żgurata l-fiduċja fis-suq. Jekk dan jiġi 
rifless fuq il-livell nazzjonali, il-Bord tar-
Regolaturi għandu jaġixxi 
indipendentement minn kull interess tas-

(13) In-Netwerk għandu jkollu s-setgħat 
meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet 
regolatorji b'mod effiċjenti u fuq kollox 
indipendenti. L-indipendenza ta' l-
awtoritajiet Regolatorji mhux biss huwa 
prinċipju ewlieni ta' governanza tajba iżda 
wkoll kundizzjoni fundamentali biex tiġi 
żgurata l-fiduċja fis-suq. Jekk dan jiġi 
rifless fuq il-livell nazzjonali, in-Netwerk
tar-Regolaturi għandu jaġixxi 
indipendentement minn kull interess tas-
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suq u ma għandu jfittex jew jieħu 
struzzjonijiet minn l-ebda gvern jew entità 
oħra pubblika jew privata.

suq u ma għandu jfittex jew jieħu 
struzzjonijiet minn l-ebda gvern jew entità 
oħra pubblika jew privata.

Or. fr

Emeda 41
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Fejn l-Aġenzija jkollha s-setgħa 
biex tieħu deċiżjonijiet, għal finijiet ta' 
ekonomija ta' proċess, il-partijiet 
interessati għandhom jingħataw id-dritt 
ta' appell lil Bord ta' l-Appell, li għandu 
jkun parti mill-Aġenzija, iżda li jkun 
indipendenti kemm mill-istruttura 
amministrattiva kif ukoll minn dik 
regolatorja.

tħassret

Or. fr

Emeda 42
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Fejn l-Aġenzija jkollha s-setgħa 
biex tieħu deċiżjonijiet, għal finijiet ta' 
ekonomija ta' proċess, il-partijiet interessati 
għandhom jingħataw id-dritt ta' appell lil 
Bord ta' l-Appell, li għandu jkun parti mill-
Aġenzija, iżda li jkun indipendenti kemm 
mill-istruttura amministrattiva kif ukoll 
minn dik regolatorja.

(14) Fejn l-Aġenzija jkollha s-setgħa 
biex tieħu deċiżjonijiet, għal finijiet ta' 
ekonomija ta' proċess, il-partijiet interessati 
għandhom jingħataw id-dritt ta' appell lil 
Bord ta' l-Appell, li għandu jkun parti mill-
Aġenzija, iżda li jkun indipendenti kemm 
mill-istruttura amministrattiva kif ukoll 
minn dik regolatorja. Id-deċiżjonijiet finali 
għandhom ikunu jistgħu jiġu kkontestati 
quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Komunitajiet Ewropej.
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Emeda 43
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Aġenzija għandha tapplika r-
regoli ġenerali rigward l-aċċess pubbliku 
għad-dokumenti miżmumin mill-entitajiet 
Komunitarji. Il-Bord ta' l-
Amministrazzjoni għandu jistipula l-miżuri 
prattiċi biex titħares id-dejta 
kummerċjalment sensittiva u d-dejta
personali.

(17) L-Aġenzija għandha tapplika r-
regoli ġenerali rigward l-aċċess pubbliku 
għad-dokumenti miżmumin mill-entitajiet 
Komunitarji. Il-Bord ta' l-
Amministrazzjoni għandu japprova l-
protokolli u jistipula l-miżuri prattiċi biex 
titħares id-dejta kummerċjalment sensittiva 
u d-dejta personali.

Or. es

Emeda 44
Dragoş Florin David

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Il-parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi fil-
ħidma ta' l-Aġenzija għandu jkun possibbli 
skond il-ftehimiet xierqa li għandhom jiġu 
konklużi mal-Komunità.

(18) Il-parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi fil-
ħidma ta' l-Aġenzija għandu jkun possibbli 
skond il-ftehimiet xierqa li għandhom jiġu 
konklużi mal-Komunità skond id-
dispożizzjonijiet tat-Trattat;

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Il-ftehimiet ma’ pajjiżi terzi għandhom ikunu approvati mill-Parlament Ewropew, skond id-
dispożizzjonijiet tat-Trattat.
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Emeda 45
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Peress li l-għanijiet ta' l-azzjoni 
proposta, għall-ksib tal-kooperazzjoni ta' l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali fuq livell 
Komunitarju, ma jistgħux jinkisbu b'mod 
sħiħ mill-Istati Membri u għalhekk, jistgħu 
jinkisbu aħjar fuq livell Komunitarju, il-
Komunità tista' tadotta miżuri, skond il-
prinċipju tas-sussidjarjetà kif deskritt fl-
Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta' 
proporzjonalità, stabbilit f'dak l-Artikolu, 
dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn 
dak li huwa neċessarju sabiex jintlaħqu 
dawn l-objettivi.

(19) Peress li l-għanijiet ta' l-azzjoni 
proposta, għall-ksib tal-parteċipazzjoni u l-
kooperazzjoni ta' l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali fuq livell Komunitarju, ma 
jistgħux jinkisbu b'mod sħiħ mill-Istati 
Membri u għalhekk, jistgħu jinkisbu aħjar 
fuq livell Komunitarju, il-Komunità tista' 
tadotta miżuri, skond il-prinċipju tas-
sussidjarjetà kif deskritt fl-Artikolu 5 tat-
Trattat. Skond il-prinċipju ta' 
proporzjonalità, stabbilit f'dak l-Artikolu, 
dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn 
dak li huwa neċessarju sabiex jintlaħqu 
dawn l-objettivi.

Or. es

Emeda 46
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – it-titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stabbiliment Stabbiliment ta’ Netwerk tar-Regolaturi 
ta’ l-Enerġija.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kompiti li l-Kummissjoni trid tagħti lil Aġenzija jistgħu jitwettqu aħjar min-Netwerk tar-
Regolaturi ta’ l-Enerġija, fuq l-eżempju ta’ l-attivitajiet tal-Kumitat Ewropew tar-Regolaturi 
tas-Swieq Finanzjarji.
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Emeda 47
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-
Regolaturi ta' l-Enerġija, minn issa ’l 
quddiem imsejħa ‘l-Aġenzija’ qed tiġi 
stabbilita bil-għan li tikkomplementa, fuq 
livell Komunitarju, il-kompiti regolatorji li 
jsiru fil-livell nazzjonali mill-awtoritajiet 
regolatorji msemmija fl-Artikolu 22a tad-
Direttiva 2003/54/KE u fl-Artikolu 24a 
tad-Direttiva 2003/55/KE, kif ukoll, fejn 
meħtieġ, biex tikkoordina l-azzjoni 
bejniethom.

Netwerk għall-Kooperazzjoni tar-
Regolaturi ta' l-Enerġija, minn issa ’l 
quddiem imsejjaħ ‘in-Netwerk’ qed jiġi 
stabbilit mill-Kummissjoni, bil-kunsens 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kompiti li l-Kummissjoni trid tagħti lil Aġenzija jistgħu jitwettqu aħjar min-Netwerk tar-
Regolaturi ta’ l-Enerġija, fuq l-eżempju ta’ l-attivitajiet tal-Kumitat Ewropew tar-Regolaturi 
tas-Swieq Finanzjarji.

Emeda 48
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-
Regolaturi ta' l-Enerġija, minn issa ’l
quddiem imsejħa ‘l-Aġenzija’ qed tiġi 
stabbilita bil-għan li tikkomplementa, fuq 
livell Komunitarju, il-kompiti regolatorji li 
jsiru fil-livell nazzjonali mill-awtoritajiet 
regolatorji msemmija fl-Artikolu 22a tad-
Direttiva 2003/54/KE u fl-Artikolu 24a 
tad-Direttiva 2003/55/KE, kif ukoll, fejn 
meħtieġ, biex tikkoordina l-azzjoni 

Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-
Regolaturi ta' l-Enerġija, minn issa ’l
quddiem imsejħa ‘l-Aġenzija’ qed tiġi 
stabbilita bil-għan li tikkomplementa, fuq 
livell Komunitarju - meta talanqas hemm 
żewġ Stati Membri konċernati - il-kompiti 
regolatorji li jsiru fil-livell nazzjonali mill-
awtoritajiet regolatorji msemmija fl-
Artikolu 22a tad-Direttiva 2003/54/KE u 
fl-Artikolu 24a tad-Direttiva 2003/55/KE, 
kif ukoll, fejn meħtieġ, biex tikkoordina l-
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bejniethom. azzjoni bejniethom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tispeċifika li l-Aġenzija hija mistennija tinterveni f’każ li r-regolamentazzjoni 
tkun insuffiċjenti minħabba n-natura transkonfinali ta’ l-azzjoni.

Emeda 49
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2 tħassar
Status legali u sede

1. L-Aġenzija għandha tkun entità 
Komunitarja b'personalità ġuridika.
2. F'kull wieħed mill-Istati Membri, l-
Aġenzija għandu jkollha l-kapaċità 
ġuridika l-aktar wiesgħa li tista' tingħata 
lil persuni ġuridiċi li jaqgħu taħt il-liġijiet 
nazzjonali tagħhom. Tista', b'mod 
partikolari, takkwista u tiddisponi minn 
proprjetà mobbli jew immobbli u 
tipparteċipa fi proċeduri legali.
3. L-Aġenzija għandha tkun 
rappreżentata mid-Direttur tagħha.
4. Is-sede ta' l-Aġenzija għandha tinsab fi 
[post]. Sakemm jitlestew il-kwartieri 
tagħha, għandha tkun ospitata fil-
kwartieri tal-Kummissjoni.

Or. fr
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Emeda 50
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F'kull wieħed mill-Istati Membri, l-
Aġenzija għandu jkollha l-kapaċità 
ġuridika l-aktar wiesgħa li tista' tingħata lil 
persuni ġuridiċi li jaqgħu taħt il-liġijiet 
nazzjonali tagħhom. Tista', b'mod 
partikolari, takkwista u tiddisponi minn 
proprjetà mobbli u immobbli u
tipparteċipa fi proċeduri legali.

2. F'kull wieħed mill-Istati Membri, l-
Aġenzija għandu jkollha l-kapaċità 
ġuridika l-aktar wiesgħa li tista' tingħata lil 
persuni ġuridiċi li jaqgħu taħt il-liġijiet 
nazzjonali tagħhom. Tista' tipparteċipa fi 
proċeduri legali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija m’għandhiex takkwista proprjetà.

Emeda 51
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Is-sede ta' l-Aġenzija għandha 
tinsab fi [post]. Sakemm jitlestew il-
kwartieri tagħha, għandha tkun ospitata fil-
kwartieri tal-Kummissjoni.

