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Emenda 89c
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-esperjenza ta' l-implimentazzjoni 
tad-Direttiva 2003/54/KE turi l-benefiċji li 
jistgħu jirriżultaw mis-suq intern għall-
elettriku f'dawk li huma żieda fl-
effiċjenza, tnaqqis ta' prezzijiet, standards 
ta' servizz aktar għoljin u aktar 
kompetettività. Madankollu, xorta jibqgħu 
għadd ta' nuqqasijiet importanti u l-
possibiltajiet oħrajn għal titjib ta' l-operat 
tas-suq; b'mod parikulari jeħtieġu 
proposti konkreti sabiex jiġi żgurat li jkun 
hemm ambjent ekwu fil-qasam tal-
ġenerazzjoni, b'mod partikulari bl-
inklużjoni ta' l-ispejjeż ambjentali kollha 
għal perjodu qasir u perjodu twil ta' 
żmien u sabiex jitnaqqas ir-riskju ta' 
dominazzjoni tas-suq u mġiba predatorja 
sabiex tiġi żġurata trażmissjoni mhux 
diksriminatorja u tariffi ta' distribuzzjoni  
permezz ta' aċċess għan-netwerk fuq il-
bażi ta' tariffi ppubblikati qabel ma jidħlu 
fis-seħħ u sabiex jiġi żgurat li d-drittijiet 
ta' klijenti żgħar u vulnerabbli jkunu 
mħarsa u li informazzjoni dwar sorsi ta' 
enerġija għall-elettriċità tiġi ddikjarata, 
kif ukoll ir-referenza għal sorsi, fejn ikun 
hemm, li tagħti informazzjoni dwar l-
impatt tagħhom fuq l-ambjent. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Terġa' tidħol il-premessa importanti numru 2 tad-Direttiva 2003/54. Sakemm ma jiġux inklużi 
fil-prezz l-ispejjeż ambjentali assoċjati mal-ġenerazzjoni ta' l-elettriku se jibqa' jkun hemm 
distorsjoni tas-suq.  Filwaqt li jsiru sforzi permezz ta' l-ETS biex tiġi inkluża l-ispiża ta' l-
emissjonijiet ta' CO2 permezz ta' l-irkant ta' ċertifikati, jeħtieġ li tiġi inkluża inizjatttiva 
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parallela biex tinkorpora l-ispejjeż ambjentali fil-prezz ta' l-enerġija. Il-Kummissjoni jeħtieġ 
li tibda timmoniterja distorsjonijiet tas-suq bħal dawn.

Emenda 90
Esko Seppänen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-armonizzazzjoni totali tas-suq ta' l-
elettriku toħloq effetti ta' żbilanċ ta' 
prezzijiet f'pajjiżi differenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'pajjiżi li għandhom enerġija elettrika rħisa d-domanda minn pajjiżi li għandhom elettriku 
għoli tnaqqas il-provvista permezz ta' esportazzjoni ta' elettriku u l-provvista mnaqqsa tgħolli 
l-prezzijiet imħallsa mill-konsumaturi. Din hi r-raġuni li l-armonizzazzjoni għandha wkoll 
impatt negattiv fuq is-suq u dan jeħtieġ li jiġi kkunsidrat ukoll.

Emenda 91
Esko Seppänen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 2 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) L-effetti ta' l-armonizzazzjoni jridu 
jiġu studjati sewwa minħabba l-
konsegwenzi żbilanċjati kkawżati mill-
iffissar ta' prezzijiet bl-ingrossa fil-marġni 
u bi profitti minn skema ta' skambju ta' 
drittijiet ta' emissjonijiet għal produtturi 
idrawliċi u nukleari.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-mekkaniżu tal-prezzijiet fis-swieq armonizzati Ewropej ta' l-elettriku joħolqu profitti kbar 
bla mistennija għall-kumpaniji li jipproduċu enerġija idrawlika u nukleari u li m'għandhomx 
bżonn ta' drittijiet ta' emissjonijiet. Il-prezz bl-ingrossa ta' l-elettriku fil-Boroż illum huwa 
bbżat totalment fuq il-prezz tal-marġni u huwa definit mill-ispejjeż l-aktar għoljin ta' 
produzzjoni u mill-prezz ta' drittijiet ta' emissjoni, minkejja li l-produttur m'għandux 
bżonnhom. Is-sistema tal-prezzijiet għandha tiġi żviluppata b'mod li l-prezz bl-ingrossa fil-
Boroż ta' l-elettriku jikkunsidraw id-differenzi fl-ispejjeż tal-produzzjoni.

Emenda 92
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Madankollu, bħalissa, id-dritt li 
jinbiegħ l-elettriku fi kwalunkwe Stat 
Membru fuq termini ugwali u mingħajr 
diskriminazzjoni jew żvantaġġ ma jista' jiġi 
ggarantit lil ebda kumpanija fil-Komunità.
B’mod partikolari, aċċess mhux 
diskriminatorju għan-netwerk, u livell 
ugwalment effikaċi ta’ superviżjoni 
regolatorja f’kull Stat Membru, għad ma 
jeżistux minħabba li l-qafas ġuridiku 
kurrenti mhuwiex sufficjenti.

Madankollu, bħalissa, id-dritt li jinbiegħ l-
elettriku fi kwalunkwe Stat Membru fuq 
termini ugwali u mingħajr diskriminazzjoni 
jew żvantaġġ ma jistax jiġi ggarantit lil 
kull kumpanija ta' l-Istati Membri kollha. 
B’mod partikolari, aċċess mhux 
diskriminatorju għan-netwerk, u livell 
ugwalment effikaċi ta’ superviżjoni 
regolatorja f’kull Stat Membru, għad ma 
jeżistux minħabba li l-qafas ġuridiku 
kurrenti mhuwiex suffiċjenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem propost mill-Kummissjoni jagħti l-impressjoni li l-problemi ta' kompetizzjoni li 
rreferiet għalihom il-Kummissjoni jeżistu fl-Istati Membri kollha ta' l-UE.
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Emenda 93
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Provvista sigura ta' elettriku hija ta' 
importanza essenzjali għall-iżvilupp tas-
soċjetà Ewropea, għall-implimentazzjoni 
ta' politika sostenibbli għall-bidla fil-
klima, kif ukoll sabiex isseddaq il-
kompetizzjoni fi ħdan is-suq intern. Għal 
dan il-għan għandhom jiġu żviluppati 
aktar interkonnessjonijiet bejn il-fruntieri 
sabiex jiġi żgurat l-forniment/provvista 
tas-sorsi kollha ta' enerġija bl-irħas prezz 
possibbli, kemm għall-konsumatu, kif 
ukoll għall-industrija fl-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 94
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Seperazzjoni ta' sjieda bejn 
kumpaniji li jiġġeneraw u jfornu l-
elettriku u impriżi li huma sidien ta' 
sistemi ta' trażmissjoni hija essenzjali 
għall-istallazzjoni ta' enerġija ġdida li 
tiġġedded fl-Ewropa.

Or. es
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Emenda 95
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 3 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Suq operazzjonali intern ta' l-
elettriku għandu jipprovdi kemm lill-
produtturi bl-inċentivi xierqa għall-
investiment f'ġenerazzjoni ġdida ta' 
enerġija, kif ukoll lill-konsumaturi 
b'miżuri xierqa biex jippromwovu użu 
aktar effiċjenti ta' enerġija; provvista 
sigura ta' enerġija tibqa' l-prikundizzjoni 
għal' dan.

Or. en

Emenda 96
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 3 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3c) Billi sorsi li jiġġeddu huwa sorsi 
kontinwi ta' enerġija huwa essenzjali li 
tiġi żviluppata kapaċità ta' 
interkonnessjoni ta' elettriku fil-livell 
Ewropew, hekk li fis-suq Ewropew ta' l-
enerġija  tingħata attenzjoni speċjali lill-
pajjiżi u lir-reġjuni l-aktar iżolati sabiex l-
Istati Membri jingħatawlhom il-mezzi 
meħtieġa biex jilħqu l-mira ta' 20% ta' 
enerġija li tiġġedded sa l-2020.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-rabta li hemm bejn il-persentaġġ ta' interkonnessjoni u tal-kapaċità installata ta' 
ġenerazzjoni  ta' enerġija li tiġġedded hija essenzjali sabiex tintlaħaq il-mira ta' 20% ta' 
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enerġija sostenibbli. 

Emenda 97
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 3 c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3c) Is-suq intern għandu jżid in-neġozju 
u l-fluss ta' l-elettriku lilhinn mill-
fruntieri sabiex jiżgura l-aħjar użu tal-
ġenerazzjoni ta' enerġija u l-aktar 
prezzijiet baxxi. Fl-istess ħin, din 
m'għandhiex tkun skuża sabiex l-Istati 
Membri u l-produtturi ma jinvestux 
f'teknoloġija ġdida u moderna għall-
ġenerazzjoni ta' l-elettriku. L-Istati 
Membri li permeżż ta' leġiżlazzjoni jew 
deċiżjonijiet politiċi jagħżlu li jnaqqsu l-
kapaċità tal-ġenerazzjoni tagħhom ta' 
enerġija mingħajr emissjonijiet ta' CO2  
għandhom jikkontribwixxu l-istess 
ammont ta' ġenerazzjoni ta' enerġija li 
tinkiseb minn sorsi li jiġġeddu u 
għandhom jispjegaw kif se jilħqu dan l-
objettiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa ta' l-akbar importanza li jinżammu inċentivi għal investiment għal ġenerazzjoni ta' 
enerġija mingħajr emissjonijiet ta' CO2 sabiex tkun garantita d-domanda għall-provvista ta' 
enerġija.
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Emenda 98
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta' 
l-10 ta' Jannar 2007 intitolata "Politika 
dwar l-Enerġija għall-Ewropa" saħqet fuq 
l-importanza li s-suq intern ta' l-elettriku 
jiġi kkompletat kif ukoll li jinħoloq 
ambjent ekwu għall-kumpaniji kollha ta' l-
elettriku stabbiliti fil-Komunità. Il-
Komunikazzjoni dwar is-Suq Intern ta’ l-
Enerġija u r-Rapport finali ta’ l-Inkjesta 
Settorjali tal-Kompetizzjoni wrew li r-
regoli u l-miżuri preżenti ma jipprovdux il-
qafas meħtieġ biex jinkiseb l-għan ta’ suq 
intern li jiffunzjona tajjeb.

(4) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta' 
l-10 ta' Jannar 2007 intitolata "Politika 
dwar l-Enerġija għall-Ewropa" saħqet fuq 
l-importanza li s-suq intern ta' l-elettriku 
jiġi kkompletat kif ukoll li jinħoloq 
ambjent ekwu għall-kumpaniji kollha ta' l-
elettriku stabbiliti fil-Komunità. Il-
Komunikazzjoni dwar is-Suq Intern ta’ l-
Enerġija wriet li r-regoli u l-miżuri preżenti 
ma jipprovdux il-qafas meħtieġ biex 
jinkiseb l-għan ta’ suq intern li jiffunzjona 
tajjeb. Barra minn hekk, l-aħħar Rapport 
dwar Stħarriġ tal-Kompetizzjoni fis-Settur 
u l-evalwazzjoni ta' l-impatt li sar biex 
jappoġġja t-tielet pakkett leġiżlattiv dwar 
is-suq intern ta' l-enerġija ma pprovdew 
ebda prova konvinċenti li tista' tgħin biex 
issir determinazzjoni dwar l-aħjar jew l-
uniku mod biex jittejjeb kif jaħdem is-suq 
intern.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir- Rapport finali dwar Stħarriġ tal-Kompetizzjoni fis-Settur saritlu ħafna kritika meta tressaq 
quddiem il-Kumitat ta' l-ITRE, b'mod partikulari minħabba korrelazzjonjiet statistiċi 
dibattibbli ħafna u serje ta' dejta mhux kompluta u nieqsa mir-referenzi. Huwa ppreżenta 
osservazzjoni parzjali dwar kif filfatt jiffunzjonaw in-netwerks ta' l-elettriku Ewropej u 
għalhekk ma setax jiġi definit mod wieħed dwar kif jista' jittejjeb il-mod kif jiffunzjiona s-suq 
intern ta' l-elettriku. 
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Emenda 99
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Sabiex jiġu żgurati kompetizzjoni u 
provvista ta' l-elettriku bl-aktar prezz baxx 
possibbli, filwaqt li fl-istess ħin tiġi evitata 
dominanza tas-suq minn parteċipanti 
kbar, l-Istati Membri u aġenziji 
regolatorji nazzjonali għandhom 
jiffaċilitaw aċċess transkonfinali ta' 
fornituri ġodda ta' sorsi differenti ta' 
enerġija, kif ukoll ta' ġenerazzjoni ta' 
enerġija ġdida.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jiftaħ is-swieq fl-Istati Membri, b’mod partikolari dawk li għandhom 
parteċipanti dominanti fis-suq u jiżgura aċċess ġust għall-parteċipanti l-oħra tas-suq.

Emenda 100
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Mingħajr separazzjoni effettiva tan-
netwerks minn attivitajiet ta' ġenerazzjoni u 
forniment, hemm ir-riskju inerenti ta’ 
diskriminazzjoni mhux biss fl-operat tan-
netwerk iżda wkoll fl-inċentivi għal 
kumpaniji integrati vertikalment biex 
jinvestu b’mod adegwat fin-netwerks 
tagħhom.

(5) Mingħajr separazzjoni effettiva tan-
netwerks minn attivitajiet ta' ġenerazzjoni u 
forniment, hemm ir-riskju inerenti ta’ 
diskriminazzjoni mhux biss fl-operat tan-
netwerk iżda wkoll fl-inċentivi għal 
kumpaniji biex jinvestu b’mod adegwat 
fin-netwerks tagħhom. Il-mottivazzjoni ta' 
l-investiment hija r-remunerazzjoni li 
jirċievi l-operatur. Jekk l-awtorità 
regolatorja nazzjonali tiffissa livell baxx 
ta' remunerazzjoni, dan iwassal għal 
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tnaqqis ta' investiment. Min-naħa l-oħra, 
jekk tiffissa livell ta' remunerazzjoni ġust 
u proporzjonat u li jiżgura li d-dħul ikopri 
l-ispejjeż u jagħmel tajjeb għal 
investiment bħal dan, hija tiġġenera 
awtomatikament żieda fl-investiment, 
irrispettivament minn jekk l-operatur tan-
netwerk ikunx imsieħeb fi grupp integrat 
jew le. Għalhekk, l-akbar fattur 
determinanti primarju għall-investiment 
huwa r-regolazzjoni tal-prezzjijiet 
flimkien mas-setgħat ta' l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u għalhekk dawn 
għandhom jissaħħu sabiex jikkompletaw 
is-suq intern għall-benefiċċju tal-
konsumatur.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-istruttura tas-sjieda ta' kumpanija m'huwiex fatuur determinanti għall-investiment għaliex 
dan isir fuq il-bażi ta' xi tkun il-possibilità li wieħed jirkupra u jara qligħ mill-investiment.    
Is-seperazzjoni tas-sjieda ma ssolvix il-problema kkawżata mill-monopolji, li hija r-riskju li s-
sitwazzjoni tiġi esplojtata sabiex issir massimizzazzjoni tad-dħul mill-monopolju. Ir-riskji 
jeżisti, indipendentement mill-istruttura tas-sjieda, kemm jekk tkun kumpanija integrata 
vertikalment u kemm jekk ma tkunx.

Emenda 101
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ir-regoli dwar is-separazzjoni 
(unbundling) legali u funzjonali li bhalissa 
huma fis-sehh ma wasslux għas-
separazzjoni effettiva ta’ l-operaturi tas-
sistema ta' trazmissjoni  Fil-laqgħa li kellu 
fi Brussell fit-8 u d-9 ta' Marzu 2007, il-
Kunsill Ewropew stieden lill-Kummissjoni 
tizviluppa proposti legizlattivi għas-
separazzjoni effettiva ta' l-attivitajiet tal-

(6) Ir-regoli dwar is-separazzjoni 
(unbundling) legali u funzjonali li bhalissa 
huma fis-sehh ma wasslux għas-
separazzjoni effettiva ta’ l-operaturi tas-
sistema ta' trazmissjoni f'kull Stat Membru 
sa ċertu punt minħabba n-nuqqas ta' 
implimentazzjoni ta' leġiżlazzjoni 
Ewropea eżistenti. Fil-laqgħa li kellu fi 
Brussell fit-8 u d-9 ta' Marzu 2007, il-
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forniment u l-generazzjoni mill-
operazzjonijiet tan-netwerk.

Kunsill Ewropew stieden lill-Kummissjoni 
tizviluppa proposti legizlattivi għas-
separazzjoni effettiva ta' l-attivitajiet tal-
forniment u l-generazzjoni mill-
operazzjonijiet tan-netwerk.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ta' min isemmi li waħda mill-kawżi tal-funzjonament insuffiċjenti tas-swieq ta' l-enerġija 
Ewropej hija n-nuqqas ta' implimentazzjoni tar-regoli attwali, li ġie enfasizzat ukoll fil-
paragrafi 151 sa 153 u l-paragrafu 478 tar-Rapport ta' Stħarriġ tas-Settur sa mill-10 ta' 
Jannar 2007.

Emenda 102
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ir-regoli dwar is-separazzjoni 
(unbundling) legali u funzjonali li bhalissa 
huma fis-sehh ma wasslux għas-
separazzjoni effettiva ta’ l-operaturi tas-
sistema ta' trazmissjoni  Fil-laqgħa li kellu 
fi Brussell fit-8 u d-9 ta' Marzu 2007, il-
Kunsill Ewropew stieden lill-Kummissjoni 
tizviluppa proposti legizlattivi għas-
separazzjoni effettiva ta' l-attivitajiet tal-
forniment u l-generazzjoni mill-
operazzjonijiet tan-netwerk. 

(6) Ir-regoli dwar is-separazzjoni 
(unbundling) legali u funzjonali li bhalissa 
huma fis-sehh ma wasslux għas-
separazzjoni effettiva ta’ l-operaturi tas-
sistema ta' trazmissjoni f'kull Stat Membru 
sa ċertu punt minħabba n-nuqqas ta' 
implimentazzjoni ta' leġiżlazzjoni 
Ewropea eżistenti. Fil-laqgħa li kellu fi 
Brussell fit-8 u d-9 ta' Marzu 2007, il-
Kunsill Ewropew stieden lill-Kummissjoni 
tizviluppa proposti legizlattivi għas-
separazzjoni effettiva ta' l-attivitajiet tal-
forniment u l-generazzjoni mill-
operazzjonijiet tan-netwerk.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ta' min isemmi li waħda mill-kawżi tal-funzjonament insuffiċjenti tas-swieq ta' l-enerġija 
Ewropej hija n-nuqqas ta' implimentazzjoni tar-regoli attwali, li ġie enfasizzat ukoll fil-
paragrafi 151 sa 153 u l-paragrafu 478 tar-Rapport ta' Stħarriġ tas-Settur sa mill-10 ta' 
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Jannar 2007.

Emenda 103
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-evalwazzjoni ta' l-impatt li ġiet 
sottomessa ma setgħetx tipprova mingħajr 
dubji li kien hemm rabta kawżali bejn 
diskriminazzjoni rigward aċċess u l-
istruttura tas-sjieda, jew bejn il-livell tal-
prezz u l-istruttura tas-sjieda. Id-dejta 
empirika tindika pjuttost li hemm rabta 
kawżali bejn dawn kollha u regolazzjoni 
effettiva. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-evalwazzjoni ta' l-impatt tipprovdi d-dejta empirika li fuqha huma bbażati dawn il-proposti. 
Wara ħarsa aktar attenta għall-kontenut u għall-isfond ta' l-evalwazzjoni ta' l-impatt, għad 
hemm dubji dwar jekk l-azzjonijiet proposti humiex xierqa biex jintlaħqu l-objettivi ta' dan il-
pakkett ta' miżuri. 

Emenda 104
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) It-tneħħija ta’ l-inċentiv inerenti għall-
kumpaniji integrati vertikalment li 
jiddiskriminaw kontra kompetituri fir-
rigward ta’ l-aċċess għan-netwerk u l-
investiment hija l-unika ħaġa li tista’ 
tiżgura separazzjoni effettiva. Is-
separazzjoni tas-sjieda, li timplika li sid in-

(7) It-tneħħija ta’ l-inċentiv inerenti għall-
kumpaniji integrati vertikalment li 
jiddiskriminaw kontra kompetituri fir-
rigward ta’ l-aċċess għan-netwerk u l-
investiment hija l-unika ħaġa li tista’ 
tiżgura separazzjoni effettiva. Is-
separazzjoni tas-sjieda, li timplika li sid in-
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netwerk jinħatar bħala l-operatur tan-
netwerk u jkun indipendenti minn kull 
interess ta' forniment u ġenerazzjoni, hija 
b'mod ċar l-aktar mod effettiv u stabbli 
sabiex jiġi solvut il-kunflitt ta' interess 
inerenti u tkun żgurata s-sigurtà tal-
provvista. Għal din ir-raġuni, il-Parlament 
Ewropew fir-Riżoluzzjoni tiegħu dwar 
Prospetti għas-suq intern tal-gass u ta' l-
elettriku li ġiet adottata fl-10 ta’ Lulju 2007 
rrefera għas-separazzjoni tas-sjieda fil-
livell tat-trażmissjoni bħala l-aktar għodda 
effettiva sabiex jiġu promossi l-investiment 
fl-infrastrutturi b'mod mhux 
diskriminatorju, l-aċċess ġust għan-
netwerk għall-kompetituri ġodda u t-
trasparenza fis-suq. L-Istati Membri 
għandhom għalhekk ikunu obbligati 
jiżguraw li l-istess persuna jew persuni 
ma jkollhomx id-dritt li jeżerċitaw il-
kontroll, inkluż permezz ta' drittijiet 
minoritarji ta' l-imblukkar fuq 
deċiżjonijiet ta' importanza strateġika, fuq 
impriża ta' ġenerazzjoni jew forniment u, 
fl-istess ħin, ma jkollhomx interessi fi, jew 
jeżerċitaw ebda dritt fuq, operatur tas-
sistema ta' trażmissjoni jew f'sistema ta' 
trażmissjoni. Bil-kontra, il-kontroll fuq 
operatur ta' sistema ta' trażmissjoni 
għandu jipprekludi l-possibbiltà li dan 
ikollu xi interess jew jeżerċita xi dritt fuq 
impriża tal-forniment. 

netwerk jinħatar bħala l-operatur tan-
netwerk u jkun indipendenti minn kull 
interess ta' forniment u ġenerazzjoni, hija 
kkunsidrata mill-Kummissjoni bħala mod
effettiv u stabbli sabiex jiġi solvut il-
kunflitt ta' interess inerenti u tkun żgurata 
s-sigurtà tal-provvista. Il-Parlament 
Ewropew fir-Riżoluzzjoni tiegħu dwar 
Prospetti għas-suq intern tal-gass u ta' l-
elettriku li ġiet adottata fl-10 ta’ Lulju 2007 
rrefera għas-separazzjoni tas-sjieda fil-
livell tat-trażmissjoni bħala għodda 
effettiva sabiex jiġu promossi l-investiment 
fl-infrastrutturi b'mod mhux 
diskriminatorju, l-aċċess ġust għan-
netwerk għall-kompetituri ġodda u t-
trasparenza fis-suq. Billi l-Komunità 
m'għandha ebda kompetenza biex tordna 
esproprjazzjonijiet ta' impriżi u mezzi ta' 
produzzjoni u hija marbuta bid-dritt 
fundamentali għall-proprejtà, l-Istati 
Membri għandhom madankollu jkunu 
intitolati huma wkoll li japplikaw 
mekkaniżmi anqas intrużivi u iebsa sabiex 
isolvu kunflitti ta' interess u jiżguraw l-
investiment. Barra minn hekk, huma biss 
alternattivi bħal dawn li jistgħu jiżguraw 
li jkun hemm trattament ekwu tal-
pubbliku u ta' impriżi privati, li huwa 
wieħed mill-prinċipji bażiċi tal-liġi tal-
Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm is-seperazzjoni tas-sjieda tista' titqies bħala mezz effettiv biex isolvi l-konflitti ta' 
interess fi ħdan impriżi integrati, dawk kollha favur is-seperazzjoni tas-sjieda s'issa ma 
rnexxilhomx juru li l-problemi attwali ta' kompetizzjoni fis-swieq ta' l-enerġija Ewropej 
jistgħu jissolvew biss bis-serparazzjoni tas-sjieda ta' operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni. 
Barra minn hekk, is-separazzzjoni tas-sjieda tqanqal tħassib serju rigward il-kompetenzi tal-
Komunità, il-garanzija tal-proprjetà fil-liġi tal-Komunità a.
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Emenda 105
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) It-tneħħija ta’ l-incentiv inerenti għall-
kumpaniji integrati vertikalment li 
jiddiskriminaw kontra kompetituri fir-
rigward ta’ l-aċċess għan-netwerk u l-
investiment hija l-unika ħaġa li tista’ 
tiżgura separazzjoni effettiva. Is-
separazzjoni tas-sjieda, li timplika li sid in-
netwerk jinħatar bħala l-operatur tan-
netwerk u jkun indipendenti minn kull 
interess ta' forniment u ġenerazzjoni, hija 
b'mod ċar l-aktar mod effettiv u stabbli 
sabiex jiġi solvut il-kunflitt ta' interess 
inerenti u tkun żgurata s-sigurtà tal-
provvista. Għal din ir-raġuni, il-Parlament 
Ewropew fir-Riżoluzzjoni tiegħu dwar 
Prospetti għas-suq intern tal-gass u ta' l-
elettriku li ġiet adottata fl-10 ta’ Lulju 2007 
rrefera għas-separazzjoni tas-sjieda fil-
livell tat-trażmissjoni bħala l-aktar għodda 
effettiva sabiex jiġu promossi l-investiment 
fl-infrastrutturi b'mod mhux 
diskriminatorju, l-aċċess ġust għan-
netwerk għall-kompetituri ġodda u t-
trasparenza fis-suq. L-Istati Membri 
għandhom għalhekk ikunu obbligati 
jiżguraw li l-istess persuna jew persuni 
ma jkollhomx id-dritt li jeżerċitaw il-
kontroll, inkluż permezz ta' drittijiet 
minoritarji ta' l-imblukkar fuq 
deċiżjonijiet ta' importanza strateġika, fuq 
impriża ta' ġenerazzjoni jew forniment u, 
fl-istess ħin, ma jkollhomx interessi fi, jew 
jeżerċitaw ebda dritt fuq, operatur tas-
sistema ta' trażmissjoni jew f'sistema ta' 
trażmissjoni. Bil-kontra, il-kontroll fuq 
operatur ta' sistema ta' trażmissjoni 
għandu jipprekludi l-possibbiltà li dan 
ikollu xi interess jew jeżerċita xi dritt fuq 
impriża tal-forniment.

