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Emenda 314
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 12 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Informazzjoni kummerċjali ta’ 
importanza essenzjali għall-kompetizzjoni 
tas-suq, b’referenza partikulari għal 
informazzjoni li tidentifika l-punt ta’ 
tqassim, l-informazzjoni dwar il-kapaċità 
installata u l-informazzjoni dwar il-
kapaċità tar-reġistranti, għandha tkun 
aċċessibbli mill-operaturi ta’ forniment 
ta’ l-elettriku fis-suq. Meta jkun 
neċessarju, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali għandha titlob lill-operaturi li 
huma responsabbli sabiex jgħaddu din l-
informazzjoni lill-partijiet interessati.     

Or. fr

Emenda 315
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 12 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni għandhom jiżguraw li 
informazzjoni kummerċjali ta’ importanza 
essenzjali għall-kompetizzjoni fis-suq, 
bħall-informazzjoni li tidentifika l-punt 
ta’ tqassim, l-informazzjoni dwar il-
kapaċità installata u reġistranti, tkun 
aċċessibbli fuq bażi li mhix 
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diskriminatorja lill-operaturi ta’ 
forniment ta’ l-elettriku fis-suq. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-operaturi li huma responsabbli għandhom f’idejhom informazzjoni komprensiva tar-
reġistranti, kemm peress li huma bnew bażijiet ta’ dejta u kemm għall-fatt li jfornu lir-
reġistranti fuq bażi ta' tariffi regolati. It-tneħħija ta’ informazzjoni fil-punt tal-forniment, il-
kapaċita installata u l-kapaċità tar-reġistranti mill-ambitu ta' "informazzjoni kummerċjali 
sensittiva" tiżgura kompetizzjoni aħjar.

Emenda 316
Eluned Morgan

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 12 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Jiżdied dan l-Artikolu: 
“Artikolu 12a
1. Operaturi tas-sistema tat-trażmissjoni 
għandhom jistabbilixxu, fi żmien sena 
mid-dħul fis-seħħ tad-Direttiva .../.../KE 
li temenda d-Direttiva 2003/54/KE dwar 
regoli komuni għas-suq intern ta' l-
elettriku, Ċentru għall-Koordinazzjoni 
ta’ l-Interkonnessjoni. 
2. Iċ-Ċentru għall-Koordinazzjoni ta’ l-
Interkonnessjoni għandu jkollu 
personalità legali u għandha tkun 
indipendenti.  
3. Iċ-Ċentru għall-Koordinazzjoni ta’ l-
Interkonnessjoni għandu jkollu l-
informazzjoni neċessarja u r-riżorsi ta’ 
komunikazzjoni, kif ukoll għarfien espert 
adegwat.
4. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
jridu jipprovdu l-informazzjoni kollha 
relevanti liċ-Ċentru għall-Koordinazzjoni 
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ta’ l-Interkonnessjoni rigward l-ippjanar 
operazzjonali u l-operat fil-ħin reali tas-
sistemi rispettivi tagħhom, inkluż, fuq bażi 
ta’ kuljum, għal kull interkonnettur, il-
kapaċità disponibbli mistennija, l-użu 
proprju ta’ kapaċità, dħul ta’ konġestjoni 
u enerġija mnaqqsa. Il-lista ta’ din l-
informazzjoni għandha tiġi approvata 
mill-Aġenzija u l-informazzjoni għandha 
tiġi ppubblikata elettronikament miċ-
Ċentru għall-Koordinazzjoni ta’ l-
Interkonnessjoni. 
5. Iċ-Ċentru għall-Koordinazzjoni ta’ l-
Interkonnessjoni għandu jkun 
responsabbli mill-ġestjoni tas-
sitwazzjonijiet ta' emerġenza u ta' 
ristorazzjoni skond il-proċeduri approvati 
minn qabel. Dawn il-proċeduri għandhom 
jiġu stabbiliti u approvati skond l-
Artikolu 2e  tar-Regolament (KE) Nru 
1228/2003. 
6. Iċ-Ċentru għall-Koordinazzjoni ta’ l-
Interkonnessjoni għandu jipprovdi lill-
Aġenzija u lill-Kummissjoni rapport 
annwali li jiddeskrivi l-użu ta’ l-
interkonnetturi, inkluż id-dħul relatat 
mal-konġestjoni, kif ukoll l-‘outages’ u l-
interruzzjonijiet kbar kollha li jkunu 
seħħew f’kull sistema ta’ interkonnessjoni 
u l-azzjonijiet meħuda mit-trażmissjoni ta’ 
l-operaturi tas-sistema biex tiddaħħal lura 
l-operazzjoni normali.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp taċ-Ċentru għall-Koordinazzjoni ta’ l-Interkonnessjoni huwa kruċjali għall-
iżvilupp fil-futur tas-suq intern. Sabiex tiżdied it-trasparenza tas-suq intern ta' l-enerġija 
huwa neċessarju li informazzjoni fil-ħin u koerenti relatata ma’ l-użu ta’ l-interkonnetturi, 
tkun disponibbli għall-parteċipanti kollha  Din għandha tiġi stabbilita u mmaniġġjata min 
TSOs.
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Emenda 317
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 b (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) L-Artikolu 14(3) għandu jinbidel 
b’dan li ġej:
“3. L-operatur tas-sistema tad-
distribuzzjoni għandu jipprovdi lill-utenti 
tas-sistema, l-informazzjoni li jkollhom 
bżonn għall-aċċess u l-użu effiċjenti tas-
sistema.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-effiċjenza hija relevanti mhux biss f’termini ta’ aċċess għan-netwerk imma wkoll f’termini 
ta’ użu tan-netwerk. Għalhekk, huwa neċessarju li jitkabbar l-ambitu ta’ din id-dispożizzjoni 
sabiex jippermetti lill-utenti u lill-operaturi jagħmlu użu bl-aħjar mod tas-sistemi tad-
distribuzzjoni.

Emenda 318
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 9 c (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 14 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9c) Fl-Artikolu 14, jiżdied dan il-
paragrafu:
"3a. l-operatur tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni għandu jippreżenta lill-
awtorità regolatorja relevanti, fi żmien 
sena mid-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 
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.../.../KE  li temenda d-Direttiva 
2003/54/KE dwar regoli komuni għas-suq 
intern ta' l-elettriku, proposta li 
tiddeskrivi s-sistemi xierqa  ta’ 
informazzjoni u ta' komunikazzjoni li 
għandhom jiġu implimentati sabiex 
jipprovdu l-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 3. Din il-proposta għandha 
tiffaċilita fost l-oħrajn l-użu tal-meters 
elettroniċi bidirezzjonali, il-
parteċipazzjoni attiva tal-konsumaturi 
finali u tal-ġeneraturi distribwiti fl-operat 
tas-sistema, u l-fluss ta’ l-informazzjoni 
fil-ħin reali bejn l-operaturi tas-sistema 
ta’ distribuzzjoni u ta’ trażmissjoni 
mmirati lejn l-aħjar użu tal-ġenerazzjoni, 
tan-netwerk u tar-riżorsi tad-domanda 
kollha disponibbli.”

Or. en

(Żieda ta’ paragrafu ġdid nru 3a ma’ l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat użu effiċjenti tar-riżorsi kollha, inklużi d-domanda, il-ġenerazzjoni 
mqassma u n-netwerks ta’ distribuzzjoni, huwa essenzjali li l-operaturi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni jadottaw teknoloġiji ta’ informazzjoni u komunikazzjoni moderni, li 
jittrasformaw in-netwerks ta’ distribuzzjoni f'elementi attivi ta’ sistema ta’ enerġija 
sostenibbli. L-ismart grids huma kruċjali għall-użu effiċjenti għan-nefqa tar-riżorsi li 
jiġġeddu u għall-adozzjoni mifruxa ta’ ġestjoni ta’ effiċjenza enerġetika min-naħa tad-
domanda, bil-promozzjoni ta’ servizzi ġodda ta’ enerġija.  

Emenda 319
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9 d (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 14 – paragrafu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9d) Fl-Artikolu 14, jiżdied dan il-
paragrafu:
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"3b. Fi żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva .../.../KE [ li temenda d-
Direttiva 2003/54/KE dwar regoli komuni 
għas-suq intern ta' l-elettriku], l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom japprovaw il-proposti 
msemmija fil-paragrafu 3a. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jiżguraw 
interoperabilità sħiħa tas-sistemi ta’ 
informazzjoni u ta' komunikazzjoni li se 
jiġu implimentati. Għal dan l-għan, huma 
jistgħu joħorġu linjiġwida u jistgħu 
jagħmlu emendi għall-proposti msemmija 
fil-paragrafu 3a.”

Or. en

(Żieda ta’ paragrafu ġdid ma’ l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda preċedenti

Emenda 320
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 e (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 14 – paragrafu 3 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9e) Fl-Artikolu 14, jiżdied dan il-
paragrafu:
"3c. Qabel in-notifikazzjoni lill-operatur 
tas-sistema tad-distribuzzjoni tad-
deċiżjoni tiegħu rigward proposta 
msemmija fil-paragrafu 3, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha tinforma 
lill-Aġenzija jew, jekk għadha ma bdietx 
taħdem, lill-Kummissjoni. L-Aġenzija jew 
il-Kummissjoni għandhom jiżguraw li s-
sistemi ta’ l-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni jkunu implimentati 
sabiex jiffaċilitaw l-iżvilupp tas-suq intern 
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ta’ l-elettriku u ma jdaħħlux xi ostakli 
tekniċi ġodda.” 

Or. en

(Żieda ta’ paragrafu ġdid ma’ l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Emenda 321
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 f (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9f) L-Artikolu 14(4) għandu jinbidel 
b’dan li ġej:
"4. Stat Membru għandu jitlob lill-
operatur tas-sistema tad-distribuzzjoni, 
meta jkun qed jittrażmetti 
installazzjonijiet ta' ġenerazzjoni, biex 
jagħti prijorità lill-installazzjonijiet ta' 
ġenerazzjoni li jkunu qed jużaw sorsi ta' 
enerġija li jiġġeddu [...] jew li jkunu 
jipproduċu sħana u qawwa kkumbinata."

Or. en

(Emendar ta' kelma waħda u tħassir ta' żewġ kelmiet oħra mill-Artikolu 14(4) tad-Direttiva 
2003/54/KE)

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħaq l-objettiv li 20% ta' l-enerġija ta' l-UE għandu jiġi minn sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli sa l-2020, għandu jiġi garantit aċċess ta' prijorita għall-grids għall-enerġija 
rinnovabbli.

Emenda 322
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 f (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 14 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9f) L-Artikolu 14(4) għandu jinbidel 
b’dan li ġej:

"4. Stat Membru għandu jitlob lill-
operatur tas-sistema tad-distribuzzjoni, 
meta jkun qed jittrażmetti 
installazzjonijiet ta' ġenerazzjoni, biex 
jagħti prijorità lill-installazzjonijiet ta' 
ġenerazzjoni ħlief meta jiġu kompromessi 
r-rekwiżiti ta’ bilanċ tekniku jew is-
sigurtà u kredibilità tal-grid.

Or. en

(Iż-żieda ta’ elementi ġodda ma’ l-Artikolu 4(4), tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni ġodda għandhom jingħataw aċċess prijoritarju għall-grid, 
sakemm m’hemm ebda kwistjonijiet ta’ bilanċ tekniku assoċjat ma’ dan. Dan għandu 
jippermetti li l-Istati Membri jkollhom l-opportunità li jilħqu l-għanijiet tagħhom għall-
enerġija li tiġġedded.

Emenda 323
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 g (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 14 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9g) Fl-Artikolu 14, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej: 
"4a. L-Istati Membri għandhom ukoll 
jappoġġjaw l-iżvilupp ta’ l-ismart meters u 
grids li għalihom għandhom ikunu 
responsabbli l-kumpaniji ta’ distribuzzjoni 
ta’ l-elettriku. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom ikunu responsabbli 
mill-moniteraġġ tal-proċess ta’ dan l-
iżvilupp u sabiex ifasslu standards 
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komuni għal dan l-għan.”

Or. en

(Żieda ta’ paragrafu ġdid 4a ma’ l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jappoġġjaw l-iżvilupp ta’ l-ismart meters u tal-grids u l-NRAs 
għandhom ikunu responsabbli mill-moniteraġġ tal-proċess.

Emenda 324
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 g (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 14 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9g) Fl-Artikolu 14, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej: 
"4a. L-Istati Membri għandhom ukoll 
jiżguraw li jiġu installati l-ismart meters u 
l-grids b’użu estensiv tat-teknoloġiji ta’ 
informazzjoni orjentati għall-konsumatur 
fi żmien għaxar snin mid-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva .../.../KE [ li temenda d-
Direttiva 2003/54/KE dwar regoli komuni 
għas-suq intern ta' l-elettriku], bil-
kundizzjoni li l-kumpaniji ta’ 
distribuzzjoni ta’ l-elettriku ikunu 
responsabbli minn din l-installazzjoni.  L-
Awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom ifasslu programm biex 
jassiguraw li jkun hemm konformità sad-
data stabbilita."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Unjoni Ewropea għandha tinkoraġġixxi l-Istati Membri biex jinstallaw smart meters u 
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grids f’qafas ta’ żmien iffissat, u l-evidenza tissuġġerixxi li l-konsumaturi għandhom 
japprofittaw u jsiru aktar konxji mill-enerġija b’għarfien aħjar tal-konsum personali tagħhom 
ta’ l-enerġija fuq bażi ta’ żmien reali. 