4. Is-sede ta' l-Aġenzija għandha 
tinsab f'Potsdam. Sakemm jitlestew il-
kwartieri tagħha, għandha tkun ospitata fil-
kwartieri tal-Kummissjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Potsdam, li jinsab fil-Länder ta' Brandebourg, huwa ċentru tal-produzzjoni ta’ l-enerġija u 
jista’ jiġi aċċessat b’mod faċli mill-membri ta’ l-Aġenzija, huwa s-sede ideali għall-Aġenzija.
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Emeda 52
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3 tħassar
Kompożizzjoni

L-Aġenzija għandha tikkomprendi:
(a) Bord ta' l-Amministrazzjoni, li 
għandu jeżerċita r-responsabbiltajiet 
stabbiliti fl-Artikolu 10;
(b) Bord ta' Regolaturi, li għandu 
jeżerċita r-responsabbiltajiet stabbiliti fl-
Artikolu 12;
(c) Direttur, li għandu jeżerċita r-
responsabbiltajiet stabbiliti fl-Artikolu 14;
(d) Bord ta' l-Appell, li għandu 
jeżerċita r-responsabbiltajiet stabbiliti fl-
Artikolu 16;

Or. fr

Emeda 53
Jorgo Chatzimarkakis, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tip ta' azzjonijiet ta' l-Aġenzija Il-kompiti ta’ l-Aġenzija
L-Aġenzija tista': L-Aġenzija għandha:
(a) toħroġ opinjonijiet indirizzati lil 
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni;

(a) toħroġ opinjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet indirizzati lil 
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni fir-
rigward ta’ kwistjonijiet relatati mal-
funzjonament tajjeb tas-suq intern;

(b) toħroġ opinjonijiet indirizzati lill-
awtoritajiet regolatorji;

(b) toħroġ opinjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-
awtoritajiet regolatorji fir-rigward ta’ 
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kwistjonijiet relatati mal-funzjonament 
tajjeb tas-suq intern;

(c) toħroġ opinjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-
Kummissjoni; u

(c) toħroġ opinjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-
Kummissjoni; u

(d) tieħu d-deċiżjonijiet individwali 
f'każijiet speċifiċi kif jissemma fl-
Artikoli 7 u 8.

(d) tieħu d-deċiżjonijiet individwali 
f'każijiet speċifiċi kif jissemma fl-
Artikoli 6, 7 u 8.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tagħtix lill-Aġenzija s-setgħat meħtieġa biex twettaq ir-rwol 
tagħha, jiġifieri biex teżegwixxi l-kooperazzjoni bejn ir-regolaturi nazzjonali, tieħu ħsieb l-
kwistjonijiet transkonfinali u tikkontribwixxi b’mod ġenerali għall-funzjonament tajjeb tas-
suq intern.

Emeda 54
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) toħroġ opinjonijiet indirizzati lil 
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni;

(a) (Ma tikkonċernax il-verżjoni 
Franċiża);

Or. de

Ġustifikazzjoni

(Ma tikkonċernax il-verżjoni Franċiża);

Emeda 55
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt (c) a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) a tfassal manwali ta’ prassi tajba u 
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tadotta linji gwida, skond id-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 6 u 7;

Or. es

Emeda 56
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tieħu d-deċiżjonijiet individwali 
f'każijiet speċifiċi kif jissemma fl-
Artikoli 7 u 8.

(d) tieħu d-deċiżjonijiet individwali 
f'każijiet speċifiċi kif jissemma fl-
Artikoli 6, 7 u 8.

Or. es

Emeda 57
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija tista', fuq talba tal-
Kummissjoni jew fuq l-inizjattiva tagħha 
stess, tipprovdi opinjoni lill-Kummissjoni 
dwar il-kwistjonijiet kollha relatati għall-
iskop li ġiet stabbilita għalih. 

L-Aġenzija tista', fuq talba tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill jew tal-Kummissjoni 
jew fuq l-inizjattiva tagħha stess, tipprovdi 
opinjoni lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni dwar il-
kwistjonijiet kollha relatati għall-iskop li 
ġiet stabbilita għalih. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tissaħħaħ il-kooperazzjoni ta’ l-Aġenzija mal-Parlament Ewropew.
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Emeda 58
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija tista', fuq talba tal-
Kummissjoni jew fuq l-inizjattiva tagħha 
stess, tipprovdi opinjoni lill-Kummissjoni 
dwar il-kwistjonijiet kollha relatati għall-
iskop li ġiet stabbilita għalih. 

In-Netwerk jista’ jipprovdi opinjoni lill-
Kummissjoni dwar il-kwistjonijiet kollha 
relatati għall-iskop li ġie stabbilit għalih.

Or. fr

Emeda 59
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a L-Aġenzija għandha żżomm djalogu 
miftuħ, trasparenti u regolari ma’ l-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-
interessi eżistenti fis-settur u tikkonsulta 
mal-partijiet interessati qabel tadotta 
kwalunkwe att li jikkonċernahom.

Or. es

Emeda 60
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 tħassar
Kompiti fir-rigward tal-kooperazzjoni ta' 
l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni

1. L-Aġenzija għandha tagħti 
opinjoni lill-Kummissjoni dwar l-abbozz 
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ta' statuti, il-lista ta' membri u l-abbozz 
tar-regoli ta' proċedura tan-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni ta' l-Elettriku skond l-
Artikolu 2b(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1228/2003 u dwar in-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass skond l-Artikolu 
2b(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1775/2005.
2. L-Aġenzija għandha tissorvelja t-
twettiq tal-kompiti tan-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni ta' l-Elettriku kif provdut fl-
Artikolu 2d tar-Regolament (KE) 
Nru 1228/2003 kif ukoll tan-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass kif provdut fl-
Artikolu 2d tar-Regolament (KE) 
Nru 1775/2005.
3. L-Aġenzija tista' tagħti opinjoni 
lin-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku kif 
imsemmi fl-Artikoli 2d(2) tar-Regolament 
(KE) Nru 1228/2003 u lin-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass kif imsemmi fl-
Artikolu 2d(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1775/2005 dwar il-kodiċijiet tekniċi 
jew tas-suq, dwar l-abbozz tal-programm 
ta' ħidma annwali u l-abbozz tal-pjan ta' 
investiment fuq firxa ta’ 10 snin.
4. L-Aġenzija għandha tipprovdi 
opinjoni ġġustifikata lill-Kummissjoni 
jekk tqis li l-abbozz tal-programm ta' 
ħidma annwali, l-abbozz tal-pjan ta' 
investiment mifrux fuq 10 snin mogħtija 
lilha skond l-Artikoli 2d(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1228/2003 u l-
Artikoli 2d(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1775/2005 ma jiżgurawx in-
nondiskriminazzjoni, il-kompetizzjoni 
effettiva u l-funzjonament effiċjenti tas-
suq.
5. L-Aġenzija għandha tipprovdi 
opinjoni ġġustifikata lill-Kummissjoni, 
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skond l-Artikolu 2e(2) tar-Regolament 
(KE) Nru 1228/2003 u l-Artikolu 2e(2) 
tar-Regolament (KE) Nru 1775/2003 fejn 
tqis li kodiċi tekniku jew tas-suq ma 
jiżgurax in-nondiskriminazzjoni, il-
kompetizzjoni effettiva u l-funzjonament 
tajjeb tas-suq, fejn kodiċi tekniku jew tas-
suq ma ġiex adottat f'perjodu ta' żmien 
raġonevoli jew fejn l-operaturi tas-sistema 
ta' trażmissjoni jonqsu milli jimplimentaw 
kodiċi tekniku jew tas-suq.
6. L-Aġenzija għandha tissorvelja l-
kooperazzjoni reġjonali ta' l-operaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni msemmija fl-
Artikolu 2h tar-Regolament (KE) 
Nru 1228/2003 u fl-Artikolu 2h tar-
Regolament (KE) Nru 1775/2005.

Or. fr

Emeda 61
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Aġenzija tista' tagħti opinjoni 
lin-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku kif 
imsemmi fl-Artikolu 2d(2) tar-Regolament 
(KE) Nru 1228/2003 u lin-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass kif imsemmi fl-
Artikolu 2d(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1775/2005 dwar il-kodiċijiet tekniċi 
jew tas-suq, dwar l-abbozz tal-programm 
ta' ħidma annwali u l-abbozz tal-pjan ta' 
investiment fuq firxa ta’ 10 snin.

3. L-Aġenzija għandha tapprova l-
kodiċijiet u r-regoli (inkluż il-pjan ta' 
investiment fuq firxa ta’ 10 snin bl-ostakli 
għall-iżvilupp tan-netwerk transkonfinali 
kkawżati bi proċeduri ta’ awtorizzazzjoni 
jew prattiki li ma jaqblux) sabiex tiżgura 
n-nondiskriminazzjoni, il-kompetizzjoni 
effettiva u l-funzjonament effiċjenti u 
sigur tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda hu li tagħmel xi kjarifiki u żżid xi tagħrif bi qbil mat-tibdil magħmul 
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fir-Regolament dwar is-suq tal-gass.

Emeda 62
Ján Hudacký

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Aġenzija tista' tagħti opinjoni 
lin-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku kif 
imsemmi fl-Artikolu 2d(2) tar-Regolament 
(KE) Nru 1228/2003 u lin-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass kif imsemmi fl-
Artikolu 2d(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1775/2005 dwar il-kodiċijiet tekniċi 
jew tas-suq, dwar l-abbozz tal-programm 
ta' ħidma annwali u l-abbozz tal-pjan ta' 
investiment fuq firxa ta’ 10 snin.

3. L-Aġenzija għandha tapprova l-
kodiċijiet u r-regoli (inkluż il-pjan ta' 
investiment fuq firxa ta’ 10 snin) sabiex 
tiżgura n-nondiskriminazzjoni, il-
kompetizzjoni effettiva u l-funzjonament 
effiċjenti u sigur tas-suq intern.

Or. en

Emeda 63
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Aġenzija tista' tagħti opinjoni 
lin-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku kif 
imsemmi fl-Artikolu 2d(2) tar-Regolament 
(KE) Nru 1228/2003 u tan-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass kif imsemmi fl-
Artikolu 2d(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1775/2005 dwar il-kodiċijiet tekniċi 
jew tas-suq, dwar l-abbozz tal-programm 
ta' ħidma annwali u l-abbozz tal-pjan ta' 
investiment fuq firxa ta’ 10 snin.

3. Wara li tikkonsulta mal-partijiet 
interessati konċernati, l-Aġenzija 
għandha tħejji linji gwida strateġiċi għan-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku kif 
imsemmi fl-Artikolu 2d(2) tar-Regolament 
(KE) Nru 1228/2003 u għan-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass kif imsemmi fl-
Artikolu 2d(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1775/2005 dwar il-kodiċijiet tekniċi u
tas-suq, u l-abbozz tal-pjan ta' investiment 
fuq firxa ta’ 10 snin sabiex tiżgura n-
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nondiskriminazzjoni, il-kompetizzjoni 
effettiva u l-funzjonament effiċjenti u 
sigur tas-suq intern.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm l-NEOST huma inkarigati mit-tfassil tal-kodiċi u l-pjani ta’ investiment fuq firxa 
ta’ 10 snin, l-Aġenzija għandha tkun f’pożizzjoni li tkun tista’ tagħti gwida sabiex tiżgura l-
funzjonament tajjeb tas-suq intern.