(7) It-tneħħija ta’ l-inċentiv inerenti għall-
kumpaniji integrati vertikalment li 
jiddiskriminaw kontra kompetituri fir-
rigward ta’ l-aċċess għan-netwerk u l-
investiment hija l-unika ħaġa li tista’ 
tiżgura separazzjoni effettiva. Is-
separazzjoni tas-sjieda, li timplika li sid in-
netwerk jinħatar bħala l-operatur tan-
netwerk u jkun indipendenti minn kull 
interess ta' forniment u ġenerazzjoni, hija 
kkunsidrata mill-Kummissjoni bħala mod
effettiv u stabbli sabiex jiġi solvut il-
kunflitt ta' interess inerenti u tkun żgurata 
s-sigurtà tal-provvista. Il-Parlament 
Ewropew fir-Riżoluzzjoni tiegħu dwar 
Prospetti għas-suq intern tal-gass u ta' l-
elettriku li ġiet adottata fl-10 ta’ Lulju 2007 
rrefera għas-separazzjoni tas-sjieda fil-
livell tat-trażmissjoni bħala l-aktar għodda 
effettiva sabiex jiġu promossi l-investiment 
fl-infrastrutturi b'mod mhux 
diskriminatorju, l-aċċess ġust għan-
netwerk għall-kompetituri ġodda u t-
trasparenza fis-suq, l-Istati Membri 
għandhom madankollu jkunu jistgħu 
japplikaw mekkaniżmi anqas intrużivi u 
mekkaniżmi biex isolvu konflitti ta' 
interess u sabiex jiżguraw l-investiment 
taħt kundizzjonijiet speċjali.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm is-seperazzjoni tas-sjieda tista' titqies bħala mezz effettiv biex isolvi l-konflitti ta' 
interess fi ħdan impriżi integrati, dawk kollha favur is-seperazzjoni tas-sjieda s'issa ma 
rnexxilhomx juru li l-problemi attwali ta' kompetizzjoni fis-swieq ta' l-enerġija Ewropej 
jistgħu jissolvew biss bis-serparazzjoni tas-sjieda ta' operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni.

Emenda 106
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) It-tneħħija biss ta’ l-incentiv inerenti 
għall-kumpaniji integrati vertikalment li 
jiddiskriminaw kontra kompetituri fir-
rigward ta’ l-aċċess għan-netwerk u l-
investiment hija l-unika haġa li tista’ 
tiżgura separazzjoni effettiva. Is-
separazzjoni tas-sjieda, li timplika li sid in-
netwerk jinħatar bħala l-operatur tan-
netwerk u jkun indipendenti minn kull 
interess ta' forniment u ġenerazzjoni, hija 
b'mod ċar l-aktar mod effettiv u stabbli
sabiex jiġi solvut il-kunflitt ta' interess 
inerenti u tkun żgurata s-sigurtà tal-
provvista. Għal din ir-raġuni, il-Parlament 
Ewropew fir-Riżoluzzjoni tiegħu dwar 
Prospetti għas-suq intern tal-gass u ta' l-
elettriku li ġiet adottata fl-10 ta’ Lulju 2007 
rrefera għas-separazzjoni tas-sjieda fil-
livell tat-trażmissjoni bħala l-aktar għodda 
effettiva sabiex jiġu promossi l-investiment 
fl-infrastrutturi b'mod mhux 
diskriminatorju, l-aċċess ġust għan-
netwerk għall-kompetituri ġodda u t-
trasparenza fis-suq. L-Istati Membri 
għandhom għalhekk ikunu obbligati 
jiżguraw li l-istess persuna jew persuni 
ma jkollhomx id-dritt li jeżerċitaw il-
kontroll, inkluż permezz ta' drittijiet 

(7) It-tneħħija biss ta’ l-inċentiv inerenti 
għall-kumpaniji integrati vertikalment li 
jiddiskriminaw kontra kompetituri fir-
rigward ta’ l-aċċess għan-netwerk u l-
investiment hija l-unika haġa li tista’ 
tiżgura separazzjoni effettiva. Is-
separazzjoni tas-sjieda, li timplika li sid in-
netwerk jinħatar bħala l-operatur tan-
netwerk u jkun indipendenti minn kull 
interess ta' forniment u generazzjoni huwa 
wieħed mill-modi sabiex jiġi solvut il-
kunflitt ta' interess inerenti. Il-Parlament 
Ewropew, fir-Riżoluzzjoni tiegħu dwar 
Prospetti għas-suq intern tal-gass u ta' l-
elettriku li ġiet adottata fl-10 ta’ Lulju 
2007, irrefera għas-separazzjoni tas-sjieda 
fil-livell tat-trażmissjoni bħala għodda 
effettiva sabiex jiġu promossi l-investiment 
fl-infrastrutturi b'mod mhux 
diskriminatorju, l-aċċess ġust għan-
netwerk għall-kompetituri ġodda u t-
trasparenza fis-suq
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minoritarji ta' l-imblukkar fuq 
deċiżjonijiet ta' importanza strateġika, fuq 
impriża ta' ġenerazzjoni jew forniment u, 
fl-istess ħin, ma jkollhomx interessi fi, jew 
jeżerċitaw ebda dritt fuq, operatur tas-
sistema ta' trażmissjoni jew f'sistema ta' 
trażmissjoni. Bil-kontra, il-kontroll fuq 
operatur ta' sistema ta' trażmissjoni 
għandu jipprekludi l-possibbiltà li dan 
ikollu xi interess jew jeżerċita xi dritt fuq 
impriża tal-forniment.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-separazzjoni tas-sjieda huwa wieħed mill-mezzi li ressqet il-Kummissjoni sabiex isolvi 
konflitti ta' interessi inerenti f'kumpaniji integrati vertikalment. Dan m'hux l-uniku mezz biex 
jintlaħaq dan l-objettiv u għandu jitħalla bħala waħda minn fost l-għażliet l-oħrajn 
ppreżentati fid-Direttiva. Ma jeżtux provi konvinċenti li juru li s-separazzjoni tas-sjieda 
tagħmel possibbli s-sigurtà tal-provvista. Ma ġiet imressqa ebda prova bħal din minn 
evalwazzjoni serja ta' l-impatt.

Emenda 107
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Kwalunkwe sistema li se tiġi 
implimentata għandha tkun effettiva u 
kapaċi tneħħi l-konflitti ta' interessi bejn 
generaturi u operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni sabiex tagħti forza għall-
investimenti neċessarji u sabiex 
tiggarantixxi l-aċċess għal parteċipanti 
ġodda bi skema regolatorja trasparenti u 
effiċjenti. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe sistema li tiġi introdotta trid tkun effiċjenti u trasparenti - min-naħa l-oħra 
għandha tiżgura li jitwettqu l-investimenti meħtieġa.

Emenda 108
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Billi s-separazzjoni tas-sjieda teħtieġ, f'xi 
każi, ir-ristrutturar ta' l-impriżi, l-Istati 
Membri għandhom jingħataw żmien 
addizzjonali biex japplikaw id-
dispożizzjonijietv rilevanti. Fi-dawl tar-
rabtiet vertikali bejn is-setturi tal-gass u l-
elettriku, id-dispożizzjonijiet dwar is-
separazzjoni għandhom japplikaw, barra 
minn hekk, għaż-żewġ setturi.

Billi s-separazzjoni tas-sjieda teħtieġ, f'xi 
każi, ir-ristrutturar ta' l-impriżi, l-Istati 
Membri li jiddeċiedu li jimplimentaw 
separazzjoni tas-sjieda għandhom 
jingħataw żmien addizzjonali biex 
japplikaw id-dispożizzjonijietv rilevanti Fi-
dawl tar-rabtiet vertikali bejn is-setturi tal-
gass u l-elettriku, id-dispożizzjonijiet dwar 
is-separazzjoni għandhom japplikaw, barra 
minn hekk, għaż-żewġ setturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem ġdid tat-test  jagħti konsiderazzjoni għall-fatt li s-seperazzjoni tas-sjieda hija biss 
waħda minn fost l-għażliet possibbli.

Emenda 109
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Dawk l-Istati Membri li jkunu 
jixtiequ jagħmlu hekk jistgħu japplikaw 
id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva li 
jirrigwardaw is-separazzjoni effettiva u 
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effiċjenti tas-sistemi ta' trażmissjoni u 
operaturi ta' sistemi ta' trażmissjoni. Is-
separazzjoni hija effettiva għaliex tgħin 
biex tiġi żgurata l-indipendenza ta' l-
operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni. Hija 
effiċjenti għaliex tipprovdi qafas 
regolatorju aktar xieraq għall-garanzija 
ta' kompetizzjoni ġusta, għal investiment 
suffiċjenti, għal aċċess għal parteċipanti 
ġodda u għall-integrazzjoni tas-swieq ta' 
l-elettriku. Hija bbażata fuq pilastru ta' 
miżuri ta' organizzazzjoni u miżuri li 
jirrigwardaw il-governanza ta' l-operaturi 
tas-sistemi ta' trażmissjoni, kif ukoll fuq 
pilastru ta' miżuri rigward investiment, il-
konnessjoni man-netwerk ta' kapaċitajiet 
ġodda ta' produzzjoni u l-integrazzjoni 
tas-suq permezz ta' koperazzjoni 
reġjunali. Hija tissodisfa r-rekwiżiti 
stabbiliti mill-Kunsill Ewropew fil-laqgħa 
tiegħu fi Brussell fit-8 u d-9 ta' Marzu 
2007.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-separazzjoni effiċjenti u effettiva tas-sistemi ta' trażmissjoni u ta' l-operaturi tas-sistemi ta' 
trażmissjoni (TSOs) tgħin biex tiggarantixxi l-indipendenza tat-TSO permezz ta' firxa ta' 
miżuri li huma kompatibbli mal-kostituzzjonijiet nazzjonali u li jissodisfaw il-prinċipju ta' 
proporżjonalità u l-moviment ħieles ta' kapital. Meta titqies flimkien mal-miżuri biex 
jinkuraġġixxu l-investiment, hija tipprovdi soluzzjoni globali u hija soluzzjoni li d-Direttiva 
jeħtieġ li tressaq.

Emenda 110
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-istabbiliment ta' operaturi tas-
sistema li jkunu indipendenti mill-
interessi ta' forniment u ta' ġenerazzjoni 

Imħassar
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jista' jippermetti lill-kumpaniji integrati 
vertikalment iżommu s-sjieda tagħhom ta' 
assi tan-netwerk, filwaqt li jiżgura 
separazzjoni effettiva ta' l-interessi, 
dejjem sakemm l-operatur tas-sistema 
indipendenti jwettaq il-funzjonijiet kollha 
ta' operatur tan-netwerk u sakemm ikun 
hemm stabbiliti regolamentazzjoni 
ddettaljata u mekkaniżmi ta' kontroll 
regolatorji estensivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Separazzjoni tas-sjieda ta' grids nazzjonali tat-trasport huwa l-uniku mezz possibbli li 
jiggrantixxi l-indipendenza ta' l-amministraturi ta' grids nazzjonali tat-trasport u sabiex 
tisseddaq it-trasparenza. Hija tkun tista' tgħin l-amministraturi ta' grids nazzjonali ta' 
trasport biex isiru medjaturi tas-suq aktar effettivi. F'sistema ta' ISO, is-sjieda ta' grid 
nazzjonali ta' trasport u ta' attivitajiet kummerċjali tibqa' fl-istess idejn. Għalkemm attivitajiet 
nazzjonali ta' trasport huma regolati b'mod strett, dan jirriżulta fi gzuz ta' regoli.

Emenda 111
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-istabbiliment ta' operaturi tas-
sistema li jkunu indipendenti mill-interessi 
ta' forniment u ta' ġenerazzjoni jista' 
jippermetti lill-kumpaniji integrati 
vertikalment iżommu s-sjieda tagħhom ta' 
assi tan-netwerk, filwaqt li jiżgura 
separazzjoni effettiva ta' l-interessi, dejjem 
sakemm l-operatur tas-sistema indipendenti 
jwettaq il-funzjonijiet kollha ta' operatur 
tan-netwerk u sakemm ikun hemm 
stabbiliti regolamentazzjoni ddettaljata u 
mekkaniżmi ta' kontroll regolatorji 
estensivi.

(10) L-istabbiliment ta' operaturi tas-
sistema li jkunu indipendenti mill-interessi 
ta' forniment u ta' ġenerazzjoni jista' 
jippermetti lill-kumpaniji integrati 
vertikalment iżommu s-sjieda tagħhom ta' 
assi tan-netwerk, filwaqt li jiżgura 
separazzjoni effettiva ta' l-interessi, dejjem 
sakemm l-operatur tas-sistema indipendenti 
jwettaq il-funzjonijiet kollha ta' operatur 
tan-netwerk jew tiġu implimentata 
separazzjoni tas-sjieda effettiva u 
effiċjenti u u jkun hemm stabbiliti 
regolamentazzjoni ddettaljata u 
mekkaniżmi ta' kontroll regolatorji 
estensivi.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

F'dan il-punt tal-premessi jeħtieġ li jiġi enfasizzat li s-sjieda tas-sistemi ta' trażmissjoni li 
m'għandhomx separazzjoni tas-sjieda għandhom ikunu jistgħu jagħżlu bejn l-operatur ta' 
sistema indipendenti u l-mudell (EEU) effettiv u effiċjenti ta' separazzjoni ta' sjieda.

Emenda 112
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-istabbiliment ta' operaturi tas-
sistema li jkunu indipendenti mill-interessi 
ta' forniment u ta' ġenerazzjoni jista' 
jippermetti lill-kumpaniji integrati 
vertikalment iżommu s-sjieda tagħhom ta' 
assi tan-netwerk, filwaqt li jiżgura 
separazzjoni effettiva ta' l-interessi, dejjem 
sakemm l-operatur tas-sistema indipendenti 
jwettaq il-funzjonijiet kollha ta' operatur 
tan-netwerk u sakemm ikun hemm 
stabbiliti regolamentazzjoni ddettaljata u 
mekkaniżmi ta' kontroll regolatorji 
estensivi.

(10) L-istabbiliment ta' operaturi tas-
sistema li jkunu indipendenti mill-interessi 
ta' forniment u ta' ġenerazzjoni jista' 
jippermetti lill-kumpaniji integrati 
vertikalment iżommu s-sjieda tagħhom ta' 
assi tan-netwerk, filwaqt li jiżgura 
separazzjoni effettiva ta' l-interessi, dejjem 
sakemm l-operatur tas-sistema indipendenti 
jwettaq il-funzjonijiet kollha ta' operatur 
tan-netwerk jew tiġu implimentata 
separazzjoni tas-sjieda effettiva u 
effiċjenti u u jkun hemm stabbiliti 
regolamentazzjoni ddettaljata u 
mekkaniżmi ta' kontroll regolatorji 
estensivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'dan il-punt tal-premessi jeħtieġ li jiġi enfasizzat li s-sjieda tas-sistemi ta' trażmissjoni li 
m'għandhomx separazzjoni tas-sjieda għandhom ikunu jistgħu jagħżlu bejn l-operatur ta' 
sistema indipendenti u l-mudell (EEU) effettiv u effiċjenti ta' separazzjoni ta' sjieda.
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Emenda 113
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Impriżi integrati vertikalment 
jistgħu jibqgħu sidien ta' l-assi tan-
netwerk tagħhom u fl-istess ħin jiżguraw 
separazzjoni effettiva ta' l-interessi meta 
jkunu konformi mar-regolamentazzjoni 
legali għal separazzjoni ta' sjieda li tkun 
effiċjenti u effettiva, u sakemm l-impriża 
tan-netwerk taqdi l-funzjonijiet kollha ta' 
operatur tan-netwerk u tiġi stabbilita 
regolamentazzjoni dettaljata u 
mekkaniżmu ta' kontroll regolalatorju 
estensiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jirreferi għall-Artikolu 8, paragrafu 1 kif emendat.

Emenda 114
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-impriża li jkollha s-sjieda ta' 
sistema ta' trażmissjoni tkun parti minn 
impriża integrata vertikalment, l-Istati 
Membri għandhom għalhekk jingħataw 
għażla bejn separazzjoni tas-sjieda u, 
bħala deroga, l-istabbiliment ta' operaturi 
tas-sistema li jkunu indipendenti mill-
interessi ta' forniment u ġenerazzjoni. L-
effettività sħiħa tas-soluzzjoni ta' operatur 
ta' sistema indipendenti trid tiġi 

Imħassar
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assigurata permezz ta' regoli speċifiċi 
addizzjonali. Sabiex l-interessi ta' l-
azzjonisti tal-kumpaniji integrati 
vertikalment jinżammu bis-sħiħ, l-Istati 
Membri għandu jkollhom ukoll l-għażla li 
jimplimentaw separazzjoni tas-sjieda, jew 
permezz ta' żvestiment dirett, jew inkella 
billi jinqasmu l-ishma tal-kumpanija 
integrata f'ishma tal-kumpanija tan-
netwerk u f'ishma tan-negozju li jkun 
baqa' ta' forniment u ta' ġenerazzjoni, 
sakemm dan ikun konformi mar-rekwiżiti 
li jirriżultaw mis-separazzjoni tas-sjieda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Separazzjoni tas-sjieda ta' grids nazzjonali tat-trasport huwa l-uniku mezz possibbli li 
jiggrantixxi l-indipendenza ta' l-amministraturi ta' grids nazzjonali tat-trasport u sabiex 
tisseddaq it-trasparenza. Hija tkun tista' tgħin l-amministraturi ta' grids nazzjonali ta' 
trasport biex isiru medjaturi tas-suq aktar effettivi. F'sistema ta' ISO, is-sjieda ta' grid 
nazzjonali ta' trasport u ta' attivitajiet kummerċjali tibqa' fl-istess idejn. Għalkemm attivitajiet 
nazzjonali ta' trasport huma regolati b'mod strett, dan jirriżulta fi gzuz ta' regoli.

Emenda 115
Werner Langen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-impriża li jkollha s-sjieda ta' 
sistema ta' trażmissjoni tkun parti minn 
impriża integrata vertikalment, l-Istati 
Membri għandhom għalhekk jingħataw 
għażla bejn separazzjoni tas-sjieda u, 
bħala deroga, l-istabbiliment ta' operaturi 
tas-sistema li jkunu indipendenti mill-
interessi ta' forniment u ġenerazzjoni. L-
effettività sħiħa tas-soluzzjoni ta' operatur 
ta' sistema indipendenti trid tiġi 
assigurata permezz ta' regoli speċifiċi 
addizzjonali. Sabiex l-interessi ta' l-

Meta l-impriża li jkollha s-sjieda ta' 
sistema ta' trażmissjoni tkun parti minn 
impriża integrata vertikalment, l-Istati 
Membri għandhom għalhekk jingħataw 
għadd ta' għażliet.  
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azzjonisti tal-kumpaniji integrati 
vertikalment jinżammu bis-sħiħ, l-Istati 
Membri għandu jkollhom ukoll l-għażla li 
jimplimentaw separazzjoni tas-sjieda, jew 
permezz ta' żvestiment dirett, jew inkella 
billi jinqasmu l-ishma tal-kumpanija 
integrata f'ishma tal-kumpanija tan-
netwerk u f'ishma tan-negozju li jkun 
baqa' ta' forniment u ta' ġenerazzjoni, 
sakemm dan ikun konformi mar-rekwiżiti 
li jirriżultaw mis-separazzjoni tas-sjieda.

Or. de

Emenda 116
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-impriża li jkollha s-sjieda ta' 
sistema ta' trażmissjoni tkun parti minn 
impriża integrata vertikalment, l-Istati 
Membri għandhom għalhekk jingħataw 
għażla bejn separazzjoni tas-sjieda u, 
bħala deroga, l-istabbiliment ta' operaturi 
tas-sistema li jkunu indipendenti mill-
interessi ta' forniment u ġenerazzjoni. L-
effettività sħiħa tas-soluzzjoni ta' operatur 
ta' sistema indipendenti trid tiġi 
assigurata permezz ta' regoli speċifiċi 
addizzjonali. Sabiex l-interessi ta' l-
azzjonisti tal-kumpaniji integrati 
vertikalment jinżammu bis-sħiħ, l-Istati 
Membri għandu jkollhom ukoll l-għażla li
jimplimentaw separazzjoni tas-sjieda, jew 
permezz ta' żvestiment dirett, jew inkella 
billi jinqasmu l-ishma tal-kumpanija 
integrata f'ishma tal-kumpanija tan-
netwerk u f'ishma tan-negozju li jkun 
baqa' ta' forniment u ta' ġenerazzjoni, 
sakemm dan ikun konformi mar-rekwiżiti 
li jirriżultaw mis-separazzjoni tas-sjieda.

Meta l-impriża li jkollha s-sjieda ta' 
sistema ta' trażmissjoni tkun parti minn 
impriża integrata vertikalment, l-Istati 
Membri għandhom għalhekk jingħataw 
diversi għażliet.  
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà, id-deċiżjoni dwar il-kisba ta' l-għanijiet stipulati 
għandha titħalla f'idejn l-Istati Membri.

Emenda 117
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Meta l-impriża li jkollha s-sjieda ta' 
sistema ta' trażmissjoni tkun parti minn 
impriża integrata vertikalment, l-Istati 
Membri għandhom għalhekk jingħataw 
għażla bejn separazzjoni tas-sjieda u, 
bħala deroga, l-istabbiliment ta' operaturi 
tas-sistema li jkunu indipendenti mill-
interessi ta' forniment u ġenerazzjoni. L-
effettività sħiħa tas-soluzzjoni ta' operatur 
ta' sistema indipendenti trid tiġi 
assigurata permezz ta' regoli speċifiċi 
addizzjonali. Sabiex l-interessi ta' l-
azzjonisti tal-kumpaniji integrati 
vertikalment jinżammu bis-sħiħ, l-Istati 
Membri għandu jkollhom ukoll l-għażla li 
jimplimentaw separazzjoni tas-sjieda, jew 
permezz ta' żvestiment dirett, jew inkella 
billi jinqasmu l-ishma tal-kumpanija 
integrata f'ishma tal-kumpanija tan-
netwerk u f'ishma tan-negozju li jkun 
baqa' ta' forniment u ta' ġenerazzjoni, 
sakemm dan ikun konformi mar-rekwiżiti 
li jirriżultaw mis-separazzjoni tas-sjieda.

(11) Meta l-impriża li jkollha s-sjieda ta' 
sistema ta' trażmissjoni tkun parti minn 
impriża integrata vertikalment, l-Istati 
Membri għandhom għalhekk jingħataw 
tliet għażliet: is-separazzjoni tas-sjieda, l-
istabbiliment ta' operatur indipendenti 
tas-sistema jew is-separazzjoni effettiva u 
effiċjenti tas-sjieda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikollhom l-għażla bejn dawn it-tliet modi għas-separazzjoni tan-
netwerk tat-trażmissjoni:  is-separazzjoni tas-sjieda, il-mudell ta’ l-operatur indipendenti tas-
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sistemi (ISO), u separazzjoni effettiva u effiċjenti (EEU). Dawn it-tliet għażliet huma kollha 
xierqa b’mod indaqs biex jiggarantixxi aċċess mhux diskriminatorju għas-sistema, isolvu l-
kunflitti ta’ interess fi ħdan l-impriża integrata u jinkoraġġixxu l-investiment fin-netwerk.

Emenda 118
Miloslav Ransdorf

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Meta l-impriża li jkollha s-sjieda ta' 
sistema ta' trażmissjoni tkun parti minn 
impriża integrata vertikalment, l-Istati 
Membri għandhom għalhekk jingħataw 
għażla bejn separazzjoni tas-sjieda u, bħala 
deroga, l-istabbiliment ta' operaturi tas-
sistema li jkunu indipendenti mill-interessi 
ta' forniment u ġenerazzjoni. L-effettività 
sħiħa tas-soluzzjoni ta' operatur ta' sistema 
indipendenti trid tiġi assigurata permezz ta' 
regoli speċifiċi addizzjonali. Sabiex l-
interessi ta' l-azzjonisti tal-kumpaniji 
integrati vertikalment jinżammu bis-sħiħ, l-
Istati Membri għandu jkollhom ukoll l-
għażla li jimplimentaw separazzjoni tas-
sjieda, jew permezz ta' żvestiment dirett, 
jew inkella billi jinqasmu l-ishma tal-
kumpanija integrata f'ishma tal-kumpanija 
tan-netwerk u f'ishma tan-negozju li jkun 
baqa' ta' forniment u ta' ġenerazzjoni, 
sakemm dan ikun konformi mar-rekwiżiti 
li jirriżultaw mis-separazzjoni tas-sjieda.

(11) Meta l-impriża li jkollha s-sjieda ta' 
sistema ta' trażmissjoni tkun parti minn 
impriża integrata vertikalment jew fejn Stat 
Membru jqis li hu xieraq sabiex jiżgura l-
kondizzjonijiet għat-tħaddim effettiv tan-
Netwerk Ewropew għas-Sistema tat-
Trażmissjoni ta' l-elettriku jew il-ħolqien 
ta' operatur supra-nazzjonali tas-sistema 
tat-trażmissjoni, L-Istati Membri 
għandhom jingħataw l-għażla bejn is-
separazzjoni tas-sjieda u, bħala deroga, il-
ħolqien ta’ operaturi tas-sistema 
indipendenti li jkunu indipendenti mill-
interessi tal-forniment u tal-ġenerazzjoni 
fejn l-effikaċja sħiħa tas-soluzzjoni ta’ 
operatur indipendenti tas-sistema jeħtieġ 
tiġi aċċertata permezz ta’ regoli speċifiċi 
addizzjonali. Sabiex l-interessi ta' l-
azzjonisti ta’ kumpaniji integrati 
vertikalment jinżammu bis-sħiħ, l-Istati 
Membri għandu jkollhom ukoll l-għażla li 
jimplimentaw separazzjoni tas-sjieda, jew 
permezz ta' żvestiment dirett, jew inkella 
billi jaqsmu l-ishma tal-kumpanija 
integrata f'ishma tal-kumpanija tan-
netwerk u f'ishma tan-negozju li jkun 
baqa' ta' provvista u ta' ġenerazzjoni, 
sakemm dan ikun konformi mas-
separazzjoni tas-sjieda.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Iż-żewġ għażliet tas-separazzjoni tas-sjieda u ta’ l-ISO għandhom jitpoġġew fl-istess livell.  
L-Istati Membri għandu jkollhom id-dritt li fil-mument meta tidħol fis-seħħ id-Direttiva, 
jagħżlu bejn dawn il-possibilitajiet, irrispettivament mill-istruttura tas-suq fi ħdan it-territorju 
tagħhom f’dak iż-żmien.

Emenda 119
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Meta l-impriża li jkollha s-sjieda ta' 
sistema ta' trażmissjoni tkun parti minn 
impriża integrata vertikalment, l-Istati 
Membri għandhom għalhekk jingħataw 
għażla bejn separazzjoni tas-sjieda u, 
bħala deroga, l-istabbiliment ta' operaturi 
tas-sistema li jkunu indipendenti mill-
interessi ta' forniment u ġenerazzjoni. L-
effettività sħiħa tas-soluzzjoni ta' operatur 
ta' sistema indipendenti trid tiġi assigurata 
permezz ta' regoli speċifiċi addizzjonali.
Sabiex l-interessi ta' l-azzjonisti tal-
kumpaniji integrati vertikalment jinżammu 
bis-sħiħ, l-Istati Membri għandu jkollhom 
ukoll l-għażla li jimplimentaw separazzjoni 
tas-sjieda, jew permezz ta' żvestiment 
dirett, jew inkella billi jinqasmu l-ishma 
tal-kumpanija integrata f'ishma tal-
kumpanija tan-netwerk u f'ishma tan-
negozju li jkun baqa' ta' forniment u ta' 
ġenerazzjoni, sakemm dan ikun konformi 
mar-rekwiżiti li jirriżultaw mis-
separazzjoni tas-sjieda.