Emenda 325
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 9 h (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 14 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9h) Fl-Artikolu 14, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"6a. L-operaturi tas-sistema tad-
distribuzzjoni  għandhom jiffaċilitaw il-
parteċipazzjoni ta' klijenti finali kbar, ta' 
aggregaturi ta' klijenti finali u ta’ 
ġeneraturi distribwiti  fi swieq ta' riserva 
u ta' bilanċ, kull meta jkollhom din il-
funzjoni. Kull meta l-ġenerazzjoni u l-
offerti ta' domanda jkollhom l-istess 
prezz, għandha tingħata prijorita lid-
domanda."

Or. en

(Żieda ta’ paragrafu ġdid 6a ma’ l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Sabiex titjieb l-effiċjenza ta' l-enerġija, huwa importanti li l-konsumaturi u l-ġeneraturi 
distribwiti jipparteċipaw b'mod attiv fis-swieq tas-servizzi anċillari, b'mod partikulari meta 
jkunu jistgħu jnaqqsu d-domanda f'ċerti mumenti kritiċi (konsum għoli, emerġenzi). 
Konsumaturi kbar jistgħu jipparteċipaw f'dawn is-swieq. Konsumaturi żgħar ma jistgħux 
jipparteċipaw f'dawn is-swieq b’mod dirett sakemm xi ħadd (eż. il-fornitur) ikun jista' 
jaggrega numru kbir minnhom u jkun jista' jikkontrolla b'mod effettiv parti mid-domanda 
tagħhom.
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Emenda 326
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 i (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 14 – paragrafu 6 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9i) Fl-Artikolu 14, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"6b. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li r-regoli u t-tariffi 
ta' bilanċ huma applikati mill-operaturi 
tas-sistema tat-trażmissjoni u tad-
distribuzzjoni, kull meta jkollhom din il-
funzjoni, huma armonizzati fi żmien 
sentejn mid-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 
.../.../KE [ li temenda d-Direttiva 
2003/54/KE dwar regoli komuni għas-suq 
intern ta' l-elettriku]. B'mod partikulari, 
għandhom jiżguraw li l-konsumaturi 
finali kbar, l-aggregaturi ta' konsumaturi 
finali u l-ġeneraturi distribwiti huma 
kapaċi li jikkontribwixxu b'mod effettiv 
għal servizzi ta' riżerva u ta' bilanċ.”

Or. en

(Żieda ta’ paragrafu ġdid 6b ma’ l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Skond l-Artikolu 23, l-awtoritajiet regolatorji huma responsabbli "mill-inqas għall-iffissar 
jew l-approvar (...) ta' metodoloġiji użati biex jiġu kalkolati jew stabbiliti t-termini u l-
kundizzjonijiet għal (...) provvediment ta' servizzi ta' bilanċ". Peress li l-armonizzazzjoni tas-
servizzi ta' bilanċ hija element kruċjali għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern ta’ l-elettriku, 
l-awtoritajiet regolatorji, b'koperazzjoni mill-viċin mat-TSOs u mad-DSOs għandhom 
jinfurzaw il-livell xieraq ta' armonizzazzjoni fil-livelli nazzjonali u ta’ l-UE.
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Emenda 327
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 j (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 14 – paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9j) Fl-Artikolu 14, jiżdied dan il-
paragrafu:
"7a. Għandha tingħata prijorità għal 
elettriku minn sorsi li jiġġeddu ta’ l-
enerġija, kombinazzjoni ta’ sħana u 
elettriku u ġenerazzjoni oħra ta’ 
distribuzzjoni u l-ispejjeż relatati ma’ 
prodotturi oħra ta’ l-elettriku minn sorsi li 
jiġġeddu ta’ l-enerġija u kombinazzjoni 
ta’ sħana u elettriku għandhom ikunu 
oġġettivi, trasparenti u mhux 
diskriminatorji. Sistema ta’ 
‘benchmarking’ Ewropea għandha 
tiżgura li ma jkunx ostakolu għall-
istimulazzjoni ta' ġenerazzjoni dispersa."

Or. en

(Żieda ta’ paragrafu ġdid 7a ma’ l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

L-infiq ta’ konnessjoni ta’ sorsi ġodda li jiġġeddu ta’ l-enerġija, speċjalment farms tar-riħ fuq 
il-baħar u impjanti ta’ koġenerazzjoni jistgħu jnaqqsu l-attrazzjoni ta’ l-investimenti. Jeħtieġ 
li jiġu stabbiliti tariffi ċari u ġusti li jikkonsidraw il-benefiċċji addizzjonali li jġibu magħhom 
dawn it-teknoloġiji.

Emenda 328
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 k (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 14 – paragrafu 7 b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9k) Fl-Artikolu 14, jiżdied dan il-
paragrafu:

"7b. L-iffinanzjar ta’ l-operaturi tas-
sistem tad-distribuzzjoni għandhom ikunu 
indipendenti mil-livell tal-bejgħ tagħhom, 
permezz ta' l-użu ta' rati li jisseparaw il-
baġit mill-użu ta' l-enerġija tal-
konsumaturi tagħhom."

Or. en

(Żieda ta’ paragrafu ġdid 7b lill-Artikolu 14 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Dan il-prinċipju ta’ “diskonnessjoni” huwa essenzjali sabiex tingħata prijorità lill-effiċjenza 
fl-użu. Dan ineħħi l-inċentivi tal-proprjetarji tad-DSOs biex iżidu l-bejgħ, tkun xi tkun ir-
rabta mal-fornituri ta’ l-enerġija ta’ fuqhom. Dan il-prinċipju jista’ jiġi implimentat tkun xi 
tkun is-sitwazzjoni ta’ separazzjoni tad-DSOs. 

Emenda 329
Werner Langen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – punt (c)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn l-operatur tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni jifforma parti minn impriża 
integrata vertikalment, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jiżguraw 
li l-attivitajiet ta' l-operatur tas-sistema ta' 
distribuzzjoni jiġu ssorveljat sabiex ma 
jkunx jista’ japprofitta ruħu mill-
integrazzjoni vertikali tiegħu biex ixekkel 
il-kompetizzjoni. B'mod partikolari, 
operaturi ta' sistemi ta' distribuzzjoni 
integrati vertikalment ma għandhomx, fil-
komunikazzjonijiet u l-użu tal-marka 

Fejn l-operatur tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni jifforma komponent minn 
impriża integrata vertikalment, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li l-attivitajiet ta' l-
operatur tas-sistema ta' distribuzzjoni jiġu 
ssorveljat sabiex ma jkunx jista’ japprofitta 
ruħu mill-integrazzjoni vertikali tiegħu 
biex ixekkel il-kompetizzjoni. B'mod 
partikolari, operaturi ta' sistemi ta' 
distribuzzjoni integrati vertikalment ma 
għandhomx, fil-komunikazzjonijiet 
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(branding) tagħhom, joħolqu konfużjoni 
fir-rigward ta' l-identità separata tal-fergħa 
tal-forniment ta' l-impriża vertikalment 
integrata.

tagħhom, joħolqu konfużjoni fir-rigward ta' 
l-identità separata tal-fergħa tal-forniment 
ta' l-impriża vertikalment integrata.

Or. de

Emenda 330
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – punt (c)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn l-operatur tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni jifforma parti minn impriża 
integrata vertikalment, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-attivitajiet ta' l-
operatur tas-sistema ta' distribuzzjoni jiġu 
ssorveljat sabiex ma jkunx jista’ japprofitta 
ruħu mill-integrazzjoni vertikali tiegħu 
biex ixekkel il-kompetizzjoni. B'mod 
partikolari, operaturi ta' sistemi ta' 
distribuzzjoni integrati vertikalment ma 
għandhomx, fil-komunikazzjonijiet u l-l-
użu tal-marka (branding) tagħhom, 
joħolqu konfużjoni fir-rigward ta' l-identità 
separata tal-fergħa tal-forniment ta' l-
impriża vertikalment integrata.

3. Fejn l-operatur tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni jifforma parti minn impriża 
integrata vertikalment, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-attivitajiet ta' l-
operatur tas-sistema ta' distribuzzjoni jiġu 
ssorveljat sabiex ma jkunx jista’ japprofitta 
ruħu mill-integrazzjoni vertikali tiegħu 
biex ixekkel il-kompetizzjoni. B'mod 
partikolari, operaturi ta' sistemi ta' 
distribuzzjoni integrati vertikalment ma 
għandhomx, fil-komunikazzjonijiet 
tagħhom, joħolqu konfużjoni fir-rigward ta' 
l-identità separata tal-fergħa tal-forniment 
ta' l-impriża vertikalment integrata.

Or. de

Emenda 331
Catherine Stihler, David Martin

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – punt (c)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 15 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn l-operatur tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni jifforma parti minn impriża 
integrata vertikalment, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-attivitajiet ta' l-
operatur tas-sistema ta' distribuzzjoni jiġu 
ssorveljat sabiex ma jkunx jista’ japprofitta 
ruħu mill-integrazzjoni vertikali tiegħu 
biex ixekkel il-kompetizzjoni. B'mod 
partikolari, operaturi ta' sistemi ta' 
distribuzzjoni integrati vertikalment ma 
għandhomx, fil-komunikazzjonijiet u l-l-
użu tal-marka (branding) tagħhom, 
joħolqu konfużjoni fir-rigward ta' l-
identità separata tal-fergħa tal-forniment 
ta' l-impriża vertikalment integrata.

3. Fejn l-operatur tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni jifforma parti minn impriża 
integrata vertikalment, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-attivitajiet ta' l-
operatur tas-sistema ta' distribuzzjoni jiġu 
ssorveljat sabiex ma jkunx jista’ japprofitta 
ruħu mill-integrazzjoni vertikali tiegħu 
biex ixekkel il-kompetizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija responsabilità ta’ l-Istat Membru li jimplimenta miżuri sabiex jiżguraw is-separazzjoni 
effettiva tad-distribuzzjoni minn attivitajiet oħra ta' kumpaniji integrati b'mod vertikali.

Emenda 332
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – punt (c)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji gwida 
biex tiżgura l-konformità sħiħa u effettiva 
ta’ l-operatur tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni mal-paragrafu 2 fir-rigward 
ta’ l-indipendenza sħiħa ta’ l-operatur 
tas-sistema ta’ distribuzzjoni, l-assenza ta’ 
mġiba diskriminatorja, u li l-attivitajiet ta’ 
forniment ta’ l-impriża integrata
vertikalment ma jeħdux vantaġġ inġust 
mill-integrazzjoni vertikali tiegħu. Din il-

Imħassar
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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. en

Ġustifikazzjoni

Skond din id-dispożizzjoni, il-Kummissjoni Ewropea ser tadotta linjigwida permezz tal-
komitoloġija sabiex tiżgura (i) l-indipendenza tad-DSOs, (ii) in-nuqqas ta’ mġiba 
diskrimiatorja u (iii) li l-attivitajiet ta’ forniment ta’ intrapriżi integrati b'mod vertikali ma 
jkunux jistgħu jieħdu vantaġġi mhux ġusti mill-integrazzjoni vertikali tagħhom.  Dawn il-
miżuri kollha se jiġu adottati bl-involviment tal-Kunsill u tal-Parlament Ewropew peress li 
użu eċċessiv tal-komitoloġija jista’ jamplifika inċertezza regolatorja.

Emenda 333
Werner Langen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – punt (c)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji gwida 
biex tiżgura l-konformità sħiħa u effettiva 
ta’ l-operatur tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni mal-paragrafu 2 fir-rigward 
ta’ l-indipendenza sħiħa ta’ l-operatur 
tas-sistema ta’ distribuzzjoni, l-assenza ta’ 
mġiba diskriminatorja, u li l-attivitajiet ta’ 
forniment ta’ l-impriża integrata 
vertikalment ma jeħdux vantaġġ inġust 
mill-integrazzjoni vertikali tiegħu. 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).

Imħassar

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ir-riżultati ta’ proċedura ta’ komitoloġija huma pjuttost ġenerali.  Dispożizzjonijiet 
fundamentali bħal dawn jaffettwaw il-kontenut tad-dispożizzjonijiet ta' separazzjoni li 
japplikaw għall-operaturi tas-sistema tad-distribuzzjoni. Il-‘proċedura regolatorja bi 
skrutinju’ li qed tipproponi l-Kummissjoni bħala mezz biex jiġu regolati dawn l-oqsma se 
tillimita l-influwenza tal-Parlament Ewropew.

L-effett ikun li l-Kummissjoni tittrasferixxi d-deċiżjonijiet essenzjali mill-proċedura regolari 
demokratika leġiżlattiva għall-proċedura ta’ komitoloġija.

Emenda 334
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – punt (c)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji gwida 
biex tiżgura l-konformità sħiħa u effettiva 
ta’ l-operatur tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni mal-paragrafu 2 fir-rigward 
ta’ l-indipendenza sħiħa ta’ l-operatur 
tas-sistema ta’ distribuzzjoni, l-assenza ta’ 
mġiba diskriminatorja, u li l-attivitajiet ta’ 
forniment ta’ l-impriża integrata 
vertikalment ma jeħdux vantaġġ inġust 
mill-integrazzjoni vertikali tiegħu. 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).

Imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-riżultati ta’ proċedura ta’ komitoloġija huma pjuttost ġenerali.  Dispożizzjonijiet 
fundamentali bħal dawn jaffettwaw il-kontenut tad-dispożizzjonijiet ta' separazzjoni li 
japplikaw għall-operaturi tas-sistema tad-distribuzzjoni. Il-‘proċedura regolatorja bi 
skrutinju’ li qed tipproponi l-Kummissjoni bħala mezz biex jiġu regolati dawn l-oqsma se 
tillimita l-influwenza tal-Parlament Ewropew.
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L-effett ikun li l-Kummissjoni tittrasferixxi d-deċiżjonijiet essenzjali mill-proċedura regolari 
demokratika leġiżlattiva għall-proċedura ta’ komitoloġija.

Emenda 335
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – punt (c)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji gwida 
biex tiżgura l-konformità sħiħa u effettiva 
ta’ l-operatur tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni mal-paragrafu 2 fir-rigward 
ta’ l-indipendenza sħiħa ta’ l-operatur 
tas-sistema ta’ distribuzzjoni, l-assenza ta’ 
mġiba diskriminatorja, u li l-attivitajiet ta’ 
forniment ta’ l-impriża integrata 
vertikalment ma jeħdux vantaġġ inġust 
mill-integrazzjoni vertikali tiegħu. 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).

Imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id- dispożizzjonijiet ta' separazzjoni huma element ewlieni fil-liberalizzazzjoni tas-suq ta' l-
elettriku u għalhekk ma jistgħux jiġu kkunsidrata bħala 'mhux essenzjali'. Barra minn hekk, 
dan ikun jinvolvi wkoll emendi tal-liġi tal-kumpanija li minħabba l-importanza ta’ din il-liġi 
għall-ekonomija, dan il-fatt ma jistax jiġi deskritt bħala 'mhux essenzjali'.
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Emenda 336
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – punt (c)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji gwida 
biex tiżgura l-konformità sħiħa u effettiva 
ta’ l-operatur tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni mal-paragrafu 2 fir-rigward 
ta’ l-indipendenza sħiħa ta’ l-operatur 
tas-sistema ta’ distribuzzjoni, l-assenza ta’ 
mġiba diskriminatorja, u li l-attivitajiet ta’ 
forniment ta’ l-impriża integrata 
vertikalment ma jeħdux vantaġġ inġust 
mill-integrazzjoni vertikali tiegħu. 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).

Imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dawn is-setgħat ġenerali għall-Kummissjoni biex jinħarġu linjigwida rigward l-operaturi tas-
sistema ta’ distribuzzjoni billi tiddaħħal il-proċedura regolatorja bi skrutinju mhux se jkunu 
demokratiċi u għalhekk għandhom jiġu rifjutati.

Emenda 337
Werner Langen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – punt (c)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 15 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(4a) L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
ma japplikawx il-paragrafi minn 1 sa 4 
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għall-intrapriżi integrati ta’ l-elettriku li 
jfornu anqas minn 100 000 konsumatur 
konness jew netwerks iżolati."

Or. de

Emenda 338
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – punt (c)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 15 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(4a) L-Istati Membri għandu jkollhom 
id-diskrezzjoni biex jiddeċiedu jekk 
japplikawx il-paragrafi minn 1 sa 4 għall-
intrapriżi integrati ta’ l-elettriku li jfornu 
anqas minn 100 000 konsumatur konness 
jew netwerks iżolati."

Or. de

Emenda 339
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – punt (c)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 15 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(4a) L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
ma japplikawx il-paragrafi minn 1 sa 4 
għall-intrapriżi integrati ta’ l-elettriku li 
jfornu anqas minn 100 000 konsumatur 
konness jew netwerks iżolati."

Or. de
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Emenda 340
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Artikolu 19(3) għandu jinbidel 
b’dan li ġej:
“3. L-intrapriżi ta’ l-enerġija għandhom, 
fil-kontabilità interna tagħhom, iżommu 
kontijiet għal kull attività tagħhom ta’ 
trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni peress li 
huma jkunu meħtieġa li jagħmlu hekk 
jekk l-attivitajiet ikkonċernati jitwettqu 
minn intrapriżi separati, bi l-għan li tiġi 
evitata d-diskriminazzjoni, is-sussidji 
reċiproċi (cross-subsidisation) u d-
distorsjoni tal-kompetizzjoni. Huma 
għandhom ukoll iżommu kontijiet, li 
jistgħu jiġu konsolidati, għall-attivitjiet ta’ 
l-elettriku mhux marbuta mat-
trażmissjoni u mad-distribuzzjoni. Sa l-1 
ta’ Lulju 2007, huma għandhom iżommu 
kontijiet separati għall-attivitajiet ta’ 
forniment għall-konsumaturi eliġibbli u 
għall-attivitajiet ta’ forniment għall-
konsumaturi mhux eliġibbli.  Dħul mis-
sjieda ta’ sistema ta’ trażmissjoni jew ta’ 
distribuzzjoni għandu jiġi speċifikat fil-
kontijiet. Fejn ikun xieraq, huma 
għandhom iżommu l-kontijiet konsolidati 
għal attivitajiet oħra li m’humiex ta’ l-
elettriku. Il-kontijiet interni għandhom 
jinkludu karta tal-bilanċ u kont tal-profit 
u tat-telf għal kull attività.”

Or. en

(Emendar ta' kelma waħda (kull waħda) fl-Artikolu 19(3), tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Bħala riżultat tat-tkabbir tal-kumpaniji multinazzjonali ta’ l-enerġija fl-Ewropa, huwa 
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neċessarju li jiġi speċifikat li l-kontijiet individwali ta’ kull kumpanija nazzjonali ta’ l-
enerġija jiġu ppubblikati u ma jinkorporawx fihom il-kontijiet tal-kumpanija omm.

Emenda 341
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11 b (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 19 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11b) Fl-Artikolu 19, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej: 
"4a. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
kontabilità separata għall-iffinanzjar ta’ 
attivitajiet ta’ żarmar/għeluq jew ta’ 
ġestjoni ta’ skart ta’ l-utilitajiet ta’ l-
elettriku.   Dħul li jkun ġej minn 
attivitajiet tal-futur għandu jkun taħt 
kontroll jew miżmuma bħala garanzija 
minn awtorità nazzjonali indipendenti, 
jew minn kumpanija ta’ ġestjoni separata, 
u mhux mill-utilità jew mis-sid tal-
faċilità.” 

Or. en

(Żieda ta’ paragrafu ma’ l-Artikolu 19 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri kellhom jadottaw metodi differenti għall-ġestjoni finanzjarja tal-fondi ta' 
żarmar fis-setturi kollha ta' l-enerġija. Numru ta’ attivitajiet ta' ġenerazzjoni ta' l-elettriku u 
l-estrazzjoni assoċjata tagħhom tar-riżorsi tal-fjuwil se tirrikjedi ħidma ta’ rimedju wara li l-
faċilità tingħalaq. Fl-interess tal-prinċipju ta’ min iniġġes iħallas, huwa neċessarju li l-
operatur juri li l-infiq assoċjat ma’ dawn l-attivitajiet jikber matul l-ħajja ta’operat tal-
faċilità.
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Emenda 342
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 11 c (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11c) Fl-Artikolu 20, il-paragrafu 2 
għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:
"2. L-operatur tas-sistema tat-
trasmissjoni jew tad-distribuzzjoni jista’ 
jirrifjuta l-aċċess meta jkun jonqsu l-
kapaċità fiżika meħtieġa. Iridu jingħataw 
raġunijiet ġustifikati kif xieraq għal rifjut 
bħal dan, fuq il-bażi ta’ kriterji ġustifikati 
b’mod oġġettiv, tekniku u ekonomiku.  L-
awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
tiżgura li dawn il-kriterji huma applikati 
b’mod konsistenti u li l-utent tas-sistema 
li ġie rifjutat aċċess għandu jkollu d-dritt 
li jappella. L-awtorità regolatorja 
nazzjonali għandha tiżgura, meta jkun 
xieraq u meta jiġi rifjutat aċċess, li l-
operatur tas-sistema tat-trażmissjoni jew 
tad-distribuzzjoni jipprovdi l-
informazzjoni relevanti dwar miżuri li 
jkunu neċessarji għall-infurzar tan-
netwerk. Il-parti li titlob din l-
informazzjoni tista’ tiġi mitluba li tħallas 
somma raġonevoli li tirrifletti l-ispejjeż 
sabiex tiġi provduta din l-informazzjoni.”

Or. en

(Iż-żieda ta’ elementi ġodda ma’ l-Artikolu 20(2), tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Kull rifjut ta’ aċċess għandu jsir mill-operatur tas-sistema fuq bażi ta’ kriterji ġustifikati 
b’mod oġġettiv, tekniku u ekonomiku. Rifjut għandu jkun ibbażat biss meta jkun hemm nuqqas 
ta’ kapaċità fiżika disponibbli. L-awtorità regolatorja għandha d-dmir li tiżgura li l-kriterji 
għar-rifjut ta’ l-aċċess huma applikati b’mod konsistenti u jirrakkomanda investiment relatat 
mal-kapaċità jew mal-konnessjoni sabiex tittejjeb id-dispożizzjoni tal-konnessjoni, meta jkun 
ġustifikat ekonomikament.
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Emenda 343
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 11 d (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 20 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11d) Jiżdied dan l-Artikolu:

“Artikolu 20a

Aggregazzjoni tal-konsumaturi finali

1. Il-fornituri jistgħu jaggregaw id-
domanda tal-konsumaturi finali sabiex 
jaqdu r-reazzjoni għad-domanda f’isem il-
konsumaturi żgħar (retail customers) 
direttament fis-swieq organizzati, inkluż 
is-swieq li jibbilanċjaw.

2. L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw lill-
aggregaturi tal-konsumaturi finali li ma’ 
jfornux sabiex jaqdu r-reazzjoni għad-
domanda f’isem il-konsumaturi żgħar 
direttament fis-swieq organizzati, inklużi 
s-swieq li jibbilanċjaw.
3. L-Istati Membri jew l-awtoritajiet 
nazzjonali  regolatorji jistgħu jillimitaw l-
abilità ta’ l-aggregaturi tal-konsumaturi 
finali li jfornu jew li ma jfornux sabiex 
jaqdu r-reazzjoni għad-domanda fis-swieq 
li jibbilanċjaw għall-ammont tar-reazzjoni 
għad-domanda kuntrattat fl-Istat 
Membru.”

Or. en

(Żieda ta’ l-Artikolu 20a (ġdid) (Direttiva 2003/54/KE)

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipazzjoni għad-domanda fis-swieq ta’ l-elettriku, inklużi swieq bl-imnut u li 
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jibbilanċjaw, hija pass importanti għat-titjib ta’ l-effiċjenza ta’ l-enerġija u sabiex jitnaqqas 
l-effett tas-setgħa tas-suq fuq ġeneraturi stabbiliti. Madankollu. monsumaturi zgħar 
m’għandhomx il-possibilità li jipparteċipaw b’mod individwali f’dawn is-swieq. Għalhekk, 
jekk l-aggregaturi tal-konsumaturi finali jitħallew jaqdu r-reazzjoni għad-domanda f’isem il-
konsumaturi żgħar direttament fis-swieq organizzati jkun pass neċessarju lejn suq intern 
aktar effiċjenti.

Emenda 344
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11 e (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 21 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11e) Fl-Artikolu 21, jiżdied dan il-
paragrafu:
"2a. Konsumaturi eliġibbli għandu 
jkollhomi d-dritt għal kuntratt simultanju 
ma' bosta fornituri.”

Or. en

(Żieda ta’ paragrafu ġdid nru 2a ma’ l-Artikolu 21 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi għandu jkollhom il-possibilità ta’ kuntratti simultanji ma’ bosta fornituri.

Emenda 345
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11 e (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 21 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11e) Fl-Artikolu 21, jiżdied dan il-
paragrafu 10:
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"2a. Fil-każ tal-falliment tas-suq, l-Istati 
Membri jistgħu jimplimentaw miżuri 
tranżitorji neċessarji u proporzjonati 
għan-negozji li jiddependu ħafna mill-
enerġija, kif stipulat fl-Artikolu 17 (1) (a) 
tad-Direttiva 2003/96/KE, sabiex dawn 
jgħinuhom jadattaw għal kuntest futur 
kompletament kompetittiv. 

Or. en

(Żieda ta’ paragrafu ġdid nru 2a ma’ l-Artikolu 21 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Għal dawk il-kumpaniji li jimmanifatturaw oġġetti li jiddependu ħafna mill-elettirku fl-UE, il-
prezz ta’ l-elettriku huwa sors ta’ żvantaġġ kompetittiv. Dawk il-kumpaniji ma għandhom l-
ebda għażla ħlief li jixtru l-bżonnijiet ta’ l-enerġija tagħhom fis-suq liberalizzat ta’ l-enerġija 
bi prezzijiet li għadhom ma jirriflettux kompetizzjoni sħiħa u ġusta. Miżuri tranżitorji se 
jippermettu aċċess għal enerġija bi prezz kompetittiv għan-negozji li jiddependu ħafna mill-
elettriku sakemm ikunu implimentati miżuri effettivi ta’ separazzjoni, sakemm l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali jibdew joperaw b’mod sħiħ u sakemm is-suq ta’ l-UE jkun kompetittiv 
b’mod sħiħ.