Emeda 64
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-Aġenzija għandha, fuq l-
inizjattiva tagħha stess jew fuq talba tal-
Kummissjoni, tirrikkmanda lill-
Kummissjoni tħejji linji gwida strateġiċi 
għan-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni li fuqhom 
għandhom jitfasslu kodiċijiet u regoli 
(inklużi kodiċijiet tekniċi, għodod komuni 
għat-tħaddim tan-netwerk u pjanijiet tar-
riċerka, pjan ta' investiment fuq firxa ta’ 
10 snin, li jinkludi kull tliet snin, 
perspettivi għall-adegwatezza tal-
ġenerazzjoni, u programm ta' ħidma 
annwali) kif imsemmi fl-Artikolu 2c(1)(a) 
u (c) tar-Regolament (KE) Nru 1228/2003 
u fl-Artikolu 2c(1) (a) u (c) tar-
Regolament (KE) Nru 1775/2005, inkluża, 
fejn jixraq, l-adozzjoni ta’ linji gwida 
mandatorji. L-Aġenzija għandha, fuq l-
inizjattiva tagħha stess jew fuq talba tal-
Kummissjoni, tirrikkmanda lill-
Kummissjoni tħejji kodiċijiet tas-suq, 
inkluża l-adozzjoni ta’ linji gwida 
mandatorji.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Żieda.

Emeda 65
Ján Hudacký

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-Aġenzija għandha, fuq l-
inizjattiva tagħha stess jew fuq talba tal-
Kummissjoni, tirrikkmanda lill-
Kummissjoni tħejji linji gwida strateġiċi 
għan-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni li fuqhom 
għandhom jitfasslu kodiċijiet u regoli 
(inklużi kodiċijiet tekniċi, għodod komuni 
għat-tħaddim tan-netwerk u pjanijiet tar-
riċerka, pjan ta' investiment fuq firxa ta’ 
10 snin, li jinkludi kull sentejn, perspettivi 
għall-adegwatezza tal-ġenerazzjoni, u 
programm ta' ħidma annwali) kif 
imsemmi fl-Artikolu 2c(1)(a) u (c) tar-
Regolament (KE) Nru 1228/2003 u fl-
Artikolu 2c(1) (a) u (c) tar-Regolament 
(KE) Nru 1775/2005, inkluża, fejn jixraq, 
l-adozzjoni ta’ linji gwida mandatorji. L-
Aġenzija għandha, fuq l-inizjattiva tagħha 
stess jew fuq talba tal-Kummissjoni, 
tirrikkmanda lill-Kummissjoni tħejji 
kodiċijiet tas-suq, inkluża l-adozzjoni ta’ 
linji gwida mandatorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-qasam ta’ applikazzjoni u l-preċiżjoni tal-kodiċijiet u r-regoli proposti – kemm jekk 
japplikaw għall-infrastrutturi tat-trażmissjoni kollha jew għall-interazzjoni bejn in-netwerks 
nazzjonali tat-trażmissjoni eżistenti – għandhom jiġu definiti ex ante. L-ewwelnett, l-Aġenzija 
għandha tagħti parir lill-Kummissjoni, fuq l-inizjattiva tagħha stess jew fuq talba, dwar il-
qasam ta’ applikazzjoni u l-preċiżjoni ta’ kodiċi jew regola fl-oqsma speċifikati fl-Artikolu 
2c(3) tar-Regolament dwar l-elettriku u l-gass. Bl-istess mod, l-għanijiet primarji u l-qasam 
ta’ applikazzjoni tal-pjan ta' investiment mifrux fuq 10 snin għandhom jiġu definiti ex ante.
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Emeda 66
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-Aġenzija għandha tapprova l-
kodiċijiet u l-pjan ta' investiment fuq firxa 
ta’ 10 imħejjija min-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni ta' l-Elettriku u l-Gass kif 
imsemmi fl-Artikolu 2d(2) tar-Regolament 
(KE) Nru 1228/2003 u fl-Artikolu 2d(2) 
tar-Regolament (KE) Nru 1775/2005, 
rispettivament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn il-kodiċijiet huma kruċjali biex jiġi żgurat l-funzjonament tajjeb tas-suq intern.
Għalhekk, l-Aġenzija għandha tapprovahom. Barra dan, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom japprovaw il-pjanijiet ta’ investiment ta’ l-OST. Għaldaqstant, fil-livell ta’ l-UE, l-
Aġenzija għandha tapprova l-pjanijiet ta’ investiment tal-NEOST.

Emeda 67
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Aġenzija għandha tissorvelja l-
kooperazzjoni reġjonali ta' l-operaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni msemmija fl-
Artikolu 2h tar-Regolament (KE) 
Nru 1228/2003 u fl-Artikolu 2h tar-
Regolament (KE) Nru 1775/2005.

tħassar

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Is-sorveljanza reġjonali ma taqax taħt il-kompetenza ta’ l-Aġenzija.

Emeda 68
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Fil-kuntest tal-programm ta’ 
ħidma tagħha jew fuq talba tal-
Kummissjoni, l-Aġenzija għandha tfassal 
manwali ta’ prassi tajba u tadotta linji 
gwida sabiex jiggarantixxu l-prinċipji tan-
n-nondiskriminazzjoni, il-kompetizzjoni 
effettiva u l-funzjonament effiċjenti tas-
suq meta jitfasslu l-kodiċijiet tekniċi u tas-
suq, l-abbozz tal-programm ta’ ħidma 
annwali jew l-abbozz tal-pjan ta’ 
investiment fuq firxa ta’ 10 snin; dawn il-
linji gwida għandhom jorbtu biss jekk 
huma jiġu adottati permezz tal-proċedura 
regolatorja adattata.

Or. es

Emeda 69
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6b L-Aġenzija għandha tissorvelja l-
implimentazzjoni tal-linji gwida li hija 
tadotta skond id-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu preċedenti u tista' - fuq l-
inizjattiva tagħha stess, fuq proposta tal-
Kummissjoni jew ta’ awtorità kompetenti 
jew fuq talba ta’ operatur konċernat –
tieħu d-deċiżjoni li tivverifika li qed jiġu 
applikati b’mod effettiv.
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Or. es

Emeda 70
Ján Hudacký

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-Aġenzija għandha tikkonsulta 
mal-parteċipanti fis-suq, mal-
konsumaturi u ma’ l-utenti finali b’mod 
estensiv u fi stadju bikri, b’mod miftuħ u 
trasparenti, partikolarment fir-rigward 
tal-kompiti tagħha marbutin ma’ l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsultazzjonijiet pubbliċi fil-livell ta’ l-UE bħalissa qed isiru mill-EGREG. Għalhekk, l-
AKRE għandha tiret dan il-kompitu peress li hija diġà għandha regoli stabbiliti u esperjenza 
f’dawk li huma konsultazzjonijiet pubbliċi. Barra dan, l-Aġenzija, għall-kuntrarju ta’ l-OST, 
hija l-korp li nħoloq biex jaġixxi fl-interess tal-parteċipanti kollha fis-suq.

Emeda 71
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7 tħassar
Kompiti marbutin ma' l-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali
1. L-Aġenzija għandha tadotta 
deċiżjonijiet individwali dwar kwistjonijiet 
tekniċi fejn dawn id-deċiżjonijiet 
jingħataw fil-Linji Gwida skond id-
Direttiva 2003/54/KE, id-
Direttiva 2003/55/EC, ir-Regolament (KE) 
Nru 1228/2003 jew ir-Regolament (KE) 
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Nru 1775/2005.
2. Skond il-programm ta' ħidma 
tagħha, jew fuq talba tal-Kummissjoni 
Ewropea, l-Aġenzija tista' tadotta linji 
gwida mhux vinkolanti li jgħinu lill-
awtoritajiet regolatorji u l-atturi fis-suq 
jaqsmu bejniethom prassi tajba.
3. L-Aġenzija għandha tippromwovi 
kooperazzjoni fost l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u fost l-awtoritajiet 
regolatorji fil-livell reġjonali. Fejn tqis li 
jkunu meħtieġa regoli li jorbtu dwar tali 
kooperazzjoni, l-Aġenzija għandha 
tagħmel ir-rakkomandazzjonijiet xierqa 
lill-Kummissjoni.
4. Fuq talba ta' kwalunkwe awtorità 
regolatorja nazzjonali jew fuq talba tal-
Kummissjoni, l-Aġenzija tista' toħroġ 
opinjoni rigward il-konformità ta' 
deċiżjoni meħuda minn awtorità 
regolatorja mal-Linji Gwida msemmija 
fid-Direttiva 2003/54/KE, id-
Direttiva 2003/55/KE, ir-Regolament (KE) 
Nru 1228/2003 jew ir-Regolament (KE) 
Nru 1775/2005.
5. Fejn fi żmien erba' xhur mid-data 
tal-wasla, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali ma tikkonformax ma' l-
opinjoni ta' l-Aġenzija kif imsemmi fil-
paragrafu (4), l-Aġenzija għandha
tinforma lill-Kummissjoni.
6. Fejn awtorità regolatorja 
nazzjonali ssib, f'każ speċifiku, 
diffikultajiet rigward l-applikazzjoni tal-
Linji Gwida msemmija fid-
Direttiva 2003/54/KE, id-
Direttiva 2003/55/KE, ir-Regolament (KE) 
Nru 1228/2003 jew ir-Regolament (KE) 
Nru 1775/2005, tista' titlob opinjoni 
mingħand l-Aġenzija. L-Aġenzija 
għandha toħroġ l-opinjoni tagħha fi 
żmien erba' xhur, wara li tkun ikkonsultat 
mal-Kummissjoni.
7. L-Aġenzija għandha tiddeċiedi 
dwar ir-reġim regolatorju għall-
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infrastruttura li tqabbad talanqas żewġ 
Stati Membri, skond l-Artikolu 22d(3) tad-
Direttiva 2003/54/KE u l-Artikolu 24d(3) 
tad-Direttiva 2003/55/KE.

Or. fr

Emeda 72
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Skond il-programm ta' ħidma 
tagħha, jew fuq talba tal-Kummissjoni 
Ewropea, l-Aġenzija tista' tadotta linji 
gwida mhux vinkolanti li jgħinu lill-
awtoritajiet regolatorji u l-atturi fis-suq 
jaqsmu bejniethom prassi tajba.

2. Skond il-programm ta' ħidma 
tagħha, jew fuq talba tal-Kummissjoni 
Ewropea, l-Aġenzija tista' tfassal manwali 
ta’ prassi tajba li jgħinu lill-awtoritajiet 
regolatorji u l-atturi fis-suq fil-kuntest tal-
Politika Ewropea ta’ l-Enerġija. Hija 
tista’ tadotta wkoll linji gwida sabiex 
jiggarantixxu l-prinċipji Komunitarji tan-
nondiskriminazzjoni, il-kompetizzjoni 
effettiva u l-funzjonament effiċjenti tas-
suq intern; dawn il-linji gwida għandhom 
jorbtu biss jekk huma jiġu adottati 
permezz tal-proċedura regolatorja 
adattata.

Or. es

Emeda 73
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fuq talba ta' kwalunkwe awtorità 
regolatorja nazzjonali jew fuq talba tal-
Kummissjoni, l-Aġenzija tista' toħroġ 
opinjoni rigward il-konformità ta' deċiżjoni 
meħuda minn awtorità regolatorja mal-
Linji Gwida msemmija fid-

4. Fuq talba ta' kwalunkwe awtorità 
regolatorja nazzjonali, l-Aġenzija tista' 
toħroġ opinjoni rigward il-konformità ta' 
deċiżjoni meħuda minn awtorità 
regolatorja mal-Linji Gwida msemmija fid-
Direttiva 2003/54/KE, id-
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Direttiva 2003/54/KE, id-
Direttiva 2003/55/KE, ir-Regolament (KE) 
Nru 1228/2003 jew ir-Regolament (KE) 
Nru 1775/2005.