Meta l-impriża li jkollha s-sjieda ta' 
sistema ta' trażmissjoni tkun parti minn 
impriża integrata vertikalment, l-Istati 
Membri għandhom għalhekk jingħataw 
għażla bejn separazzjoni tas-sjieda jew l-
istabbiliment ta' operaturi tas-sistema li 
jkunu indipendenti mill-interessi ta' 
forniment u ġenerazzjoni jew separazzjoni 
effettiva u effiċjenti l tiżgura separazzjoni 
effettiva ta’ l-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni mingħajr ma  jikser il-jedd
tas-sjieda tan-netwerk u mingħajr ma 
tikkawża l-bejgħ tas-sistema ta’ 
trażmissjoni jew tal-produzzjoni ta’ l-
enerġija. L-effettività sħiħa tas-soluzzjoni 
ta' operatur ta' sistema indipendenti trid tiġi 
assigurata permezz ta' regoli speċifiċi 
addizzjonali. Sabiex l-interessi ta' l-
azzjonisti tal-kumpaniji integrati 
vertikalment jinżammu bis-sħiħ, l-Istati 
Membri għandu jkollhom ukoll l-għażla li 
jimplimentaw separazzjoni tas-sjieda, jew 
permezz ta' żvestiment dirett, jew inkella 
billi jinqasmu l-ishma tal-kumpanija 
integrata f'ishma tal-kumpanija tan-netwerk 
u f'ishma tan-negozju li jkun baqa' ta' 
forniment u ta' ġenerazzjoni, sakemm dan 
ikun konformi mar-rekwiżiti li jirriżultaw 
mis-separazzjoni tas-sjieda.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi s-separazzjoni effettiva u effiċjenti bħala t-tielet alternattiva għas-
separazzjoni tas-sjieda u għall-ISO.

Emenda 120
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Meta l-impriża li jkollha s-sjieda ta' 
sistema ta' trażmissjoni tkun parti minn 
impriża integrata vertikalment, l-Istati 
Membri għandhom għalhekk jingħataw 
għażla bejn separazzjoni tas-sjieda u, 
bħala deroga, l-istabbiliment ta' operaturi 
tas-sistema li jkunu indipendenti mill-
interessi ta' forniment u ġenerazzjoni. L-
effettività sħiħa tas-soluzzjoni ta' operatur 
ta' sistema indipendenti trid tiġi assigurata
permezz ta' regoli speċifiċi addizzjonali.
Sabiex l-interessi ta' l-azzjonisti tal-
kumpaniji integrati vertikalment jinżammu 
bis-sħiħ, l-Istati Membri għandu jkollhom 
ukoll l-għażla li jimplimentaw separazzjoni 
tas-sjieda, jew permezz ta' żvestiment 
dirett, jew inkella billi jinqasmu l-ishma 
tal-kumpanija integrata f'ishma tal-
kumpanija tan-netwerk u f'ishma tan-
negozju li jkun baqa' ta' forniment u ta' 
ġenerazzjoni, sakemm dan ikun konformi 
mar-rekwiżiti li jirriżultaw mis-
separazzjoni tas-sjieda.

(11) Meta l-impriża li jkollha s-sjieda ta' 
sistema ta' trażmissjoni tkun parti minn 
impriża integrata vertikalment, l-Istati 
Membri għandhom għalhekk jingħataw 
tliet għażliet:  is-separazzjoni tas-sjieda, l-
istabbiliment ta' operatur indipendenti 
tas-sistema jew is-separazzjoni effettiva u 
effiċjenti tas-sjieda. L-effettività sħiħa tas-
soluzzjoni ta' operatur ta' sistema 
indipendenti u s-separazzjoni effettiva u 
effiċjenti tas-sjieda jeħtieġ jiġu assigurati
permezz ta' regoli speċifiċi addizzjonali.
Sabiex l-interessi ta' l-azzjonisti tal-
kumpaniji integrati vertikalment jinżammu 
bis-sħiħ, l-Istati Membri għandu jkollhom 
ukoll l-għażla li jimplimentaw separazzjoni 
tas-sjieda, jew permezz ta' żvestiment 
dirett, jew inkella billi jinqasmu l-ishma 
tal-kumpanija integrata f'ishma tal-
kumpanija tan-netwerk u f'ishma tan-
negozju li jkun baqa' ta' forniment u ta' 
ġenerazzjoni, sakemm dan ikun konformi 
mar-rekwiżiti li jirriżultaw mis-
separazzjoni tas-sjieda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’dan il-punt fil-premessi għandu jiġi enfasizzat li s-sidien tas-sistemi tat-trażmissjoni li ma 
jkunux għamlu separazzjoni tas-sjieda għandu jkollhom l-għażla bejn il-mudell ISO u l-
mudell EEU.
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Emenda 121
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Meta l-impriża li jkollha s-sjieda ta' 
sistema ta' trażmissjoni tkun parti minn 
impriża integrata vertikalment, l-Istati 
Membri għandhom għalhekk jingħataw 
għażla bejn separazzjoni tas-sjieda u, 
bħala deroga, l-istabbiliment ta' operaturi 
tas-sistema li jkunu indipendenti mill-
interessi ta' forniment u ġenerazzjoni. L-
effettività sħiħa tas-soluzzjoni ta' operatur 
ta' sistema indipendenti trid tiġi assigurata 
permezz ta' regoli speċifiċi addizzjonali.
Sabiex l-interessi ta' l-azzjonisti tal-
kumpaniji integrati vertikalment jinżammu 
bis-sħiħ, l-Istati Membri għandu jkollhom 
ukoll l-għażla li jimplimentaw separazzjoni 
tas-sjieda, jew permezz ta' żvestiment 
dirett, jew inkella billi jinqasmu l-ishma 
tal-kumpanija integrata f'ishma tal-
kumpanija tan-netwerk u f'ishma tan-
negozju li jkun baqa' ta' forniment u ta' 
ġenerazzjoni, sakemm dan ikun konformi 
mar-rekwiżiti li jirriżultaw mis-
separazzjoni tas-sjieda.

(11) Meta l-impriża li jkollha s-sjieda ta' 
sistema ta' trażmissjoni tkun parti minn 
impriża integrata vertikalment, l-Istati 
Membri għandhom għalhekk jingħataw 
għażla bejn separazzjoni tas-sjieda, 
separazzjoni effettiva u effiċjenti tas-
sistemi ta’ trażmissjoni u ta’ l-operaturi 
tas-sistemi ta’ trażmissjoni, u l-
istabbiliment ta' operaturi tas-sistema li 
jkunu indipendenti mill-interessi ta' 
forniment u ġenerazzjoni. L-effettività 
sħiħa tas-soluzzjoni ta' operatur ta' sistema 
indipendenti trid tiġi assigurata permezz ta' 
regoli speċifiċi addizzjonali. Sabiex l-
interessi ta' l-azzjonisti tal-kumpaniji 
integrati vertikalment jinżammu bis-sħiħ, l-
Istati Membri għandu jkollhom ukoll l-
għażla li jimplimentaw separazzjoni tas-
sjieda, jew permezz ta' żvestiment dirett, 
jew inkella billi jinqasmu l-ishma tal-
kumpanija integrata f'ishma tal-kumpanija 
tan-netwerk u f'ishma tan-negozju li jkun 
baqa' ta' forniment u ta' ġenerazzjoni, 
sakemm dan ikun konformi mar-rekwiżiti 
li jirriżultaw mis-separazzjoni tas-sjieda.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun garantita l-indipenza ta’ l-operaturi tas-sistemi ta’ trażmissjoni, l-Istati Membri 
jiżguraw li kumpaniji integrati vertikalment jiġu mitluba jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet 
tas-separazzjoni tas-sjieda, is-separazzjoni effettiva u effiċjenti jew l-operaturi indipendenti 
tan-netwerk. Dawn it-tliet għażliet għandhom valur indaqs u hekk għandhom jidhru f’din il-
proposta għal direttiva.
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Emenda 122
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Meta l-impriża li jkollha s-sjieda ta' 
sistema ta' trażmissjoni tkun parti minn 
impriża integrata vertikalment, l-Istati 
Membri għandhom għalhekk jingħataw 
għażla bejn separazzjoni tas-sjieda u, bħala 
deroga, l-istabbiliment ta' operaturi tas-
sistema li jkunu indipendenti mill-interessi 
ta' forniment u ġenerazzjoni. L-effettività 
sħiħa tas-soluzzjoni ta' operatur ta' sistema 
indipendenti trid tiġi assigurata permezz ta' 
regoli speċifiċi addizzjonali. Sabiex l-
interessi ta' l-azzjonisti tal-kumpaniji 
integrati vertikalment jinżammu bis-sħiħ, l-
Istati Membri għandu jkollhom ukoll l-
għażla li jimplimentaw separazzjoni tas-
sjieda, jew permezz ta' żvestiment dirett, 
jew inkella billi jinqasmu l-ishma tal-
kumpanija integrata f'ishma tal-kumpanija 
tan-netwerk u f'ishma tan-negozju li jkun 
baqa' ta' forniment u ta' ġenerazzjoni, 
sakemm dan ikun konformi mar-rekwiżiti 
li jirriżultaw mis-separazzjoni tas-sjieda.

(11) Meta l-impriża li jkollha s-sjieda ta' 
sistema ta' trażmissjoni tkun parti minn 
impriża integrata vertikalment, l-Istati 
Membri għandhom għalhekk jingħataw 
għażla bejn separazzjoni tas-sjieda u, bħala 
deroga, l-istabbiliment ta' operaturi tas-
sistema li jkunu indipendenti mill-interessi 
ta' forniment u ġenerazzjoni u s-
separazzjoni legali effettiva u effiċjenti ta’ 
l-operaturi tas-sistemi ta’ trażmissjoni. L-
effettività sħiħa tas-soluzzjoni ta' operatur 
ta' sistema indipendenti trid tiġi assigurata 
permezz ta' regoli speċifiċi addizzjonali.
Sabiex l-interessi ta' l-azzjonisti tal-
kumpaniji integrati vertikalment jinżammu 
bis-sħiħ, l-Istati Membri għandu jkollhom 
ukoll l-għażla li jimplimentaw separazzjoni 
tas-sjieda, jew permezz ta' żvestiment 
dirett, jew inkella billi jinqasmu l-ishma 
tal-kumpanija integrata f'ishma tal-
kumpanija tan-netwerk u f'ishma tan-
negozju li jkun baqa' ta' forniment u ta' 
ġenerazzjoni, sakemm dan ikun konformi 
mar-rekwiżiti li jirriżultaw mis-
separazzjoni tas-sjieda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-twaqqif ta’ operaturi indipendenti tan-netwerk għandu jkun għażla daqstant valida.  Barra 
minn hekk, din tirreferi għall-artikolu 8 paragrafu 1 emendat.
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Emenda 123
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Sabiex tiġi żviluppata l-
kompetizzjoni fis-suq intern ta’ l-elettriku, 
il-klijenti għandhom ikunu jistgħu 
jagħżlu l-fornituri tagħhom kif ukoll 
jagħmlu kuntratti għall-ħtiġijiet tagħhom 
ta’ l-elettriku ma’ fornituri differenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-garanzija għall-klijenti tal-possibilità li jistgħu jagħżlu fost taħlita ta’ fornituri se jgħin 
biex jiġi żviluppat il-moviment ħieles ta’ l-elettriku u l-kompetizzjoni fis-suq intern.

Emenda 124
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-implimentazzjoni ta’ separazzjoni 
effettiva għandha tirrispetta l-prinċipju li 
ma jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni 
bejn is-settur pubbliku u dak privat. Għal 
dan il-għan, l-istess persuna ma għandhiex 
tkun tista' teżerċita kwalunkwe influwenza, 
weħida jew b'mod konġunt, fuq il-
kompożizzjoni, il-votazzjoni jew id-
deċiżjoni tal-korpi sew ta' l-aoperaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni sew ta' l-impriżi ta' 
forniment. Dejjem sakemm l-Istat 
Membru kkonċernat jista' juri li dan ir-
rekwiżit qed jiġi osservat, żewġ korpi 
pubbliċi distinti jistgħu jikkontrollaw 
minn naħa l-attivitajiet ta' ġenerazzjoni u 
forniment u mill-oħra attivitajiet ta' 

L-implimentazzjoni ta’ separazzjoni 
effettiva għandha tirrispetta wkoll il-
prinċipju li ma jkun hemm l-ebda 
diskriminazzjoni bejn is-settur pubbliku u 
dak privat. Għal dan il-għan, l-istess 
persuna ma għandhiex tkun tista' teżerċita 
kwalunkwe influwenza, weħidha jew 
b'mod konġunt, fuq il-kompożizzjoni, il-
votazzjoni jew id-deċiżjoni tal-korpi sew 
ta' l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
sew ta' l-impriżi ta' forniment.
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trażmissjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-trattament differenti ta’ sidien tas-sistemi ta’ trażmissjoni huwa diskriminatorju, għax il-
problema ta’ l-eżerċitar ta’ influwenza politika minn Stati membri individwali għadha mhix 
solvuta. Id-dispożizzjonijiet tas-separazzjoni tas-sjieda ta’ kumpaniji pubbliċi u privati li ma 
jaqblux imorru kontra l-għan oriġinali ta’ liberalizzazzjoni u jiksru l-prinċipju ta’ l-
ugwaljanza. Aċċess mhux diskriminatorju għan-netwerk jista’ wkoll jiġi żgurat minn 
kumpaniji b’sidien privati b'dispożizzjonijiet tal-liġi tal-kumpaniji.

Emenda 125
Norbert Glante

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-implimentazzjoni ta’ separazzjoni 
effettiva għandha tirrispetta l-prinċipju li 
ma jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni 
bejn is-settur pubbliku u dak privat. Għal 
dan il-għan, l-istess persuna ma għandhiex 
tkun tista' teżerċita kwalunkwe influwenza, 
weħida jew b'mod konġunt, fuq il-
kompożizzjoni, il-votazzjoni jew id-
deċiżjoni tal-korpi sew ta' l-aoperaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni sew ta' l-impriżi ta' 
forniment. Dejjem sakemm l-Istat 
Membru kkonċernat jista' juri li dan ir-
rekwiżit qed jiġi osservat, żewġ korpi 
pubbliċi distinti jistgħu jikkontrollaw 
minn naħa l-attivitajiet ta' ġenerazzjoni u 
forniment u mill-oħra attivitajiet ta' 
trażmissjoni.

(12) L-implimentazzjoni ta’ separazzjoni 
effettiva għandha tirrispetta l-prinċipju li 
ma jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni 
bejn is-settur pubbliku u dak privat. Għal 
dan il-għan, l-istess persuna ma għandhiex 
tkun tista' teżerċita kwalunkwe influwenza, 
weħidha jew b'mod konġunt, fuq il-
kompożizzjoni, il-votazzjoni jew id-
deċiżjoni tal-korpi sew ta' l-operaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni sew ta' l-impriżi ta' 
forniment.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-trattament differenti ta’ kumpaniji pubbliċi u privati hu diskriminatorju u mhux ġustifikat.
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Emenda 126
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-implimentazzjoni ta’ separazzjoni 
effettiva għandha tirrispetta l-prinċipju li 
ma jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni 
bejn is-settur pubbliku u dak privat. Għal 
dan il-għan, l-istess persuna ma għandhiex 
tkun tista' teżerċita kwalunkwe influwenza, 
weħida jew b'mod konġunt, fuq il-
kompożizzjoni, il-votazzjoni jew id-
deċiżjoni tal-korpi sew ta' l-aoperaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni sew ta' l-impriżi ta' 
forniment. Dejjem sakemm l-Istat 
Membru kkonċernat jista' juri li dan ir-
rekwiżit qed jiġi osservat, żewġ korpi 
pubbliċi distinti jistgħu jikkontrollaw 
minn naħa l-attivitajiet ta' ġenerazzjoni u 
forniment u mill-oħra attivitajiet ta' 
trażmissjoni.

(12) L-implimentazzjoni ta’ separazzjoni 
effettiva għandha tirrispetta l-prinċipju li 
ma jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni 
bejn is-settur pubbliku u dak privat. Għal 
dan il-għan, l-istess persuna ma għandhiex 
tkun tista' teżerċita kwalunkwe influwenza, 
weħida jew b'mod konġunt, fuq il-
kompożizzjoni, il-votazzjoni jew id-
deċiżjoni tal-korpi sew ta' l-operaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni sew ta' l-impriżi ta' 
forniment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trattament differenti ta’ sidien pubbliċi u privati ta’ sistemi ta’ trażmissjoni ikun 
diskriminatorju. Il-premessi tal-proposta tal-Kummissjoni jiddistingwu bejn is-sistemi bi 
sjieda statali u sjieda privata rispettivamentGħaldaqstant, il-problema ta’ influwenza politika 
simultanja mill-Istati Membri mill-parti kompetittiva kif ukoll dik regolata tas-settur ta’ l-
enerġija tibqa’ mhix solvuta.
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Emenda 127
Paul Rübig, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-implimentazzjoni ta’ separazzjoni 
effettiva għandha tirrispetta l-prinċipju li 
ma jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni 
bejn is-settur pubbliku u dak privat. Għal 
dan il-għan, l-istess persuna ma għandhiex 
tkun tista' teżerċita kwalunkwe influwenza, 
weħida jew b'mod konġunt, fuq il-
kompożizzjoni, il-votazzjoni jew id-
deċiżjoni tal-korpi sew ta' l-aoperaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni sew ta' l-impriżi ta' 
forniment. Dejjem sakemm l-Istat 
Membru kkonċernat jista' juri li dan ir-
rekwiżit qed jiġi osservat, żewġ korpi 
pubbliċi distinti jistgħu jikkontrollaw 
minn naħa l-attivitajiet ta' ġenerazzjoni u 
forniment u mill-oħra attivitajiet ta' 
trażmissjoni.

(12) L-implimentazzjoni ta’ separazzjoni 
effettiva għandha tirrispetta l-prinċipju li 
ma jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni 
bejn is-settur pubbliku u dak privat. Għal 
dan il-għan, l-istess persuna ma għandhiex 
tkun tista' teżerċita kwalunkwe influwenza, 
weħidha jew b'mod konġunt, fuq il-
kompożizzjoni, il-votazzjoni jew id-
deċiżjoni tal-korpi sew ta' l-operaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni sew ta' l-impriżi ta' 
forniment.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Artikolu 295 KE ma jmiss is-sjieda tal-proprjetà  fl-Istati Membri. Skond il-każistika tal-Qorti 
tal-Ġustizzja, id-dispożizzjoni tirrifletti n-newtralità tat-Trattat KE fir-rigward ta’ sistemi ta’ 
sjieda ta’ proprjetà fl-Istati Membri. Dan għandu jitqies fil-kuntest tad-differenza fit-tifsira 
bejn in-nazzjonalizzazzjoni u l-intrapriżi pubbliċi fl-Istati Membri. Meta twaqqfet il-KEE dan 
kien maħsub biex iżomm lill-Komunità milli tillimita l-iskop ta' azzjoni fl-Istati Membri 
b'ekonomija statali. 

Emenda 128
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-implimentazzjoni ta’ separazzjoni (12) L-implimentazzjoni ta’ separazzjoni 
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effettiva għandha tirrispetta l-prinċipju li 
ma jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni 
bejn is-settur pubbliku u dak privat. Għal 
dan il-għan, l-istess persuna ma għandhiex 
tkun tista' teżerċita kwalunkwe influwenza, 
weħida jew b'mod konġunt, fuq il-
kompożizzjoni, il-votazzjoni jew id-
deċiżjoni tal-korpi sew ta' l-aoperaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni sew ta' l-impriżi ta' 
forniment. Dejjem sakemm l-Istat Membru 
kkonċernat jista' juri li dan ir-rekwiżit qed 
jiġi osservat, żewġ korpi pubbliċi distinti 
jistgħu jikkontrollaw minn naħa l-
attivitajiet ta' ġenerazzjoni u forniment u 
mill-oħra attivitajiet ta' trażmissjoni.

effettiva għandha tirrispetta l-prinċipju li 
ma jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni 
bejn is-settur pubbliku u dak privat. Għal 
dan il-għan, l-istess persuna ma għandhiex 
tkun tista' teżerċita kwalunkwe influwenza, 
weħidha jew b'mod konġunt, fuq il-
kompożizzjoni, il-votazzjoni jew id-
deċiżjoni tal-korpi sew ta' l-operaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni sew ta' l-impriżi ta' 
forniment. Dejjem sakemm l-Istat Membru 
kkonċernat jista' juri li dan ir-rekwiżit qed 
jiġi osservat, żewġ korpi pubbliċi distinti 
jistgħu jikkontrollaw minn naħa l-
attivitajiet ta' ġenerazzjoni u forniment u 
mill-oħra attivitajiet ta' trażmissjoni. F’każ 
li integrazzjoni vertikali tinżamm billi Stat 
Membru jkun jikkontrolla kemm l-
operatur tas-sistemi tat-trażmissjoni kif 
ukoll l-impriżi tal-ġenerazzjoni u tal-
forniment, ir-rekwiżiti tas-separazzjoni 
legali effettiva għandhom jibqgħu 
obbligatorji għal dawn l-entitajiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa assolutament neċessarju li kumpaniji statali u dawk privati jiġu trattati bl-istess mod.

Emenda 129
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Is-separazzjoni sħiħa ta' l-attivitajiet 
tan-netwerk u tal-forniment għandha 
tapplikaw madwar il-Komunità, sabiex 
kwalunkwe operatur ta' netwerk fil-
Komunità jew il-kumpaniji affiljati tagħha 
jinżammu milli jkollhom kwalunkwe 
attività ta' forniment jew ġenerazzjoni fi 
kwalunkwe Stat Membru. Dan għandu 

(13) Is-separazzjoni ta' l-attivitajiet tan-
netwerk u tal-forniment għandha tapplikaw 
madwar il-Komunità, sabiex kwalunkwe 
operatur ta' netwerk fil-Komunità jew il-
kumpaniji affiljati tagħha jinżammu milli 
jkollhom kwalunkwe attività ta' forniment 
jew ġenerazzjoni fi kwalunkwe Stat 
Membru. Dan għandu japplika b'mod 
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japplika b'mod ugwali għall-kumpaniji 
kemm ta' l-UE kif ukoll ta' barra mill-UE.
Sabiex jiġi żgurat li l-attivitajiet ta' 
netwerk u ta' forniment madwar il-
Komunità jinżammu separati, l-
awtoritajiet regolatorji għandu jkollhom 
is-setgħa jirrifjutaw iċ-ċertifikazzjoni lil 
operaturi ta' sistema ta' trażmissjoni li ma 
jikkonformawx mar-regoli tas-
separazzjoni. Sabiex tkun żgurata 
applikazzjoni konsistenti madwar il-
Komunità u r-rispett ta' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità, il-
Kummissjoni għandu jkollha d-dritt 
tisħarreġ id-deċiżjonijiet dwar iċ-
ċertifikazzjoni meħuda mill-awtoritajiet 
regolatorji.

ugwali għall-kumpaniji kemm ta' l-UE kif 
ukoll ta' barra mill-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni għal proċedura ta’ ċertifikazzjoni għal operaturi bi sjieda 
separata ta’ sistemi ta’ trażmissjoni u operaturi indipendenti tas-sistemi hija oneruża u 
burokratika żżejjed.  L-implimentazzjoni xierqa tar-regoli tas-separazzjoni tista’ tiġi mħarsa 
wkoll permezz ta’ monitoraġġ u superviżjoni kontinwi tat-TSOs mill-awtoritajiet regulatorji.

Emenda 130
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Is-separazzjoni sħiħa ta' l-attivitajiet 
tan-netwerk u tal-forniment għandha 
tapplikaw madwar il-Komunità, sabiex 
kwalunkwe operatur ta' netwerk fil-
Komunità jew il-kumpaniji affiljati tagħha 
jinżammu milli jkollhom kwalunkwe 
attività ta' forniment jew ġenerazzjoni fi 
kwalunkwe Stat Membru. Dan għandu 
japplika b'mod ugwali għall-kumpaniji 
kemm ta' l-UE kif ukoll ta' barra mill-UE. 

(13) Is-separazzjoni ta' l-attivitajiet tan-
netwerk u tal-forniment għandha tapplikaw 
madwar il-Komunità, sabiex kwalunkwe 
operatur ta' netwerk fil-Komunità jew il-
kumpaniji affiljati tagħha jinżammu milli 
jkollhom kwalunkwe attività ta' forniment 
jew ġenerazzjoni fi kwalunkwe Stat 
Membru. Dan għandu japplika b'mod 
ugwali għall-kumpaniji kemm ta' l-UE kif 
ukoll ta' barra mill-UE. Sabiex tkun żgurata 
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Sabiex jiġi żgurat li l-attivitajiet ta' 
netwerk u ta' forniment madwar il-
Komunità jinżammu separati, l-
awtoritajiet regolatorji għandu jkollhom 
is-setgħa jirrifjutaw iċ-ċertifikazzjoni lil 
operaturi ta' sistema ta' trażmissjoni li ma 
jikkonformawx mar-regoli tas-
separazzjoni. Sabiex tkun żgurata 
applikazzjoni konsistenti madwar il-
Komunità u r-rispett ta' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità, il-
Kummissjoni għandu jkollha d-dritt 
tisħarreġ id-deċiżjonijiet dwar iċ-
ċertifikazzjoni meħuda mill-awtoritajiet 
regolatorji.

applikazzjoni konsistenti madwar il-
Komunità u r-rispett ta' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità, il-
Kummissjoni għandu jkollha d-dritt 
tisħarreġ id-deċiżjonijiet dwar iċ-
ċertifikazzjoni meħuda mill-awtoritajiet 
regolatorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’dan il-punt fil-premessi għandu jiġi enfasizzat li s-sidien tas-sistemi tat-trażmissjoni li ma 
jkunux għamlu separazzjoni tas-sjieda għandu jkollhom l-għażla bejn il-mudell ISO u l-
mudell EEU.

Emenda 131
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Is-separazzjoni sħiħa ta' l-attivitajiet 
tan-netwerk u tal-forniment għandha 
tapplikaw madwar il-Komunità, sabiex 
kwalunkwe operatur ta' netwerk fil-
Komunità jew il-kumpaniji affiljati 
tagħha jinżammu milli jkollhom 
kwalunkwe attività ta' forniment jew 
ġenerazzjoni fi kwalunkwe Stat Membru.
Dan għandu japplika b'mod ugwali għall-
kumpaniji kemm ta' l-UE kif ukoll ta' barra 
mill-UE. Sabiex jiġi żgurat li l-attivitajiet 
ta' netwerk u ta' forniment madwar il-
Komunità jinżammu separati, l-awtoritajiet 

(13) Is-separazzjoni ta' l-attivitajiet tan-
netwerk u tal-forniment għandha tapplikaw 
madwar il-Komunità. Dan għandu japplika 
b'mod ugwali għall-kumpaniji kemm ta' l-
UE kif ukoll ta' barra mill-UE. Sabiex jiġi 
żgurat li l-attivitajiet ta' netwerk u ta' 
forniment madwar il-Komunità jinżammu 
separati, l-awtoritajiet regolatorji għandu 
jkollhom is-setgħa jirrifjutaw iċ-
ċertifikazzjoni lil operaturi ta' sistema ta' 
trażmissjoni li ma jikkonformawx mar-
regoli tas-separazzjoni. Sabiex tkun żgurata 
applikazzjoni konsistenti madwar il-
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regolatorji għandu jkollhom is-setgħa 
jirrifjutaw iċ-ċertifikazzjoni lil operaturi ta' 
sistema ta' trażmissjoni li ma 
jikkonformawx mar-regoli tas-
separazzjoni. Sabiex tkun żgurata 
applikazzjoni konsistenti madwar il-
Komunità u r-rispett ta' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità, il-
Kummissjoni għandu jkollha d-dritt 
tisħarreġ id-deċiżjonijiet dwar iċ-
ċertifikazzjoni meħuda mill-awtoritajiet 
regolatorji.