Emenda 346
Pia Elda Locatelli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11 e (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 21 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11e) Fl-Artikolu 21, jiżdied dan il-
paragrafu 10:
"2a. L-Aġenzija għandha timmoniterja s-
swieq ‘wholesale’ organizzati kollha ta’ l-
elettriku stabbiliti fl-Unjoni Ewropea, fl-
EEA u fil-pajjiżi ġirien sabiex jidentifikaw 
abbużi mill-enerġija jew nuqqasijiet tas-
suq u jippromwovu titjib fl-effiċjenza tas-
suq intern.”

Or. en
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(Żieda ta’ paragrafu ġdid 2a ma’ l-Artikolu 21 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Il-monitoraġġ tas-suq hija għodda qawwija biex jiġu identifikati abbużi mis-suq ta’ l-
enerġija. Huwa importanti li jkun żgurat li l-monitoraġġ tas-swieq nazzjonali jsir mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali skond kriterji u metodoloġiji armonizzati. Ħafna drabi 
madanakollu, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali ma għandhomx ir-riżorsi meħtieġa biex 
jimmoniterjaw is-suq fuq bażi permanenti u f'ħin reali, u għalhekk jiddependu fuq analiżi li 
ssir kull xahar u anke kull sena. L-Aġenzija għandu jkollha għad-dispożizzjoni tagħha ir-
riżorsi neċessarji kollha biex twettaq dan il-kompitu kruċjali.

Emenda 347
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11 f (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22 - a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11e) Wara l-Artikolu 22, jiżdied dan il-
paragrafu:

"Artikolu 22 -a

Metering
1. Il-konsumaturi aħħarija għandu jkollhom 
id-dritt li jixtru jew jikru mingħand 
kwalunkwe intrapriża li tforni jew 
tiddistribwixxi meters tad-dawl fi żmien 
sitt snin mid-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 
.../.../EC li temenda d-Direttiva 
2003/54/KE dwar ir-regoli komuni għas-
suq intern ta’ l-elettriku.
2. Fi żmien sitt snin mid-dħul fis-seħħ 
tad-Direttiva .../.../KE [ li temenda d-
Direttiva 2003/54/KE dwar regoli komuni 
għas-suq intern ta' l-elettriku], il-
konsumaturi kollha ta’ l-elettriku 
għandhom ikunu attrezzati  b’meters 
elettroniċi bi-direzzjonali.
3. L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu lill-
fornitur li hu l-aħħar għażla biex 
jipprovdi meters elettroniċi bidirezzjonali 
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għall-konsumaturi tagħhom.
4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-istandards minimi li jistabbilixxu d-
disinn tekniku u l-ħtiġijiet operazzjonali 
għall-meters jiġu żviluppati u ppubblikati 
skond id-Direttiva 2004/22/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 
ta’ Marzu 2004 dwar strumenti ta’ kejl1. 
Dawn ir-regoli tekniċi għandhom 
jiżguraw l-interoperabiltà tas-sistemi u 
għandhom ikunu oġġettivi u mhux 
diskriminatorji. Huma għandhom jiġu 
nnotifikati lill-Kummissjoni skond l-
Artikolu 8 tad-Direttiva 98/34/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 
ta’ Ġunju 1998 li tistipula proċedura 
għad-dispożizzjoni ta’ informazzjoni fil-
qasam ta’ standards u regolamenti tekniċi 
u ta’ regoli dwar Servizzi tas-Soċjetà ta’ l-
Informatika2.”
1       ĠU L 135, 30.4.2004, p. 1.
2       ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37.

Or. en

Artikolu 22a (ġdid) (Direttiva 2003/54/KE)

Ġustifikazzjoni

Meters elettroniċi bidirezzjonali (smart meters) huma s-sisien tas-sistema moderna ta’ l-
enerġija.  Huma jippermettu interazzjoni attiva bejn il-konsumatur u l-fornitur, u għalhekk 
b’mod ġenerali jtejbu l-effiċjenza. Huma jipprovdu informazzjoni iktar preċiża għall-
konsumaturi, l-fornituri u l-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni, iżidu l-kuxjenza tal-
konsumaturi dwar l-użu ta’ l-enerġija u jippermettu fornituri biex jiksbu kuntratti u offerti u 
jipprovdu dejta imprezzabbli dwar l-ippjanar u l-operat tan-netwerks ta’ distribuzzjoni.

Emenda 348
Jan Březina

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
awtorità regolatorja nazzjonali waħda.

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
awtorità regolatorja nazzjonali waħda.

2. L-Istati Membri għandhom jiggarantixxu 
l-indipendenza ta’ l-awtorità regolatorja u 
jiżguraw li teżerċita l-poteri tagħha b’mod 
imparzjali u trasparenti. Għal dan il-għan, 
Stat Membru għandu jiżgura li, meta 
twettaq il-kompiti regolatorji kkonferiti 
fuqha permezz ta’ din id-Direttiva, l-
awtorità regolatorja tkun legalment distinta 
u funzjonalment indipendenti minn kull 
entità oħra pubblika jew privata, u li l-
persunal tagħha u l-persuni responsabbli 
għall-ġestjoni tagħha jaġixxu 
indipendentement minn kull interess tas-
suq u ma jippruvawx ifittxu jew jieħdu 
struzzjonijiet minn kwalunkwe gvern jew 
entità pubblika jew privata.

2. L-Istati Membri għandhom jiggarantixxu 
l-indipendenza ta’ l-awtorità regolatorja u 
jiżguraw li teżerċita l-poteri tagħha b’mod 
imparzjali u trasparenti. Għal dan il-għan, 
Stat Membru għandu jiżgura li, meta 
twettaq il-kompiti regolatorji kkonferiti 
fuqha permezz ta’ din id-Direttiva u 
permezz ta’ leġiżlazzjoni relatata, l-
awtorità regolatorja 

(a) legalment distinta u funzjonalment 
indipendenti minn kwalunkwe entità 
pubblika jew privata oħra,

(b) li l-persunal tagħha u l-persuni 
responsabbli għall-ġestjoni tagħha jaġixxu 
indipendentement minn kull interess tas-
suq u

(c) li l-istaff u l-persuni responsabbli 
għall-immaniġġjar tagħha, mingħajr 
ħsara għall-koperazzjoni mill-qrib, kif 
xieraq ma’ awtoritajiet nazzjonali 
relevanti oħra, ma jippruvawx ifittxu jew 
jieħdu struzzjonijiet diretti minn 
kwalunkwe gvern jew entità pubblika jew 
privata meta jwettqu l-kompiti regolatorji.

3. Sabiex titħares l-indipendenza ta’ l-
awtorità regolatorja, l-Istati Membri 
għandhom b’mod partikolari jiżguraw li:

3. Sabiex titħares l-indipendenza ta’ l-
awtorità regolatorja, l-Istati Membri 
għandhom b’mod partikolari jiżguraw li:

(a) l-awtorità regolatorja għandha 
personalità ġuridika, awtonomija 
baġitarja, u riżorsi umani u finanzjarji 
biżżejjed biex twettaq id-dmirijiet tagħha; 

(a) l-awtorità regolatorja tista’ tieħu 
deċiżjonijiet awtonomi, indipendentement 
minn kwalunkwe entità politika oħra, u
għandha l-awtonomija fl-implimentazzjoni 
tal-baġit u riżorsi umani u finanzjarji 
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biżżejjed biex twettaq id-dmirijiet tagħha;
(b) il-bord tat-tmexxija tagħha jinħatar għal 
perjodu fiss mhux rinovabbli ta’ talanqas 
ħames snin, u jista' jitneħħa mill-kariga 
matul il-mandat tiegħu biss jekk ma jibqax 
jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan 
l-Artikolu jew minħabba li jkun ħati ta’ 
mġiba ħażina.

(b) l-ogħla bord tat-tmexxija tagħha 
jinħatar għal perjodu fiss mhux rinovabbli 
ta’ talanqas ħames snin, u jista' jitneħħa 
mill-kariga matul il-mandat tiegħu biss 
jekk ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet 
stabbiliti f’dan l-Artikolu jew minħabba li 
jkun ħati ta’ mġiba ħażina skond il-liġi 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 349
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
awtorità regolatorja nazzjonali waħda.

1. Kull Stat Membru għandu, għal 
skopijiet ta’ rappreżentazzjoni u kuntatt 
fuq livell tal-Komunità, jaħtar awtorità 
regolatorja nazzjonali waħda. 

2. L-Istati Membri għandhom jiggarantixxu 
l-indipendenza ta’ l-awtorità regolatorja u 
jiżguraw li teżerċita l-poteri tagħha b’mod 
imparzjali u trasparenti. Għal dan il-għan, 
Stat Membru għandu jiżgura li, meta 
twettaq il-kompiti regolatorji kkonferiti 
fuqha permezz ta’ din id-Direttiva, l-
awtorità regolatorja tkun legalment distinta 
u funzjonalment indipendenti minn kull 
entità oħra pubblika jew privata, u li l-
persunal tagħha u l-persuni responsabbli 
għall-ġestjoni tagħha jaġixxu 
indipendentement minn kull interess tas-
suq u ma jippruvawx ifittxu jew jieħdu 
struzzjonijiet minn kwalunkwe gvern jew 
entità pubblika jew privata.

2. L-Istati Membri għandhom jiggarantixxu 
l-indipendenza ta’ l-awtorità regolatorja u 
jiżguraw li teżerċita l-poteri tagħha b’mod 
imparzjali u trasparenti. Għal dan il-għan, 
Stat Membru għandu jiżgura li, meta 
twettaq il-kompiti regolatorji kkonferiti 
fuqha permezz ta’ din id-Direttiva u 
permezz ta’ leġiżlazzjoni relatata, l-
awtorità regolatorja

(a) legalment distinta u funzjonalment 
indipendenti minn kwalunkwe entità 
pubblika jew privata oħra, 
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(b) li l-persunal tagħha u l-persuni 
responsabbli għall-ġestjoni tagħha jaġixxu 
indipendentement minn kull interess tas-
suq u 

(c) li l-istaff u l-persuni responsabbli 
għall-immaniġġjar tagħha, mingħajr 
ħsara għall-koperazzjoni mill-qrib, kif 
xieraq ma’ awtoritajiet nazzjonali 
relevanti oħra, ma jippruvawx ifittxu jew 
jieħdu struzzjonijiet diretti minn 
kwalunkwe gvern jew entità pubblika jew 
privata meta jwettqu l-kompiti regolatorji. 

3. Sabiex titħares l-indipendenza ta’ l-
awtorità regolatorja, l-Istati Membri 
għandhom b’mod partikolari jiżguraw li:

3. Sabiex titħares l-indipendenza ta’ l-
awtorità regolatorja, l-Istati Membri 
għandhom b’mod partikolari jiżguraw li:

(a) l-awtorità regolatorja għandha 
personalità ġuridika, awtonomija 
baġitarja, u riżorsi umani u finanzjarji 
biżżejjed biex twettaq id-dmirijiet tagħha;

(a) l-awtorità regolatorja tista’ tieħu 
deċiżjonijiet awtonomi, indipendentement 
minn kwalunkwe entità politika oħra, u
għandha l-awtonomija fl-implimentazzjoni 
tal-baġit u riżorsi umani u finanzjarji 
biżżejjed biex twettaq id-dmirijiet tagħha;

(b) il-bord tat-tmexxija tagħha jinħatar għal 
perjodu fiss mhux rinovabbli ta’ talanqas 
ħames snin, u jista' jitneħħa mill-kariga 
matul il-mandat tiegħu biss jekk ma jibqax 
jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan 
l-Artikolu jew minħabba li jkun ħati ta’ 
mġiba ħażina.

(b) l-ogħla bord tat-tmexxija tagħha 
jinħatar għal perjodu fiss mhux rinovabbli 
ta’ talanqas ħames snin, u jista' jitneħħa 
mill-kariga matul il-mandat tiegħu biss 
jekk ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet 
stabbiliti f’dan l-Artikolu jew minħabba li 
jkun ħati ta’ mġiba ħażina skond il-liġi 
nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fi premessa se jkun jidher li l-obbligu li tinħatar awtorità regolatorja nazzjonali mhux 
kompatibbli ma’ l-eżistenza ta’ diversi regolaturi f’xi Stati Membri fuq livell 
federali/reġjonali. Hemm bżonn ta’ iktar riflessjoni u diskussjoni, b’mod partikolari biex tkun 
żgurata konsistenza ma’ l-Art. 22c; input of MSs/Cion mistenni li jidher fil-mistoqsija dwar 
diversi regolaturi. 

Huwa miftiehem li l-approvazzjoni tal-baġit tar-regolatur mil-leġiżlatur mhux ta’ xkiel għll-
awtonomija tal-baġit.
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Emenda 350
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22a – paragrafu 3 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-awtorità regolatorja għandha 
personalità ġuridika, awtonomija baġitarja, 
u riżorsi umani u finanzjarji biżżejjed biex 
twettaq id-dmirijiet tagħha; 

(a) l-awtorità regolatorja għandha 
personalità ġuridika, awtonomija 
finanzjarja, u riżorsi umani u finanzjarji 
biżżejjed biex twettaq id-dmirijiet tagħha; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tkun indipendenti mill-kumpaniji u mill-gvernijiet 
speċjalment meta l-Istat ikun il-proprjetarju tal-kumpanija tal-produzzjoni. Barra minn hekk, 
l-awtonomija funzjoanlital-RNA tista’ tkun limitata mill-inklużjoni tal-baġit tagħha ma’ l-
Istat. Minn dakinhar, RNA għandu jkollha mezzi li ma jiddependux mill-baġit ta’ l-Istati. 
Għalhekk huwa meħtieġ li “l-awtonomija baġitarja”tiġi sostitwita (mhux ċara rigward id-
dipendenza b’relazzjoni mal-baġit ta’ l-Istat) b'"awtonomija finanzjarja".