Direttiva 2003/55/KE, ir-Regolament (KE) 
Nru 1228/2003 jew ir-Regolament (KE) 
Nru 1775/2005.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tissaħħaħ l-indipendenza tal-ħidma ta’ l-Aġenzija.

Emeda 74
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn fi żmien erba' xhur mid-data 
tal-wasla, l-awtorità regolatorja nazzjonali 
ma tikkonformax ma' l-opinjoni ta' l-
Aġenzija kif imsemmi fil-paragrafu (4), l-
Aġenzija għandha tinforma lill-
Kummissjoni.

5. Fejn fi żmien erba' xhur mid-data 
tal-wasla, l-awtorità regolatorja nazzjonali 
ma tikkonformax ma' l-opinjoni ta' l-
Aġenzija kif imsemmi fil-paragrafu (4), l-
Aġenzija għandha tinforma lill-Gvern ta’ 
l-Istat Membru konċernat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tissaħħaħ l-indipendenza tal-ħidma ta’ l-Aġenzija.

Emeda 75
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fejn awtorità regolatorja nazzjonali 
ssib, f'każ speċifiku, diffikultajiet rigward 
l-applikazzjoni tal-Linji Gwida msemmija 
fid-Direttiva 2003/54/KE, id-
Direttiva 2003/55/KE, ir-Regolament (KE) 

6. Fejn awtorità regolatorja nazzjonali 
ssib, f'każ speċifiku, diffikultajiet rigward 
l-applikazzjoni tal-Linji Gwida msemmija 
fid-Direttiva 2003/54/KE, id-
Direttiva 2003/55/KE, ir-Regolament (KE) 
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Nru 1228/2003 jew ir-Regolament (KE) 
Nru 1775/2005, tista' titlob opinjoni 
mingħand l-Aġenzija. L-Aġenzija għandha 
toħroġ l-opinjoni tagħha fi żmien erba'
xhur, wara li tkun ikkonsultat mal-
Kummissjoni.

Nru 1228/2003 jew ir-Regolament (KE) 
Nru 1775/2005, tista' titlob opinjoni 
mingħand l-Aġenzija. L-Aġenzija għandha 
toħroġ l-opinjoni tagħha fi żmien xahrejn. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tissaħħaħ l-indipendenza tal-ħidma ta’ l-Aġenzija u jitqassru l-iskadenzi.

Emeda 76
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8 tħassar
Kompiti oħrajn

1. L-Aġenzija tista tagħti 
eżenzjonijiet, skond kif ipprovduti fl-
Artikolu 7(4)(a) tar-Regolament 
(KE) Nru 1228/2003.  L-Aġenzija tista' 
wkoll tagħti eżenzjonijiet kif ipprovduti fl-
Artikolu 22(3)(a) tad-
Direttiva 2003/55/KE meta l-
infrastruttura kkonċernata tkun tinsab fit-
territorju ta' aktar minn Stat Membru 
wieħed.  
2. L-Aġenzija għandha tipproponi 
operatur indipendenti tas-sistema skond l-
Artikolu 10(4) tad-Direttiva 2003/54/KE u 
l-Artikolu 9(4) tad-Direttiva 2003/55/KE.

Or. fr



PE402.870v01-00 36/67 AM\712362MT.doc

MT

Emeda 77
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Aġenzija tista’ twettaq kompiti 
oħrajn għall-Kummissjoni jew għall-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali sakemm 
dawn ikollhom is-setgħa li jiddelegaw u 
skond id-dispożizzjonijiet stipulati mill-
istrument ta’ awtorizzazzjoni applikabbli.

Or. es

Emeda 78
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9 tħassar
Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni

1. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni 
għandu jkun magħmul minn tnax-il 
membru.  Sitta għandhom jinħatru mill-
Kummissjoni, u sitta mill-Kunsill. Il-
mandat tal-Bord għandu jkun ta' ħames 
snin, u jista' jiġġedded darba.
2. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni 
għandu jaħtar il-President u l-Viċi-
President mill-membri tiegħu. Il-Viċi-
President għandu jieħu post il-President 
awtomatikament jekk dan ma jkunx 
f'qagħda li jaqdi dmirijietu. Il-mandat tal-
President u tal-Viċi-President għandu 
jkun ta' sentejn u nofs, u jista' jiġġedded. 
Madankollu, fi kwalunkwe każ, il-mandat 
tal-President u dak tal-Viċi-President 
għandhom jiskadu malli ma jibqgħux 
membri tal-Bord ta' l-Amministrazzjoni.
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3. Il-laqgħat tal-Bord ta' l-
Amministrazzjoni għandhom jissejħu 
mill-President tiegħu. Id-Direttur ta' l-
Aġenzija għandu jieħu sehem fid-
deliberazzjonijiet, sakemm il-Bord ta' l-
Amministrazzjoni ma jiddeċidix mod 
ieħor. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni 
għandu jiltaqa' talanqas darbtejn fis-sena 
f'sessjoni ordinarja. Għandu jiltaqa' wkoll 
fuq l-inizjattiva tal-President tiegħu, fuq 
talba tal-Kummissjoni Ewropea jew fuq 
talba ta' għall-inqas terz mill-membri 
tiegħu. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni 
jista' jistieden lil kwalunkwe persuna 
b'opinjonijiet li jistgħu jkunu rilevanti 
biex tattendi l-laqgħat bħala osservatur. 
Il-membri tal-Bord ta' l-Amministrazzjoni 
jistgħu, soġġett għar-regoli ta' proċedura 
tiegħu, jingħataw għajnuna minn 
konsulenti jew esperti. Is-servizzi 
segretarjali tal-Bord ta' l-
Amministrazzjoni għandhom jiġu 
pprovduti mill-Aġenzija.
4. Id-deċiżjonijiet tal-Bord ta' l-
Amministrazzjoni għandhom jiġu adottati 
abbażi ta' maġġoranza ta' żewġ terzi tal-
membri preżenti.
5. Kull membru għandu jkollu vot 
wieħed. Ir-regoli ta' proċedura jistipulaw 
f'aktar dettall l-arranġamenti li jirregolaw 
il-votazzjoni, partikolarment il-
kundizzjonijiet li skondhom membru jista' 
jaġixxi f'isem membru ieħor, kif ukoll, 
fejn xieraq, ir-regoli rigward il-kworum.

Or. fr

Emeda 79
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni 1. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni 
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għandu jkun magħmul minn tnax-il 
membru. Sitta għandhom jinħatru mill-
Kummissjoni, u sitta mill-Kunsill. Il-
mandat tal-Bord għandu jkun ta' ħames 
snin, u jista' jiġġedded darba.

għandu jkun magħmul minn tmien membri. 
Tnejn għandhom jinħatru mill-
Kummissjoni, u sitta mill-Kunsill. Il-
mandat tal-Bord għandu jkun ta' ħames 
snin, u jista' jiġġedded darba. Nofs il-
membri tal-Bord ta’ l-Amministrazzjoni 
għandhom jiġu mġedda kull sentejn u 
nofs u wieħed għandu jara li jkunu 
żgurati kemm l-ugwaljanza bejn is-sessi 
kif ukoll il-preżenza tan-nazzjonalitajiet 
ta' l-Istati Membri differenti matul il-
mandati. Il-membri milquta mill-ewwel 
tiġdid għandhom jittellgħu bix-xorti, taħt 
kundizzjonijiet indaqs, fost il-membri 
maħtura, rispettivament, mill-Kunsill u 
mill-Kummissjoni.

Or. es

Emeda 80
Dragoş Florin David, Marian Zlotea

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni 
għandu jkun magħmul minn tnax-il 
membru. Sitta għandhom jinħatru mill-
Kummissjoni, u sitta mill-Kunsill. Il-
mandat tal-Bord għandu jkun ta' ħames 
snin, u jista' jiġġedded darba.

1. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni 
għandu jkun magħmul minn tnax-il 
membru, maħturin fuq kriterji ta’ ħila 
professjonali u ġejjin minn tnax-il Stat 
Membru differenti. Sitta għandhom 
jinħatru mill-Kummissjoni, u sitta mill-
Kunsill. Il-mandat tal-Bord għandu jkun ta' 
ħames snin, u jista' jiġġedded darba.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Id-diversità, l-esperjenza u l-ħila tal-membri ta’ l-Aġenzija huma elementi essenzjali. 
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Emeda 81
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni 
għandu jkun magħmul minn tnax-il 
membru. Sitta għandhom jinħatru mill-
Kummissjoni, u sitta mill-Kunsill. Il-
mandat tal-Bord għandu jkun ta' ħames 
snin, u jista' jiġġedded darba.

1. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni 
għandu jkun magħmul minn tnax-il 
membru. Sitta għandhom jinħatru mill-
Kummissjoni, u sitta mill-Kunsill. Il-
mandat tal-Bord għandu jkun ta' ħames 
snin. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tissaħħaħ l-indipendenza ta’ l-Aġenzija. 

Emeda 82
Daniel Dăianu

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni 
għandu jkun magħmul minn tnax-il 
membru. Sitta għandhom jinħatru mill-
Kummissjoni, u sitta mill-Kunsill. Il-
mandat tal-Bord għandu jkun ta' ħames 
snin, u jista' jiġġedded darba.

1. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni 
għandu jkun magħmul minn tnax-il 
membru, minn 12-il nazzjonalità 
differenti, magħżulin abbażi tal-
kompetenza tagħhom. Sitta għandhom 
jinħatru mill-Kummissjoni, u sitta mill-
Kunsill, wara li jkunu ikkonsultaw mal-
Parlament Ewropew. Il-mandat tal-Bord 
għandu jkun ta' ħames snin, u jista' 
jiġġedded darba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'dan il-mod, il-Bord ta' l-Amministrazzjoni huwa aktar rappreżentattiv u għandu aktar 
responsabilità demokratika.
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Emeda 83
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-membri tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandhom ikunu 
indipendenti u għandhom jastjenu minn 
kwalunkwe att li huwa inkompatibbli 
man-natura ta’ dmirijiethom. Kull sena 
għandhom jagħmlu dikjarazzjoni ffirmata 
fejn jaffermaw li huma ma għandhom l-
ebda kunflitt ta' interess ma' l-attivitajiet 
ta' l-Aġenzija.