Komunità u r-rispett ta' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità, l-Aġenzija
għandu jkollha d-dritt tisħarreġ id-
deċiżjonijiet dwar iċ-ċertifikazzjoni 
meħuda mill-awtoritajiet regolatorji.

Or. lt

Emenda 132
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Is-salvagwardja tal-forniment ta' l-
enerġija hija element essenzjali tas-sigurtà
pubblika u hija għalhekk intrinsikament 
marbuta mat-tħaddim effiċjenti tas-suq ta' 
l-UE ta' l-elettriku. L-elettriku jista' biss 
jilħaq liċ-ċittadini ta' l-UE permezz tan-
netwerk. Swieq ta' elettriku li jaħdmu kif 
xieraq u b'mod partikolari n-netwerks u 
assi oħra assoċjati mal-provvista ta' l-
elettriku huma essenzjali għas-sigurtà 
pubblika, għall-kompetittività ta' l-
ekonomija u għall-benessri taċ-ċittadini tal-
Komunità. Bla ħsara għall-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità, il-Komunità 
tqis li s-settur tas-sistema ta' trażmissjoni 
ta' l-elettriku huwa ta' importanza kbira 
għall-Komunità u b'hekk huma meħtieġa 
salvagwardji addizzjonali fir-rigward ta' l-
influwenza ta' pajjiżi terzi sabiex jiġu 
evitati theddidiet għall-ordni pubbliku 
Komunitarju u s-siġurtà pubblika u l-
benessri taċ-ċittadini tal-Komunità.
Miżuri bħal dawn huma meħtieġa sabiex 

(14) Is-salvagwardja tal-forniment ta' l-
enerġija hija element essenzjali tas-sigurtà
pubblika u hija għalhekk intrinsikament 
marbuta mat-tħaddim effiċjenti tas-suq ta' 
l-UE ta' l-elettriku. L-elettriku jista' biss 
jilħaq liċ-ċittadini ta' l-UE permezz tan-
netwerk. Swieq ta' elettriku li jaħdmu kif 
xieraq u b'mod partikolari n-netwerks u 
assi oħra assoċjati mal-provvista ta' l-
elettriku huma essenzjali għas-sigurtà 
pubblika, għall-kompetittività ta' l-
ekonomija u għall-benessri taċ-ċittadini tal-
Komunità. Sitwazzjonijiet fejn l-elettriku 
jkun ġie mgħoddi minn rotot ħżiena 
(misrouting) ma jiġux nnutati ħlief ħafna 
wara. Bla ħsara għall-obbligi 
internazzjonali tagħha, il-Komunità tqis li 
s-settur tas-sistema ta' trażmissjoni ta' l-
elettriku huwa ta' importanza kbira għall-
Komunità.
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tiġi żgurata l-konformità mar-regoli dwar 
is-separazzjoni effettiva.

Or. de

Emenda 133
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Is-salvagwardja tal-forniment ta' l-
enerġija hija element essenzjali tas-
sikurezza pubblika u hija għalhekk 
intrinsikament marbuta mat-tħaddim 
effiċjenti tas-suq ta' l-UE ta' l-elettriku. L-
elettriku jista' biss jilħaq liċ-ċittadini ta' l-
UE permezz tan-netwerk. Swieq ta' 
elettriku li jaħdmu kif xieraq u b'mod 
partikolari n-netwerks u assi oħra assoċjati 
mal-provvista ta' l-elettriku huma 
essenzjali għas-sigurtà pubblika, għall-
kompetittività ta' l-ekonomija u għall-
benessri taċ-ċittadini tal-Komunità. Bla 
ħsara għall-obbligi internazzjonali tal-
Komunità, il-Komunità tqis li s-settur tas-
sistema ta' trażmissjoni ta' l-elettriku huwa 
ta' importanza kbira għall-Komunità u 
b'hekk huma meħtieġa salvagwardji 
addizzjonali fir-rigward ta' l-influwenza ta' 
pajjiżi terzi sabiex jiġu evitati theddidiet 
għall-ordni pubbliku Komunitarju u s-
siġurtà pubblika u l-benessri taċ-ċittadini 
tal-Komunità. Miżuri bħal dawn huma 
meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-konformità 
mar-regoli dwar is-separazzjoni effettiva.

(14) Is-salvagwardja tal-forniment ta' l-
enerġija hija element essenzjali tas-sigurtà
pubblika u hija għalhekk intrinsikament 
marbuta mat-tħaddim effiċjenti tas-suq ta' 
l-UE ta' l-elettriku u ma' l-eliminazzjoni 
ta' l-iżolament ġeografiku tiegħu. L-
elettriku jista' biss jilħaq liċ-ċittadini ta' l-
UE permezz tan-netwerk. Swieq ta' 
elettriku li jaħdmu kif xieraq u b'mod 
partikolari n-netwerks u assi oħra assoċjati 
mal-provvista ta' l-elettriku huma 
essenzjali għas-sigurtà pubblika, għall-
kompetittività ta' l-ekonomija u għall-
benessri taċ-ċittadini tal-Komunità. Bla 
ħsara għall-obbligi internazzjonali tal-
Komunità, il-Komunità tqis li s-settur tas-
sistema ta' trażmissjoni ta' l-elettriku huwa 
ta' importanza kbira għall-Komunità u 
b'hekk huma meħtieġa salvagwardji 
addizzjonali fir-rigward ta' l-influwenza ta' 
pajjiżi terzi sabiex jiġu evitati theddidiet 
għall-ordni pubbliku Komunitarju u s-
siġurtà pubblika u l-benessri taċ-ċittadini 
tal-Komunità. Miżuri bħal dawn huma 
meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-konformità 
mar-regoli dwar is-separazzjoni effettiva.

Or. lt
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Emenda 134
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-aċċess mhux diskriminatorju għan-
netwerk ta' distribuzzjoni jiddetermina l-
aċċess mill-qiegħ għall-klijenti fuq il-livell 
tal-bejgħ bl-imnut. L-ambitu għad-
diskriminazzjoni fir-rigward ta' l-aċċess u 
l-investiment ta' parti terza huwa 
madankollu inqas snifikanti fuq livell ta' 
distribuzzjoni milli fuq livel ta' 
trażmissjoni minħabba li fuq il-livell ta' 
distribuzzjoni il-konġestjoni u l-influwenza 
ta' l-interessi tal-ġenerazzjoni huma 
ġeneralment inqas importanti milli huma 
fuq il-livell tat-trażmissjoni. Barra minn 
hekk, is-separazzjoni funzjonali ta' l-
operaturi ta' sistema ta' distribuzzjoni, 
skond id-Direttiva 2003/54, saret 
obbligatorja biss mill-1 ta' Lulju 2007 u l-
effetti tagħha fuq is-suq intern għad iridu 
jiġu evalwati. Ir-regoli dwar is-
separazzjoni legali u funzjonali li bħalissa 
huma fis-seħħ għalhekk jistgħu jwasslu 
għal separazzjoni effettiva sakemm dawn 
jiġu definiti b’mod aktar ċar, implimentati 
sewwa u sorveljati mill-qrib. Sabiex 
jinħoloq ambjent ekwu fil-livell tal-bejgħ 
bl-imnut, l-attivitajiet ta' operaturi tas-
sistema ta' distribuzzjoni għandhom ukoll 
jinżammu milli japprofittaw ruħhom mill-
integrazzjoni vertikali tagħhom fir-rigward 
tal-pożizzjoni kompettitiva tagħhom fis-
suq, b’mod partikolari fir-relazzjoni 
tagħhom mal-klijenti żgħar domestiċi u 
mhux domestiċi. 

(15) L-aċċess mhux diskriminatorju għan-
netwerk ta' distribuzzjoni jiddetermina l-
aċċess mill-qiegħ għall-klijenti fuq il-livell 
tal-bejgħ bl-imnut. L-ambitu għad-
diskriminazzjoni fir-rigward ta' l-aċċess u 
l-investiment ta' parti terza huwa 
madankollu inqas snifikanti fuq livell ta' 
distribuzzjoni milli fuq livel ta' 
trażmissjoni minħabba li fuq il-livell ta' 
distribuzzjoni il-konġestjoni u l-influwenza 
ta' l-interessi tal-ġenerazzjoni huma 
ġeneralment inqas importanti milli huma 
fuq il-livell tat-trażmissjoni. Is-sistemi ta’ 
distribuzzjoni għaldaqstant għandhom 
jibqgħu espliċitament eżenti mid-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva. Barra 
minn hekk, is-separazzjoni funzjonali ta' l-
operaturi ta' sistema ta' distribuzzjoni, 
skond id-Direttiva 2003/54, saret 
obbligatorja biss mill-1 ta' Lulju 2007 u l-
effetti tagħha fuq is-suq intern għad iridu 
jiġu evalwati. Ir-regoli dwar is-
separazzjoni legali u funzjonali li bħalissa 
huma fis-seħħ għalhekk jistgħu jwasslu 
għal separazzjoni effettiva sakemm dawn 
jiġu definiti b’mod aktar ċar, implimentati 
sewwa u sorveljati mill-qrib. Sabiex 
jinħoloq ambjent ekwu fil-livell tal-bejgħ 
bl-imnut, l-attivitajiet ta' operaturi tas-
sistema ta' distribuzzjoni għandhom ukoll 
jinżammu milli japprofittaw ruħhom mill-
integrazzjoni vertikali tagħhom fir-rigward 
tal-pożizzjoni kompettitiva tagħhom fis-
suq, b’mod partikolari fir-relazzjoni 
tagħhom mal-klijenti żgħar domestiċi u 
mhux domestiċi. 

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li d-dispożizzjonijiet tat-tielet pakkett tas-suq intern ta' l-enerġija 
m'għandux japplika fil-livell tad-distribuzzjoni. 

Emenda 135
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Ir-regolaturi ta' l-enerġija għalhekk 
jeħtieġ li jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet 
fuq il-kwistjonijiet regolatorji rilevanti 
kollha għall-funzjonament tajjeb tas-suq 
intern, u li jkunu indipendenti bis-sħiħ 
minn kwalunkwe interess pubbliku jew 
privat.

(17) Ir-regolaturi ta' l-enerġija għalhekk 
jeħtieġ li jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet 
fuq il-kwistjonijiet regolatorji rilevanti 
kollha għall-funzjonament tajjeb tas-suq 
intern, u li jkunu indipendenti bis-sħiħ 
minn kwalunkwe entità jew kumpanija
pubbliku jew privat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolaturi ta’ l-enerġija għandhom ikunu marbuta ma’ l-interess pubbliku.

Emenda 136
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Ir-regolaturi ta' l-enerġija għandu 
jkollhom is-setgħa li joħorġu deċiżjonijiet 
li jorbtu fuq l-impriżi ta' l-elettriku u li 
jimponu sanzjonijiet effettivi, xierqa u 
disswassivi fuq l-impriżi ta' l-elettriku li 
ma jikkonformawx ma' l-obbligi tagħhom. 
Għandhom ukoll jingħataw is-setgħat biex 
jiddeċiedu, tkun xi tkun l-applikazzjoni tar-
regoli dwar il-kompetizzjoni, dwar 

(18) Ir-regolaturi ta' l-enerġija għandu 
jkollhom is-setgħa li joħorġu deċiżjonijiet 
li jorbtu fuq l-impriżi ta' l-elettriku u li 
jimponu sanzjonijiet effettivi, xierqa u 
disswassivi fuq l-impriżi ta' l-elettriku li 
ma jikkonformawx ma' l-obbligi tagħhom. 
Għandhom ukoll jingħataw is-setgħat biex 
jiddeċiedu, tkun xi tkun l-applikazzjoni tar-
regoli dwar il-kompetizzjoni, dwar 
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kwalunkwe miżura xierqa li tippromowovi
kompetizzjoni effettiva meħtieġa għall-
operat xieraq tas-suq; kif ukoll jiżguraw 
standards għoljin ta' servizzi universali u 
pubbliku f'konformità mal-ftuħ tas-suq, il-
ħarsien ta' klijenti vunnerabbli, u li l-miżuri 
tal-ħarsien tal-konsumatur jkunu effettivi 
għal kollox. Dawn id-dispożizzjonijiet 
għandhom ikunu bla ħsara sew għas-
setgħat tal-Kummissjoni fir-rigward ta' l-
applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni 
inkluż l-eżaminazzjoni tal-fużjonijiet 
(mergers) b'dimensjoni Komunitarja, sew 
għar-regoli dwar is-suq intern, bħall-
moviment liberu tal-kapital.

kwalunkwe miżura xierqa li jiżguraw 
benefiċċji għall-klijenti permezz tal-
promozzjoni ta’ kompetizzjoni effettiva 
meħtieġa għall-operat xieraq tas-suq; kif 
ukoll jiżguraw standards għoljin ta' servizzi 
universali u pubbliku f'konformità mal-ftuħ 
tas-suq, il-ħarsien ta' klijenti vunnerabbli, u 
li l-miżuri tal-ħarsien tal-konsumatur jkunu 
effettivi għal kollox. Dawn id-
dispożizzjonijiet għandhom ikunu bla ħsara 
sew għas-setgħat tal-Kummissjoni fir-
rigward ta' l-applikazzjoni tar-regoli tal-
kompetizzjoni inkluż l-eżaminazzjoni tal-
fużjonijiet (mergers) b'dimensjoni 
Komunitarja, sew għar-regoli dwar is-suq 
intern, bħall-moviment liberu tal-kapital.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-promozzjoni ta’ kompetizzjoni effettiva m’għandhiex tkun għan minnha nnifisha, iżda 
għandha tkun orjentata lejn l-interessi tal-klijenti mil-lat ta’ għażla aħjar, prezzijiet irħas u 
kwalità ta’ servizz aħjar.

Emenda 137
Werner Langen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Is-suq intern ta' l-elettriku qed ibati 
minn nuqqas ta' likwidita u trasparenza li 
jxekkel l-allokazzjoni efficjenti tar-riżorsi, 
il-kopertura tar-riskju tal-kreditu, u d-dħul 
ta' kompetituri ġodda. Għandhom għalhekk 
jiżdiedu l-fiduċja fis-suq, il-likwidità 
tiegħu u n-numru ta' parteċipnati fis-suq, u 
b'hekk is-superviżjoni regolatorja fuq l-
impriżi attivi fil-forniment ta' l-elettriku.
Rekwiżiti bħal dawn għandhom ikunu bla 
ħsara għal, u kompatibbli mal-
leġiżlazzjoni Komunitarja eżistenti dwar 

(19) Is-suq intern ta' l-elettriku qed ibati 
minn nuqqas ta' likwidità u trasparenza li 
jxekkel l-allokazzjoni effiċjenti tar-riżorsi, 
il-kopertura tar-riskju tal-kreditu, u d-dħul 
ta' kompetituri ġodda. Għandhom għalhekk 
jiżdiedu l-fiduċja fis-suq, il-likwidità 
tiegħu u n-numru ta' parteċipanti fis-suq.
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is-swieq finanzjarji. Ir-Regolaturi ta' l-
Enerġija u r-Regolaturi tas-Swieq 
Finanzjarji għandhom jikkoperaw sabiex 
jgħinu lil xulxin ikollhom idea ġenerali 
tas-swieq ikkonċernati.

Or. de

Emenda 138
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Is-suq intern ta' l-elettriku qed ibati 
minn nuqqas ta' likwidita u trasparenza li 
jxekkel l-allokazzjoni efficjenti tar-riżorsi, 
il-kopertura tar-riskju tal-kreditu, u d-dħul 
ta' kompetituri ġodda. Għandhom għalhekk 
jiżdiedu l-fiduċja fis-suq, il-likwidità 
tiegħu u n-numru ta' parteċipnati fis-suq, u 
b'hekk is-superviżjoni regolatorja fuq l-
impriżi attivi fil-forniment ta' l-elettriku.
Rekwiżiti bħal dawn għandhom ikunu bla 
ħsara għal, u kompatibbli mal-
leġiżlazzjoni Komunitarja eżistenti dwar 
is-swieq finanzjarji. Ir-Regolaturi ta' l-
Enerġija u r-Regolaturi tas-Swieq 
Finanzjarji għandhom jikkoperaw sabiex 
jgħinu lil xulxin ikollhom idea ġenerali 
tas-swieq ikkonċernati.

(19) Is-suq intern ta' l-elettriku qed ibati 
minn nuqqas ta' likwidita u trasparenza li 
jxekkel l-allokazzjoni efficjenti tar-riżorsi, 
il-kopertura tar-riskju tal-kreditu, u d-dħul 
ta' kompetituri ġodda. Għandhom għalhekk 
jiżdiedu l-fiduċja fis-suq, il-likwidità 
tiegħu u n-numru ta' parteċipanti fis-suq.

Or. de

Justification

M’għandux ikun hemm lok ta’ konfużjoni bejn l-oqsma ta’ kompetenza tar-regolamentazzjoni 
tas-suq finanzjarju u r-regolamentazzjoni tas-suq ta’ l-enerġija. 
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Emenda 139
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Qabel l-adozzjoni mill-Kummissjoni 
ta' linji gwida li jiddefnixxu aktar ir-
rekwiżiti taż-żamma tar-reġistri, l-Aġenzija 
għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi ta' l-
Enerġija u l-Kumitar tar-Regolaturi 
Ewropej tat-Titoli Finanzjarji (CESR) 
għandhom jikkooperaw biex jinvestigaw u 
jagħtu parir lill-Kummissjoni dwar il-
kontenut tal-linji gwida. L-Aġenzija u l-
Kumitat għandhom ukoll jikkooperaw biex 
jinvestigaw aktar fil-fond u jagħtu 
konsulenza dwar il-kwistjoni ta' jekk it-
tranżazzjonijiet fil-kuntratti tal-forniment 
ta' l-ettriku u d-derivattivi ta' l-elettriku 
għandhomx ikunu soġġetti għal rewiżiti ta' 
trasparenza ta' qabel u/jew ta' wara n-
negozju u jekk iva, liema għandu jkun il-
kontenut ta' dawn ir-rekwiżiti.

(20) Qabel l-adozzjoni mill-Kummissjoni 
ta' linji gwida li jiddefnixxu aktar ir-
rekwiżiti taż-żamma tar-reġistri, l-Aġenzija 
għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi ta' l-
Enerġija u l-Kumitat tar-Regolaturi 
Ewropej tat-Titoli Finanzjarji (CESR) 
għandhom jikkooperaw biex jikkontrollaw
u jagħtu parir lill-Kummissjoni dwar il-
kontenut tal-linji gwida. L-Aġenzija u l-
Kumitat għandhom ukoll jikkooperaw biex 
jinvestigaw aktar fil-fond u jagħtu 
konsulenza dwar il-kwistjoni ta' jekk it-
tranżazzjonijiet fil-kuntratti tal-forniment 
ta' l-ettriku u d-derivattivi ta' l-elettriku 
għandhomx ikunu soġġetti għal rewiżiti ta' 
trasparenza ta' qabel u/jew ta' wara n-
negozju (u, jekk hemm bżonn, ir-rekwiżiti 
ta’ l-ippubblikar rigward id-dejta li trid 
tinżamm) u jekk iva, liema għandu jkun il-
kontenut ta' dawn ir-rekwiżiti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-kunfidenzjalità tad-dejta u l-importanza ekonomika tagħha, għandha ssir 
distinzjoni ċara bejn iż-żamma tad-dejta u l-pubblikazzjoni tagħha. 

Emenda 140
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 20 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Sabiex jiġi evitat li l-fornituri 
inkarigati dominanti iżommu l-ftuħ tas-
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suq milli jseħħ, hu importanti li jkun 
possibbli l-iżvilupp ta' mudelli tan-
negozju ġodda, pereżempju l-ħila li 
wieħed jagħmel kuntratti simultanjament 
ma’ diversi fornituri.

Or. en

Emenda 141
Anni Podimata

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Ir-rekwiżiti tas-servizz pubbliku u l-
istandards komuni minimi li jitnisslu 
minnhom, jeħtieġ li jissaħħu aktar biex jiġi 
żgurat li l-konsumaturi kollha jkunu jistgħu 
jibbenefikaw mill-kompetizzjoni. Aspett 
prinċipali fil-forniment lill-klijent huwa l-
aċċess għad-dejta dwar il-konsum, u l-
konsumaturi jrid jkollhom id-dritt li 
jaċċessaw id-dejta tagħhom sabiex ikunu 
jistgħu jistiednu l-kompetituri jagħmlu 
offerta bbażata fuq din id-dejta. Il-
konsumaturi għandu jkollhom ukoll id-dritt 
li jiġu infurmati sewwa dwar il-konsum 
tagħhom ta’ l-enerġija. Tagħrif dwar l-
ispejjeż fl-enerġija li jingħata b’mod 
regolari joħloq inċentivi għat-tfaddil fl-
enerġija għaliex jagħti lura lill-klijenti 
informazzjoni diretta dwar l-effetti ta’ l-
investiment fl-użu effiċjenti ta’ l-enerġija u 
fil-bidla fl-imġiba. 

(21) Ir-rekwiżiti tas-servizz pubbliku u l-
istandards komuni minimi li jitnisslu 
minnhom, jeħtieġ li jissaħħu aktar biex jiġi 
żgurat li l-konsumaturi kollha b’mod 
speċjali dawk vulnerabbli jkunu jistgħu 
jibbenefikaw mill-kompetizzjoni. Ir-
rekwiżit tas-servizz pubbliku jistgħu jiġu 
interpretati fuq bai nazzjonali, filwaqt li 
jitqiesu ċ-ċirkustanzi nazzjonali. 
Madankollu, fl-istess ħin, L-Istati Membri 
jridu jirrispettaw il-liġi Komunitarja u l-
istandards minimi komuni. Iċ-ċittadini ta’ 
l-UE, b’mod speċjali l-familji, u l-
industija ta’ l-UE, b’mod speċjali l-impriżi 
żgħar u ta’ daqs medju (SMEs), 
għandhom ikunu jistgħu igawdu garanziji 
ta’ servizz pubbliku, b’mod partikulari 
rigward is-sigurtà tal-provvista u tariffi 
raġonevoli.  Aspett prinċipali fil-forniment 
lill-klijent huwa l-aċċess għad-dejta dwar 
il-konsum, u l-konsumaturi jrid jkollhom 
id-dritt li jaċċessaw id-dejta tagħhom 
sabiex ikunu jistgħu jistiednu l-kompetituri 
jagħmlu offerta bbażata fuq din id-dejta. Il-
konsumaturi għandu jkollhom ukoll id-dritt 
li jiġu infurmati sewwa dwar il-konsum 
tagħhom ta’ l-enerġija. Tagħrif dwar l-
ispejjeż fl-enerġija li jingħata b’mod 
regolari msejjes fuq kriterji komuni joħloq 
inċentivi għat-tfaddil fl-enerġija għaliex 
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jagħti lura lill-klijenti informazzjoni diretta 
dwar l-effetti ta’ l-investiment fl-użu 
effiċjenti ta’ l-enerġija u fil-bidla fl-imġiba.

Or. en

Emenda 142
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 21 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Il-faqar enerġetiku huwa problema 
dejjem tikber fil-Komunità. L-Istati 
Membri għandhom għaldaqstant 
jiżviluppaw pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali 
biex jitrattaw il-faqar enerġetiku u 
jiżguraw il-provvista enerġetika meħtieġa 
għall-konsumaturi vulnerabbli. Waqt li 
jsir dan, hi meħtieġa strateġija integrata u 
miżuri li għandhom jinkludu politiki 
soċjali, politiki tat-tariffi u titjib fl-
effiċjenza enerġetika għad-djar. Din id-
Direttiva għandha, mill-inqas, tippermetti 
politika ta’ diskriminazzjoni pożittiva 
nazzjonali, f'termini ta' mudelli ta' 
prezzijiet, għall-klijenti vulnerabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-faqar enerġetiku hu problema li qed tikber fl-Unjoni Ewropea, il-proposta 
attwali trid titratta din il-kwistjoni biex l-enerġija tiġi pprovduta bi prezz li jista’ jintlaħaq 
mill-Ewropej kollha. 
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Emenda 143
Fiona Hall

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 21 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Il-faqar fl-enerġija huwa problema 
dejjem tikber fil-Komunità. L-Istati 
Membri għandhom għaldaqstant 
jiżviluppaw pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali 
biex jitrattaw il-faqar fl-enerġija u 
jiżguraw kontijiet ta’ l-enerġija raġonevoli 
għall-konsumaturi vulnerabbli. Il-miżuri 
jridu jinkludu firxa vasta u komprensiva 
ta’ miżuri ta’ l-effiċjenza enerġetika 
mfassla għal familji vulnerabbli sabiex 
dawn jinqalgħu mill-faqar fl-enerġija.

Or. en

Emenda 144
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 21 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Jeħtieġ li d-drittijiet eżistenti għall-
konsumaturi jissaħħu u jiġu ggarantiti 
permezz ta’ iżjed kompetizzjoni, iżjed 
aċċess għal grilja u iżjed għażla għal 
konsumaturi. Il-prezzijiet tas-suq 
għandhom jagħtu l-inċentivi t-tajba għall-
iżvilupp tal-grilja u għall-investiment fil-
ġenerazzjoni ta’ enerġija ġdida.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aċċess aħjar għas-suq u iżjed kompetizzjoni għandhom iwasslu għal iżjed għażla u iżjed 
kwalità għal konsumaturi.
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Emenda 145
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 21 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21b) Il-promozzjoni tal-kompetizzjoni u 
ta’ aċċess faċli għal fornituri differenti kif 
ukoll l-għoti tal-kapaċità ta' ġenerazzjoni 
ta' enerġija ġdida għandha tkun ta' 
importanza massima għall-Istati Membri 
sabiex jippermetti lill-konsumaturi biex 
jaħtfu l-opportunitajiet ta' suq intern 
liberalizzat ta' l-elettriku. Fl-istess ħin, l-
Istati Membri għandhom ikunu 
responsabbli għall-iżvilupp ta’ pjanijiet 
ta’ azzjoni nazzjonali u ta’ politiki soċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-politika soċjali għandha tkun responsabilità ta' l-Istati Membri.

Emenda 146
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Fid-dawl tal-ħolqien ta' suq intern ta' 
l-elettriku, l-Istati Membri għandhom 
irawmu l-integrazzjoni tas-swieq 
nazzjonali tagħhom u l-kooperazzjoni ta' l-
operaturi tan-netwerk fil-livell Ewropew 
kif ukoll reġjonali.