Emenda 351
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22a – paragrafu 3 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-bord tat-tmexxija tagħha jinħatar għal 
perjodu fiss mhux rinovabbli ta’ talanqas 
ħames snin, u jista' jitneħħa mill-kariga 
matul il-mandat tiegħu biss jekk ma jibqax 
jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan 
l-Artikolu jew minħabba li jkun ħati ta’ 
mġiba ħażina.

(b) il-bord tat-tmexxija tagħha jinħatar għal 
perjodu ta’ talanqas ħames snin, li 
jiġġedded darba biss, sa għaxar snin u ma 
jerġax jiġġedded u jista' jitneħħa mill-
kariga matul il-mandat tiegħu biss jekk ma 
jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti 
f’dan l-Artikolu jew minħabba li jkun ħati 
ta’ mġiba ħażina.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Perjodu ta’ żmien ta’ 5 snin fil-kariga tar-regolatur nazzjonali għandu jiġġedded darba, 
minħabba l-karatteristika ta’ perjodu ta’ żmien fit-tul u l-ħtieġa ta’ stabilità fis-suq ta’ l-
enerġija; ħatriet fuq perjodu ta’ żmien itwal ma għandhomx ikunu jiġġeddu.

Emenda 352
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22a – paragrafu 3 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-bord tat-tmexxija tagħha jinħatar għal 
perjodu fiss mhux rinovabbli ta’ talanqas
ħames snin, u jista' jitneħħa mill-kariga 
matul il-mandat tiegħu biss jekk ma jibqax 
jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan 
l-Artikolu jew minħabba li jkun ħati ta’ 
mġiba ħażina.

(b) il-bord tat-tmexxija tagħha jinħatar għal 
perjodu fiss ta’ ħames snin, li jista’ 
jiġġedded darba, jew għal perjodu fiss ta’ 
għaxar snin li ma jerġaxjiġġedded u jista' 
jitneħħa mill-kariga matul il-mandat tiegħu 
biss jekk ma jibqax jissodisfa l-
kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu 
jew minħabba li jkun ħati ta’ mġiba ħażina.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk ir-regolatur nazzjonali jingħata terminu ta’ 5 snin, għandu jkun possibbli li dan jiġi estiż 
b’massimu ta’ ħames snin oħra, minħabba li s-suq ta’ l-enerġija ġeneralment jirrikjedi 
deċiżjonijiet għal tul ta’ żmien twil u ċertu stabilità. Perjodi itwal ma għandhomx jerġgħu 
jiġġeddu.

Emenda 353
Anni Podimata

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22a – paragrafu 3 – punt (b)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-bord tat-tmexxija tagħha jinħatar għal 
perjodu fiss mhux rinovabbli ta’ talanqas 
ħames snin, u jista' jitneħħa mill-kariga 
matul il-mandat tiegħu biss jekk ma jibqax 
jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan 
l-Artikolu jew minħabba li jkun ħati ta’ 
mġiba ħażina.

(b) il-bord tat-tmexxija tagħha jinħatar għal 
perjodu ta’ talanqas ħames snin, li 
jiġġedded darba biss u jista' jitneħħa mill-
kariga matul il-mandat tiegħu biss jekk ma 
jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti 
f’dan l-Artikolu jew minħabba li jkun ħati 
ta’ mġiba ħażina.

Or. en

Emenda 354
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22a – paragrafu 3 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-bord tat-tmexxija tagħha jinħatar għal 
perjodu fiss mhux rinovabbli ta’ talanqas 
ħames snin, u jista' jitneħħa mill-kariga 
matul il-mandat tiegħu biss jekk ma jibqax 
jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan 
l-Artikolu jew minħabba li jkun ħati ta’ 
mġiba ħażina.

(b) il-bord tat-tmexxija tagħha jinħatar għal 
perjodu ta’ talanqas ħames snin, li 
jiġġedded darba biss, sa għaxar snin u ma 
jerġax jiġġedded u jista' jitneħħa mill-
kariga matul il-mandat tiegħu biss jekk ma 
jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti 
f’dan l-Artikolu jew minħabba li jkun ħati 
ta’ mġiba ħażina.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Perjodu ta’ żmien ta’ 5 snin għall-kariga ta’ regolatur nazzjonali għandu jiġġedded darba, 
minħabba l-karatteristika ta’ perjodu ta’ żmien fit-tul u l-ħtieġa ta’ stabilità tas-suq ta’ l-
enerġija; ħatriet fuq perjodu ta’ żmien itwal ma għandhomx ikunu jiġġeddu.
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Emenda 355
Šarūnas Birutis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22a – paragrafu 3 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-bord tat-tmexxija tagħha jinħatar għal 
perjodu fiss mhux rinovabbli ta’ talanqas 
ħames snin, u jista' jitneħħa mill-kariga 
matul il-mandat tiegħu biss jekk ma jibqax 
jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan 
l-Artikolu jew minħabba li jkun ħati ta’ 
mġiba ħażina."

(b) il-bord tat-tmexxija tagħha jinħatar għal 
perjodu fiss ta’ talanqas ħames snin, li 
jiġġedded darba; jekk il-maniġment 
jikkonsisti f’diversi persuni, dawn jistgħu 
jinħatru f’ żminijiet differenti, jekk dan 
ikun xieraq; il-maniġment jista' jitneħħa 
mill-kariga matul il-mandat tiegħu biss 
jekk ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet 
stabbiliti f’dan l-Artikolu jew minħabba li 
jkun ħati ta’ mġiba ħażina.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm kontinwazzjoni tax-xogħol ta’ l-awtorità regolatorja. Jekk ikun hemm 
Bord (Kummissjoni) li tikkonsisti f’diversi persuni, dawn għandhom jinħatru fi żmien 
differenti biex tkun żgurata l-kontinwità tax-xogħol. Il-possibilita’ ta’ ħatra mill-ġdid, 
tippermetti li l-aħjar regolaturi jinżammu fil-kariga għal perjodu ta’ żmien itwal (speċjalment 
importanti għal pajjiżi żgħar).

Emenda 356
Šarūnas Birutis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22a – paragrafu 3 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-bord tat-tmexxija tagħha jinħatar għal 
perjodu fiss mhux rinovabbli ta’ talanqas 
ħames snin, u jista' jitneħħa mill-kariga 
matul il-mandat tiegħu biss jekk ma jibqax 
jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan 
l-Artikolu jew minħabba li jkun ħati ta’ 

(b) il-bord tat-tmexxija tagħha jinħatar għal 
perjodu fiss, madankollu, tali perjodu 
għandu, f'kull każ, ikun itwal mill-
perjodu ta' ħatra tal-membri tal-
parlament nazzjonali rilevanti; il-bord tat-
tmexxija jista' jitneħħa mill-kariga matul il-
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mġiba ħażina." mandat tiegħu biss jekk ma jibqax 
jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan 
l-Artikolu jew minħabba li jkun ħati ta’ 
mġiba ħażina.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm inqas influwenza politika fuq ix-xogħol ta’ l-awtorità regolatorja. Il-
perjodu tat-tiġdid tal-bord regolatorju (il-bord tat-tmexxija ta' l-awtorità) għandu jkun 
differenti minn dak ta' l-elezzjonijiet ġenerali.

Emenda 357
Šarūnas Birutis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22a – paragrafu 3 – punt (b a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(ba) il-ħtiġijiet baġitarji ta' l-awtorità 
regolatorja huma koperti mit-taxxa diretta 
li għandha titħallas mill-operaturi 
regolati."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-indipendenza vera ta' l-awtorità regolatorja hija żgurata billi din tingħata sors indipendenti 
ta' dħul baġitarju minflok allokazzjoni mill-fondi tal-baġit ta' l-istat. Dan huwa kkonfermat 
mill-aħjar eżempji li joħorġu minn pajjiżi differenti.

Emenda 358
Jan Březina

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22b 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għanijiet ta’ politika ta’ l-awtorità 
regolatorja

L-għanijiet ġenerali ta’ l-awtorità 
regolatorja

Fit-twettiq tal-kompiti regolatorji 
speċifikati f'din id-Direttiva, l-awtorità 
regolatorja għandha tieħu l-miżuri kollha 
raġonevoli għall-ksib ta’ dawn l-għanijiet:

Fit-twettiq tal-kompiti regolatorji 
speċifikati f'din id-Direttiva, l-awtorità 
regolatorja għandha, fi ħdan il-qafas tad-
dmirijiet u s-setgħat tagħha kif stipulati 
fl-Artikolu 22c u f'konsultazzjoni mill-
qrib ma' awtoritajiet nazzjonali rilevanti 
oħra, kif ikun xieraq, u bla ħsara għall-
kompetenzi tagħhom, tieħu l-miżuri kollha 
raġonevoli sabiex tfittex li tilħaq dawn l-
għanijiet:

(a) il-promozzjoni, f’kooperazzjoni mill-
qrib ma’ l-Aġenzija, l-awtoritajiet 
regolatorji ta’ Stati Membri oħrajn u l-
Kummissjoni, ta’ suq intern ta' l-elettriku li 
jkun kompetittiv, sikur u ambjentalment 
sostenibbli fi ħdan il-Komunità, u ftuħ 
effettiv fis-suq għall-konsumaturi u l-
fornituri kollha tal-Komunità;

(a) il-promozzjoni, f’kooperazzjoni mill-
qrib ma’ l-Aġenzija, l-awtoritajiet 
regolatorji ta’ Stati Membri oħrajn u l-
Kummissjoni, ta’ suq intern ta' l-elettriku li 
jkun kompetittiv, sikur u ambjentalment 
sostenibbli fi ħdan il-Komunità, u ftuħ 
effettiv fis-suq għall-konsumaturi u l-
fornituri kollha tal-Komunità;

(b) l-iżvilupp ta’ swieq reġjonali 
kompetittivi u li jiffunzjonaw tajjeb fi ħdan 
l-Unjoni Ewropea sabiex jinkiseb l-għan 
imsemmi fil-punt (a); 

(b) l-iżvilupp ta’ swieq reġjonali 
kompetittivi u li jiffunzjonaw tajjeb fi ħdan 
l-Unjoni Ewropea sabiex jinkiseb l-għan 
imsemmi fil-punt (a); 

(c) it-tneħħija ta’ restrizzjonijiet fuq il-
kummerċ fl-elettriku bejn l-Istati Membri, 
inkluż l-iżvilupp ta’ kapaċitajiet xierqa ta’ 
trażmissjoni transkonfinali li jilqgħu d-
domanda, itejbu l-integrazzjoni ta’ swieq 
nazzjonali u jiffaċilitaw il-fluss bla xkiel
ta' l-elettriku madwar l-Unjoni Ewropea;

(c) it-tneħħija ta’ restrizzjonijiet fuq il-
kummerċ fl-elettriku bejn l-Istati Membri, 
inkluż l-iżvilupp ta’ kapaċitajiet xierqa ta’ 
trażmissjoni transkonfinali li jilqgħu d-
domanda u jtejbu l-integrazzjoni ta’ swieq 
nazzjonali li jistgħu jiffaċilitaw il-fluss ta' 
l-elettriku madwar l-Unjoni Ewropea;

(d) li jiġi żgurat l-iżvilupp ta’ sistemi 
sikuri, effiċjenti u ta’ min joqgħod fuqhom, 
li jippromwovu l-effiċjenza fl-enerġija, l-
adegwatezza tas-sistema li tilqa’ d-
domanda u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji 
rinovabbli u b'użu baxx ta' karbonju, fit-
tul kif ukoll fiż-żmien fil-qosor;

(d) il-promozzjoni ta' l-iżvilupp ta’ sistemi 
sikuri, effiċjenti u ta’ min joqgħod fuqhom 
mhux diskriminatorji kif ukoll l-
adegwatezza tas-sistema;

(da) il-faċilitazzjoni ta' l-aċċess għal 
kapaċità ta' ġenerazzjoni ġdida għall-grid, 
b'mod partikolari it-tneħħija ta' ostakoli li 
jimpedixxu d-dħul ta' kompetituri ġodda 
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fis-suq;
(e) li jiġi żgurat li l-operaturi tan-netwerk 
jingħataw inċentivi xierqa, kemm fit-tul kif 
ukoll fiż-żmien fil-qosor, sabiex iżidu l-
effiċjenzi fil-prestazzjoni tan-netwerk u 
jġibu 'l quddiem l-integrazzjoni tas-suq;

(e) li jiġi żgurat li l-operaturi tan-netwerk 
jingħataw inċentivi xierqa, kemm fit-tul kif 
ukoll fiż-żmien fil-qosor, sabiex iżidu l-
effiċjenzi fil-prestazzjoni tan-netwerk u 
jġibu 'l quddiem l-integrazzjoni tas-suq;

(f) li jiġi żgurat il-funzjonament effiċjenti 
tas-suq nazzjonali tagħhom, u li tiġi
promossa kompetizzjoni effettiva 
f’kooperazzjoni ma’ l-awtoritajiet dwar il-
kompetizzjoni.