Or. es

Emeda 84
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-laqgħat tal-Bord ta' l-
Amministrazzjoni għandhom jissejħu mill-
President tiegħu. Id-Direttur ta' l-Aġenzija 
għandu jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet, 
sakemm il-Bord ta' l-Amministrazzjoni 
ma jiddeċidix mod ieħor. Il-Bord ta' l-
Amministrazzjoni għandu jiltaqa' talanqas 
darbtejn fis-sena f'sessjoni ordinarja. 
Għandu jiltaqa' wkoll fuq l-inizjattiva tal-
President tiegħu, fuq talba tal-Kummissjoni 
Ewropea jew fuq talba ta' għall-inqas terz
mill-membri tiegħu. Il-Bord ta' l-
Amministrazzjoni jista' jistieden lil 
kwalunkwe persuna b'opinjonijiet li 
jistgħu jkunu rilevanti biex tattendi l-
laqgħat bħala osservatur. Il-membri tal-
Bord ta' l-Amministrazzjoni jistgħu, 
soġġett għar-regoli ta' proċedura tiegħu, 
jingħataw għajnuna minn konsulenti jew 

3. Il-laqgħat tal-Bord ta' l-
Amministrazzjoni għandhom jissejħu mill-
President tiegħu. Id-Direttur ta' l-Aġenzija 
għandu jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet.
Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni għandu 
jiltaqa' talanqas darbtejn fis-sena f'sessjoni 
ordinarja. Għandu jiltaqa' wkoll fuq l-
inizjattiva tal-President tiegħu, fuq talba 
tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill, tal-
Kummissjoni Ewropea jew fuq talba ta' 
għall-inqas kwart mill-membri tiegħu. Il-
Bord ta' l-Amministrazzjoni jista' 
jiddeċiedi, b’unanimità, li jistieden lil terzi 
persuni biex jattendu l-laqgħat bħala 
osservaturi. Il-membri tal-Bord ta' l-
Amministrazzjoni jistgħu, soġġett għar-
regoli ta' proċedura tiegħu, jingħataw 
għajnuna minn konsulenti jew esperti. Is-
servizzi segretarjali tal-Bord ta' l-
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esperti. Is-servizzi segretarjali tal-Bord ta' 
l-Amministrazzjoni għandhom jiġu
pprovduti mill-Aġenzija.

Amministrazzjoni għandhom jiġu 
pprovduti mill-Aġenzija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tissaħħaħ l-indipendenza ta’ l-Aġenzija. 

Emeda 85
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-deċiżjonijiet tal-Bord ta' l-
Amministrazzjoni għandhom jiġu adottati 
abbażi ta' maġġoranza ta' żewġ terzi tal-
membri preżenti.

4. Id-deċiżjonijiet tal-Bord ta' l-
Amministrazzjoni għandhom jiġu adottati 
abbażi ta' maġġoranza ta' żewġ terzi tal-
membri preżenti, sakemm ma jkunx 
ipprovdut mod ieħor f'dan ir-Regolament 
jew fl-Istatuti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tissaħħaħ l-indipendenza ta’ l-Aġenzija. 

Emeda 86
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kull membru għandu jkollu vot 
wieħed. Ir-regoli ta' proċedura jistipulaw 
f'aktar dettall l-arranġamenti li jirregolaw 
il-votazzjoni, partikolarment il-
kundizzjonijiet li skondhom membru jista' 
jaġixxi f'isem membru ieħor, kif ukoll, 

5. Kull membru għandu jkollu vot 
wieħed. Ir-regoli ta' proċedura jistipulaw 
f'aktar dettall l-arranġamenti li jirregolaw 
il-votazzjoni, partikolarment ir-regoli 
rigward il-kworum.
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fejn xieraq, ir-regoli rigward il-kworum.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tissaħħaħ l-indipendenza ta’ l-Aġenzija.

Emeda 87
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10 tħassar
Il-kompiti tal-Bord ta' l-Amministrazzjoni
1. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni, wara li 
jkun ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi, 
għandu jaħtar id-Direttur skond l-
Artikolu 13(2). 
2. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni għandu 
jaħtar il-membri tal-Bord tar-Regolaturi 
skond l-Artikolu 11(1).
3. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni għandu 
jaħtar il-membri tal-Bord ta' l-Appell 
skond l-Artikolu 15(1).
4. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni għandu 
jadotta, qabel it-30 ta' Settembru ta' kull 
sena, u wara li jkun ikkonsulta mal-
Kummissjoni u kiseb l-approvazzjoni tal-
Bord tar-Regolaturi, bi qbil ma' l-Artikolu 
12(3), il-programm ta' ħidma ta' l-
Aġenzija għas-sena ta' wara, u għandu 
jgħaddih lill-Parlament Ewopew, lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni. Il-programm 
ta' ħidma għandu jiġi adottat bla ħsara 
għall-proċedura baġitarja annwali.
5. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni għandu 
jeżerċita s-setgħat baġitarji tiegħu skond 
l-Artikoli 18 sa 21.
6. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni għandu 
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jiddeċiedi, wara li jkun kiseb il-qbil tal-
Kummissjoni, jekk għandux jaċċetta 
legati, donazzjonijiet jew għotjiet minn 
sorsi Komunitarji oħra.
7. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni għandu 
jeżerċita awtorità dixxiplinarja fuq id-
Direttur.
8. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni għandu 
jfassal, fejn meħtieġ, il-politika tal-
persunal ta' l-Aġenzija skond l-
Artikolu 25(2).
9. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni għandu 
jadotta d-dispożizzjonijiet speċjali 
meħtieġa dwar id-dritt ta' aċċess għad-
dokumenti ta' l-Aġenzija, skond l-
Artikolu 27.
10. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni għandu 
jadotta r-rapport annwali dwar l-
attivitajiet ta' l-Aġenzija, imsemmi fl-
Artikolu 14(8), u għandu jibagħtu l-aktar 
tard sal-15 ta' Ġunju lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, 
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Qorti ta' l-Awdituri. Dan 
ir-rapport għandu jkun fih sezzjoni 
indipendenti, approvata mill-Bord tar-
Regolaturi, dwar l-attivitajiet regolatorji 
ta' l-Aġenzija matul is-sena kkonċernata.
11. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni għandu 
jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu.

Or. fr

Emeda 88
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni, wara li 
jkun ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi, 
għandu jaħtar id-Direttur skond l-

1. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni, bi qbil
mal-Bord tar-Regolaturi, għandu jaħtar id-
Direttur skond l-Artikolu 13(2).
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Artikolu 13(2).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni aħjar tal-kompetenzi. 

</Amend>

Emeda 89
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – it-titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Bord tar-Regolaturi In-Netwerk tar-Regolaturi

Or. fr

Emeda 90
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkun 
magħmul minn rappreżentant wieħed, għal
kull Stat Membru mill-awtoritajiet 
regolatorji, kif imsemmi fl-Artikolu 22a 
tad-Direttiva 2003/54/KE u fl-
Artikolu 24(a) tad-Direttiva 2003/55/KE, 
kif ukoll rappreżentant tal-Kummissjoni li 
ma jkollux id-dritt tal-vot. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jaħtru 
membru supplenti għal kull Stat Membru. 

1. In-Netwerk tar-Regolaturi għandu 
jkun magħmul minn rappreżentant wieħed, 
għal kull Stat Membru mill-awtoritajiet 
regolatorji, kif imsemmi fl-Artikolu 22a 
tad-Direttiva 2003/54/KE u fl-
Artikolu 24(a) tad-Direttiva 2003/55/KE, 
kif ukoll rappreżentant tal-Kummissjoni li 
ma jkollux id-dritt tal-vot. Huma 
jiffurmaw il-Bord ta' l-Amministrazzjoni 
tan-Netwerk. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jaħtru membru 
supplenti għal kull Stat Membru. Il-
membri supplenti għandhom jieħdu 
sehem fil-laqgħat biss meta jkunu 
qegħdin jissostitwixxu lil xi membru.

Or. fr
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Emeda 91
Dragoş Florin David

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkun 
magħmul minn rappreżentant wieħed, għal 
kull Stat Membru mill-awtoritajiet 
regolatorji, kif imsemmi fl-Artikolu 22a 
tad-Direttiva 2003/54/KE u fl-
Artikolu 24(a) tad-Direttiva 2003/55/KE, 
kif ukoll minn rappreżentant tal-
Kummissjoni li ma jkollux id-dritt tal-vot. 
L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jaħtru membru supplenti għal 
kull Stat Membru.

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkun 
magħmul minn rappreżentant wieħed, għal 
kull Stat Membru mill-awtoritajiet 
regolatorji, kif imsemmi fl-Artikolu 22a 
tad-Direttiva 2003/54/KE u fl-
Artikolu 24(a) tad-Direttiva 2003/55/KE, 
kif ukoll minn rappreżentant tal-
Kummissjoni, rappreżentant tal-Kunsill u 
rappreżentant tal-Parlament Ewropew li 
ma jkollhomx id-dritt tal-vot. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jaħtru 
membru supplenti għal kull Stat Membru.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba biex testendi l-missjonijiet ta' konsulenza ta' l-Aġenzija vis à vis l-
entitajiet leġiżlattivi ta' l-Unjoni. Madanakollu, hija għandha taqdi l-funzjoni li tavża lill-
eżekuttiv biss (il-Kummissjoni).

Emeda 92
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu 
jeleġġi President u Viċi-President mill-
membri tiegħu. Il-Viċi-President għandu 
jieħu post il-President jekk dan ma 
jkunx/ma tkunx f'qagħda li jwettaq/twettaq 
il-kompiti tiegħu/tagħha. Il-mandat tal-
President u tal-Viċi-President għandu jkun 
ta' sentejn u nofs, u jista' jiġġedded. 

2. In-Netwerk tar-Regolaturi għandu 
jeleġġi President u Viċi-President mill-
membri tiegħu. Il-Viċi-President għandu 
jieħu post il-President jekk dan ma 
jkunx/ma tkunx f'qagħda li jwettaq/twettaq 
il-kompiti tiegħu/tagħha. Il-mandat tal-
President u tal-Viċi-President għandu jkun 
ta' sentejn u nofs, u jista' jiġġedded. 
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Madankollu, fi kwalunkwe każ, il-mandat 
tal-President u dak tal-Viċi-President 
għandhom jiskadu malli ma jibqgħux 
membri tal-Bord tar-Regolaturi.

Madankollu, fi kwalunkwe każ, il-mandat 
tal-President u dak tal-Viċi-President 
għandhom jiskadu malli ma jibqgħux 
membri tan-Netwerk tar-Regolaturi.

Or. fr

Emeda 93
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord tar-Regolaturi għandu 
jaġixxi fuq maġġoranza ta' żewġ terzi tal-
membri tiegħu. Kull membru jew 
supplenti għandu jkollu vot wieħed.

3. Il-Bord tar-Regolaturi għandu 
jaġixxi fuq maġġoranza ta' żewġ terzi. Il-
voti għandhom jiġu mwieżna bl-istess 
mod kif isir fil-Kunsill.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tiġi żgurata sħubija akbar fl-Aġenzija.

Emeda 94
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord tar-Regolaturi għandu 
jaġixxi fuq maġġoranza ta' żewġ terzi tal-
membri tiegħu. Kull membru jew supplenti 
għandu jkollu vot wieħed.

3. In-Netwerk tar-Regolaturi għandu 
jaġixxi fuq maġġoranza ta' żewġ terzi tal-
membri tiegħu. Kull membru jew supplenti 
għandu jkollu vot wieħed.

Or. fr
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Emeda 95
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Bord tar-Regolaturi għandu 
jadotta r-regoli ta' proċeduri tiegħu. 

4. In-Netwerk tar-Regolaturi għandu 
jadotta r-regoli ta' proċeduri tiegħu. 

Or. fr

Emeda 96
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fit-twettiq tal-kompiti mogħtija lilu 
b'dan ir-Regolament, il-Bord tar-Regolaturi 
għandu jaġixxi b'mod indipendenti, u ma 
għandu jfittex jew jaċċetta struzzjonijiet la 
mill-gvern ta' kwalunkwe Stat Membru u 
lanqas minn kwalunkwe interess pubbliku 
jew privat.