(22) Fid-dawl tal-ħolqien ta' suq intern ta' 
l-elettriku, l-Istati Membri għandhom 
irawmu l-integrazzjoni tas-swieq 
nazzjonali tagħhom u l-kooperazzjoni ta' l-
operaturi tan-netwerk fil-livell Ewropew 
kif ukoll nazzjonali. Inizjattivi ta’ 
integrazzjoni reġjonali huma pass 
intermedju essenzjali fil-kisba ta’ 
integrazzjoni Ewropea ta’ swieq ta’ l-
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enerġija, li jibqa' l-aħħar objettiv. Il-livell 
reġjonali jagħti kontribut lejn l-
aċċellerazzjoni ta’ proċess ta’ 
integrazzjoni billi jippermetti lill-
parteċipanti kkonċernati, b’mod 
partikulari l-Istati Membri, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u l-operaturi tas-
sistema tat-trażmissjoni, li jikkoperaw 
dwar kwistjonijiet speċifiċi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-inizjattivi reġjonali huma pass intermedjarju sinifikanti u kostruttiv li jippermetti li jsir 
titjib fil-mod kif jaħdem is-suq intern fuq livell Ewropew. Billi jħalli lit-TSOs u lin-NRAs 
jarmonizzaw l-aċċess u r-regoli dwar l-ibbilanċjar fir-reġjun ikkonċernat jew ukoll joħolqu 
struttura ta’ trażmissjoni reġjonali, dawn l-inizjattivi għandhom jgħinu lin-netwerk biex 
jaħdem b’mod izjed effiċjenti u biex jiġi ffaċilitat in-negozju u l-investiment transkonfinali.

Emenda 147
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Fid-dawl tal-ħolqien ta' suq intern ta' 
l-elettriku, l-Istati Membri għandhom 
irawmu l-integrazzjoni tas-swieq 
nazzjonali tagħhom u l-kooperazzjoni ta' l-
operaturi tan-netwerk fil-livell Ewropew 
kif ukoll reġjonali.

(22) Fid-dawl tal-ħolqien ta' suq intern ta' 
l-elettriku, is-swieq reġjonali ta’ l-enerġija 
jistgħu jkunu l-ewwel pass. L-Istati 
Membri għandhom għalhekk irawmu, fuq 
livell Ewropew u wkoll fuq livell reġjonali 
fejn possibbli, l-integrazzjoni tas-swieq 
nazzjonali tagħhom u l-kooperazzjoni ta' l-
operaturi tan-netwerk.

Or. en
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Emenda 148
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Paul Rübig, Nicole Fontaine, Ján Hudacký, Catherine 
Trautmann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 22 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Il-koordinaturi reġjonali jistgħu 
jinħatru biex jiffaċilitaw id-djalogu bejn l-
atturi relevanti, l-awtoritajiet nazzjonali 
kollha, l-operaturi tas-sistema tat-
trażmissjoni, l-utenti, l-iskambji ta’ l-
elettriku u parteċipanti tas-suq oħrajn. L-
involviment jista’ jkun partikularment ta’ 
benefiċċju għall-ippjanar ta’ l-investiment 
transkonfinali. Huma għandhom jagħmlu 
rapport kull sena lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri dwar il-progress magħmul 
u d-diffikultajiet misjuba.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-ħatra ta’ kordinaturi reġjonali għandha tagħmilha iżjed faċli biex jitwaqqfu inizjattivi 
reġjonali  u birx tiġi implimentata l-koperazzjoni bejn l-atturi tas-suq kollha. Il-ħolqien ta' din 
il-kariga għandu jippermetti wkoll it-titjib fil-monitoraġġ ta' inizjattivi reġjonali, b'mod 
partikulari permezz ta' rapport lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri dwar il-kisbiet u l-
diffikultajiet misjuba mill-parteċipanti involuti.  Din il-kariga hija konformi mar-rekwiżiti 
stretti tat-trasparenzam tad-djalogu u tat-tmexxija tajba.

Emenda 149
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 22 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Biex jiġu żgurati regoli komuni għal 
suq intern tassew Ewropew, l-iżvilupp ta’ 
grilja komuni u provvista wiesgħa ta’ 
enerġija aċċessibbli għal kulħadd 
għandhom jibqgħu l-għanijiet ewlenin ta' 
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din id-Direttiva.  Għal dan l-għan, 
prezzijiet tas-suq mhux distorti għandhom 
jipprovdu l-aqwa inċentivi għal 
interkonnessjonijiet transkonfinali u għal 
strumenti fil-ġenerazzjoni ta’ enerġija 
ġdida filwaqt li jwasslu, fl-aħħar mill-
aħħar, għall-konverġenza fil-prezzijiet. Il-
kwistjonijiet regolatorji dwar l-
interkonnessjonijiet transkonfinali u s-
swieq reġjonali għandhom ikunu r-
responsabilità ta’ l-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi assigurat li interkonnessjonijiet bejn il-fruntieri u s-swieq reġjonali jiġu żviluppati 
u ġestiti b’mod ċar, trasparenti u mhux diskriminatorju dawn għandhom ikunu regolati mill-
Aġenzija.

Emenda 150
Šarūnas Birutis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 22 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Kooperazzjoni reġjonali akbar 
għandha tkun l-ewwel pass lejn l-iżvilupp 
ta’ grilja Ewropea totalment integrata, li 
finalment tinkorpora l-gżejjer enerġetiċi li 
jeżistu fl-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Netwerk ta’ l-elettriku tassew Ewropew għandu jkun l-għan ta’ din id-Direttiva u bħala tali il-
ħolqa ma’ dawn ir-reġjuni huwa pass vitali.
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Emenda 151
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 22 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22b) Kooperazzjoni reġjonali akbar 
għandha twassal gradwalment għall-
iżvilupp ta’ grilja Ewropea totalment 
integrata, li finalment tinkorpora l-gżejjer 
enerġetiċi li jeżistu fl-Unjoni. Dan 
għandu jinkiseb pass wara pass, abbażi 
tal-kundizzjonijiet tal-provvista u tad-
domanda. L-Istati Membri, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u l-operaturi tas-
sistema tat-trażmissjoni, b’koperazzjoni 
ma’ l-Aġenzija, għandhom ikunu 
responsabbli biex jiffaċilitaw l-
integrazzjoni gradwali tas-swieq reġjonali.

Or. en

Justification

Netwerk ta’ l-elettriku tassew Ewropew għandu jkun l-għan ta’ din id-Direttiva u bħala tali il-
ħolqa ma’ dawn ir-reġjuni huwa pass vitali.

Emenda 152
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jipprovdu informazzjoni lis-suq anki biex 
jippermettu lill-Kummissjoni teżerċita r-
rwol tagħha ta' osservazzjoni u sorveljanza 
tas-suq Ewropew ta' l-elettriku u l-
evlouzzjoni tiegħu fiż-żmien fil-qosor, 
mezzan u għat-tul, inklużi aspetti bħall-
kapaċità ta' ġenerazzjoni, għejun differenti 
ta' ġenerazzjoni ta' l-elettriku, infrastrutturi 

L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jipprovdu informazzjoni lis-suq anki biex 
jippermettu lill-Kummissjoni teżerċita r-
rwol tagħha ta' osservazzjoni u sorveljanza 
tas-suq Ewropew ta' l-elettriku u l-
evlouzzjoni tiegħu fiż-żmien fil-qosor, 
mezzan u għat-tul, inklużi aspetti bħall-
kapaċità ta' ġenerazzjoni, għejun differenti 
ta' ġenerazzjoni ta' l-elettriku, infrastrutturi 
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ta' trażmissjoni u distribuzzjoni, negozju 
transkonfinali, investimenti, prezzijiet bl-
ingrossa u għall-konsumaturi, likwidità tas-
suq titjib ambjentali u fl-effiċjenza.

ta' trażmissjoni u distribuzzjoni, il-kwalità 
tas-servizz u tal-provvista, negozju 
transkonfinali, il-ġestjoni tal-konġestjoni,
investimenti, prezzijiet bl-ingrossa u għall-
konsumaturi, likwidità tas-suq titjib 
ambjentali u fl-effiċjenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi għandhom jibbenefikaw mill-involviment ta’ l-awtoritajiet regolatorji fil-
monitoraġġ tal-kwalità tas-servizz u tal-provvista ta’ l-elettriku. Għandna bżonn niżguraw il-
koordinazzjoni effiċjenti bejn l-NRAs fil-mekkaniżmi ta’ l-allokazzjoni tal-kapaċità u, b’mod 
iżjed ġenerali, fil-ġestjoni tal-konġestjoni.

Emenda 153
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) L-Artikolu 1 għandu jinbidel b’dan li 
ġej:
“Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli 
komuni għall-ġenerazzjoni, it-
trażmissjoni, id-distribuzzjoni u l-
provvista ta’ l-elettriku bil-għan li 
jittejbu u jiġu integrati swieq enerġetiċi 
kompetittivi, permezz ta’ grilja, fl-Unjoni 
Ewropea. Tistipula r-regoli dwar l-
organizzazzjoni u t-tħaddim tas-settur 
ta’ l-elettriku, aċċess miftuħ għas-suq, il-
kriterji u l-proċeduri li japplikaw għas-
sejħa għall-offerti u l-għoti ta’ 
awtorizzazzjonijiet u l-operazzjoni tas-
sistemi.”

Or. en
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(L-istess kliem użati fl-Artikolu 1 tad-Direttiva 2003/54 KE, biż-żieda ta’ elementi ġodda mat-
test eżistenti)

Ġustifikazzjoni

L-ambitu għandu jiġi estiż sabiex tiġi żgurata l-integrazzjoni tas-suq. Għandha tiġi 
enfasizzata wkoll ir-rabta ma’ l-obbligi ta’ kompetizzjoni.

Emenda 154
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – punt (- a) (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 2 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) Puhnt 12 għandu jinbidel b’dan li 
ġej:
"12. ‘konsumaturi eliġibbli’ tfisser 
konsumaturi li huma liberi li jixtru l-
elettriku mill-fornitur ta’ l-għażla 
tagħhom, fis-sens ta’ l-Artikolu 21 ta’ 
din id-Direttiva kif ukoll li jidħlu 
f'kuntratt b'mod simultanju ma' diversi 
fornituri;

Or. en

(L-istess kliem użati fl-Artikolu 2 paragrafu 2 tad-Direttiva 2003/54 KE, biż-żieda ta’ 
elementi ġodda mat-test eżistenti)

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi għandu jkollhom il-possibilità li jagħmlu kuntratti b'mod simultanju ma' 
diversi fornituri.
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Emenda 155
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1 – punt (b a) (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 2 - punt 34 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Il-punt li ġej għandu jiġi miżjud:
"34a. ‘siti industrijali' tfisser zona 
ġeografika ta' sjieda privata b'grilja ta' l-
enerġija li primarjament hija maħsuba 
biex tforni konsumaturi industrijali fuq 
is-sit.”

Or. en

(Iż-żieda ta’ punt ġdid nru 34a  ma’ l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

L-operaturi tal-grilja ta' l-enerġija fuq siti industrijali m'għandhomx għalfejn ikunu konformi 
ma' l-obbligi dwar it-tħaddim tal-grilja fl-Istati Membri kollha ta' l-UE. Dan m’għandu l-
ebda bażi legali. Il-leġiżlazzjoni ta’ l-UE għandha tippermetti lill-Istati Membri li jipprovdu 
derogi għal siti industriali sabiex jiżguraw iċ-ċertezza legali. It-trattament differenzjat ta’ 
grilji industrijali tiżgura sforzi proporzjonati filwaqt li ma tikkompromettix l-għanijiet tal-
liberalizzazzjoni. Din l-emenda ma tikkompromettix id-drittijiet tal-konsumaturi finali fuq siti 
industrijali. Tipikament, hemm ftit konsumaturi finali indipendenti li huma fornuti mis-siti 
industrijali.

Emenda 156
Werner Langen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1 – punt (b a) (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 2 - punt 34 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Il-punt li ġej għandu jiġi miżjud:
“34a. ‘siti industrijali' tfisser zona 
ġeografika ta' sjieda privata b'grilja ta' l-
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enerġija li primarjament hija maħsuba 
biex tforni konsumaturi industrijali fuq 
is-sit.”

Or. xm

(Iż-żieda ta’ punt ġdid nru 34a  ma’ l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' siti industrijali, għandhom japplikaw arranġamenti speċjali, peress li dawn iz-zoni 
huma primarjament maħsuba għal użu minn konsumaturi industrijali.

Emenda 157
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1 – punt (b a) (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 2 - punt 34 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Il-punt li ġej għandu jiġi miżjud:
'34a. “sid ta’ sistema ta’ trasmissjoni” 
tfisser persuna naturali jew ġuridika li 
tkun responsabbli biex tagħmel l-
attivitajiet stipulati fl-Artikolu 10(6) ta’ 
din id-Direttiva fl-Istat Membru fejn l-
operatur ta’ sistema indipendenti kien 
inħatar mill-Istat Membru u approvat 
mill-Aġenzija kif stipulat fl-Artikolu 
10(1).’

Or. xm

(Iż-żieda ta’ punt ġdid nru 35 ma’ l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2003/54 KE)
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Emenda 158
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1 – punt (b a) (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 2 - punt 34 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Il-punt li ġej għandu jiġi miżjud:
"34a. ‘sid ta’ sistema ta’ trasmissjoni’ 
tfisser persuna naturali jew ġuridika li 
tkun responsabbli biex tagħmel l-
attivitajiet stipulati fl-Artikolu 10(6) fl-
Istat Membru fejn l-operatur ta’ sistema 
indipendenti kien inħatar mill-Istat 
Membru u approvat mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 10(1).”

Or. en

(Iż-żieda ta’ punt ġdid nru 34a  ma’ l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

 Is-separazzjoni ta’ l-operazzjoni tas-sistemi ta’ trażmissjoni minn kumpaniji tal-gass u ta’ l-
elettriku integrati vertikalment huwa għan fundamentali tat-“tielet pakkett” ta’ leġiżlazzjoni 
propost. Bħali tali, huwa essenzjali li l-iskop tas-separazzjoni jkun stipulat b’mod ċar.  
Qasam partikulari li fih ir-rekwiżiti tas-separazzjoni tal-leġiżlazzjoni m’humiex ċari biżżejjed 
huwa dak ta’ l-obbligi ta’ kunfidenzjalità applikabbli għad-diversi parteċipanti tas-suq.

Emenda 159
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1 – punt (b a) (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 2 - punt 34 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Il-punt 35 li ġej għandu jiġi miżjud:
"35. ‘kompetizzjoni ġusta u mhux distorta 
f’suq miftuħ’ tfisser opportunitajiet 



PE404.393v01-00 58/114 AM\713546MT.doc

MT

komuni u aċċess ugwali għall-fornituri 
kollha fl-Unjoni, li hija l-kompitu li 
għandu jiġu żgurat mill-Istati Membri, 
mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
mill-Aġenzija.”

Or. en

(Iż-żieda ta’ punt  ġdid nru 34a  ma’ l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Emenda 160
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1 – punt (b a) (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 2 - punt 34 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Il-punt li ġej għandu jiġi miżjud:
“35. ‘kompetizzjoni ġusta u mhux distorta 
f’suq miftuħ’ tfisser sitwazzjoni fis-suq 
fejn l-ebda kumpanija ma jkollha iżjed 
minn 30% ta' l-ishma fis-suq relevanti u 
fejn l-ikbar tliet kumpaniji ma jkollhomx 
iżjed minn 50% u fejn l-ikbar ħames 
kumpaniji ma jkollhomx iżjed minn 
66,7% ta' l-ishma fis-suq relevanti.”

Or. en

(Iż-żieda ta’ punt ġdid nru 34a  ma’ l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi evitata l-manipulazzjoni tas-suq fil-prezzijiet attwali fis-swieq relevanti, mhux biss 
is-sehem ta’ l-ikbar kumpaniji huwa importanti, iżda wkoll ċerta de-konċentrazzjoni fil-bqija 
tas-suq; din il-konċentrazzjoni tas-suq titkejjel mill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni f’termini 
tar-rata ta’ konċentrazzjoni 1, 3 u 5 (CR 1, CR3, CR5).
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Emenda 161
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1 – punt (b a) (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 2 - punt 34a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Il-punt li ġej għandu jiġi miżjud:
"34a. ‘impriża ta’ l-elettriku’ tfisser kull 
persuna naturali jew ġuridika li twettaq 
ta’ l-inqas waħda minn dawn il-
funzjonijiet: produzzjoni, trażmissjoni, 
distribuzzjoni, provvista jew xiri ta’ 
elettriku; din għandha tkun responsabbli 
għax-xogħlijiet kummerċjali, tekniċi 
u/jew ta’ manutenzjoni marbuta ma’ 
dawn il-funzjonijiet; din m’għandhiex 
tinkludi l-konsumaturi finali.”

Or. en

(Iż-żieda ta’ punt ġdid nru 34a  ma’ l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Emenda 162
Fiona Hall

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1 – punt (b b) (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 2 - punt 34 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) Għandu jiżdied il-punt 36 li ġej:
"34b. ‘il-faqar fl-enerġija’ tfisser familja 
li ma tistax taffordja li ssaħħan id-dar fi 
standard aċċettabbli bbażat fuq il-livelli 
rrakomandati mill-Organizzazzjoni 
Dinjija tas-Saħħa ta' mill-inqas 18°-22°C, 
skond il-funzjoni tal-kamra għaz-zoni 
kollha ta’ l-għixien meta jkunu okkupati. 
Din tinkludi wkoll il-kapaċità li jinxtraw 
servizzi oħra enerġetiċi fid-dar bi prezz 
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raġonevoli. L-Istati Membri għandhom 
jintalbu biex jipprovdu definizzjoni 
nazzjonali ta’ faqar fl-enerġija 
b’referenza għall-persentaġġ tad-dħul 
finanzjarju tal-familja li jintnefaq fuq l-
enerġija.

Or. en

(Iż-żieda ta’ punt ġdid nru 34b ma’ l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni armonizzata tal-faqar fl-enerġija mhix prattika minħabba l-varjazzjonijiet bejn l-
Istati Membri fid-dħul finanzjarju tal-familja u fl-għoli tal-ħajja, inkluż l-ispejjeż ta' l-
enerġija. Iżda definizzjoni nazzjonali ta’ faqar fl-enerġija hija essenzjali sabiex jiġu 
identifikati konsumaturi vulnerabbli u biex tittieħed azzjoni ta' rimedju.

Emenda 163
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1 – punt (b b) (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 2 - punt 34 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) Għandu jiżdied il-punt li ġej:
"34b. ‘impjanti virtwali tal-qawwa 
elettrika’ tfisser programm ta' rilaxx ta’ l-
elettriku li permezz tiegħu impriża li 
tiġġenera l-elettriku tkun obbligata biex 
tbiegħ jew tagħmel disponibbli ċertu 
volum ta' elettriku jew li tipprovdi aċċess 
għal parti mill-kapaċità ta’ ġenerazzjoni 
tagħha lil fornituri interessati għal ċertu 
perjodu ta' żmien."

Or. en

(Adding new point 34b to Article 2 of Directive 2003/54/EC)
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Emenda 164
Fiona Hall

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1 – punt (b c) (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 2 - punt 34 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) Għandu jiġi miżjud il-punt li ġej:
"34 c. ‘prezz raġjonevoli’ tfisser prezz 
definit mill-Istati Membri f’livell 
nazzjonali b’konsultazzjoni ma’ l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali, l-
imsieħba soċjali u l-partijiet interessati 
relevanti filwaqt li titqies id-definizzjoni 
nazzjonali ta’ faqar fl-enerġija kif 
stipulata fl-Artikolu 2(34b)."

Or. en

(Iż-żieda ta’ punt ġdid nru 34c ma’ l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Emenda 165
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 3, paragrafu 2 għandu 
jinbidel b’dan li ġej:
“2. Tenut kont sħiħ tad-disposizzjonijiet 
rilevanti tat-Trattat, b’mod partikolari 
l-Artikolu 86 tiegħu, l-Istati Membri 
jistgħu jimponu fuq impriżi operaturi 
fis-settur tal-gass, fl-interess ekonomiku 
ġenerali, obbligazzjonijiet dwar is-
servizz pubbliku, li jistgħu jirrelataw 
għal sigurtà, inkluża s-sigurtà tal-
fornitura, regolarità, kwalità u prezz tal-
provvisti, u l-protezzjoni ta’ l-ambjent, li 
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jinkludi l-effiċjenza ta’ l-enerġija, l-
enerġija li tiġġedded u l-ħarsien tal-
klima. Dawn l-obbligazzjonijiet 
għandhom jiġu identifikati b’mod ċar, 
trasparenti, mhux diskriminatorju, 
verifikabbli u għandhom jiggarantixxu 
l-ugwaljanza ta’ l-aċċess għall-
kumpaniji tal-gass ta’ l-UE lil 
konsumaturi ċittadini. Rigward is-
sigurtà tal-fornitura, l-amministrazzjoni 
ta’ l-effiċjenza ta’ l-enerġija/perspettiva 
tad-domanda, u għall-ksib ta’ l-għanijiet 
ta’ l-ambjent u ta’ l-enerġija li tiġġedded, 
kif imsemmija f’dan il-paragrafu, l-Istati 
Membri jistgħu jintroduċu l-
implimentazzjoni ta’ ppjanar fit-tul, 
filwaqt li jqisu l-possibiltà li terzi 
persuni jitolbu aċċess għas-sistema.”

Or. en

(Iż-żieda ta’ elementi ġodda ma’ l-Artikolu 3 paragrafu 2, Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Il-proposta biex jiġu adottati miri li jorbtu għall-użu ta’ l-enerġija li tiġġedded, 20% sa l-
2020, se teħtieġ azzjoni speċifika fis-settur ta’ l-elettriku, li tista’ tkun differenti minn dawk 
konnessi mal-ħarsien ta’ l-ambjent.

Emenda 166
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 3, paragrafu 2 għandu 
jinbidel b’dan li ġej:
"2. Tenut kont sħiħ tad-disposizzjonijiet 
rilevanti tat-Trattat, b’mod partikolari 
l-Artikolu 86 tiegħu, l-Istati Membri 
jistgħu jimponu fuq impriżi li joperaw 
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fis-settur ta' l-elettriku, fl-interess 
ekonomiku ġenerali, obbligi dwar is-
servizz pubbliku, li jistgħu jkunu 
konnessi mas-sigurtà, inkluża s-sigurtà 
tal-provvista, ir-regolarità, il-kwalità u 
[…] l-ħarsien ta’ l-ambjent, li jinkludi l-
effiċjenza fl-enerġija u l-ħarsien tal-
klima […].”

Or. en

(Emenda ta’ l-Artikolu 3 paragrafu 2 tad-Direttiva 2003/54 KE, biż-żieda ta’ elementi ġodda 
mat-test eżistenti)

Ġustifikazzjoni

Bit-tmexxija tar-referenza għal prezz tal-fornituri milli kunsiderazzjonijiet ta’ l-obbligi tas-
servizz pubbliku relatati mal-konsumaturi vulnerabbli, l-emenda għandha l-għan li tiżgura li 
l-miżuri relatati mal-prezz tal-fornituri ikunu mmirati għall-iżjed konsumaturi vulnerabbli. 
Billi l-miri jsiru iżjed speċifiċi, ir-riżultat finali għandu jkun ta' benefiċċju għal dawk li 
jeħtieġu l-iżjed l-protezzjoni tal-konsumatur.

Emenda 167
Pia Elda Locatelli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 3(3), subaragrafu 1 
għandu jinbidel b’dan li ġej:
"3. L-Istati Membri għandhom 
jassiguraw li l-konsumaturi residenzjali 
u - meta l-Istati Membri jqisu li jkun 
xieraq – l-impriżi żgħar, (jiġifieri 
impriżi b’inqas minn 50 persuna 
jaħdmu bi qligħ u dħul annwali jew 
bilanċ tal-pagament li ma jaqbiżx 
EUR 10 miljuni), u negozji b'konsum 
għoli ta' enerġija kif iddefiniti fl-Artikolu 
17(1)(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 
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2003/96/KE tas-27 ta’ Ottubru 2003 li 
tirristruttura l-qafas Komunitarji tat-
tassazzjoni ta’ prodotti ta’ l-enerġija u ta’ 
l-elettriku1 , igawdu minn servizz 
universali, jiġifieri d-dritt li jkollhom 
provvista ta’ elettriku ta’ kwalità 
speċifikata fi ħdan it-territorju tagħhom 
bi prezzijiet li jifilħu jħallsu, li jitqabblu 
b’mod sempliċi u ċar u trasparenti. Biex 
tiġi assigurata l-provvista ta’ servizz 
universali, l-Istati Membri jistgħu jaħtru 
fornitur bħala l-aħħar espedjent. L-
Istati Membri għandhom jimponu fuq il-
kumpaniji ta’ distribuzzjoni obbligu li 
jqabbdu lill-konsumaturi mal-grilja 
skond it-termini, il-kundizzjoni u t-
tariffi stipulati skond il-proċedura 
mniżżla fl-Artikolu 23(2). L-ebda fattur 
f’din id-Direttiva m’għandu jżomm lill-
Istati Membri milli jsaħħu l-pożizzjoni 
tas-suq tal-konsumaturi domestiċi, 
żgħar u ta’ daqs medju billi 
jippromwovu l-possibilitajiet ta’ 
aggregazzjoni volontarja għal din il-
klassi ta’ konsumaturi.
1 ĠU L 283, 31.10.2003, p. 51. Direttiva 

kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 
2004/75/KE (ĠU L 157, 30.4.2004, p. 
100)."

Or. en

(Iż-żieda ta’ elementi ġodda ma’ l-Artikolu 3 paragrafu 3, Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Din id-direttiva trid tqis ukoll in-negozji b’konsum għoli ta’ enerġija.

Emenda 168
Fiona Hall

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 3(3), subaragrafu 1 
għandu jinbidel b’dan li ġej:
"3. L-Istati Membri għandhom 
jassiguraw li l-konsumaturi residenzjali 
… igawdu minn servizz universali, 
jiġifieri d-dritt li jkollhom provvista ta’ 
elettriku ta’ kwalità speċifikata fi ħdan 
it-territorju tagħhom bi … prezzijiet li 
jitqabblu b’mod sempliċi u ċar, 
trasparenti u mhux diskriminatorju.
Dawn il-konsumaturi għandu jkollhom 
aċċess għall-għażla, ġustizzja, 
rappreżentazzjoni u kumpens. Il-kwalità 
tas-servizz għandha tkun fattur ċentrali 
fir-reponsabbiltajiet tal-kumpaniji li 
jipproduċu l-elettriku. Biex tiġi assigurata 
l-provvista ta’ servizz universali, l-Istati 
Membri jistgħu jaħtru fornitur bħala l-
aħħar espedjent. L-Istati Membri 
għandhom jimponu fuq il-kumpaniji ta’ 
distribuzzjoni obbligu li jqabbdu lill-
konsumaturi mal-grilja skond it-termini, 
il-kundizzjoni u t-tariffi stipulati skond 
il-proċedura mniżżla fl-Artikolu 23(2). 
L-ebda fattur f’din id-Direttiva 
m’għandu jżomm lill-Istati Membri milli 
jsaħħu l-pożizzjoni tas-suq tal-
konsumaturi domestiċi, żgħar u ta’ daqs 
medju billi jippromwovu l-possibilitajiet 
ta’ aggregazzjoni volontarja għal din il-
klassi ta’ konsumaturi.