(f) li jiġi żgurat il-funzjonament effiċjenti 
tas-suq nazzjonali tagħhom, u waqt li tkun
promossa kompetizzjoni effettiva;

(fa) li jagħti kontribut lil standards għolja 
ta' servizz universali u pubbliku għall-
elettriku u għall-ħarsien ta' konsumaturi 
vulnerabbli, u li jgħin biex jiżgura li l-
miżuri tal-ħarsien tal-konsumatur 
stipulati fl-Anness A jkunu effettivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'ħafna minn dawn l-ambiti, ir-regolatur nazzjonali m'għandux setgħa, jew għandu biss 
setgħa limitata. Għalhekk għandu jingħad b'mid ċar li r-regolatur nazzjonali jaġixxi "sabiex 
ifittex li jilħaq" dawn l-objettivi "ġenerali" sabiex ikun ċar li dan mhux il-korp li għandu r-
responsabilità ewlenija li jilħaqhom. 

Konsegwentement, għal uħud mill-attivitajiet se jkun hemm tibdil fit-test minn "jiżgura" għal 
sempliċement "jikkontribwixxi".

Emenda 359
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-twettiq tal-kompiti regolatorji 
speċifikati f'din id-Direttiva, l-awtorità 
regolatorja għandha tieħu l-miżuri kollha 
raġonevoli għall-ksib ta’ dawn l-għanijiet:

Sabiex tiżgura l-kompetizzjoni effettiva u 
mingħajr tagħwiġ fil-provvista ta' l-
enerġija u sabiex tiżgura li n-netwerks tal-
provvista ta' l-enerġija joperaw b'mod li 
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hu maħsub li jaħdem għal tul ta' żmien 
b'mod effettiv u affidabbli, in-netwerks ta' 
l-elettriku għandhom ikunu regolati. 
Sakemm awtoritajiet nazzjonali oħra, 
b'mod partikulari awtoritajiet tal-
kompetizzjoni, m'għandhomx is-setgħa li 
jwettqu l-ħidmiet indikati f'din id-
direttiva, l-awtorità regolatorja għandha 
tieħu l-miżuri kollha raġonevoli għall-ksib 
ta’ dawn l-għanijiet:

(a) il-promozzjoni, f’kooperazzjoni mill-
qrib ma’ l-Aġenzija, l-awtoritajiet 
regolatorji ta’ Stati Membri oħrajn u l-
Kummissjoni, ta’ suq intern ta' l-elettriku 
li jkun kompetittiv, sikur u ambjentalment 
sostenibbli fi ħdan il-Komunità, u ftuħ 
effettiv fis-suq għall-konsumaturi u l-
fornituri kollha tal-Komunità;
(b) l-iżvilupp ta’ swieq reġjonali 
kompetittivi u li jiffunzjonaw tajjeb fi ħdan 
l-Unjoni Ewropea sabiex jinkiseb l-għan 
imsemmi fil-punt (a);

(a) l-iżvilupp ta’ swieq reġjonali 
kompetittivi u li jiffunzjonaw tajjeb fi ħdan 
l-Unjoni Ewropea bl-għan li s-suq jinfetaħ 
effettivament għall-konsumaturi u l-
fornituri kollha permezz ta' aċċess 
transkonfinali xieraq għan-netwerk u 
għal strutturi għall-użu tan-netwerk;

(c) it-tneħħija ta’ restrizzjonijiet fuq il-
kummerċ fl-elettriku bejn l-Istati Membri, 
inkluż l-iżvilupp ta’ kapaċitajiet xierqa ta’ 
trażmissjoni transkonfinali li jilqgħu d-
domanda, itejbu l-integrazzjoni ta’ swieq 
nazzjonali u jiffaċilitaw il-fluss bla xkiel 
ta' l-elettriku madwar l-Unjoni Ewropea;

(b) l-iżvilupp ta’ kapaċitajiet xierqa ta’ 
trażmissjoni transkonfinali li jilqgħu d-
domanda, itejbu l-integrazzjoni ta’ swieq 
nazzjonali sabiex ineħħu r-restrizzjonijiet 
fuq il-kummerċ ta' l-elettriku bejn l-Istati 
Membri u jiżguraw livell ta' kapaċità ta' 
interkonnessjoni ġewwa r-reġjun u, fejn 
ikun xieraq, f'reġjuni ġirien, li jkun 
adegwat biex jiffaċilita l-iżvilupp ta' 
kompetizzjoni effettiva;

(d) li jiġi żgurat l-iżvilupp ta’ sistemi 
sikuri, effiċjenti u ta’ min joqgħod 
fuqhom, li jippromwovu l-effiċjenza fl-
enerġija, l-adegwatezza tas-sistema li 
tilqa’ d-domanda u l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji rinovabbli u b'użu baxx ta' 
karbonju, fit-tul kif ukoll fiż-żmien fil-
qosor; 
(e) li jiġi żgurat li l-operaturi tan-netwerk 
jingħataw inċentivi xierqa, kemm fit-tul kif 
ukoll fiż-żmien fil-qosor, sabiex iżidu l-

(c) li jiġi żgurat li l-operaturi tan-netwerk 
jingħataw inċentivi xierqa, kemm fit-tul kif 
ukoll fiż-żmien fil-qosor, sabiex iżidu l-
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effiċjenzi fil-prestazzjoni tan-netwerk u 
jġibu 'l quddiem l-integrazzjoni tas-suq;

effiċjenzi fil-prestazzjoni tan-netwerk u 
jġibu 'l quddiem l-integrazzjoni tas-suq;

(f) li jiġi żgurat il-funzjonament effiċjenti 
tas-suq nazzjonali tagħhom, u li tiġi 
promossa kompetizzjoni effettiva 
f’kooperazzjoni ma’ l-awtoritajiet dwar il-
kompetizzjoni.

(d) li jiġi żgurat l-involviment bikri ta' l-
utenti tan-netwerk.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F’ħafna Stati Membri l-awtoritajiet ta’ kompetizzjoni għandhom is-setgħa li jintervjenu 
f’oqsma ta’ kompetizzjoni. Min-naħa l-oħra, Stati Membri oħra, assenjaw dawn ir-
responsabilitajiet lill-awtoritajiet regolatorji. Il-formulazzjoni tal-lista ta' ħdimiet trid tkun 
adegwata għaż-żewġ tipi ta' organizzazzjoni sabiex tevita kunflitti nazzjonali posittivi jew 
negattivi fi kwistjonijiet ta' kompetenza. Il-ħidma biex ikun żgurat li s-suq jopera b'mod 
effiċjenti u li l-kompetizzjoni tkun effettiva għandha titqiegħed fil-bidu tal-lista.

Emenda 360
Werner Langen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-twettiq tal-kompiti regolatorji 
speċifikati f'din id-Direttiva, l-awtorità 
regolatorja għandha tieħu l-miżuri kollha 
raġonevoli għall-ksib ta’ dawn l-għanijiet:

Ir-regolazzjoni tan-netwerks ta' elettriku 
għandha ssir bl-għanijiet li tiżgura l-
kompetizzjoni effettiva u mingħajr 
tagħwiġ fil-provvista ta' l-elettriku u 
sabiex tiżgura li n-netwerks tal-provvista 
ta' l-enerġija joperaw b'mod li hu maħsub 
li jaħdem għal tul ta' żmien b'mod effettiv 
u affidabbli. Sakemm awtoritajiet 
nazzjonali oħra, b'mod partikulari 
awtoritajiet tal-kompetizzjoni, 
m'għandhomx is-setgħa li jwettqu l-
ħidmiet indikati f'din id-direttiva, l-
awtorità regolatorja għandha tieħu l-miżuri 
kollha raġonevoli għall-ksib ta’ dawn l-
għanijiet:

(a) il-promozzjoni, f’kooperazzjoni mill-
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qrib ma’ l-Aġenzija, l-awtoritajiet 
regolatorji ta’ Stati Membri oħrajn u l-
Kummissjoni, ta’ suq intern ta' l-elettriku 
li jkun kompetittiv, sikur u ambjentalment 
sostenibbli fi ħdan il-Komunità, u ftuħ 
effettiv fis-suq għall-konsumaturi u l-
fornituri kollha tal-Komunità;
(b) l-iżvilupp ta’ swieq reġjonali 
kompetittivi u li jiffunzjonaw tajjeb fi ħdan 
l-Unjoni Ewropea sabiex jinkiseb l-għan 
imsemmi fil-punt (a);

(a) l-iżvilupp ta’ swieq reġjonali 
kompetittivi u li jiffunzjonaw tajjeb fi ħdan 
l-Unjoni Ewropea bl-għan li s-suq jinfetaħ 
effettivament għall-konsumaturi u l-
fornituri kollha permezz ta' aċċess 
transkonfinali xieraq għan-netwerk u 
għal strutturi għall-użu tan-netwerk;

(c) it-tneħħija ta’ restrizzjonijiet fuq il-
kummerċ fl-elettriku bejn l-Istati Membri, 
inkluż l-iżvilupp ta’ kapaċitajiet xierqa ta’ 
trażmissjoni transkonfinali li jilqgħu d-
domanda, itejbu l-integrazzjoni ta’ swieq 
nazzjonali u jiffaċilitaw il-fluss bla xkiel 
ta' l-elettriku madwar l-Unjoni Ewropea;

(b) l-iżvilupp ta’ kapaċitajiet xierqa ta’ 
trażmissjoni transkonfinali li jilqgħu d-
domanda, itejbu l-integrazzjoni ta’ swieq 
nazzjonali sabiex ineħħu r-restrizzjonijiet 
fuq il-kummerċ ta' l-elettriku bejn l-Istati 
Membri u jiżguraw livell ta' kapaċità ta' 
interkonnessjoni ġewwa r-reġjun u, fejn 
ikun xieraq, f'reġjuni ġirien, li jkun 
adegwat biex jiffaċilita l-iżvilupp ta' 
kompetizzjoni effettiva;

(d) li jiġi żgurat l-iżvilupp ta’ sistemi 
sikuri, effiċjenti u ta’ min joqgħod 
fuqhom, li jippromwovu l-effiċjenza fl-
enerġija, l-adegwatezza tas-sistema li 
tilqa’ d-domanda u l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji rinovabbli u b'użu baxx ta' 
karbonju, fit-tul kif ukoll fiż-żmien fil-
qosor; 
(e) li jiġi żgurat li l-operaturi tan-netwerk 
jingħataw inċentivi xierqa, kemm fit-tul kif 
ukoll fiż-żmien fil-qosor, sabiex iżidu l-
effiċjenzi fil-prestazzjoni tan-netwerk u 
jġibu 'l quddiem l-integrazzjoni tas-suq;

(c) li jiġi żgurat li l-operaturi tan-netwerk 
jingħataw inċentivi xierqa, kemm fit-tul kif 
ukoll fiż-żmien fil-qosor, sabiex iżidu l-
effiċjenzi fil-prestazzjoni tan-netwerk u 
jġibu 'l quddiem l-integrazzjoni tas-suq;

(f) li jiġi żgurat il-funzjonament effiċjenti 
tas-suq nazzjonali tagħhom, u li tiġi 
promossa kompetizzjoni effettiva 
f’kooperazzjoni ma’ l-awtoritajiet dwar il-
kompetizzjoni.

(d) li jiġi żgurat l-involviment bikri ta' l-
utenti tan-netwerk.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

F’ħafna Stati Membri l-awtoritajiet ta’ kompetizzjoni għandhom is-setgħa li jintervjenu 
f’oqsma ta’ kompetizzjoni. Min-naħa l-oħra, Stati Membri oħra, assenjaw dawn ir-
responsabilitajiet lill-awtoritajiet regolatorji. Il-formulazzjoni tal-lista ta' ħdimiet trid tkun 
adegwata għaż-żewġ tipi ta' organizzazzjoni sabiex tevita kunflitti nazzjonali posittivi jew 
negattivi fi kwistjonijiet ta' kompetenza. Il-ħidma biex ikun żgurat li s-suq jopera b'mod 
effiċjenti u li l-kompetizzjoni tkun effettiva għandha titqiegħed fil-bidu tal-lista.