5. Fit-twettiq tal-kompiti mogħtija lilu 
b'dan ir-Regolament, in-Netwerk tar-
Regolaturi għandu jaġixxi b'mod 
indipendenti, u ma għandu jfittex jew 
jaċċetta struzzjonijiet la mill-gvern ta' 
kwalunkwe Stat Membru u lanqas minn 
kwalunkwe interess pubbliku jew privat.

Or. fr

Emeda 97
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Is-servizzi segretarjali tal-Bord tar-
Regolaturi għandhom jiġu pprovduti mill-
Aġenzija.

6. In-Netwerk tar-Regolaturi għandu 
jaħtar id-Direttur tiegħu, jorganizza s-
servizzi segretarjali tiegħu, ifassal il-baġit 
tiegħu u jiddeċiedu dwar is-sede tiegħu.

Or. fr
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Emeda 98
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12 tħassar
Il-kompiti tal-Bord tar-Regolaturi

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu 
jipprovdi opinjoni lid-Direttur qabel l-
adozzjoni ta' l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, u 8. Barra 
minn hekk, il-Bord tar-Regolaturi, fl-
ambitu tal-kompetenza tiegħu, għandu 
jservi ta' gwida lid-Direttur fit-twettiq tal-
kompiti tiegħu.
2. Il-Bord tar-Regolaturi għandu 
jagħti opinjoni dwar il-kandidat li se 
jinħatar bħala Direttur skond l-
Artikolu 10(1) u l-Artikolu 13(2). Il-Bord 
għandu jibbaża d-deċiżjoni tiegħu fuq 
maġġoranza ta' tliet kwarti tal-membri 
tiegħu.
3. B'konformità ma' l-Artikolu 10(4) 
u l-Artikolu 14(6) u ma' l-abbozz tal-baġit 
stabbilit skond l-Artikolu 20(1), il-Bord 
tar-Regolaturi għandu japprova l-
programm ta' ħidma għall-Aġenzija għas-
sena li ġejja u qabel l-1 ta' Settembru, 
jippreżentah għall-adozzjoni mill-Bord ta' 
l-Amministrazzjoni.
4. Il-Bord tar-Regolaturi għandu 
japprova s-sezzjoni indipendenti tar-
rapport annwali rigward l-attivitajiet 
regolatorji, kif ipprovdut fl-
Artikolu 10(10) u fl-Artikolu 14(8).

Or. fr
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Emeda 99
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu 
jipprovdi opinjoni lid-Direttur qabel l-
adozzjoni ta' l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, u 8. Barra 
minn hekk, il-Bord tar-Regolaturi, fl-
ambitu tal-kompetenza tiegħu, għandu 
jservi ta' gwida lid-Direttur fit-twettiq tal-
kompiti tiegħu.

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu 
jagħti l-kunsens tiegħu lid-Direttur qabel 
l-adozzjoni ta' l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, u 8. Barra 
minn hekk, il-Bord tar-Regolaturi, fl-
ambitu tal-kompetenza tiegħu, għandu 
jservi ta' gwida lid-Direttur fit-twettiq tal-
kompiti tiegħu. Id-Direttur 
għandu/għandha jwettaq/twettaq l-
kompitu tiegħu/tagħha b'konformità mad-
deċiżjonijiet tal-Bord tar-Regolaturi, li 
skond dan ir-Regolament għandu jkun l-
uniku korp li jieħu d-deċiżjonijiet ta’ l-
Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda hu li jiġu delimitati l-kompetenzi.

Emeda 100
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13 tħassar
Id-Direttur

1. L-Aġenzija għandha titmexxa mid-
Direttur tagħha, li għandu jaġixxi b'mod 
indipendenti fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu. 
Bla ħsara għall-kompetenzi rispettivi tal-
Kummissjoni, tal-Bord ta' l-
Amministrazzjoni u tal-Bord tar-
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Regolaturi, id-Direttur ma għandu la 
jfittex u lanqas jieħu struzzjonjiet, la minn 
kwalunkwe gvern u lanqas minn 
kwalunkwe entità oħra.
2. Id-Direttur għandu jinħatar mill-
Bord ta' l-Amministrazzjoni, abbażi tal-
mertu kif ukoll tal-ħiliet u l-esperjenza 
tiegħu, minn lista ta' talanqas żewġ 
kandidati proposti mill-Kummissjoni, u 
wara li tkun saret sejħa għal espressjoni 
ta' interess. Qabel ma jinħatar, il-
kandidat magħżul mill-Bord ta' l-
Amministrazzjoni jista’ jiġi mistieden 
jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew u 
jwieġeb mistoqsijiet li jagħmlulu l-membri 
tiegħu. 
3. Il-mandat tad-Direttur għandu 
jkun ta' ħames snin. Matul id-disa' xhur 
qabel it-tmiem ta’ dan il-perjodu, il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
evalwazzjoni. Fl-evalwazzjoni l-
Kummissjoni għandha tevalwa b’mod 
partikolari:
(a) il-prestazzjoni tad-Direttur,
(b) id-dmirijiet u l-ħtiġijiet ta' l-
Aġenzija fis-snin li jkunu ġejjin.
4. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni, 
filwaqt li jaġixxi fuq proposta tal-
Kummissjoni, u filwaqt li jqis ir-rapport 
ta' evalwazzjoni u f'dawk il-każijiet biss 
fejn ikun iġġustifikat mid-dmirijiet u r-
rekwiżiti ta' l-Aġenzija jista' jestendi l-
mandat tad-Direttur darba għal mhux 
iktar minn tliet snin.
5. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni 
għandu jinforma lill-Parlament Ewropew 
dwar l-intenzjoni tiegħu li jestendi l-
mandat tad-Direttur. Fi żmien xahar 
qabel l-estensjoni tal-mandat 
tiegħu/tagħha, id-Direttur jista' jiġi 
mistieden jagħmel dikjarazzjoni quddiem 
il-kumitat kompetenti tal-Parlament u 
jwieġeb għal mistoqsijiet li jagħmlulu l-
membri tiegħu.
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6. Jekk il-mandat tiegħu/tagħha ma 
jiġix estiż, id-Direttur għandu/għandha 
jibqa’/tibqa' fil-kariga sal-ħatra tas-
suċċessur tiegħu/tagħha.
7. Id-Direttur jista' jitneħħa mill-
karigu tiegħu biss permezz ta' deċiżjoni 
tal-Bord ta' l-Amministrazzjoni, wara li 
dan ikun ikkonsulta mal-Bord tar-
Regolaturi. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni 
għandu jasal għad-deċiżjoni tiegħu fuq 
maġġoranza ta' tliet kwarti tal-membri 
tiegħu.
8. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu jitolbu lid-Direttur iressaq rapport 
dwar il-qadi ta' dmirijietu.

Or. fr

Emeda 101
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija għandha titmexxa mid-
Direttur tagħha, li għandu jaġixxi b'mod 
indipendenti fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu. 
Bla ħsara għall-kompetenzi rispettivi tal-
Kummissjoni, tal-Bord ta' l-
Amministrazzjoni u tal-Bord tar-
Regolaturi, id-Direttur ma għandu la jfittex 
u lanqas jieħu struzzjonjiet, la minn 
kwalunkwe gvern u lanqas minn 
kwalunkwe entità oħra.

1. L-Aġenzija għandha titmexxa mid-
Direttur tagħha, li għandu jaġixxi b'mod 
indipendenti fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu u 
għandu jaġixxi skond id-deċiżjonijiet tal-
Bord tar-Regolaturi. Bla ħsara għall-
kompetenzi rispettivi tal-Kummissjoni, tal-
Bord ta' l-Amministrazzjoni u tal-Bord tar-
Regolaturi, id-Direttur ma għandu la jfittex 
u lanqas jieħu struzzjonjiet jew 
rakkomandazzjonijiet, la minn kwalunkwe 
gvern u lanqas minn kwalunkwe entità 
oħra pubblika jew privata.

Or. es
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Emeda 102
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttur għandu jinħatar mill-
Bord ta' l-Amministrazzjoni, abbażi tal-
mertu kif ukoll tal-ħiliet u l-esperjenza 
tiegħu, minn lista ta' talanqas żewġ 
kandidati proposti mill-Kummissjoni, u 
wara li tkun saret sejħa għal espressjoni ta' 
interess. Qabel ma jinħatar, il-kandidat 
magħżul mill-Bord ta' l-Amministrazzjoni 
jista’ jiġi mistieden jagħmel dikjarazzjoni 
quddiem il-kumitat kompetenti tal-
Parlament Ewropew u jwieġeb mistoqsijiet 
li jagħmlulu l-membri tiegħu.

2. Id-Direttur għandu jinħatar mill-
Bord ta' l-Amministrazzjoni, abbażi tal-
mertu kif ukoll tal-ħiliet u l-esperjenza 
tiegħu, minn lista ta' talanqas żewġ 
kandidati ddikjarati adattati mill-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew minn 
fost tliet kandidati proposti mill-
Kummissjoni, u wara li tkun saret sejħa 
għal espressjoni ta' interess. Għaldaqstant, 
il-kandidati proposti għandhom jiġu 
mistiedna jagħmlu dikjarazzjoni quddiem 
il-kumitat kompetenti tal-Parlament 
Ewropew u jwieġbu mistoqsijiet li 
jagħmlulhom l-membri tiegħu.

Or. es

Emeda 103
Daniel Dăianu

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttur għandu jinħatar mill-
Bord ta' l-Amministrazzjoni, abbażi tal-
mertu kif ukoll tal-ħiliet u l-esperjenza 
tiegħu, minn lista ta' talanqas żewġ 
kandidati proposti mill-Kummissjoni, u 
wara li tkun saret sejħa għal espressjoni ta' 
interess. Qabel ma jinħatar, il-kandidat 
magħżul mill-Bord ta' l-Amministrazzjoni 
jista’ jiġi mistieden jagħmel dikjarazzjoni 
quddiem il-kumitat kompetenti tal-
Parlament Ewropew u jwieġeb mistoqsijiet 
li jagħmlulu l-membri tiegħu.

2. Id-Direttur għandu jinħatar mill-
Bord tar-Regolaturi, abbażi tal-mertu kif 
ukoll tal-ħiliet u l-esperjenza tiegħu, minn 
lista ta' talanqas żewġ kandidati proposti 
mill-Kummissjoni, u żewġ kandidati 
proposti mill-Kunsill, u wara li tkun saret 
sejħa għal espressjoni ta' interess. Qabel 
ma jinħatar, il-kandidat magħżul mill-Bord 
tar-Regolaturi jista’ jiġi mistieden jagħmel 
dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew u 
jwieġeb mistoqsijiet li jagħmlulu l-membri 
tiegħu. Il-Parlament Ewropew jista' 
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joġġezzjona għall-ħatra jekk it-tweġibiet 
mogħtija ma jkunux konformi mal-linji 
gwida ta’ l-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsistenza fil-paragrafu emendat.