Or. en

(Iż-żieda ta’ elementi ġodda ma’ l-Artikolu 3 paragrafu 3, Direttiva 2003/54 KE)

Emenda 169
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 3(3), subaragrafu 1 
għandu jinbidel b’dan li ġej: 
“(3) L-Istati Membri għandhom 
jassiguraw li l-konsumaturi residenzjali 
u - meta l-Istati Membri jqisu li jkun 
xieraq – l-impriżi żgħar, (jiġifieri 
impriżi b’inqas minn 50 persuna 
jaħdmu bi qligħ u dħul annwali jew 
bilanċ tal-pagament li ma jaqbiżx 
EUR 10 miljuni), u negozji b'konsum 
għoli ta' enerġija kif iddefiniti fl-
Artikolu 17(1)(a) tad-Direttiva tal-
Kunsill 2003/96/KE tas-27 ta’ Ottubru 
2003 li tirristruttura l-qafas 
Komunitarji tat-tassazzjoni ta’ prodotti 
ta’ l-enerġija u ta’ l-elettriku, igawdu 
minn servizz universali, jiġifieri d-dritt li 
jkollhom provvista ta’ elettriku ta’ 
kwalità speċifikata fi ħdan it-territorju 
tagħhom bi prezzijiet li jifilħu jħallsu,
jkunu bbażat fuq l-ispiża, jitqabblu 
b’mod sempliċi u ċar u trasparenti. Biex 
tiġi assigurata l-provvista ta’ servizz 
universali, l-Istati Membri jistgħu jaħtru 
fornitur bħala l-aħħar espedjent. L-
Istati Membri għandhom jimponu fuq il-
kumpaniji ta’ distribuzzjoni obbligu li 
jqabbdu lill-konsumaturi mal-grilja 
skond it-termini, il-kundizzjoni u t-
tariffi stipulati skond il-proċedura 
mniżżla fl-Artikolu 23(2). L-ebda fattur 
f’din id-Direttiva m’għandu jżomm lill-
Istati Membri milli jsaħħu l-pożizzjoni 
tas-suq tal-konsumaturi domestiċi, 
żgħar u ta’ daqs medju billi 
jippromwovu l-possibilitajiet ta’ 
aggregazzjoni volontarja għal din il-
klassi ta’ konsumaturi.”

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Bħala prinċipju bażiku ta’ l-ekonomija tas-suq, il-prezzijiet għandhom ikunu bbażati fuq 
spejjeż attwali. Għalhekk ikun kontroproduċenti għas-suq ta’ l-enerġija emerġenti jekk il-
prezzijiet regolati ta’ l-utenti li jkunu stabbiliti jkunu orħos mill-ispejjeż attwali, minħabba li 
jkunu hemm bżonn jinstabu mezzi oħra biex jagħmlu tajjeb għad-differenza. 

Din l-emenda għandha l-għan li tieħu post l-Emendi 15 u 16 minn Eluned Morgan. 

Emenda 170
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1 b (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Fl-Artikolu 3, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"(3a) L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-konsumaturi kollha jkunu 
intitolati li jkollhom l-elettriku tagħhom 
ipprovdut minn fornitur, soġġett għal qbil 
tal-fornitur, irrispettivament minn f’liema 
Stat Membru jkun irreġistrat il-fornitur. 
F’dan ir-rigward, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa 
kollha biex jiżguraw li l-kumpaniji 
rreġistrati fil-pajjiż ta' l-oriġini tagħhom 
jkunu jistgħu jfornu lill-konsumaturi 
tagħhom bla ma jkollhom jissodisfaw 
kundizzjonijiet oħrajn.”

Or. de

Ġustifikazzjoni

F’kull Stat Membru, il-fornituri għandhom jissodisfaw kundizzjonijiet differenti sabiex ikunu 
jistgħu jfornu lill-konsumaturi. Dawn ir-regoli varjanti tas-suq u rekwiżiti legali jpoġġu 
restrizzjoni sostanzjali fuq l-aċċess għas-suq. Sabiex ikun hemm aċċess għas-suq bla ebda 
ristrizzjoni, għandu jkun applikat il-prinċipju tal-pajjiż-ta'-l-oriġini, i.e. fornitur li jkun 
irreġistrat bħala tali fi Stat Membru għandu jkun jista' jforni lill-konsumaturi fi Stati Membri 
oħra bla ma jkollu jissodisfa kundizzjonijiet oħrajn. 
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Emenda 171
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1 c (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1c) Fl-Artikolu 3, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
“(3b) L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-konsumaturi jkunu intitolati 
li:
(a) jibdlu l-fornitur fi żmien ġimgħatejn, 
soġġetti għall-kundizzjonijiet tal-ftehima 
tal-provvista; u
(b) jirċievu d-dejta kollha tal-konsum.
Għandu jkun żgurat li dawn il-proċeduri 
jkunu aċċessibbli għall-parteċipanti 
kollha tas-suq bla diskriminazzjoni fir-
rigward ta’ spiża, sforz u żmien.”

Or. de

Ġustifikazzjoni

Meta l-bidla tal-fornitur tkun ikkomplikata u tieħu ħafna żmien, dan jista' jkollu effett negattiv 
fuq ir-rieda tal-konsumaturi li jibdlu l-fornitur. Għalhekk għandu jkun żgurat li l-konsumaturi 
jkollhom aċċess mhux diskriminatorju għad-dejta tagħhom u li jkunu jistgħu jibbenefikaw 
minn proċedura sempliċi ta' bdil. Il-proċess tal-bidla għandu jsir kemm jista’ jkun malajr, 
idealment f’mhux iżjed minn ġimgħatejn. 

Emenda 172
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1 d (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 - paragrafu 3 c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1d) Fl-Artikolu 3, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
L-Istati Membri għandhom jistipulaw 
definizzjoni ta’ faqar fl-enerġija fuq livell 
nazzjonali. Ir-regolaturi u parteċipanti 
tas-suq oħrajn għandhom ikunu involuti 
fi proċess ta’ konsultazzjoni f’dan ir-
rigward.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-fehma tagħna, l-emendi mressqa mir-rapporteur Eluned Morgan dwar il-faqar fl-enerġija 
jindaħlu fil-kompetenzi nazzjonali (il-prinċipju tas-sussidjarjetà).  Għalhekk din l-emenda 
hija maħsuba bħala alternattiva għal Emendi 14 sa 18. Il-faqar fl-enerġija m’għandux ikun 
ittrattat mis-suq ta’ l-enerġija iżda mil-leġiżlazzjoni soċjali. F'kull każ, din hija kwistjoni 
nazzjonali. 

Emenda 173
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1 e (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 3, paragrafu 5 għandu 
jinbidel b’dan li ġej:
"5. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jipproteġu l-
konsumaturi finali, u għandhom b’mod 
partikolari jassiguraw li hemm 
salvagwardji xierqa li jipproteġu lill-
konsumaturi vulnerabbli, inklużi miżuri 
xierqa bħal dawk relatati mat-termini tal-
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pagamenti biex jgħinuhom jevitaw l-l-
qtugħ tal-konnessjoni …."

Or. en

(Emenda ta’ l-Artikolu 3 paragrafu 5 tad-Direttiva 2003/54 KE, biż-żieda ta’ elementi ġodda 
mat-test eżistenti)

Ġustifikazzjoni

Bit-tmexxija tar-referenza għal prezz tal-fornituri milli kunsiderazzjonijiet ta’ l-obbligi tas-
servizz pubbliku relatati mal-konsumaturi vulnerabbli, l-emenda għandha l-għan li tiżgura li 
l-miżuri relatati mal-prezz tal-fornituri ikunu mmirati għall-iżjed konsumaturi vulnerabbli. 
Billi l-miri jsiru iżjed speċifiċi, ir-riżultat finali għandu jkun ta' benefiċċju għal dawk li 
jeħtieġu l-iżjed l-protezzjoni tal-konsumatur.

Emenda 174
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1 f (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1f) Fl-Artikolu 3, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"5a. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jindirizzaw il-faqar fl-
enerġija fil-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali 
sabiex jiżguraw li l-għadd ta’ nies li jbatu 
minn faqar enerġetiku jonqos f’termini 
reali u għandhom jikkomunikaw dawn il-
miżuri lil-Kummissjoni. L-Istati Membri 
jistgħu jieħdu approċċ integrat biex 
jiżguraw li l-obbligi tas-servizz universali 
u l-obbligi tas-servizz pubbliku jkunu 
ssodisfati. Il-Kummissjoni għandha 
tipprovdi indikaturi biex jiġi sorveljat l-
impatt ta’ miżuri bħal dawn dwar il-faqar 
enerġetiku. Miżuri bħal dawn 
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m’għandhomx ifixklu ftuħ tas-suq 
stipulat fl-Artikolu 21."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-faqar fl-enerġija hu problema li qed tikber fl-Unjoni Ewropea, il-proposta 
attwali trid titratta din il-kwistjoni biex l-enerġija tiġi pprovduta bi prezz li jista’ jintlaħaq 
mill-Ewropej kollha. 

Emenda 175
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 - punt 1 g (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1g) Fl-Artikolu 3(6), il-parti introduttorja 
għandha tinbidel b’dan li ġej:
“6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-fornituri ta’ l-elettriku jispeċifikaw 
fil-kontijiet jew magħhom u fil-materjali 
pubbliċitarji u promozzjonali kollha li 
jingħataw lill-klijenti aħħarin:”

Or. en

(Iżżid elementi ġodda ma’ l-Artikolu 3 - paragrafu 6 - subparagrafu 1 tad-Direttiva 
2003/54/KE)

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni dwar l-impatt ambjentali tal-produzzjoni ta' l-elettriku għandha tkun viżibbli 
sew fuq kull materjal u reklamar u ma teħtieġx li l-konsumatur ifittex dan it-tagħrif x'imkien 
ieħor. Rekwiżiti simili qed isiru f'setturi oħra, bħall-bejgħ ta' karozzi jew ta' tagħmir tad-dar 
li jaħdem bl-elettriku.
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Emenda 176
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1 h (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 6 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1h) Fl-Artikolu 3(6), punt (b) għandu 
jinbidel b’dan li ġej:
"(b) […] informazzjoni dwar l-impatt 
ambjentali, f’termini ta’ mill-inqas l-
emissjonijiet CO2 u l-iskart radjuattiv 
bħala riżultat ta’ l-elettriku prodott mill-
taħlita globali ta’ fjuwil tal-fornitur tul 
is-sena preċedenti […].”

Or. en

(Tneħħi xi elementi mill-Artikolu 3 - paragrafu 6 - punt (b) tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni dwar l-impatt ambjentali tal-produzzjoni ta' l-elettriku għandha tkun viżibbli 
sew fuq kull materjal u reklamar u ma teħtieġx li l-konsumatur ifittex dan it-tagħrif x'imkien 
ieħor. Rekwiżiti simili qed isiru f'setturi oħra, bħall-bejgħ ta' karozzi jew ta' tagħmir tad-dar 
li jaħdem bl-elettriku.

Emenda 177
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1 i (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1i) Fl-Artikolu 3, paragrafu 7 għandu 
jinbidel b’dan li ġej:
"7. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw miżuri xierqa għall-kisba 
ta' l-għanijiet tal-koeżjoni ekonomika u 
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soċjali, il-ħarsien ta' l-ambjent, li jistgħu 
jinkludu miżuri ta' effiċjenza ta' l-
enerġija/ta' ġestjoni tal-konsum ta' l-
enerġija u mezzi biex tkun miġġielda l-
bidla fil-klima, inkluż pereżempju t-
tagħmir mill-ġdid ta' bini residenzjali 
eżistenti, u s-sigurtà tal-provvista.
Miżuri bħal dawn jistgħu jinkludu, 
b’mod partikolari, id-dispożizzjoni ta’ 
inċentivi ekonomiċi adegwati, bl-użu, 
fejn xieraq, ta’ l-għodod kollha eżistenti 
nazzjonali u Komunitarji, għall-
manutenzjoni u l-bini ta’ l-
infrastruttura meħtieġa tan-netwerk, 
inkluz il-kapaċità ta’ interkonnessjoni."

Or. en

(Iżżid elementi ġodda mal-paragrafu 7 ta' l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Emenda 178
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1 i (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1i) Fl-Artikolu 3, paragrafu 7 għandu 
jinbidel b’dan li ġej:
"7. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw miżuri xierqa biex jilħqu 
l-għanijiet tal-koeżjoni soċjali u 
ekonomika u l-ħarsien ta' l-ambjent 
…, miżuri ta' effiċjenza ta' l-
enerġija/ta' ġestjoni tal-konsum ta' l-
enerġija u mezzi biex tkun miġġielda l-
bidla fil-klima, u s-sigurtà tal-provvista.
Miżuri bħal dawn jistgħu jinkludu, 
b’mod partikolari, id-dispożizzjoni ta’ 
inċentivi ekonomiċi adegwati, bl-użu, 
fejn xieraq, ta’ l-għodod kollha eżistenti 
nazzjonali u Komunitarji, għall-
manutenzjoni u l-bini ta’ l-
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infrastruttura meħtieġa tan-netwerk, 
inkluz il-kapaċità ta’ interkonnessjoni.
Meta l-Istati Membri, permezz tal-
leġislazzjoni jew deċiżjonijiet politiċi oħra, 
inaqqsu l-kapaċità tal-ġenerazzjoni ta' 
enerġija sikura u mhux mill-fossili, dawn 
għandhom jiddeċiedu dwar mira li tkun 
ogħla b'mod korrispondenti rigward is-
sehem tagħhom ta' enerġija li tiġġedded, 
u b'hekk jiżguraw li l-kontribut tagħhom 
għat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet tas-CO2 kif 
ukoll għas-suq intern ma jinbidilx."

Or. en

(Iżżid elementi ġodda mal-paragrafu 7 ta' l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Huwa ta' importanza mill-akbar li l-inċentivi għall-investiment għall-ġenerazzjoni ta' enerġija 
mingħajr emissjonijiet ta' CO2 jinżammu, sabiex tkun garantita d-domanda għall-provvista ta' 
enerġija.

Emenda 179
Pia Elda Locatelli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1 i (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1i) Fl-Artikolu 3, paragrafu 7 għandu 
jinbidel b’dan li ġej:
"7. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw miżuri xierqa biex jilħqu 
l-għanijiet tal-koeżjoni soċjali u 
ekonomika u l-ħarsien ta' l-ambjent, li 
jistgħu jinkludu miżuri ta' effiċjenza ta' 
l-enerġija/ta' ġestjoni tal-konsum ta' l-
enerġija u mezzi biex tkun miġġielda l-
bidla fil-klima, u s-sigurtà tal-provvista.
Miżuri bħal dawn jistgħu jinkludu, 
b’mod partikolari, id-dispożizzjoni ta’ 
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inċentivi ekonomiċi adegwati, bl-użu, 
fejn xieraq, ta’ l-għodod kollha eżistenti 
nazzjonali u Komunitarji, għall-
manutenzjoni u l-bini ta’ l-
infrastruttura meħtieġa tan-netwerk, 
inkluz il-kapaċità ta’ interkonnessjoni.
B' kunsiderazzjoni sħiħa għad-
dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattat, l-
Istati Membri jistgħu jippromwovu 
ftehimiet fuq bażi ta' tul ta' żmien bejn il-
konsumaturi u l-fornituri ta' l-enerġija li 
jikkontribwixxu għat-titjib tal-produzzjoni 
u d-distribuzzjoni ta' l-enerġija waqt li fl-
istess ħin jippermettu li l-konsumaturi 
jaqsmu l-benefiċċji li jirriżultaw, sakemm 
dawn il-ftehimiet jistgħu jikkontribwixxu 
għall-ogħla livell ta' investimenti fil-
qasam ta' l-enerġija." 

Or. en

(Iżżid elementi ġodda mal-paragrafu 7 ta' l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandu jkollhom rwol importanti bl-għan li jagħtu benefiċċji effettivi lill-
konsumaturi.

Emenda 180
Anni Podimata

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1 i (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1i) Fl-Artikolu 3, paragrafu 7 għandu 
jinbidel b’dan li ġej:
"7. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw miżuri xierqa biex jilħqu 
l-għanijiet tal-koeżjoni soċjali u 
ekonomika, b'mod partikulari biex 
jevitaw id-diskriminazzjoni kontra dawk li 
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għandhom dħul baxx u dawk li jgħixu 
f'reġjuni iżolati, sabiex jaslu għall-
ħarsien ta' l-ambjent, … miżuri ta' 
effiċjenza ta' l-enerġija/ta' ġestjoni tal-
konsum ta' l-enerġija u mezzi biex tkun 
miġġielda l-bidla fil-klima, u s-sigurtà 
tal-provvista. Miżuri bħal dawn jistgħu 
jinkludu, b’mod partikolari, id-
dispożizzjoni ta’ inċentivi ekonomiċi 
adegwati, bl-użu, fejn xieraq, ta’ l-
għodod kollha eżistenti nazzjonali u 
Komunitarji, għall-manutenzjoni u l-
bini ta’ l-infrastruttura meħtieġa tan-
netwerk, inkluz il-kapaċità ta’ 
interkonnessjoni."

Or. en

(Iżżid elementi ġodda mal-paragrafu 7 ta' l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun evitata d-diskriminazzjoni kontra dawk li jgħixu f'zoni iżolati (reġjuni fil-muntanji 
u gżejjer).

Emenda 181
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1 i (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1i) L-Artikolu 3(7) għandu jinbidel b’dan 
li ġej:
‘7. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw miżuri xierqa biex jilħqu l-
għanijiet tal-koeżjoni soċjali u ekonomika 
u l-ħarsien ta' l-ambjent, li jistgħu 
jinkludu miżuri ta' effiċjenza ta' l-
enerġija/ta' ġestjoni tal-konsum ta' l-
enerġija u mezzi biex tkun miġġielda l-
bidla fil-klima, u s-sigurtà tal-provvista.
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Miżuri bħal dawn jistgħu jinkludu, b’mod 
partikolari, id-dispożizzjoni ta’ inċentivi 
ekonomiċi adegwati, bl-użu, fejn xieraq, 
ta’ l-għodod kollha eżistenti nazzjonali u 
Komunitarji, għall-manutenzjoni u l-bini 
ta’ l-infrastruttura meħtieġa tan-netwerk, 
inkluz il-kapaċità ta’ interkonnessjoni. L-
Istati Membri jistgħu, waqt li jqisu bis-
sħiħ it-Trattat, jinkoraġġixxu ftehimiet 
fuq perjodu ta' żmien twil u 
assoċjazzjonijiet għax-xiri bejn il-
konsumaturi u l-kumpaniji ta' forniment 
li jikkontribwixxu għat-titjib tal-
produzzjoni u d-distribuzzjoni ta' l-
elettriku, waqt li jippermettu lill-
konsumaturi li jiksbu sehem ġust mill-
benefiċċji, sakemm dawn il-kuntratti 
jistgħu jikkontribwixxu għall-ogħla livell 
ta' investimenti fl-industrija.’

Or. fr

(Iżżid elementi ġodda mal-paragrafu 7 ta' l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Għandu jitqies l-effett pożittiv ta' kuntratti għal perjodu ta' żmien twil u ta' l-assoċjazzjonijiet 
għax-xiri f'termini ta' żvilupp tal-kapaċità tal-produzzjoni.

Emenda 182
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1 j (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1j) Fl-Artikolu 3, għandu jiddaħħal il-
paragrafu 7a li ġej:
'7a. Sabiex tkun promossa l-effiċjenza ta' 
l-enerġija u biex jgħinu fit-tnaqqis tal-
faqar fl-enerġija, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jimponu l-obbligu li 
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l-fornituri jintroduċu skemi ta’ prezzijiet li 
fihom il-prezz jiżdied għal-livelli ogħla ta' 
konsum. Il-faxxa ta' prezzijiet l-aktar 
baxxi għandha tikkorrispondi għal 
ammont bażiku ta' enerġija meħtieġ biex 
isaħħan dar iżolata u għall-funzjonijiet 
essenzjali bħat-tidwil u t-tisjir. Dan l-
ammont jista' jvarja skond jekk id-djar 
humiex okkupati minn persuna waħda 
jew aktar persuni. Ir-rati fil-faxxa jew 
faxxex ogħla mill-iktar waħda baxxa 
għandhom ikunu sostanzjalment ogħla 
mir-rata bażika.'

Or. nl

(Iżżid paragrafu ġdid ma’ l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Id-differenza fil-prezzijiet ta' l-enerġija tipprovdi stimolu/inċentiv għall-użu effiċjenti ta' l-
enerġija u tiggarantixxi li kulħadd ikollu aċċess għal-livell bażiku ta' enerġija bi prezz baxx.

Emenda 183
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1 j (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1j) Fl-Artikolu 3, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"7a. Sabiex tkun promossa l-effiċjenza ta' 
l-enerġija u biex jgħinu fit-tnaqqis tal-
faqar fl-enerġija, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jimponu l-obbligu li 
l-intrapriżi ta' l-enerġija jintroduċu tariffi 
li jogħlew ma' livelli ogħla ta' konsum bl-
objettivi speċifiċi li jistimulaw imġiba li 
twassal għall-użu effiċjenti ta' l-enerġija, 
inaqqsu t-talba tad-djar għall-elettriku u 
tnaqqis relatat fl-emissjonijiet domestiċi 
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tas-CO2, kif ukoll inaqqsu l-prezz ta' l-
enerġija għall-djar li jbatu minn faqar fl-
enerġija."

Or. en

(Iżżid paragrafu ġdid ma’ l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Dan il-mudell ta’ tariffa għandu jbiddel il-mudell attwali tal-prezzijiet. Fi żmien meta 
qegħdin nippruvaw innaqqsu l-konsum enerġetiku il-mudell attwali ta’ prezzijiet jippremja 
lin-nies permezz ta’ prezzijiet aktar baxxi iktar ma jużaw enerġija. Dan il-mudell għandu 
jkollu prezz newtrali għall-kumpaniji li jipproduci l-elettriku iżda għandu jipprovdi inċentivi 
għall-effiċjenza enerġetika. Dan il-mudell ikun stabbilit meta jiġu introdotti l-ismart meters.

Emenda 184
Fiona Hall

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1 j (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1j) Fl-Artikolu 3, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"7a. Sabiex tkun promossa l-effiċjenza ta' 
l-enerġija u biex jgħinu fit-tnaqqis tal-
faqar fl-enerġija, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jimponu l-obbligu li 
l-fornituri ta' l-elettriku jintroduċu skemi 
ta’ prezzijiet li jinvolvu ż-żieda ta’ tariffi 
sħaħ li permezz tagħhom il-prezz jiżdied 
għal-livelli ogħla ta' konsum.".

Or. en
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Emenda 185
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1j (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1j) Fl-Artikolu 3, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"7a. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jinkoraġġixxu lill-fornituri ta' 
l-elettriku biex jintroduċu skemi ta’ 
prezzijiet li jippromwovu l-effiċjenza ta' l-
enerġija u l-inqas spejjeż possibbli."

Or. en

(Iżżid paragrafu ma’ l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

L-iskemi ta’ prezzijiet iridu jiżguraw l-effiċjenza ta' l-enerġija u prezzijiet baxxi.

Emenda 186
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 1 k (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1k) Fl-Artikolu 3, għandu jiddaħħal il-
paragrafu 9 li ġej:
'9a. Fejn jista’ jiġi ppruvat li l-kumpaniji 
li jipproduċu l-elettriku għaddew l-ispejjeż 
taċ-ċertifikati ta’ l-iskema ta’ skambju tal-
kwoti ta’ l-emissjonijiet lill-klijenti meta 
dawn iċ-ċertifikati ġew allokati b’xejn l-
Istati Membri jistgħu jesiġu rimborż 
mingħand dawn il-kumpaniji permezz ta’ 
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taxxi addizzjonali. Id-dħul għandu jintuża 
għall-promozzjoni ta' l-effiċjenza ta' l-
enerġija fl-Istat Membru li jiġbru u biex 
jikkumpensa lill-industriji b'konsum għoli 
ta' l-enerġija li jispiċċaw żvantaġġati 
minn prezzijiet għolja mingħajr bżonn ta' 
l-elettriku minħabba n-nuqqas ta' 
kompetizzjoni effettiva fis-suq ta' l-
elettriku.

Or. nl

(Iżżid paragrafu ġdid ma’ l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Prezzijiet għolja ta' l-enerġija li jirriżultaw minn suq ta' l-elettriku li ma jaħdimx tajjeb 
jistgħu jagħmlu ħsara lill-kompetittività tal-kumpaniji li jikkompetu fis-suq internazzjonali.
Ftit kumpens huwa xieraq.

Emenda 187
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fl-Artikolu 3, jiżdied dan il-paragrafu 
10:

imħassar

"10. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji 
gwida għall-implimentazzjoni ta’ dan l-
Artikolu. Din il-miżura, maħsuba biex 
temenda elementi mhux essenzjali ta' din 
id-Direttiva billi tissupplimentaha, 
għandha tiġi adotatta skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 30(3).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Tħassir tal-proċedura tal-kumitolġija.

Emenda 188
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fl-Artikolu 3, jiżdied dan il-
paragrafu 10:

imħassar

"10. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji 
gwida għall-implimentazzjoni ta’ dan l-
Artikolu. Din il-miżura, maħsuba biex 
temenda elementi mhux essenzjali ta' din 
id-Direttiva billi tissupplimentaha, 
għandha tiġi adotatta skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 30(3)".

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni għall-adozzjoni ta' linji gwida skond il-'proċedura regolatorja 
bi skrutinju' tirrestrinġi sostanzjalment id-drittijiet tal-Parlament u għandha tkun miċħuda.

Emenda 189
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fl-Artikolu 3, jiżdied dan il- imħassar
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paragrafu 10:
"10. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji 
gwida għall-implimentazzjoni ta’ dan l-
Artikolu. Din il-miżura, maħsuba biex 
temenda elementi mhux essenzjali ta' din 
id-Direttiva billi tissupplimentaha, 
għandha tiġi adotatta skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 27b(3)."

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura ta' kumitoloġija proposta timmira li tillimita l-influwenza tal-Parlament. Dan 
ikun ifisser li deċiżjonijiet importanti li jfasslu s-suq intern ta' l-enerġija  jkunu eżenti mill-
proċess leġislattiv demokratiku. Meta wieħed iqis li r-riżultat ta' proċedura ta' kumitoloġija 
jista' potenzjalment ikollu riżultati mifruxa u li regoli fundamentali bħal dawn jaffettwaw is-
sustanza ta' arranġamenti ta' separazzjoni li għalihom huma suġġetti l-operaturi tas-sistema 
ta' distribuzzjoni, din il-proposta għandha tkun miċħuda għal raġunijiet fundamentali.   

Emenda 190
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fl-Artikolu 3, jiżdied dan il-paragrafu 
10:

imħassar

"10. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji 
gwida għall-implimentazzjoni ta’ dan l-
Artikolu. Din il-miżura, maħsuba biex 
temenda elementi mhux essenzjali ta' din 
id-Direttiva billi tissupplimentaha, 
għandha tiġi adotatta skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 30(3)."

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea se tadotta linji gwida permezz tal-kumitoloġija dwar obbligi tas-
servizz pubbliku, is-servizz universali, il-fornitur bħala l-aħħar għażla, il-miżuri ta' 
salvagwardja biex iħarsu l-konsumaturi vulnerabbli, il-proċeduri għall-bidla, l-iżvelar ta' 
informazzjoni. Sabiex tkun garantita l-armonizzazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjonijiet nazzjonali 
differenti, dawn is-suġġetti kollha għandhom ikunu adottati bl-involviment tal-Kunsill u tal-
Parlament Ewropew minħabba li użu eċċessiv tal-kumitoloġija jista' jamplifika l-inċertezza 
regolatorja.

Emenda 191
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fl-Artikolu 3, jiżdied dan il-
paragrafu 10:

imħassar

"10. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji 
gwida għall-implimentazzjoni ta’ dan l-
Artikolu. Din il-miżura, maħsuba biex 
temenda elementi mhux essenzjali ta' din 
id-Direttiva billi tissupplimentaha, 
għandha tiġi adotatta skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 27b(3)."