Emenda 361
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-twettiq tal-kompiti regolatorji 
speċifikati f'din id-Direttiva, l-awtorità 
regolatorja għandha tieħu l-miżuri kollha 
raġonevoli għall-ksib ta’ dawn l-għanijiet:

Fit-twettiq tal-kompiti regolatorji 
speċifikati f'din id-Direttiva, l-awtorità 
regolatorja għandha, fi ħdan il-qafas tad-
dmirijiet u s-setgħat tagħha kif stipulati 
fl-Artikolu 22c u f'konsultazzjoni mill-
qrib ma' awtoritajiet nazzjonali rilevanti 
oħra, kif ikun xieraq, u bla ħsara għall-
kompetenzi tagħhom, tieħu l-miżuri kollha 
raġonevoli għall-ksib ta' dawn l-għanijiet:

(a) il-promozzjoni, f’kooperazzjoni mill-
qrib ma’ l-Aġenzija, l-awtoritajiet 
regolatorji ta’ Stati Membri oħrajn u l-
Kummissjoni, ta’ suq intern ta' l-elettriku li 
jkun kompetittiv, sikur u ambjentalment
sostenibbli fi ħdan il-Komunità, u ftuħ 
effettiv fis-suq għall-konsumaturi u l-
fornituri kollha tal-Komunità;

(a) il-promozzjoni, f’kooperazzjoni mill-
qrib ma’ l-Aġenzija, l-awtoritajiet 
regolatorji ta’ Stati Membri oħrajn u l-
Kummissjoni, ta’ suq intern ta' l-elettriku li 
jkun kompetittiv, sikur u ambjentalment 
sostenibbli fi ħdan il-Komunità, u ftuħ 
effettiv fis-suq għall-konsumaturi u l-
fornituri kollha tal-Komunità;

(b) l-iżvilupp ta’ swieq reġjonali 
kompetittivi u li jiffunzjonaw tajjeb fi ħdan 
l-Unjoni Ewropea sabiex jinkiseb l-għan 
imsemmi fil-punt (a);

l-iżvilupp ta’ swieq reġjonali kompetittivi u 
li jiffunzjonaw tajjeb fi ħdan l-Unjoni 
Ewropea sabiex jinkiseb l-għan imsemmi 
fil-punt (a); 

(c) it-tneħħija ta’ restrizzjonijiet fuq il-
kummerċ fl-elettriku bejn l-Istati Membri, 
inkluż l-iżvilupp ta’ kapaċitajiet xierqa ta’ 
trażmissjoni transkonfinali li jilqgħu d-
domanda, itejbu l-integrazzjoni ta’ swieq 

(c) it-tneħħija ta’ restrizzjonijiet fuq il-
kummerċ fl-elettriku bejn l-Istati Membri, 
inkluż l-iżvilupp ta’ kapaċitajiet xierqa ta’ 
trażmissjoni transkonfinali li jilqgħu d-
domanda u jtejbu l-integrazzjoni ta’ swieq 
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nazzjonali u jiffaċilitaw il-fluss bla xkiel
ta' l-elettriku madwar l-Unjoni Ewropea;

nazzjonali li jitsgħu jiffaċilitaw il-fluss ta' 
l-elettriku madwar l-Unjoni Ewropea;

(d) li jiġi żgurat l-iżvilupp ta’ sistemi 
sikuri, effiċjenti u ta’ min joqgħod fuqhom, 
li jippromwovu l-effiċjenza fl-enerġija, l-
adegwatezza tas-sistema li tilqa’ d-
domanda u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji 
rinovabbli u b'użu baxx ta' karbonju, fit-
tul kif ukoll fiż-żmien fil-qosor; 

(d) il-promozzjoni ta' l-iżvilupp ta’ sistemi 
sikuri, effiċjenti u ta’ min joqgħod fuqhom 
mhux diskriminatorji kif ukoll l-
adegwatezza tas-sistema; 

(da) il-faċilitazzjoni ta' l-aċċess għal 
kapaċità ta' ġenerazzjoni ġdida għall-grid, 
b'mod partikolari it-tneħħija ta' ostakoli li 
jimpedixxu d-dħul ta' kompetituri ġodda 
fis-suq;

(e) li jiġi żgurat li l-operaturi tan-netwerk 
jingħataw inċentivi xierqa, kemm fit-tul kif 
ukoll fiż-żmien fil-qosor, sabiex iżidu l-
effiċjenzi fil-prestazzjoni tan-netwerk u 
jġibu 'l quddiem l-integrazzjoni tas-suq;

(e) li jiġi żgurat li l-operaturi u l-utenti tan-
netwerk jingħataw inċentivi xierqa, kemm 
fit-tul kif ukoll fiż-żmien fil-qosor, sabiex 
iżidu l-effiċjenzi fil-prestazzjoni tan-
netwerk u jġibu 'l quddiem l-integrazzjoni 
tas-suq;

(f) li jiġi żgurat il-funzjonament effiċjenti 
tas-suq nazzjonali tagħhom, u li tiġi 
promossa kompetizzjoni effettiva 
f’kooperazzjoni ma’ l-awtoritajiet dwar il-
kompetizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan li ġej jista' jissemma fi premessa (test mill-konklużjoni tal-Kunsill Ewropew): "Hemm 
ħtieġa għat-titjib tal-kompetizzjoni u s-sigurtà tal-provvista permezz ta' integrazzjoni 
ffaċilitata ta' impjanti ġodda ta' enerġija fil-grid ta' l-elettriku fl-Istati Membri kollha, b'mod 
partikolari għall-inkoraġġiment ta' parteċipanti ġodda fis-suq." 

Emenda 362
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22b – titolu u parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għanijiet ta’ politika ta’ l-awtorità 
regolatorja

L-għanijiet ġenerali ta’ l-awtorità 
regolatorja

Fit-twettiq tal-kompiti regolatorji 
speċifikati f'din id-Direttiva, l-awtorità 
regolatorja għandha tieħu l-miżuri kollha 
raġonevoli għall-ksib ta’ dawn l-għanijiet:

Fit-twettiq tal-kompiti regolatorji 
speċifikati f'din id-Direttiva, l-awtorità 
regolatorja għandha tieħu l-miżuri kollha 
raġonevoli għall-ksib ta’ dawn l-għanijiet 
f'konformità mas-setgħat u r-
responsabilitajiet tagħha skond l-Artikolu 
22c ta' din id-Direttiva, suġġetti għall-
konsultazzjoni, fejn ikun xieraq u bla 
ħsara għas-setgħat tagħha, ta' awtoritajiet 
rilevanti oħra:

Or. es

Ġustifikazzjoni

Uħud mir-responsabilitajiet proposti m'humiex xierqa għall-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali. Il-politika dwar l-enerġija hija stipulata mill-gvernijiet nazzjonali.

Emenda 363
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22 b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-twettiq tal-kompiti regolatorji 
speċifikati f'din id-Direttiva, l-awtorità 
regolatorja għandha tieħu l-miżuri kollha 
raġonevoli għall-ksib ta’ dawn l-għanijiet:

Fit-twettiq tal-kompiti regolatorji 
speċifikati f'din id-Direttiva, l-awtorità 
regolatorja għandha tieħu l-miżuri kollha 
raġonevoli, sakemm awtoritajiet 
nazzjonali oħra, b'mod partikulari 
awtoritajiet tal-kompetizzjoni, 
m'għandhomx is-setgħa li jwettqu l-
ħidmiet indikati f'din id-direttiva, għall-
ksib ta’ dawn l-għanijiet: 

Or. de
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Emenda 364
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22b – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-promozzjoni, f’kooperazzjoni mill-
qrib ma’ l-Aġenzija, l-awtoritajiet 
regolatorji ta’ Stati Membri oħrajn u l-
Kummissjoni, ta’ suq intern ta' l-elettriku li 
jkun kompetittiv, sikur u ambjentalment 
sostenibbli fi ħdan il-Komunità, u ftuħ 
effettiv fis-suq għall-konsumaturi u l-
fornituri kollha tal-Komunità;

(a) il-promozzjoni, f’kooperazzjoni mill-
qrib ma’ l-Aġenzija, l-awtoritajiet 
regolatorji ta’ Stati Membri oħrajn u l-
Kummissjoni, ta’ suq intern ta' l-elettriku li 
jkun kompetittiv, sikur u ambjentalment 
sostenibbli fi ħdan il-Komunità, u ftuħ 
effettiv fis-suq għall-konsumaturi u l-
fornituri kollha tal-Komunità, kif ukoll li 
jkun żgurat li n-netwerks tal-provvista ta' 
l-enerġija joperaw b'mod li hu maħsub li 
jaħdem għal tul ta' żmien b'mod effettiv u 
affidabbli;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji wkoll għandhom jiffukaw fuq li jiżguraw li n-netwerks tal-provvista 
ta' l-enerġija joperaw b'mod li hu maħsub li jaħdem għal tul ta' żmien b'mod effettiv u 
affidabbli. Huwa wkoll neċessarji li jkun stabbilit fejn jispiċċaw ir-responsabilitajiet tagħhom 
u jibdew dawk ta' l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni.

Emenda 365
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22b – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tneħħija ta’ restrizzjonijiet fuq il-
kummerċ fl-elettriku bejn l-Istati Membri, 

(c) it-tneħħija ta’ kwalunkwe 
restrizzjonijiet fuq il-kummerċ fl-elettriku 
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inkluż l-iżvilupp ta’ kapaċitajiet xierqa ta’ 
trażmissjoni transkonfinali li jilqgħu d-
domanda, itejbu l-integrazzjoni ta’ swieq 
nazzjonali u jiffaċilitaw il-fluss bla xkiel ta' 
l-elettriku madwar l-Unjoni Ewropea;

bejn l-Istati Membri, inkluż l-iżvilupp ta’ 
kapaċitajiet xierqa ta’ trażmissjoni 
transkonfinali li jilqgħu d-domanda, itejbu 
l-integrazzjoni ta’ swieq nazzjonali u 
jiffaċilitaw il-fluss bla xkiel ta' l-elettriku 
madwar l-Unjoni Ewropea;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji wkoll għandhom jiffukaw fuq li jiżguraw li n-netwerks tal-provvista 
ta' l-enerġija joperaw b'mod li hu maħsub li jaħdem għal tul ta' żmien b'mod effettiv u 
affidabbli. Huwa wkoll neċessarji li jkun stabbilit fejn jispiċċaw ir-responsabilitajiet tagħhom 
u jibdew dawk ta' l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni.

Emenda 366
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22b – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tneħħija ta’ restrizzjonijiet fuq il-
kummerċ fl-elettriku bejn l-Istati Membri, 
inkluż l-iżvilupp ta’ kapaċitajiet xierqa ta’ 
trażmissjoni transkonfinali li jilqgħu d-
domanda, itejbu l-integrazzjoni ta’ swieq 
nazzjonali u jiffaċilitaw il-fluss bla xkiel ta' 
l-elettriku madwar l-Unjoni Ewropea;

(c) it-tneħħija ta’ restrizzjonijiet regolatorji 
fuq il-kummerċ fl-elettriku bejn l-Istati 
Membri, inkluż l-iżvilupp ta’ kapaċitajiet 
xierqa ta’ trażmissjoni transkonfinali li 
jilqgħu d-domanda, itejbu l-integrazzjoni 
ta’ swieq nazzjonali u jiffaċilitaw il-fluss 
bla xkiel ta' l-elettriku madwar l-Unjoni 
Ewropea;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jaħdmu biex iwaqqfu r-restrizzjonijiet 
regolatorji fuq il-kummerċ ta' l-elettriku madwar l-UE.  Waqt li l-awtoritajiet jista' jkollhom 
ċerta influwenza, dawn m'għandhomx is-setgħa li jsibu rimedju għal restrizzjonijiet legali 
oħra, pereżempju legali, kuntrattwali.
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Emenda 367
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22b – punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li jiġi żgurat l-iżvilupp ta’ sistemi 
sikuri, effiċjenti u ta’ min joqgħod fuqhom, 
li jippromwovu l-effiċjenza fl-enerġija, l-
adegwatezza tas-sistema li tilqa’ d-
domanda u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji 
rinovabbli u b'użu baxx ta' karbonju, fit-tul 
kif ukoll fiż-żmien fil-qosor;

(d) li jiġi żgurat, bl-iktar mod li jipprovdi 
benefiċċji mill-ispiża, l-iżvilupp ta’ sistemi 
sikuri, effiċjenti u ta’ min joqgħod fuqhom, 
li jippromwovu l-adegwatezza tas-sistema 
li tilqa’ d-domanda u l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji rinovabbli u b'użu baxx ta' 
karbonju, fit-tul kif ukoll fiż-żmien fil-
qosor;

Or. en

Emenda 368
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22b – punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li jiġi żgurat l-iżvilupp ta’ sistemi 
sikuri, effiċjenti u ta’ min joqgħod fuqhom, 
li jippromwovu l-effiċjenza fl-enerġija, l-
adegwatezza tas-sistema li tilqa’ d-
domanda u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji 
rinovabbli u b'użu baxx ta' karbonju, fit-
tul kif ukoll fiż-żmien fil-qosor;

(d) it-trawwim ta' l-iżvilupp ta’ sistemi 
sikuri, effiċjenti u ta’ min joqgħod fuqhom, 
li jippromwovu l-effiċjenza fl-enerġija u l-
adegwatezza tas-sistema;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Uħud mir-responsabilitajiet proposti m'humiex xierqa għall-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali. Il-politika dwar l-enerġija hija stipulata mill-gvernijiet nazzjonali.
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Emenda 369
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22b – punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li jiġi żgurat l-iżvilupp ta’ sistemi 
sikuri, effiċjenti u ta’ min joqgħod fuqhom, 
li jippromwovu l-effiċjenza fl-enerġija, l-
adegwatezza tas-sistema li tilqa’ d-
domanda u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji 
rinovabbli u b'użu baxx ta' karbonju, fit-tul 
kif ukoll fiż-żmien fil-qosor; 

(d) li jiġi żgurat l-iżvilupp ta’ sistemi 
sikuri, effiċjenti u ta’ min joqgħod fuqhom, 
li jqisu l-effiċjenza fl-enerġija, l-
adegwatezza tas-sistema, u r-riċerka u l-
innovazzjoni, biex tintlaħaq id-domanda u 
l-iżvilupp ta’ teknoloġiji rinovabbli u b'użu 
baxx ta' karbonju, fit-tul kif ukoll fiż-żmien 
fil-qosor; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-effiċjenza fl-enerġija, enerġiji li jiġġeddu u teknoloġiji b'użu baxx ta' karbonju jridu jitqiesu 
mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, iżda m'hemm l-ebda bżonn li jiżdied dmir speċifiku 
għall-promozzjoni tagħhom, li jkun f'kunflitt ma' l-irwol ta' l-NRA bħala regolatur ekonomiku 
(u tal-kompetizzjoni).