Emeda 104
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-Direttur għandu jinħatar mill-
Bord ta' l-Amministrazzjoni, abbażi tal-
mertu kif ukoll tal-ħiliet u l-esperjenza 
tiegħu, minn lista ta' talanqas żewġ
kandidati proposti mill-Kummissjoni, u 
wara li tkun saret sejħa għal espressjoni ta' 
interess. Qabel ma jinħatar, il-kandidat 
magħżul mill-Bord ta' l-Amministrazzjoni 
jista’ jiġi mistieden jagħmel dikjarazzjoni 
quddiem il-kumitat kompetenti tal-
Parlament Ewropew u jwieġeb mistoqsijiet 
li jagħmlulu l-membri tiegħu.

2. Id-Direttur għandu jinħatar mill-
Bord ta' l-Amministrazzjoni, abbażi tal-
mertu kif ukoll tal-ħiliet u l-esperjenza 
tiegħu, minn lista ta' talanqas ħames
kandidati proposti mill-Kummissjoni, u 
wara li tkun saret sejħa għal espressjoni ta' 
interess. Qabel ma jinħatar, il-kandidat 
magħżul mill-Bord ta' l-Amministrazzjoni 
għandu jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-
kumitat kompetenti tal-Parlament 
Ewropew u jwieġeb mistoqsijiet li 
jagħmlulu l-membri tiegħu. Il-Parlament 
Ewropew għandu d-dritt tal-veto.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jissaħħu r-rwol tal-Parlament Ewropew u l-indipendenza ta’ l-Aġenzija.
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Emeda 105
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni, 
filwaqt li jaġixxi fuq proposta tal-
Kummissjoni, u filwaqt li jqis ir-rapport 
ta' evalwazzjoni u f'dawk il-każijiet biss 
fejn ikun iġġustifikat mid-dmirijiet u r-
rekwiżiti ta' l-Aġenzija jista' jestendi l-
mandat tad-Direttur darba għal mhux 
iktar minn tliet snin.

tħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tissaħħaħ l-indipendenza ta’ l-Aġenzija.

Emeda 106
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni 
għandu jinforma lill-Parlament Ewropew 
dwar l-intenzjoni tiegħu li jestendi l-
mandat tad-Direttur. Fi żmien xahar 
qabel l-estensjoni tal-mandat 
tiegħu/tagħha, id-Direttur jista' jiġi 
mistieden jagħmel dikjarazzjoni quddiem 
il-kumitat kompetenti tal-Parlament u 
jwieġeb għal mistoqsijiet li jagħmlulu l-
membri tiegħu.

tħassar

Or. de



AM\712362MT.doc 55/67 PE402.870v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Tissaħħaħ l-indipendenza ta’ l-Aġenzija.

Emeda 107
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Jekk il-mandat tiegħu/tagħha ma 
jiġix estiż, id-Direttur għandu/għandha 
jibqa’/tibqa' fil-kariga sal-ħatra tas-
suċċessur tiegħu/tagħha.

6. Id-Direttur għandu/għandha 
jibqa’/tibqa' fil-kariga sal-ħatra tas-
suċċessur tiegħu/tagħha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tiġi żgurata sħubija akbar fl-Aġenzija. 

Emeda 108
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Id-Direttur jista' jitneħħa mill-
karigu tiegħu biss permezz ta' deċiżjoni tal-
Bord ta' l-Amministrazzjoni, wara li dan 
ikun ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi. 
Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni għandu jasal 
għad-deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta' 
tliet kwarti tal-membri tiegħu.

7. Id-Direttur jista' jitneħħa mill-
karigu tiegħu biss permezz ta' deċiżjoni tal-
Bord ta' l-Amministrazzjoni, wara li dan 
ikun ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi. 
Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni għandu jasal 
għad-deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta' 
tliet kwarti tal-voti.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Addattament għal emenda preċedenti.

Emeda 109
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14 tħassar
Il-kompiti tad-Direttur

1. Id-Direttur għandu jirrappreżenta 
lill-Aġenzija, u għandu jkun responsabbli 
mit-tmexxija tagħha.
2. Id-Direttur għandu jħejji l-ħidma 
tal-Bord ta' l-Amministrazzjoni.
Huwa/Hija għandu(ha) jagħti/tagħti 
sehmu(ha) fil-ħidma tal-Bord ta' l-
Amministrazzjoni, mingħajr ma 
jkollu(ha) dritt għall-vot.
3. Id-Direttur jadotta l-opinjonijiet, 
ir-rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, u 8, soġġett 
għall-approvazzjoni tal-Bord tar-
Regolaturi.
4. Id-Direttur għandu jkun 
responsabbli mill-implimentazzjoni tal-
programm ta' ħidma annwali ta' l-
Aġenzija, taħt il-gwida tal-Bord tar-
Regolaturi u taħt il-kontroll 
amministrattiv tal-Bord ta' l-
Amministrazzjoni.
5. Id-Direttur għandu jieħu l-passi 
kollha meħtieġa, speċifikament l-
adozzjoni ta' istruzzjonijiet 
amministrattivi interni u l-pubblikazzjoni 
ta' notifiki, sabiex jiġi żgurat il-
funzjonament tajjeb ta' l-Aġenzija skond 
dan ir-Regolament.
6. Kull sena d-Direttur għandu jħejji 
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l-abbozz tal-programm ta' ħidma ta' l-
Aġenzija għas-sena ta' wara, u qabel it-30 
ta' Ġunju ta' dik is-sena għandu jgħaddih 
lill-Bord tar-Regolaturi u lill-
Kummissjoni.
7. Id-Direttur għandu jagħmel stima 
tad-dħul u l-infiq ta' l-Aġenzija skond l-
Artikolu 20, u għandu jimplimenta l-baġit 
ta' l-Aġenzija skond l-Artikolu 21.
8. Kull sena d-Direttur għandu jħejji 
l-abbozz tar-rapport annwali li għandu 
jkun fih sezzjoni dwar l-attivitajiet 
regolatorji ta' l-Aġenzija, kif ukoll 
sezzjoni dwar kwistjonijiet finanzjarji u 
amminstrattivi.
9. Rigward il-persunal ta' l-Aġenzija, 
id-Direttur għandu jeżerċita s-setgħat li 
hemm dispożizzjoni għalihom fl-
Artikolu 25(3).

Or. fr

Emeda 110
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-Direttur jadotta l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, u 8, soġġett 
għall-approvazzjoni tal-Bord tar-
Regolaturi.

3. Id-Direttur għandu jadotta l-
opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, 
u 8, soġġett għall-approvazzjoni tal-Bord 
tar-Regolaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Delimitazzjoni tal-kompetenzi.
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Emeda 111
Dragoş Florin David, Marian Zlotea

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord ta' l-Appell għandu jkun 
magħmul minn sitt membri u sitt sostituti, 
magħżula minn fost persunal fi gradi 
għolja, attwali jew tal-passat, ta' l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali, l-
awtoritajiet inkarigati mill-kompetizzjoni 
jew l-istituzzjonijiet nazzjonali jew 
Komunitarji oħra, b'esperjenza relevanti 
fis-settur ta' l-enerġija. Il-Bord ta' l-Appell 
jaħtar il-President tiegħu. Id-deċiżjonijiet 
tal-Bord ta' l-Appell għandhom jiġu 
adottati abbażi ta' maġġoranza kkwalifikata 
ta' għall-inqas erbgħa mis-sitt membri 
tiegħu. Il-Bord ta' l-Appell għandu jissejjaħ 
meta meħtieġ.

1. Il-Bord ta' l-Appell għandu jkun 
magħmul minn sitt membri u sitt sostituti, 
magħżula minn fost persunal fi gradi 
għolja, attwali jew tal-passat, ta' l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali, l-
awtoritajiet inkarigati mill-kompetizzjoni 
jew l-istituzzjonijiet nazzjonali jew 
Komunitarji oħra, b'esperjenza relevanti 
fis-settur ta' l-enerġija, maħtura abbażi ta’ 
kriterji ta’ ħila professjonali u ġejjin minn 
tnax-il Stat Membru differenti. Il-Bord ta' 
l-Appell jaħtar il-President tiegħu. Id-
deċiżjonijiet tal-Bord ta' l-Appell 
għandhom jiġu adottati abbażi ta' 
maġġoranza kkwalifikata ta' għall-inqas 
erbgħa mis-sitt membri tiegħu. Il-Bord ta' 
l-Appell għandu jissejjaħ meta meħtieġ.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Id-diversità, l-esperjenza u l-ħila tal-membri ta’ l-Aġenzija huma elementi essenzjali.

Emeda 112
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Wara sejħa għal espressjoni ta' interess, 
il-membri tal-Bord ta' l-Appell għandhom 
jinħatru mill-Bord ta' l-Amministrazzjoni, 
fuq proposta tal-Kummissjoni, wara li dan 
ikun ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi.

2. Wara sejħa għal espressjoni ta' interess, 
il-membri tal-Bord ta' l-Appell għandhom 
jinħatru mill-Bord ta' l-Amministrazzjoni, 
fuq proposta konġunta tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni, wara li dan ikun ikkonsulta 
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mal-Bord tar-Regolaturi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tissaħħaħ l-indipendenza ta’ l-Aġenzija.

Emeda 113
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Wara sejħa għal espressjoni ta' interess, 
il-membri tal-Bord ta' l-Appell għandhom 
jinħatru mill-Bord ta' l-Amministrazzjoni, 
fuq proposta tal-Kummissjoni, wara li dan 
ikun ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi. 

2. Wara sejħa għal espressjoni ta' interess, 
il-membri tal-Bord ta' l-Appell għandhom 
jinħatru mill-Parlament Ewropew, fuq 
proposta tal-Kummissjoni, wara li dan ikun 
ikkonsulta man-Netwerk tar-Regolaturi.

Or. fr

Emeda 114
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-mandat tal-membri tal-Bord ta' l-
Appell għandu jkun ta’ ħames snin, u jista' 
jiġġedded. Il-membri tal-Bord ta' l-Appell 
għandhom jaġixxu b'mod indipendenti fit-
teħid tad-deċiżjonijiet tagħhom, u ma 
għandhomx ikunu marbutin bi 
struzzjonijiet. Ma għandhomx iwettqu 
kompiti oħra fl-Aġenzija, fil-Bord ta' l-
Amministrazzjoni tagħha jew fil-Bord tar-
Regolaturi tagħha. Il-membri tal-Bord ta' 
l-Appell ma jistgħux jitneħħew mill-
kariga tagħhom waqt il-mandat, sakemm 

3. Il-mandat tal-membri tal-Bord ta' l-
Appell għandu jkun ta’ ħames snin, u jista' 
jiġġedded. Il-membri tal-Bord ta' l-Appell 
għandhom jaġixxu b'mod indipendenti fit-
teħid tad-deċiżjonijiet tagħhom, u ma 
għandhomx ikunu marbutin bi 
struzzjonijiet.
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membru ma jinstabx ħati ta' kondotta 
ħażina serja u l-Bord ta' l-
Amministrazzjoni, wara li jkun ikkonsulta 
mal-Bord tar-Regolaturi, jieħu deċiżjoni 
f'dan ir-rigward.