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet neċessarji għall-ħarsien tal-konsumatur għandhom ikunu mniżżla fid-
direttiva nfisha. Għalhekk mhix meħtieġa l-awtorizzazzjoni għall-adozzjoni tal-linji gwida.
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Emenda 192
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"10. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji 
gwida għall-implimentazzjoni ta’ dan l-
Artikolu. Din il-miżura, maħsuba biex 
temenda elementi mhux essenzjali ta' din 
id-Direttiva billi tissupplimentaha, għandha 
tiġi adotatta skond il-proċedura regolatorja 
bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 30(3)."

"10. Wara l-konsultazzjoni dovuta mal-
partijiet interessati li jesprimu interess, il-
Kummissjoni tista’ tadotta linji gwida 
għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu.
Din il-miżura, maħsuba biex temenda 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi tissupplimentaha, għandha 
tiġi adotatta skond il-proċedura regolatorja 
bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 30(3)."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiżgura li l-prinċipji ta' prattika regolatorja tajba jkunu 
segwiti fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' tali linji gwida.

Emenda 193
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 2 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 10 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-Artikolu 3, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"10a. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-kuntratti tal-forniment ta' l-
enerġija mal-konsumaturi fid-djar 
b'kapaċità ta' konnessjoni ta' inqas minn 
10 kW m'għandhomx jimponu prezz 
minimu fiss irrispettivament mill-volum, 
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iżda għandhom jirriflettu prezz varjabbli 
ibbażat fuq il-volumi kkunsmati."

Or. en

(Iżżid il-paragrafu ġdid 10a ma’ l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-ispejjeż għall-konnessjoni u l-kejl huma parti min-negozju rregolat tad-
distribuzzjoni, m'hemm l-ebda raġuni li l-kuntratti mal-klijenti domestiċi jkollhom primjum 
fiss. Għall-klijenti domestiċi li jużaw 'il fuq minn kapaċità ta' konnessjoni ta' 10 kW, 
komponent ta' prezz fiss huwa ġġustifikat għal spejjeż li jirriżultaw mill-bżonn ta' bilanċ fis-
sigħat ta' l-ikbar konsum. Din il-miżura se tiżgura wkoll li jkun hemm trasparenza fil-prezz 
ikbar minħabba li l-prezz għall-maġġoranza ta' klijenti domestiċi se jkollu biss parametru 
wieħed.

Emenda 194
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 2 b (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 10 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Fl-Artikolu 3, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
“10b. Sabiex il-konsumaturi jkunu 
mgħejjuna jnaqqsu l-ispejjeż ta' l-enerġija 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li minimu ta' 2% tad-dħul kollu 
mill-elettriku mill-konsumaturi domestiċi 
jintefaq fuq l-effiċjenza ta' l-enerġija u 
programmi li jkejlu n-naħa tat-talba 
għall-konsumaturi domestiċi. Impriżi 
privati u pubbliċi ta' l-elettriku, kumpaniji 
tas-servizz ta' l-enerġija, korpi reġjonali u 
lokali kif ukoll organizzazzjonijiet mhux 
governattivi jistgħu japplikaw għal dan il-
fond biex jiffinanzjaw (jew 
jikkofinanzjaw) il-promozzjoni ta' 
programmi dwar l-effiċjenza ta' l-enerġija 
għall-konsumaturi domestiċi, b'enfasi 
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speċjali fuq il-konsumaturi vulnerabbli.
Il-ġestjoni u d-dettalji ta' l-
attribuzzjonijiet ta' dawn il-fondi 
għandhom ikunu deċiżi skond il-prinċipju 
tas-sussidjarjetà."

Or. en

(Iżżid il-paragrafu ġdid 10b ma’ l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Hemm tendenza fis-suq liberalizzat ta' l-elettriku għal żieda fid-domanda għall-elettriku.
Peress li l-ispejjeż ta' tranżazzjoni biex jiġu introdotti servizzi ta' effiċjenza enerġetika lill-
konsumaturi domestiċi huma ogħla minn dawk għall-konsumaturi akbar ta' l-elettriku, l-aħjar 
mezz għall-promozzjoni ta' l-effiċjenza enerġetika f'dan il-livell huwa l-ħolqien ta' fond. Dan 
it-tip ta' strument ipproduċa riżultati posittivi għall-aħħar fid-DK, UK, NL u f'numru ta' Stati 
ta' l-USA f'termini ta' ambjent, spejjeż globali u ħolqien ta' impjiegi.

Emenda 195
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 2 c (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2c) L-Artikolu 4 għandu jinbidel b’dan li 
ġej:
"L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
il-monitoraġġ ta’ kwistjonijiet ta’ 
sigurtà tal-provvista. Fejn l-Istati 
Membri jqisu li jkun xieraq, jistgħu 
jiddelegaw dan il-kompitu lill-
awtoritajiet regolatorji msemmija fl-
Artikolu 22(1). Dan il-monitoraġġ 
għandu, b'mod partikolari, ikopri l-
bilanċ tal-provvista/domanda fis-suq 
nazzjonali, [...] inkluża l-previżjoni 
dettaljata ta' [...] il-livell ta' domanda 
mistenni fil-futur u l-provvisti 
disponibbli, l-kapaċità addizzjonali 
maħsuba li tkun qed tiġi ppjanata jew li 
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tkun f'fażi ta' kostruzzjoni, u l-kwalità u 
l-livell tal-manutenzjoni tan-netwerks, l-
aċċess għall-ġenerazzjoni mikro u 
distribwita, kif ukoll miżuri li jkopru 
domanda għolja u biex dawn ikunu 
jistgħu jlaħħqu ma' nuqqasijiet min-
naħa ta' fornitur wieħed jew aktar 
fornituri. L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jippubblikaw, sa mhux aktar 
tard mill-31 ta’ Lulju ta’ kull sena, 
rapport li jiddeskrivi fil-qosor is-sejbiet 
li jirriżultaw mis-sorveljanza ta’ dawn 
il-kwistjonijiet, kif ukoll kwalunkwe 
miżuri li ttieħdu jew huma maħsuba li 
jittieħdu biex jindirizzawhom u 
għandhom jibagħtu dan ir-rapport lill-
Kummissjoni minnufih.”

Or. en

(Iżżid xi elementi dwar il-previżjonijiet u l-aċċess għall-ġenerazzjoni mikro u distribwita fl-
Artikolu 4 tad-Direttiva 2003/54/KE)

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħqu l-objettivi tas-sigurtà tal-provvista, mistennija dipendenza akbar fuq il-
ġenerazzjoni distribwita u mikro. Dawn l-iżviluppi jeħtieġu aċċess mhux diskriminatorju 
għan-netwerks u l-monitoraġġ irid jiżgura li dan iseħħ.

Emenda 196
Mary Honeyball

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 2 d (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu –5 - a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2d) L-Artikolu li ġej għandu jiddaħħal:
"Artikolu 5 -a

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li kriterji tekniċi 
operattivi ikunu definiti u li regoli tekniċi 
li jistabbilixxu affidabilità xierqa u 
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rekwiżiti operattivi għat-tħaddim ta' 
impjanti ta' ġenerazzjoni, sistemi ta' 
distribuzzjoni, tagħmir għall-konsumaturi 
mqabbad direttament, ċirkwiti 
interkonnetturi u linji diretti jkunu 
żviluppati u pubbliċi. Dawn ir-regoli 
tekniċi għandhom jiżguraw l-
interoperabiltà tas-sistemi u għandhom 
ikunu oġġettivi u mhux diskriminatorji.  
Fejn l-Aġenzija tqis li l-armonizzazzjoni 
ta' dawn ir-regoli hija meħtieġa, hija 
għandha tagħmel rakkomandazzjonijiet 
lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
rispettivi."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 5 jindirizza kwistjonijiet ta' konnessjoni, għalkemm kwistjonijiet operattivi (jiġifieri 
l-fażi ta' wara l-konnessjoni) huma ugwalment importanti u għandhom ikunu ttrattati hawn.

Emenda 197
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique
Vlasto

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 5a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
bejniethom bil-għan li jintegraw is-swieq 
nazzjonali tagħhom għall-inqas fuq livell 
reġjonali. B’mod partikolari, l-Istati 
Membri għandhom jippromwovu l-
kooperazzjoni ta’ l-operaturi tan-netwerk 
fil-livell reġjonali, u jrawmu l-konsistenza
tal-qafas legali u regolatorju tagħhom. Iż-
żona ġeografika koperta mill-
kooperazzjonijiet reġjonali għandha tkun 
konformi mad-definizzjoni taż-żoni 

1. L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
bejniethom bil-għan li jintegraw is-swieq 
nazzjonali tagħhom għall-inqas fuq livell 
reġjonali. B’mod partikolari, l-Istati 
Membri għandhom jippromwovu l-
kooperazzjoni ta’ l-operaturi tan-netwerk 
fil-livell reġjonali, u jrawmu l-konsistenza 
tal-qafas legali u regolatorju tagħhom.
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ġeografiċi mill-Kummissjoni skond l-
Artikolu 2h(3) tar-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) 
Nru 1228/2003 tas-26 ta' Ġunju 2003 
dwar kundizzjonijiet marbuta ma' l-aċċess 
għan-netwerk għal skambji trans-
konfinanti ta' l-elettriku.

1a. Meta l-koperazzjoni bejn bosta Stati 
Membri fil-livell reġjonali tiltaqa' ma' 
diffikultajiet sinifikanti, wara t-talba 
konġunta ta' dawn l-Istati Membri l-
Kummissjoni tista' taħtar, bi qbil ma' l-
Istati Membri kollha kkonċernati, 
koordinatur reġjonali.
1b. Il-koordinatur reġjonali għandu 
jippromovi fil-livell reġjonali koperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
kull awtorità pubblika kompetenti oħra, 
operaturi tan-netwerk, impjanti ta' 
skambju ta’ enerġija, utenti tan-netwerk 
tad-distribuzzjoni u partijiet li joperaw fis-
suq. B'mod partikulari, il-koordinatur 
reġjonali għandu:
(a) jippromwovi investimenti effiċjenti 
ġodda fl-interkonnessjonijiet. Għal dan il-
għan, il-koordinatur reġjonali għandu 
jassisti lill-operaturi tas-sistema ta' 
trasmissjoni fit-tfassil tal-pjan ta' 
interkonnessjoni reġjonali tagħhom u 
jikkontribbwixxi għall-koordinazzjoni tad-
deċiżjonijiet ta' investiment tagħhom u, 
fejn xieraq, tal-proċedura ta' staġun 
miftuħ tagħhom;
(b) jippromwovi l-użu effiċjenti u sikur 
tan-netwerks. Għal dan il-għan, il-
koordinatur reġjonali għandu 
jikkontribbwixxi għall-koordinazzjoni 
bejn l-operaturi tas-sistema ta' 
trasmissjoni, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali pubbliċi oħrajn fil-
preparazzjoni ta' allokazzjoni komuni u 
mekkaniżmi ta' salvagwardja komuni;
(c) iressaq kull sena rapport lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
kkonċernati dwar il-progress milħuq fir-
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reġjun u dwar kull diffikultà jew ostakolu 
li jista’ jtellef tali progress.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-koordinaturi reġjonali jista' jkollhom rwol importanti fil-faċilitazzjoni tad-djalogu bejn l-
Istati Membri, b'mod partikulari rigward investimenti transkonfinali.

Emenda 198
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 5 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
bejniethom bil-għan li jintegraw is-swieq 
nazzjonali tagħhom għall-inqas fuq livell 
reġjonali. B’mod partikolari, l-Istati 
Membri għandhom jippromwovu l-
kooperazzjoni ta’ l-operaturi tan-netwerk 
fil-livell reġjonali, u jrawmu l-konsistenza 
tal-qafas legali u regolatorju tagħhom. Iż-
żona ġeografika koperta mill-
kooperazzjonijiet reġjonali għandha tkun 
konformi mad-definizzjoni taż-żoni 
ġeografiċi mill-Kummissjoni skond l-
Artikolu 2h(3) tar-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 
1228/2003 tas-26 ta' Ġunju 2003 dwar 
kundizzjonijiet marbuta ma' l-aċċess għan-
netwerk għal skambji trans-konfinanti ta' l-
elettriku.

1. L-Istati Membri u l-awtoritajiet 
regolatorji għandhom jikkooperaw 
bejniethom bil-għan li jintegraw is-swieq 
nazzjonali tagħhom għall-inqas fuq livell 
reġjonali wieħed jew iktar livelli reġjonali.
B’mod partikolari, l-Istati Membri 
għandhom jippromwovu l-kooperazzjoni 
ta’ l-operaturi tan-netwerk fil-livell 
reġjonali, u jrawmu l-konsistenza tal-qafas 
legali u regolatorju tagħhom. Iż-żona 
ġeografika koperta mill-kooperazzjonijiet 
reġjonali għandha tkun konformi mad-
definizzjoni taż-żoni ġeografiċi mill-
Kummissjoni skond l-Artikolu 2h(3) tar-
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (KE) Nru 1228/2003 tas-26 ta' 
Ġunju 2003 dwar kundizzjonijiet marbuta 
ma' l-aċċess għan-netwerk għal skambji 
trans-konfinanti ta' l-elettriku.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-UE qed tistinka biex tistabbilixxi reġjuni tas-suq transkonfinali. L-armonizzazzjoni tal-
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proċeduri kollha ta' l-iskambju tad-dejta, għalhekk, hija meħtieġa b'mod urġenti. F'suq 
liberalizzat, proċeduri ta' skambju ta' dejta li jiffunzjonaw huma prerekwiżit indispensabbli 
għall-immaniġġjar tal-pjan (roadmap), għall-iklerjar u ħlas ta' kontijiet, bdil tal-fornitur, eċċ. 
In-nuqqas ta' sistemi armonizzati ta' skambju ta' dejta huwa ostaklu għall-introduzzjoni ta' 
reġjuni tas-suq transkonfinali.

Emenda 199
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 5 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
bejniethom bil-għan li jintegraw is-swieq 
nazzjonali tagħhom għall-inqas fuq livell 
reġjonali. B’mod partikolari, l-Istati 
Membri għandhom jippromwovu l-
kooperazzjoni ta’ l-operaturi tan-netwerk 
fil-livell reġjonali, u jrawmu l-konsistenza 
tal-qafas legali u regolatorju tagħhom. Iż-
żona ġeografika koperta mill-
kooperazzjonijiet reġjonali għandha tkun 
konformi mad-definizzjoni taż-żoni 
ġeografiċi mill-Kummissjoni skond l-
Artikolu 2h(3) tar-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 
1228/2003 tas-26 ta' Ġunju 2003 dwar 
kundizzjonijiet marbuta ma' l-aċċess għan-
netwerk għal skambji trans-konfinanti ta' l-
elettriku."

L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
bejniethom bil-għan li jintegraw is-swieq 
nazzjonali tagħhom għall-inqas fuq livell 
reġjonali. B’mod partikolari, l-Istati 
Membri għandhom jippromwovu l-
kooperazzjoni ta’ l-operaturi tan-netwerk 
fil-livell reġjonali, u jrawmu l-konsistenza 
tal-qafas legali u regolatorju tagħhom. Iż-
żona ġeografika koperta mill-
kooperazzjoni reġjonali msemmija f'dan l-
artikolu għandha tikkorrispondi maż-żoni 
ġeografiċi definiti fl-Artikolu 2h(3) tar-
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (KE) Nru 1228/2003 tas-26 ta' 
Ġunju 2003 dwar kundizzjonijiet marbuta 
ma' l-aċċess għan-netwerk għal skambji 
trans-konfinanti ta' l-elettriku, għalkemm 
din il-koperazzjoni tista' tapplika għal 
żoni ġeografiċi oħra."

Or. es

Ġustifikazzjoni

Minbarra li wieħed għandu jiftakar li hemm regoli Komunitarji fuq din il-kwistjoni, għandha 
wkoll tkun evitata s-sitwazzjoni fejn il-Kummissjoni timponi żoni ġeografiċi ta' koperazzjoni 
fil-futur, jew xi Stati Membri jiddeċiedu li jestendu l-mekkaniżmi tagħhom u jimponuhom fuq 
Stati Membri oħra.  
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Emenda 200
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 5a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
bejniethom bil-għan li jintegraw is-swieq 
nazzjonali tagħhom għall-inqas fuq livell 
reġjonali. B’mod partikolari, l-Istati 
Membri għandhom jippromwovu l-
kooperazzjoni ta’ l-operaturi tan-netwerk 
fil-livell reġjonali, u jrawmu l-konsistenza
tal-qafas legali u regolatorju tagħhom. Iż-
żona ġeografika koperta mill-
kooperazzjonijiet reġjonali għandha tkun 
konformi mad-definizzjoni taż-żoni 
ġeografiċi mill-Kummissjoni skond l-
Artikolu 2h(3) tar-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) 
Nru 1228/2003 tas-26 ta' Ġunju 2003 
dwar kundizzjonijiet marbuta ma' l-aċċess 
għan-netwerk għal skambji trans-
konfinanti ta' l-elettriku.

L-Istati Membri u l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jikkooperaw 
bejniethom bil-għan li jintegraw is-swieq 
nazzjonali tagħhom għall-bidu fuq livell 
reġjonali. B’mod partikolari, l-Istati 
Membri għandhom jippromwovu l-
kooperazzjoni ta’ l-operaturi tan-netwerk 
fil-livell reġjonali bil-għan li joħolqu suq 
Ewropew kompetittiv, li jiffaċilita l-
armonizzazzjoni tal-qafas legali u 
regolatorju tagħhom u, fuq kollox, jintegra 
l-"gżejjer" ta' l-elettriku bħalissa preżenti 
fl-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-swieq reġjonali għandhom ikunu l-ewwel pass lejn Suq Ewropew integrat għal kollox u 
m'għandhomx ikunu definiti ġeografikament mill-Kummissjoni Ewropea.

Emenda 201
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 5a



PE404.393v01-00 94/114 AM\713546MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
bejniethom bil-għan li jintegraw is-swieq 
nazzjonali tagħhom għall-inqas fuq livell 
reġjonali. B’mod partikolari, l-Istati 
Membri għandhom jippromwovu l-
kooperazzjoni ta’ l-operaturi tan-netwerk 
fil-livell reġjonali, u jrawmu l-konsistenza 
tal-qafas legali u regolatorju tagħhom. Iż-
żona ġeografika koperta mill-
kooperazzjonijiet reġjonali għandha tkun 
konformi mad-definizzjoni taż-żoni 
ġeografiċi mill-Kummissjoni skond l-
Artikolu 2h(3) tar-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 
1228/2003 tas-26 ta' Ġunju 2003 dwar 
kundizzjonijiet marbuta ma' l-aċċess għan-
netwerk għal skambji trans-konfinanti ta' l-
elettriku.

L-Istati Membri u l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jikkooperaw 
bejniethom bil-għan li jintegraw is-swieq 
nazzjonali tagħhom bl-għan li joħolqu 
operaturi tas-sistema tat-trażmissjoni 
reġjonali, u b'hekk joħolqu suq Ewropew 
kompetittiv, u jiffaċilitaw l-
armonizzazzjoni tal-qafas legali u 
regolatorju tagħhom. Iż-żona ġeografika 
koperta mill-operaturi tas-sistema tat-
trażmissjoni reġjonali għandha tkun 
konformi mad-definizzjoni taż-żoni 
ġeografiċi mill-Kummissjoni skond l-
Artikolu 2h(3) tar-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 
1228/2003 tas-26 ta' Ġunju 2003 dwar 
kundizzjonijiet marbuta ma' l-aċċess għan-
netwerk għal skambji trans-konfinanti ta' l-
elettriku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien ta' TSOs reġjonali huwa importanti, minħabba li t-TSOs reġjonali jkollhom fehim 
aħjar tal-ħtiġiet li jkunu qed jiżviluppaw fl-infrastrutturi reġjonali transkonfinali u jkunu 
jistgħu jsovlu problemi ta' konġestjoni fis-swieq reġjonali. Bil-mira ta' 20% ta' enerġija li 
tiġġedded, il-bżonn ta' l-iżvilupp ta' l-infrastruttura, għall-estensjonu u t-tisħiħ tan-netwerk 
tad-distribuzzjoni, saret kwistjoni ta' importanza reali. F'dan il-proċess ta' żvilupp, il-ħolqien 
ta' TSOs reġjonali jiżgura l-aktar mod effettiv kif tkun iffaċċjata l-problema.

Emenda 202
Alejo Vidal-Quadras

Proposta ghal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 5a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
bejniethom bil-għan li jintegraw is-swieq 

L-awtoritajiet kompetenti u l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali ta' l-Istati Membri 
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nazzjonali tagħhom għall-inqas fuq livell 
reġjonali. B’mod partikolari, l-Istati
Membri għandhom jippromwovu l-
kooperazzjoni ta’ l-operaturi tan-netwerk 
fil-livell reġjonali, u jrawmu l-konsistenza 
tal-qafas legali u regolatorju tagħhom. Iż-
żona ġeografika koperta mill-
kooperazzjonijiet reġjonali għandha tkun 
konformi mad-definizzjoni taż-żoni 
ġeografiċi mill-Kummissjoni skond l-
Artikolu 2h(3) tar-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
(KE) Nru 1228/2003 as-26 ta' Ġunju dwar 
kundizzjonijiet għall-aċċess għan-networks 
għall-bdil bejn il-fruntieri .

għandhom jikkooperaw bejniethom bil-
għan li jintegraw is-swieq nazzjonali 
tagħhom għall-inqas fuq livell reġjonali. 
B’mod partikolari, huma għandhom 
jippromwovu l-kooperazzjoni ta’ l-
operaturi tan-netwerk fil-livell reġjonali, u 
jrawmu l-konverġenza u l-konsistenza tal-
qafas legali u regolatorju tagħhom. L-Istati 
Membri għandhom jippromwovu wkoll il-
kooperazzjoni ta' l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali fil-livell transkonfinali u 
reġjonali. Iż-żona ġeografika koperta mill-
kooperazzjonijiet reġjonali għandha tkun 
konformi mad-definizzjoni taż-żoni 
ġeografiċi mill-Kummissjoni skond l-
Artikolu 2h(3) tar-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
(KE) Nru 1228/2003 as-26 ta' Ġunju dwar 
kundizzjonijiet għall-aċċess għan-networks 
għall-bdil bejn il-fruntieri .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem huwa mpoġġi b'mod li jiġi inkluż il-bżonn tal-leġiżlazzjoni ta' l-Istati Membri li tagħti 
l-possibilità ta' kooperazzjoni bejn awtoritajiet regolatorji nazzjonali fil-livell transkonfinali u 
reġjonali u tinkuraġġiha.

Emenda 203
Eugenijus Maldeikis

Proposta ghal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 5a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
bejniethom bil-għan li jintegraw is-swieq 
nazzjonali tagħhom għall-inqas fuq livell 
reġjonali. B’mod partikolari, l-Istati 
Membri għandhom jippromwovu l-
kooperazzjoni ta’ l-operaturi tan-netwerk 

L-Istati Membri u l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jikkooperaw 
bejniethom bil-għan li jintegraw is-swieq 
nazzjonali tagħhom għall-inqas fuq livell 
reġjonali. B’mod partikolari, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw il-
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fil-livell reġjonali, u jrawmu l-konsistenza 
tal-qafas legali u regolatorju tagħhom. Iż-
żona ġeografika koperta mill-
kooperazzjonijiet reġjonali għandha tkun 
konformi mad-definizzjoni taż-żoni 
ġeografiċi mill-Kummissjoni skond l-
Artikolu 2h(3) tar-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
(KE) Nru 1228/2003 as-26 ta' Ġunju dwar 
kundizzjonijiet għall-aċċess għan-networks 
għall-bdil bejn il-fruntieri .

kooperazzjoni ta’ l-operaturi tan-netwerk 
fil-livell reġjonali bil-għan li jitwaqqaf suq 
kompetittiv Ewropew, u tkun faċilitata l-
armonizzazzjoni tan-netwerk tagħhom 
legali u regolatorju. Iż-żona ġeografika 
koperta mill-kooperazzjonijiet reġjonali 
għandha tkun konformi mad-definizzjoni 
taż-żoni ġeografiċi mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 2h(3) tar-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
(KE) Nru 1228/2003 as-26 ta' Ġunju dwar 
kundizzjonijiet għall-aċċess għan-networks 
għall-bdil bejn il-fruntieri .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jinkiseb suq ta' l-enerġija kompetittiv pan-Ewropew, l-esperjenza turi li l-integrazzjoni 
reġjonali hija pass intermedjarju neċessarju.

Il-kooperazzjoni fil-livell reġjonali hija fundamentali u m'għandhiex tkun biss ir-
responsabilità ta' l-Istati Membri iżda wkoll tar-regolaturi u ta' dawk kollha li għandhom 
interess. B'mod partikolari, għandu jiġi żgurat li l-operaturi tas-sistemi jintensifikaw il-
kooperazzjoni tagħhom peress li l-irwol tagħhom fis-simplifikazzjoni tas-swieq, fl-operazzjoni 
u l-iżvilupp tan-netwerks ta' trażmissjoni huwa kruċjali għall-integrazzjoni tas-swieq.  Dan 
għandu jwassal għall-integrazzjoni tal-funzjonijiet ta' l-operat tan-netwerk fil-livell reġjonali. 

Emenda 204
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Proposta ghal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 5a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
bejniethom bil-għan li jintegraw is-swieq 
nazzjonali tagħhom għall-inqas fuq livell 
reġjonali. B’mod partikolari, l-Istati 
Membri għandhom jippromwovu l-
kooperazzjoni ta’ l-operaturi tan-netwerk 
fil-livell reġjonali, u jrawmu l-konsistenza 
tal-qafas legali u regolatorju tagħhom. Iż-

L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
bejniethom bil-għan li jarmonizzaw u 
jintegraw is-swieq nazzjonali tagħhom 
għall-inqas fuq livell reġjonali. B’mod 
partikolari, l-Istati Membri għandhom 
jippromwovu l-kooperazzjoni ta’ l-
operaturi tan-netwerk fil-livell reġjonali, u 
jrawmu l-konsistenza ta' l-oqfsa legali u 
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żona ġeografika koperta mill-
kooperazzjonijiet reġjonali għandha tkun 
konformi mad-definizzjoni taż-żoni 
ġeografiċi mill-Kummissjoni skond l-
Artikolu 2h(3) tar-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
(KE) Nru 1228/2003 as-26 ta' Ġunju dwar 
kundizzjonijiet għall-aċċess għan-networks 
għall-bdil bejn il-fruntieri .

regolatorju tagħhom. Iż-żona ġeografika 
koperta mill-kooperazzjonijiet reġjonali 
għandha tkun konformi mad-definizzjoni 
taż-żoni ġeografiċi mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 2h(3) tar-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
(KE) Nru 1228/2003 as-26 ta' Ġunju dwar 
kundizzjonijiet għall-aċċess għan-networks 
għall-bdil bejn il-fruntieri .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prijorità hija l-armonizzazzjoni ta' l-oqfsa regolatorji nazzjonali u l-ħolqien ta' sitwazzjoni 
fejn kulħadd ikollu opportunitajiet indaqs b'konformità ma' l-aħjar prattika, anki permezz ta' 
kooperazzjoni reġjonali. Bħala eżempju, mhuwiex aktar aċċettabbli li numru ta' operaturi 
jkunu suġġetti għal limitazzjonijiet rigorużi fis-swieq nazzjonali tagħhom, filwaqt li oħrajn, 
fis-swieq tagħhom, iżommu kundizzjonijiet estremament favorevoli u jistgħu jipprofittaw minn 
dan il-vantaġġ fil-kompetizzjoni biex jespandu fi swieq ġirien.

Emenda 205
Dominique Vlasto

Proposta ghal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 5a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
bejniethom bil-għan li jintegraw is-swieq 
nazzjonali tagħhom għall-inqas fuq livell 
reġjonali. B’mod partikolari, l-Istati 
Membri għandhom jippromwovu l-
kooperazzjoni ta’ l-operaturi tan-netwerk 
fil-livell reġjonali, u jrawmu l-konsistenza 
tal-qafas legali u regolatorju tagħhom. Iż-
żona ġeografika koperta mill-
kooperazzjonijiet reġjonali għandha tkun 
konformi mad-definizzjoni taż-żoni 
ġeografiċi mill-Kummissjoni skond l-
Artikolu 2h(3) tar-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

1. L-awtoritajiet nazzjonali relevanti u l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jikkooperaw bejniethom bil-
għan li jintegraw is-swieq nazzjonali 
tagħhom għall-inqas fuq livell reġjonali. 
B’mod partikolari, huma għandhom 
jippromwovu l-kooperazzjoni ta’ l-
operaturi tan-netwerk fil-livell reġjonali, u 
jrawmu l-konverġenza u l-konsistenza tal-
qafas legali u regolatorju tagħhom. Iż-żona 
ġeografika koperta mill-kooperazzjonijiet 
reġjonali għandha tkun konformi mad-
definizzjoni taż-żoni ġeografiċi mill-
Kummissjoni skond l-Artikolu 2h(3) tar-
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(KE) Nru 1228/2003 as-26 ta' Ġunju dwar 
kundizzjonijiet għall-aċċess għan-networks 
għall-bdil bejn il-fruntieri .

Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (KE) Nru 1228/2003 as-26 ta' 
Ġunju dwar kundizzjonijiet għall-aċċess 
għan-networks għall-bdil bejn il-fruntieri .

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni reġjonali tiddependi mill-parteċipazzjoni u l-azzjoni ta' l-Istati Membri iżda 
b'mod partikolari mill-awtoritajiet rispettivi u l-NRAs. Dawn l-inizjattivi reġjonali huma 
mmirati wkoll sabiex iġibu flimkien l-oqfsa regolatorji u l-ġuriżdizzjonijiet nazzjonali 
differenti: huma, permezz ta' dan, għandhom jgħinu biex jinkoraġġixxu l-integrazzjoni tas-
swieq u biex jintlaħaq is-suq intern.

Emenda 206
Anne Laperrouze

Proposta ghal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 3 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 5a – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fl-Artikolu 5a, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"1a. Fir-rigward tal-mira li tintlaħaq 
kooperazzjoni reġjonali kif stabbilit fil-
paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom 
jiffavorixxu u jappoġġjaw kull 
kooprazzjoni bejn operaturi tas-sistemi ta' 
trażmissjoni u l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali bil-għan li jarmonizzaw l-
aċċess u r-regoli ta' bbilanċjar (billi 
jiffavorixxu l-integrazzjoni ta' zoni li 
jibbilanċjaw) fi ħdan u madwar bosta 
Stati Membri ġirien b'konformità ma' l-
Artikolu 2h(3) tar-Regolament (KE) Nru 
1228/2003/KE. Din il-kooperazzjoni tista' 
tieħu l-forma ta' struttura komuni bejn 
operaturi ta' sistemi ta' trażmissjoni 
kkonċernati biex tkopri bosta territorji 
ġirien. F'dan il-każ, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li din l-istruttura 
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komuni ta' trażmissjoni tkun konformi 
ma' l-Artikoli 8 u 10a."

Or. en

(Żieda ta’ paragrafu ġdid 1a ma’ l-Artikolu 5a tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

L-isfida li jinbnew swieq akbar u aktar fluwidi teħtieġ direzzjoni b'saħħitha li sservi ta' gwida.  
Filwaqt li l-kooperazzjoni volontarja ta' l-operaturi tas-sistemi fil-livell reġjonali tista' tagħti 
riżultati f'xi każi, inqisu madankollu li qafas aktar b'saħħtu dwar l-operat tas-sistema 
reġjonali, għalhekk, huwa neċessarju. 

Il-possibilità li finalment jiġi stabbilit opertur tas-sistema reġjonali għandha tingħata mid-
Direttiva. Huwa essenzjali wkoll li tiġi żgurata kooperazzjoni interreġjonali biex tagħti l-
possibilità li jinħoloq suq verament pan-Ewropew. 

Emenda 207
Hannes Swoboda

Proposta ghal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 3 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 5a – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fl-Artikolu 5a, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"1a. L-Aġenzija għandha tikkoopera ma’ 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
operaturi ta’ sistemi ta’ trażmissjoni 
skond il-Kapitolu IV ta’ din id-Direttiva 
biex tassigura l-konverġenza ta’ oqfsa 
regolatorji bejn ir-reġjuni bil-għan li 
jinħoloq suq Ewropew kompetittiv. Fejn l-
Aġenzija tikkunsidra li hemm bżonn 
regoli li jorbtu dwar kooperazzjoni bħal 
din, għandha tagħmel 
rakkomandazzjonijiet xierqa. Fi swieq 
reġjonali l-Aġenzija għandha ssir l-
awtorità regolatorja kontabbli."

Or. en
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(Żieda ta’ paragrafu ġdid 1a ma’ l-Artikolu 5a tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Biex jinħoloq suq Ewropew effiċjenti, kooperazzjoni mill-viċin u effettiva ta' l-Aġenzija ma' l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali hija ta' l-akbar importanza. 

Emenda 208
Dominique Vlasto

Proposta ghal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 3 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 5a – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fl-Artikolu 5a, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
'1a. Sabiex jiġi mrawwem l-iżvilupp ta' 
mmaniġġjar sikur u affidabbli ta' flussi 
ta' elettriku transkonfinali, l-operaturi 
tas-sistemi ta' trażmissjoni għandhom 
iwaqqfu f'kull zona ġeografika definita fl-
Artikolu 2h(3) tar-Regolament (KE) Nru 
1228/2003, ċentru ta' koordinament li 
għandu:
(i) jipprovdi pjattaforma ta' 
komunikazzjoni komuni fil-każ ta' 
emerġenza;
(ii) jmexxi riċerka reġjonali dwar każijiet 
ta' konġestjoni fil-konfini.'

Or. fr

(Żieda ta’ paragrafu ġdid 1a ma’ l-Artikolu 5a tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

In-netwerks tat-trażmissjoni ta' l-elettriku jiddependu minn xulxin b'mod qawwi.  Madankollu, 
il-kooperazzjoni reġjonali bejniethom għandha tissaħħaħ sabiex jitnaqqas ir-riskju ta' 
inċident kbir jew li jinqata' d-dawl kompetament u sabiex jinħoloq suq uniku ta' l-elettriku. 
Kooperazzjoni bħal din tista' tissaħħaħ billi jiġi mwaqqf ċentru ta' koordinament għat-
trażmissjoni ta' l-elettriku
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Emenda 209
Paul Rübig

Proposta ghal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 3 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 5a – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fl-Artikolu 5a, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"1a. L-Istati Membri, l-awtoritajiet 
regolatorji u kull min jieħu sehem fis-suq 
għandhom jaħdmu flimkien biex 
jarmonizzaw is-sistemi tagħhom għall-
iskambju tad-dejta għall-proċeduri l-aktar 
importanti tas-suq."

Or. xm

(Żieda ta’ paragrafu ġdid 1a ma’ l-Artikolu 5a tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

L-UE qed tistinka biex tistabbilixxi reġjuni tas-suq transkonfinali. L-armonizzazzjoni tal-
proċeduri kollha ta' l-iskambju tad-dejta, għalhekk, hija meħtieġa b'mod urġenti. F'suq 
liberalizzat, proċeduri ta' skambju ta' dejta li jiffunzjonaw huma rekwiżit indispensabbli 
għall-immaniġġjar tal-pjan (roadmap), għall-iklerjar u ħlas ta' kontijiet, bdil tal-fornitur, eċċ. 
In-nuqqas ta' sistemi armonizzati ta' skambju ta' dejta huwa ostaklu għall-introduzzjoni ta' 
reġjuni tas-suq transkonfinali.

Emenda 210
Eugenijus Maldeikis

Proposta ghal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 3 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 5a – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fl-Artikolu 5a, għandu jiżdied il-
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paragrafu li ġej:
'1a. Il-Kummissjoni u l-Aġenzija 
għandhom jippromwovu l-kooperazzjoni 
interreġjonali bejn is-swieq ta' l-elettriku 
u għandhom ikunu resposabbli għall-
integrazzjoni tagħhom fis-suq uniku 
Ewropew ta' l-elettriku. 

Or. xm

(Żieda ta’ paragrafu ġdid 1a ma’ l-Artikolu 5a tad-Direttiva 2003/54 KE)

Emenda 211
Dorette Corbey

Proposta ghal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 3 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 5a – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fl-Artikolu 5a, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
'1a. L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-
kumpaniji ta' l-elettriku jipproduċu 
proporzjon mill-elettriku tagħhom b'mod 
sostenibbli. Il-proporzjon ta' enerġija 
sostenibbli għandu jkun ibbażat fuq l-
impenn ta' l-Istat Membru bħala riżultat 
tar-reviżjoni tad-Direttiva 
XXXX/XX/KE*;
* għandu jiġi kkompletat aktar tard meta 
n-numru tad-direttiva dwar l-enerġija li 
tiġġedded ikun magħruf.' 

Or. xm

(Żieda ta’ paragrafu ġdid 1a ma’ l-Artikolu 5a tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

L-enerġija li tiġġedded, ħafna drabi, hija aktar għalja mill-enerġija li ma tiġġeddidx.  Sabiex 
jiġi evitat li Stat Membru jagħti sussidji fuq skala kbira lill-kumpaniji ta' l-elettriku biex 
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jipproduċu b'mod sostenibbli fuq il-bażi tad-Direttiva XXXX/XX/KE (direttiva dwar l-enerġija 
li tiġġedded), għandu jiddaħħal obbligu legali.

Emenda 212
Dominique Vlasto

Proposta ghal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 3 b (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 5a – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fl-Artikolu 5a, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
'1c. L-awtoritajiet nazzjonali relevanti 
koperti mill-operatur tas-sistema reġjonali 
ġdida għandhom, b'konformità ma' skeda 
ta' żmien komunikata lill-Aġenzija, 
jarmonizzaw ir-regoli dwar:  
– l-allokazzjoni tal-kapaċitajiet 
transkonfinali għat-termini ta' żmien 
kollha;
– il-ħolqien ta' sistema unika ta' 
interazzjoni (single interface) għall-utenti 
ta' l-interkonnessjonijiet;
– immaniġġjar komuni ta' suq 
sekondarju;
– il-ħolqien ta' sistema integrata ta' 
kapaċitajiet ta' interkonnessjoni fuq il-
bażi ta' perjodi tul il-ġurnata (sub-daily 
interconnection capacities);
– l-aġġustament u s-sigurtà.

Or. fr

(Żieda ta’ paragrafu ġdid 1a ma’ l-Artikolu 5a tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Bit-tisħiħ tal-kooperazzjoni reġjonali bejn l-operaturi ta' sistemi ta' trażmissjoni għandhom 
jiġu armonizzati r-regoli għall-użu ta' netwerks u interkonnesjonijiet b'mod partikolari. 
Għalhekk, qed tiġi proposta l-armonizzazzjoni obbligatorja tar-regoli dwar l-immaniġġjar ta' 
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l-interkonnessjonijiet, dwar l-ibbilanċjar u dwar is-sigurtà tan-netwerk.

Emenda 213
Eugenijus Maldeikis

Proposta ghal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 3 b (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 5a – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fl-Artikolu 5a, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
'1b. Il-Kummissjoni għandha tipprepara 
miżuri tekniċi u finanzjarji biex tgħin 
sabiex is-swieq Ewropej ta' l-enerġija 
elettrika jegħelbu l-iżolazzjoni tagħhom.

Or. xm

(Żieda ta’ paragrafu ġdid 1b ma’ l-Artikolu 5a tad-Direttiva 2003/54 KE)

Emenda 214
Nicole Fontaine

Proposta ghal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 3 c (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Premessa 5 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-Artikolu li ġej huwa mdaħħal:
"Artikolu 5b

Sabiex jiġi mrawwem l-iżvilupp ta' 
mmaniġġjar sikur u affidabbli ta' flussi 
ta' elettriku transkonfinali, l-operaturi 
tas-sistemi ta' trażmissjoni għandhom 
iwaqqfu f'kull zona ġeografika definita fl-
Artikolu 2h(3) tar-Regolament (KE) Nru 
1228/2003, ċentru ta' koordinament li 
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għandu:
(i) jipprovdi għal pjattaforma għall-
komunikazzjoni fil-każ ta' emerġenza;
(ii) jwettaq studji reġjonali mhux 
magħmula fi żmien reali dwar 
sitwazzjonijiet ta' konġestjoni fil-konfini."

Or. en

(Żieda ta’ Artikolu ġdid 5b fid-Direttiva 2003/54 KE

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni reġjonali bejn in-netwerks għandha tissaħħaħ sabiex jitnaqqas kemm jista' 
jkun ir-riskju ta' inċident kbir jew li jinqata' d-dawl kompetament u sabiex jinħoloq suq uniku 
ta' l-elettriku. Kooperazzjoni bħal din tista' tissaħħaħ billi jiġi mwaqqf ċentru ta' 
koordinament għat-trażmissjoni ta' l-elettriku, li jkun  responsabbli biex jittratta kwistjonijiet 
ta' sigurtà fil-każ ta' emerġenza u biex jagħmel riċerka f'każijiet ta' konġestjoni fl-
interkonnessjonijiet.

Emenda 215
Nicole Fontaine

Proposta ghal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 3 d (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 5 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-Artikolu li ġej huwa mdaħħal:
Article 5c

'L-awtoritajiet nazzjonali relevanti koperti 
mill-operatur tas-sistema reġjonali ġdida 
għandhom, skond skeda ta' żmien 
obbligatorja komunikata lill-Aġenzija, 
jarmonizzaw ir-regoli dwar:  
– l-allokazzjoni tal-kapaċitajiet 
transkonfinali għat-termini ta' żmien 
kollha;
– il-ħolqien ta' sistema unika ta' 
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interazzjoni (single interface) għall-utenti 
ta' l-interkonnessjonijiet;
– immaniġġjar komuni ta' suq 
sekondarju;
– il-ħolqien ta' sistema integrata ta' 
kapaċitajiet ta' interkonnessjoni fuq il-
bażi ta' perjodi tul il-ġurnata (sub-daily 
interconnection capacities);
– l-aġġustament u s-sigurtà.

Or. xm

(Żieda ta’ Artikolu ġdid 5b fid-Direttiva 2003/54 KE

Ġustifikazzjoni

Bit-tisħiħ tal-kooperazzjoni reġjonali bejn l-operaturi ta' sistemi ta' trażmissjoni għandhom 
jiġu armonizzati r-regoli għall-użu ta' netwerks u interkonnesjonijiet b'mod partikolari. 
Għalhekk, qed tiġi proposta l-armonizzazzjoni obbligatorja tar-regoli dwar l-immaniġġjar ta' 
l-interkonnessjonijiet, dwar l-ibbilanċjar u dwar is-sigurtà tan-netwerk.

Emenda 216
Dorette Corbey

Proposta ghal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 3 e (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 6 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3e) Fl-Artikolu 6(2), il-parti introduttorja 
għandha tinbidel b’dan li ġej:
‘2. L-Istati Membri għandhom jistipulaw 
il-kriterji għall-għoti ta' 
awtorizzazzjonijiet għall-bini ta' 
kapaċitajiet ta' ġġenerar ta' enerġija fit-
territorju tagħhom. Dawn il-kriterji 
għandhom ikunu relatati ma':'

Or. xm

(Iż-żieda ta’ elementi ġodda ma’ l-Artikolu 2, subparagrafu 1 ta' l-Artikolu 6 tad-Direttiva 
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2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji għall-għoti ta' awtorizzazzjoni għandhom ikunu obbligatorji.

Emenda 217
Dorette Corbey

Proposta ghal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 3 f (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 6 – paragrafu 2 - punt (g)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) F’Artikolu 6(2), punt (d) għandu 
jinbidel b’dan li ġej:
'(g) in-natura tas-sorsi primarji, 
b'awtorizzazzjoni għall-ġenerazzjoni ta' l-
elettriku minn sorsi ta' enerġija fossili 
tingħata biss lill-kumpaniji li jipproduċu 
għall-inqas perċentwali stipulata mill-
Istati Membri ta' enerġija sostenibbli u li 
jużaw l-aktar teknoloġija avvanzata biex 
jimminimizzaw l-emissjonijiet CO2;'

Or. xm

(Iż-żieda ta’ elementi ġodda mal-paragrafu 2, punt (g) ta' l-Artikolu 6 tad-Direttiva 2003/54 
KE)

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni għandha tingħata biss lill-kumpaniji li jużaw l-aktar teknoloġija nadifa u li 
jikkontribwixxu sabiex tintlaħaq il-mira nazzjonali ta' enerġija sostenibbli. 

Emenda 218
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta ghal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 3 g (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 6 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3g) Fl-Artikolu 6, paragrafu 3 għandu 
jinbidel b’dan li ġej:
“3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
ġeneraturi deċentralizzati u/jew impjanti 
żgħar ta' ġenerazzjoni (distributed 
generators) jibbenefikaw minn proċeduri 
simplifikati ta' awtorizzazzjoni. Dawn il-
miżuri simplifikati għandhom japplikaw 
għall-faċilitajiet kollha ta' anqas minn 50 
MW u l-impjanti żgħar ta' ġenerazzjoni 
(embedded generators)."

Or. en

(Emenda ta' l-Artikolu 6, paragrafu 3 tad-Direttiva 2003/54/KE)

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi inkuraġġit l-iżvilupp ta' sorsi deċentralizzati ta' l-enerġija filwaqt li jiġi rikonoxxut l-
impatt ambjentali aktar limitat li s-sorsi iżgħar ta' enerġija għandhom, għandu jiġi żviluppat 
numru aċċellerat ta' proċeduri. 

Emenda 219
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att i jemenda
Artikolu 1 - punt 3 h (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3h) L-Artikolu li ġej huwa mdaħħal:
"Artikolu 7a
Projbizzjoni ta' kapaċità ġdida 
b'emissjonijiet għoljin ta' CO2

Filwaqt li jissodisfaw l-Artikoli 6 u 7, l-
Istati Membri m'għandhom jawtorizzaw l-
ebda kapaċità ġdida li tiġġenera l-enerġija 
meta tali kapaċità twassal, waqt li topera, 
għal emissjonijiet CO2 fl-atmosfera 
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b'eċċess ta' 350 gramma per kilowatt hour 
prodotti."

Or. en

(Żieda ta’ Artikolu ġdid 7a  fid-Direttiva 2003/54 KE

Ġustifikazzjoni

L-iStern Review ta' l-2006 kkonkluda li jekk il-konċentrazzjonijiet tal-gass b'effett ta' serra fl-
atmosfera ma jiġux stabilizzati, dan jista' jwassal għal telf ta' mill-inqas 20% tal-GDP dinji. 
Telf bħal dan, li parzjalment ikun riżultat ta' ekonomija ta' l-UE magħluqa f'infrastruttura ta' 
l-enerġija b'rata għolja ta' CO2, ikun jinkludi impatti negattivi sostanzjali fuq il-funzjonament 
tas-suq intern.  Għalhekk, għandhom ikunu pprojbiti livelli għolja ta' emissjonijiet ta' CO2
għal kull unità prodotta.

Emenda 220
Fiona Hall

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 3 h (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3h) L-Artikolu li ġej huwa mdaħħal:
"Artikolu 7a
Projbizzjoni ta' kapaċità ġdida 
b'emissjonijiet għoljin ta' CO2

Filwaqt li jissodisfaw l-Artikoli 6 u 7, l-
Istati Membri m'għandhom jawtorizzaw l-
ebda kapaċità ġdida li tiġġenera l-enerġija 
meta tali kapaċità twassal, waqt li topera, 
għal emissjonijiet CO2 fl-atmosfera 
b'eċċess ta' 420 gramma per kilowatt hour 
prodotti."

Or. en

(Żieda ta’ Artikolu ġdid 7a  fid-Direttiva 2003/54 KE)
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Ġustifikazzjoni

L-iStern Review ta' l-2006 kkonkluda li jekk il-konċentrazzjonijiet tal-gass b'effett ta' serra fl-
atmosfera ma jiġux stabilizzati, dan jista' jwassal għal telf ta' mill-inqas 20% tal-GDP dinji. 
Telf bħal dan ikun jinkludi impatti negattivi sostanzjali fuq il-funzjonament tas-suq intern u 
għalhekk ikun kuntrarju għall-kompitu ta' l-Unjoni kif stabbilit fl-Artikolu 2 tat-Trattat 
Għalhekk, għandha tkun ipprojbita kapaċità ġdida ta' ġenerazzjoni ta' enerġija b'livelli għolja 
ta' emissjonijiet ta' CO2 għal kull unità prodotta.

Emenda 221
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 3 h (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3h) L-Artikolu li ġej huwa mdaħħal:
"Artikolu 7a
Limiti ta' responsabilità ta' terza parti fil-
każ ta' inċident nukleari
Fuq bażi annwali, operaturi ta' impjanti 
ta' l-enerġija nukleari għandhom 
jipprovdu evidenza lill-awtorità 
kompetenti nazzjonali u lill-Kummissjoni 
li għandhom ammont minimu ta' 
kopertura ta' 2.8 biljun EUR kull każ ta' 
danni meta jsiru talbiet dwar 
responsabilità u assigurazzjoni relatati 
ma' inċidenti nukleari." 

Or. en

(Żieda ta’ Artikolu ġdid 7a  fid-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta' l-UE dwar ir-responsabilità tat-terza parti fil-qasam nukleari attwalment hija 
kkaratterizzata minn taħlita ta' sistemi legali u sotto-sistemi. Sabiex jissaħħaħ il-funzjonament 
tas-suq intern u biex jonqos it-tagħwiġ fil-kompetizzjoni, partikolarment fir-rigward tal-
kummerċ transkonfinali, l-UE għandha tistabbilixxi ammont minimu armonizzat ta' kopertura. 
L-ammont propost huwa l-limitu li diġà japplika fil-Ġermanja.
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Emenda 222
Avril Doyle, Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 3 h (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3h) L-Artikolu li ġej huwa mdaħħal:
"Artikolu 7a
Limiti ta' responsabilità ta' operatur fil-
każ ta' inċident nukleari serju
Impriża li tkun responsabbli għall-
operazzjoni ta' impjant ta' enerġija 
nukleari għandha, fuq bażi annwali, 
tagħti prova lill-awtorità nazzjonali 
kompetenti u lill-Kummissjoni li għandha 
polza ta' l-assigurazzjoni valida li tkopri 
talbiet li jistgħu jsiru minn terza parti 
dwar inċident nukleari serju sa minimu 
ta' 2500 miljun EUR għal kull każ."

Or. en

(Żieda ta’ Artikolu ġdid 7a  fid-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Il-limiti ta' responsabilità ta' terza parti attwalment ivarjaw sostanzjalment madwar l-UE. 
Fil-biċċa l-kbira ta' l-Istati Membri fejn joperaw impjanti nukleari, il-kopertura minima 
meħtieġa mill-impriżi hija anqas minn €500M għal kull inċident.  Sabiex jiġu armonizzati 
limiti bħal dawn, u b'hekk jittejjeb il-funzjonament tas-suq intern u jonqos it-tagħwiġ fil-
kompetizzjoni, partikolarment fir-rigward tal-kummerċ transkonfinali, l-UE għandha 
tistabbilixxi ammont ta' standard minimu. L-ammont propost huwa l-limitu li diġà japplika fil-
Ġermanja.
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Emenda 223
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 3 h (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3h) L-Artikolu li ġej huwa mdaħħal:
"Artikolu 7a
Fit-tfassil tal-mudelli nazzjonali għall-
operazzjoni tas-sistema ta' trażmissjoni, l-
Istati Membri jistgħu jagħżlu fost dawn li 
ġejjin:
(a) l-eżistenza ta' operatur wieħed tas-
sistema ta' trażmissjoni jew aktar kif 
definit fl-Artikolu 8 jew operatur 
indipendenti wieħed tas-sistema jew aktar 
kif definit fl-Artikolu 10;
(b) l-eżistenza ta' operatur wieħed jew 
aktar tas-sistema ta' trażmissjoni u 
operatur wieħed indipendenti tas-sistema 
jew aktar."

Or. en

(Żieda ta’ Artikolu ġdid 7a  fid-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li l-eċċezzjoni għall-Artikolu 8.1 m'għandhiex tfisser il-ħolqien 
awtomatiku ta' ISO differenzjat għal kull impriża integrata vertikalment jekk mitlub fuq il-bażi 
ta' l-Artikolu 10.
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Emenda 224
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 3 h (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3h) L-Artikolu li ġej huwa mdaħħal:
"Artikolu 7a
Sabiex jiggarantixxu l-indipendenza ta' l-
operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li minn 
[data tat-traspożizzjoni u sena fuqha] 
impriżi integrati vertikalment għandhom 
jikkonformaw jew ma' l-Artikolu 8(1), 
punti (a) sa (d), jew ma' l-Artikolu 10 jew 
mad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8ba."

Or. en

(Żieda ta’ Artikolu ġdid 7a  fid-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi separazzjoni effettiva u effikaċi bħala alternattiva għas-separazzjoni 
tas-sjieda u l-ISO. Hija tiggarantixxi separazzjoni tat-TSO mingħajr ma tikser il-kunċett ta' 
proprjetà u mingħajr ma tikkawża l-bejgħ la tas-sistema ta' trażmissjoni u lanqas tal-
produzzjoni ta' l-enerġija.

Emenda 225
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 3 i (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Premessa 7 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3i) L-Artikolu li ġej huwa mdaħħal:
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"Artikolu 7b
Responsabilità ta' operatur fil-każ ta' 
inċident nukleari serju
Impriża li tkun responsabbli għall-
operazzjoni ta' impjant ta' enerġija 
nukleari għandha, fuq bażi annwali, 
tagħti prova lill-awtorità nazzjonali 
kompetenti li għandha sigurtà finanzjarja 
valida kontra kull talba li tista' ssir minn 
terza parti bħala riżultat ta' inċident  
nukleari serju."

Or. en

(Żieda ta’ Artikolu ġdid 7a  fid-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Il-limiti ta' responsabilità ta' terza parti attwalment ivarjaw sostanzjalment madwar l-UE. 
Sabiex jiġu armonizzati limiti bħal dawn, u b'hekk jittejjeb il-funzjonament tas-suq intern u 
jonqos it-tagħwiġ fil-kompetizzjoni, partikolarment fir-rigward tal-kummerċ transkonfinali, l-
UE għandha tesiġi li sistemi adegwati ta' kumpens ikunu qed jintuzaw sabiex il-vittmi kollha 
potenzjali jkollhom il-possibilità li jirċievu kumpens u biex ikun żgurat li bejn il-ġeneraturi ta' 
l-elettriku jkun hemm sitwazzjoni ġusta li fiha kulħadd ikollu l-istess opportunitajiet.
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