Or. fr

Emeda 115
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-mandat tal-membri tal-Bord ta' l-
Appell għandu jkun ta’ ħames snin, u jista' 
jiġġedded. Il-membri tal-Bord ta' l-Appell 
għandhom jaġixxu b'mod indipendenti fit-
teħid tad-deċiżjonijiet tagħhom, u ma 
għandhomx ikunu marbutin bi 
struzzjonijiet. Ma għandhomx iwettqu 
kompiti oħra fl-Aġenzija, fil-Bord ta' l-
Amministrazzjoni tagħha jew fil-Bord tar-
Regolaturi tagħha. Il-membri tal-Bord ta' l-
Appell ma jistgħux jitneħħew mill-karigu 
tagħhom waqt il-mandat, sakemm membru 
ma jinstabx ħati ta' kondotta ħażina serja u 
l-Bord ta' l-Amministrazzjoni, wara li jkun 
ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi, jieħu 
deċiżjoni f'dan ir-rigward.

3. Il-mandat tal-membri tal-Bord ta' l-
Appell għandu jkun ta’ sitt snin. Il-membri 
tal-Bord ta' l-Appell għandhom jaġixxu 
b'mod indipendenti fit-teħid tad-
deċiżjonijiet tagħhom, u ma għandhomx 
ikunu marbutin bi struzzjonijiet. Ma 
għandhomx iwettqu kompiti oħra fl-
Aġenzija, fil-Bord ta' l-Amministrazzjoni 
tagħha jew fil-Bord tar-Regolaturi tagħha. 
Il-membri tal-Bord ta' l-Appell ma jistgħux 
jitneħħew mill-karigu tagħhom waqt il-
mandat, sakemm membru ma jinstabx ħati 
ta' kondotta ħażina serja u l-Bord ta' l-
Amministrazzjoni, wara li jkun ikkonsulta 
mal-Bord tar-Regolaturi, jieħu deċiżjoni 
f'dan ir-rigward.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tissaħħaħ l-indipendenza ta’ l-Aġenzija.
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Emeda 116
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk l-Aġenzija tonqos milli tieħu 
deċiżjoni, proċeduri għal dan in-nuqqas 
ta' azzjoni jistgħu jinġiebu quddiem il-
Qorti tal-Prim' Istanza tal-Qorti tal-
Ġustizzja skond l-Artikolu 232 tat-Trattat.

tħassar

Or. fr

Emeda 117
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Aġenzija għandha tkun obbligata li 
tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex tikkonforma 
mas-sentenza tal-Qorti tal-Prim' Istanza 
tal-Qorti tal-Ġustizzja.

3. In-Netwerk għandu jkun obbligat li 
jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex jikkonforma
mas-sentenza tal-Qorti tal-Prim' Istanza 
tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Or. fr

Emeda 118
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard mill-15 ta' Frar ta' 
kull sena, id-Direttur għandu jħejji abbozz 
preliminari tal-baġit li jkopri n-nefqa 
operattiva u l-programm ta' ħidma 
mistennija għas-sena finanzjarja ta' wara, u 
għandu jibgħat dan l-abbozz preliminari 

1. Sa mhux aktar tard mill-15 ta' Frar ta' 
kull sena, id-Direttur għandu jħejji abbozz 
preliminari tal-baġit li jkopri n-nefqa 
operattiva u l-programm ta' ħidma 
mistennija għas-sena finanzjarja ta' wara, u 
għandu jibgħat dan l-abbozz preliminari 
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lill-Bord ta' l-Amministrazzjoni flimkien 
ma' lista tal-karigi proviżorji. Kull sena, il-
Bord ta' l-Amministrazzjoni għandu 
jagħmel stima tad-dħul u l-infiq ta' l-
Aġenzija għas-sena finanzjarja ta' wara, 
abbażi ta' l-abbozz imħejji mid-Direttur. 
Din l-istima, li għandha tinkludi abbozz ta' 
pjan ta' stabbiliment, għandha tintbagħat 
mill-Bord ta' l-Amministrazzjoni lill-
Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-31 ta' 
Marzu. Qabel ma tiġi adottata l-istima, l-
abbozz imħejji mid-Direttur għandu 
jintbagħat lill-Bord tar-Regolaturi, li jista' 
joħroġ opinjoni dwar l-abbozz.

lill-Bord ta' l-Amministrazzjoni tan-
Netwerk flimkien ma' lista tal-karigi 
proviżorji. Kull sena, il-Bord ta' l-
Amministrazzjoni għandu jagħmel stima 
tad-dħul u l-infiq għas-sena finanzjarja ta' 
wara, abbażi ta' l-abbozz imħejji mid-
Direttur. Din l-istima, li għandha tinkludi 
abbozz ta' pjan ta' stabbiliment, għandha 
tintbagħat mill-Bord ta' l-Amministrazzjoni 
lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-
31 ta' Marzu. Qabel ma tiġi adottata l-
istima, l-abbozz imħejji mid-Direttur 
għandu jintbagħat lill-Bord tar-Regolaturi, 
li jista' joħroġ opinjoni dwar l-abbozz.

Or. fr

Emeda 119
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtorità tal-baġit għandha taddotta l-
pjan ta' stabbiliment għall-Aġenzija.

tħassar

Or. fr

Emeda 120
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 25 tħassar
Il-persunal

1. Ir-Regolamenti ta' l-Istaff ta' l-Uffiċjali 
tal-Komunitajiet Ewropej, il-
Kundizzjonijiet ta' l-impjieg ta' impjegati 
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oħra tal-Komunitajiet Ewropej u r-regoli 
adottati b'mod konġunt mill-
istituzzjonijiet tal-Komunitajiet Ewropej 
għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' 
dawk ir-Regolamenti ta' l-istaff u l-
kundizzjonjiet ta’ l-impjieg għandhom 
japplikaw għall-istaff ta' l-Aġenzija.
2. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni, bi qbil 
mal-Kummissjoni, għandu jadotta l-
miżuri meħtieġa ta' implimentazzjoni, 
skond l-arranġamenti pprovduti fl-
Artikolu 110 tar-Regolamenti ta' l-Istaff 
ta' l-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.
3. Fir-rigward tal-persunal tagħha, l-
Aġenzija għandha teżerċita s-setgħat 
ikkonferiti bir-Regolamenti ta' l-Istaff ta' 
l-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej fuq l-
awtorità tal-ħatra u fuq l-awtorità li 
għandha d-dritt tikkonkludi kuntratti 
permezz tal-Kundizzjonijiet ta' l-Impjieg 
ta' impjegati oħra tal-Komunitajiet 
Ewropej.
4. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni jista’ 
jadotta dispożizzjonijiet oħra sabiex 
esperti nazzjonali minn Stati Membri 
jkunu jistgħu jiġu impjegati billi jiġu 
ssekondati ma' l-Aġenzija.

Or. fr

Emeda 121
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-responsabbiltà finanzjarja personali 
u r-responsabbiltà dixxiplinarja tal-
persunal ta' l-Aġenzija lejn l-Aġenzija 
għandhom ikunu rregolati mid-
dispożizzjonijiet rilevanti li japplikaw 
għall-persunal ta' l-Aġenzija.

tħassar
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Or. fr

Emeda 122
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28 tħassar
Il-parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi

L-Aġenzija għandha tkun miftuħa għall-
parteċipazzjoni ta' pajjiżi li mhumiex 
membri ta' l-Unjoni Ewropea u li jkunu 
ffirmaw ftehimiet mal-Komunità għal dan 
il-għan. Skond id-dispożizzjonijiet 
rilevanti ta' dawn il-ftehimiet, għandhom 
jiġu stabbiliti arranġamenti li 
jispeċifikaw, b'mod partikolari, in-natura, 
l-ambitu u l-aspetti proċedurali ta' l-
involviment ta' dawn il-pajjiżi fil-ħidma 
ta' l-Aġenzija, inklużi dispożizzjonijiet 
relatati mal-kontributi finanzjarji u mal-
persunal.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Limitazzjoni tal-kompetenzi għas-suq intern ta’ l-UE.

Emeda 123
Robert Goebbels, Bernhard Rapkay

Proposta għal regolament
Artikolu 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 30 tħassar
Evalwazzjoni
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1. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni ta' l-attivitajiet ta' l-
Aġenzija. Din l-evalwazzjoni għandha 
tkopri r-riżultati miksuba mill-Aġenzija u 
l-metodi ta' ħidma tagħha, b'rabta ma' l-
għan, il-mandat u l-kompiti tagħha, kif 
iddefiniti f'dan ir-Regolament u fil-
programmi annwali ta' ħidma tagħha. 
2. L-ewwel rapport ta' evalwazzjoni 
għandu jitressaq mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa 
mhux aktar tard minn erba' snin wara li 
l-ewwel Direttur ikun ħa l-karigi tiegħu. 
Wara dan, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport ta' evalwazzjoni 
talanqas kull ħames snin.

Or. fr

Emeda 124
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ewwel rapport ta' evalwazzjoni 
għandu jitressaq mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa mhux 
aktar tard minn erba' snin wara li l-ewwel 
Direttur ikun ħa l-karigi tiegħu. Wara dan, 
il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport ta' evalwazzjoni talanqas kull 
ħames snin.

2. L-ewwel rapport ta' evalwazzjoni 
għandu jitressaq mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa mhux 
aktar tard minn sentejn wara li l-ewwel 
Direttur ikun ħa l-karigi tiegħu. Wara dan, 
il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport ta' evalwazzjoni talanqas kull tliet
snin.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Evalwazzjoni aktar mgħaġġla tal-ħidma ta’ l-Aġenzija.
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Emeda 125
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Wara l-ewwel rapport ta’ 
evalwazzjoni ta’ l-attivitajiet ta’ l-Aġenzija 
u r-riżultati miksuba minnha, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom, billi jaġixxu fuq proposta tal-
Kummissjoni, jew jestendu l-mandat ta’ l-
Aġenzija jew jissostitwixxuha bi struttura 
aktar adattata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni li twaqqaf aġenzija, taħt il-kontroll tagħha, b’setgħat 
essenzjalment konsultattivi, tista’ ma tkunx l-aktar struttura adattata biex tikkontribwixxi 
għall-ħolqien ta’ suq uniku Ewropew għall-elettriku u l-gass. Għaldaqstant, il-Kummissjoni 
għandha tevalwa r-riżultati miksuba u jekk ikun meħtieġ tipproponi struttura oħra.

Emeda 126
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Artikolu 30a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Reviżjoni
Meta tkun qed issir l-evalwazzjoni ta’ l-
Aġenzija, il-Bord tar-Regolaturi jista’ 
jippreżenta proposti għal reviżjoni ta’ l-
Aġenzija. L-ewwel proposta għal reviżjoni 
għandha teżamina b’mod partikolari t-
tneħħija ta’ l-Aġenzija u kif din tista’ tiġi 
sostitwita minn mekkaniżmu indipendenti. 

Or. es
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Emeda 127
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – it-titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dħul fis-seħħ u dispożizzjonijiet tranżitorji Dħul fis-seħħ, dispożizzjonijiet tranżitorji 
u abrogazzjoni

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ġiet stabbilita skadenza sabiex ikun żgurat li jiġi meqjus l-iżvilupp li jseħħ fis-suq intern ta’ l-
enerġija. 

Emeda 128
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Dan ir-Regolament għandu jiġi 
revokat fl-1 ta’ Jannar 2015.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ġiet stabbilita skadenza sabiex ikun żgurat li jiġi meqjus l-iżvilupp li jseħħ fis-suq intern ta’ l-
enerġija.
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