Emenda 370
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22b – punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li jiġi żgurat l-iżvilupp ta’ sistemi 
sikuri, effiċjenti u ta’ min joqgħod fuqhom, 
li jippromwovu l-effiċjenza fl-enerġija, l-
adegwatezza tas-sistema li tilqa’ d-
domanda u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji 
rinovabbli u b'użu baxx ta' karbonju, fit-

(d) li jiġi żgurat l-iżvilupp ta’ sistemi ta' 
grid orjentati lejn il-konsumatur, sikuri, 
effiċjenti u ta’ min joqgħod fuqhom, li 
jippromwovu l-adegwatezza tas-sistema 
waqt li jiżguraw l-effiċjenza fl-enerġija u 
l-integrazzjoni ta' enerġiji li jiġġeddu fuq 
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tul kif ukoll fiż-żmien fil-qosor; skala kbira u żgħira u ġenerazzjoni 
mqassma kemm fil-grids ta’ trażmissjoni 
kif ukoll ta' distribuzzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe installazzjoni ta' sistema ġdida ta' grids trid issir fl-interess tal-konsumaturi.

Emenda 371
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22b – punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li jiġi żgurat l-iżvilupp ta’ sistemi 
sikuri, effiċjenti u ta’ min joqgħod fuqhom, 
li jippromwovu l-effiċjenza fl-enerġija, l-
adegwatezza tas-sistema li tilqa’ d-
domanda u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji 
rinovabbli u b'użu baxx ta' karbonju, fit-
tul kif ukoll fiż-żmien fil-qosor;

(d) li jiġi żgurat l-iżvilupp ta’ sistemi 
sikuri, effiċjenti u ta’ min joqgħod fuqhom, 
li jippromwovu l-effiċjenza fl-enerġija u l-
integrazzjoni proattiva ta' enerġiji li 
jiġġeddu fuq skala kbira u l-ġenerazzjoni 
deċentralizzata ta' l-enerġija, l-
adegwatezza tas-sistema u r-riċerka u l-
innovazzjoni biex jirrispondu għal dawn 
it-talbiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-funzjoni tar-regolatur għandha tkun li jiggarantixxi li ma jkunx hemm diskriminazzjoni 
kontra l-grid u mhux li jippromwovi għażliet speċifiċi ta' provvista u b'hekk jipprova 
jinfluwenza t-taħlita ta' l-enerġija fl-Istati Membri.



PE404.525v01-00 52/104 AM\714880MT.doc

MT

Emenda 372
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22b – punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li jiġi żgurat l-iżvilupp ta’ sistemi 
sikuri, effiċjenti u ta’ min joqgħod 
fuqhom, li jippromwovu l-effiċjenza fl-
enerġija, l-adegwatezza tas-sistema li 
tilqa’ d-domanda u l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji rinovabbli u b'użu baxx ta' 
karbonju, fit-tul kif ukoll fiż-żmien fil-
qosor;

(d) li jiġi żgurat l-aċċess garantit għan-
netwerk ta’ l-enerġija li tiġġedded;

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Fil-prattika, il-produtturi ta’ l-enerġija sostenibbli xi kultant isibuha diffiċli ħafna li jiksbu 
aċċess għan-netwerks.

Emenda 373
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22b – punt (f)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) li jiġi żgurat il-funzjonament effiċjenti 
tas-suq nazzjonali tagħhom, u li tiġi 
promossa kompetizzjoni effettiva 
f’kooperazzjoni ma’ l-awtoritajiet dwar il-
kompetizzjoni.

(f) li jiġu żgurati l-benefiċċji għall-
konsumatur permezz tal-funzjonament 
effiċjenti tas-suq nazzjonali tagħhom, u l-
promozzjoni ta' kompetizzjoni effettiva 
f’kooperazzjoni ma’ l-awtoritajiet dwar il-
kompetizzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-promozzjoni ta' kompetizzjoni effettiva ma tridx tkun għan fiha nfisha, iżda għandha tkun 
orjentata lejn l-interessi tal-konsumaturi f'termini ta' għażla aħjar, prezzijiet irħas u kwalità 
ta' servizz aħjar.

Emenda 374
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22b – punt (f a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(fa) l-armonizzazzjoni ta’ proċessi ta’ 
skambju ta’ dejta għall-proċessi tas-suq l-
aktar importanti fuq livell reġjonali."

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-UE qed tipprova tistabbilixxi reġjuni tas-suq transkonfinali. Għal dan l-għan, hija 
essenzjali l-armonizzazzjoni tal-proċessi kollha ta’ skambju ta’ dejta. Fis-suq liberalizzat, 
proċessi ta’ skambju ta’ dejta effettivi huma l-prekundizzjoni fundamentali għall-ġestjoni tal-
pjan direzzjonali, l-ikklerjar, il-ħlas tal-kontijiet, il-bidla tal-fornitur u ħafna skopijiet oħra. 
In-nuqqas tal-proċessi kkordinati ta’ skambju ta’ dejta jfixkel l-istabbiliment ta’ reġjuni tas-
suq transkonfinali.

Emenda 375
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22b – punt (f a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(fa) li jiġi żgurat il-funzjonament 
effiċjenti tas-suq nazzjonali tagħhom, u l-
promozzjoni ta' kompetizzjoni effettiva u 
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ħarsien tal-konsumatur;"

Or. en

Emenda 376
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22b – punt (f b) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(fb) li jagħti kontribut għal standards 
għolja ta' servizz universali u pubbliku 
għall-elettriku, għall-ħarsien ta' 
konsumaturi vulnerabbli, u li jgħin biex 
ikun żgurat li l-miżuri tal-ħarsien tal-
konsumatur stipulati fl-Anness A jkunu 
effettivi."

Or. en

Emenda 377
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità regolatorja għandu jkollha d-
dmirijiet li ġejjin:

1. L-awtorità regolatorja għandu jkollha d-
dmirijiet li ġejjin li, fejn ikun xieraq, 
għandhom jitwettqu f'konsultazzjoni mill-
qrib ma' awtoritajiet nazzjonali rilevanti 
oħra u ma' istituzzjonijiet Ewropej, 
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u 
partijiet interessati fis-suq oħra u bla 
ħsara għall-kompetenzi speċifiċi tagħhom 
stess:
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Fejn ikun meħtieġ, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jikkonsultaw biex jiżguraw 
li jkunu qed iwettqu dmirijiethom bl-aħjar mod (pereżempju, mingħajr l-ebda kuntradizzjoni 
ma' awtoritajiet oħra, il-fattibilità tal-miżuri tekniċi u ekonomiċi deċiżi, eċċ.) u li d-
dimensjoni Ewropea tas-suq qed tkun meqjusa.

Emenda 378
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità regolatorja għandu jkollha d-
dmirijiet li ġejjin:

1. Bla ħsara għall-kompetenzi ta' 
awtoritajiet nazzjonali oħra, l-awtorità 
regolatorja għandu jkollha d-dmirijiet li 
ġejjin:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika ta’ formulazzjoni mhux adatta.

Emenda 379
Werner Langen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità regolatorja għandu jkollha d-
dmirijiet li ġejjin:

1. Bla ħsara għall-kompetenzi ta' 
awtoritajiet nazzjonali oħra, l-awtorità 
regolatorja għandu jkollha d-dmirijiet li 
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ġejjin:

Or. de

Emenda 380
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (– a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(–a) l-istabbiliment jew l-approvazzjoni, 
b'mod indipendenti u skond kriterji 
trasparenti, ta' tariffi tan-netwerk 
irregolati u tal-komponenti tat-tariffi tan-
netwerk;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kompitu ta' l-istabbiliment ta' tariffi tan-netwerk irregolati, mingħajr ebda ndħil minn 
poteri esterni, huwa wieħed mill-poteri li permezz tiegħu Awtorità tkun meqjusa verament 
indipendenti. Dan il-prinċipju għandu jissemma espliċitament fid-Direttiva, bħala l-ewwel 
pass reali lejn il-ħolqien ta' armonizzazzjoni vera ta' l-oqfsa regolatorji nazzjonali.

Emenda 381
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 - punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li tiżgura l-konformità ta' l-operaturi 
tas-sistema ta' trażmissjoni u distribuzzjoni, 
u, meta dan ikun rilevanti, l-proprjetarji 
tas-sistema, kif ukoll kwalunkwe impriża 
ta' l-elettriku, ma' l-obbligi tagħhom skond 

(a) li tiżgura l-konformità ta' l-operaturi 
tas-sistema ta' trażmissjoni u distribuzzjoni, 
u, meta dan ikun rilevanti, l-proprjetarji 
tas-sistema, kif ukoll kwalunkwe impriża 
ta' l-elettriku, ma' l-obbligi tagħhom skond 
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din id-Direttiva u ma' leġiżlazzjoni 
rilevanti oħra tal-Komunità, inkluż f'dak li 
jirrigwarda l-kwistjonijiet transkonfinali;

din id-Direttiva u ma' leġiżlazzjoni 
rilevanti oħra tal-Komunità, inkluż f'dak li 
jirrigwarda l-kwistjonijiet transkonfinali u 
s-separazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test irid ikun imsaħħaħ sabiex jenfasizza d-dmir ta' l-awtoritajiet regolatorji rigward is-
separazzjoni, li hija l-element prinċipali fit-tielet pakkett.

Emenda 382
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 - punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li tiżgura l-konformità ta' l-operaturi 
tas-sistema ta' trażmissjoni u distribuzzjoni, 
u, meta dan ikun rilevanti, l-proprjetarji 
tas-sistema, kif ukoll kwalunkwe impriża 
ta' l-elettriku, ma' l-obbligi tagħhom skond 
din id-Direttiva u ma' leġiżlazzjoni 
rilevanti oħra tal-Komunità, inkluż f'dak li 
jirrigwarda l-kwistjonijiet transkonfinali;

(a) li tiżgura l-konformità ta' l-operaturi 
tas-sistema ta' trażmissjoni u distribuzzjoni, 
u, meta dan ikun rilevanti, l-proprjetarji 
tas-sistema, kif ukoll kwalunkwe impriża 
ta' l-elettriku, ma' l-obbligi tagħhom skond 
din id-Direttiva u ma' leġiżlazzjoni 
rilevanti oħra tal-Komunità, inkluż f'dak li 
jirrigwarda l-kwistjonijiet transkonfinali u 
s-separazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test irid ikun imsaħħaħ sabiex jenfasizza d-dmir ta' l-awtoritajiet regolatorji rigward is-
separazzjoni, li hija l-element prinċipali fit-tielet pakkett.  Ikun ta' għajnuna biex tkun żgurata 
l-konformità, jekk jissemma espliċitament dan id-dmir, flimkien mal-probabilità ta' reviżjoni 
mill-Aġenzija ta' dan l-aspett u l-għoti ta' opinjoni formali mill-Kummissjoni jew regolatur 
nazzjonali individwali.
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Emenda 383
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kooperazzjoni dwar kwistjonijiet 
transkonfinali ma' l-awtorità jew l-
awtoritajiet regolatorji ta' dawk l-Istati 
Membri;

(b) kooperazzjoni dwar kwistjonijiet 
transkonfinali ma' l-awtorità jew l-
awtoritajiet regolatorji ta' dawk l-Istati 
Membri, inkluż li jkun żgurat li jkun 
hemm kapaċità ta' interkonnessjoni 
biżżejjed bejn l-infrastrutturi ta' 
trażmissjoni biex tissodisfa evalwazzjoni 
effiċjenti u globali tas-suq u l-kriterji tas-
sigurtà tal-provvista, mingħajr 
diskriminazzjoni bejn l-impriżi ta' 
forniment fi Stati Membri differenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test irid ikun imsaħħaħ biex ikun jidher ċar objettiv ewlieni ta' tali koperazzjoni, li 
deċiżjonijiet ta' investiment u l-użu ta' infrastuttura jridu jqisu bl-istess mod il-konsumaturi 
fit-territorju nazzjonali u dawk li qed jużaw sistemi interkonnessi.

Emenda 384
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-konformità ma', u l-implimentazzjoni 
ta' deċiżjonijiet ta' l-Aġenzija u tal-
Kummissjoni;

(c) il-konformità ma', u l-implimentazzjoni 
ta' kwalunkwe deċiżjoni li torbot 
legalment ta' l-Aġenzija u tal-
Kummissjoni;
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Or. en

Emenda 385
Jan Březina

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-konformità ma', u l-implimentazzjoni 
ta' deċiżjonijiet ta' l-Aġenzija u tal-
Kummissjoni;

(c) il-konformità ma', u l-implimentazzjoni 
ta' kwalunkwe deċiżjoni rilevanti li torbot 
legalment ta' l-Aġenzija u tal-
Kummissjoni;

Or. en

Emenda 386
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (e)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tiżgura li ma jkunx hemm sussidji 
inkroċati bejn l-attivitajiet ta' trażmissjoni, 
distribuzzjoni u forniment;

(e) il-monitoraġġ tal-konformità mar-
rekwiżiti tas-separazzjoni skond din id-
Direttiva u leġiżlazzjoni Komunitarja 
rilevanti oħra u li tiżgura li ma jkunx 
hemm sussidji inkroċati bejn l-attivitajiet 
ta' trażmissjoni, distribuzzjoni u forniment;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test irid ikun imsaħħaħ sabiex jenfasizza d-dmir ta' l-awtoritajiet regolatorji rigward is-
separazzjoni, li hija l-element prinċipali fit-tielet pakkett.
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Emenda 387
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (e)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tiżgura li ma jkunx hemm sussidji 
inkroċati bejn l-attivitajiet ta' trażmissjoni, 
distribuzzjoni u forniment;

(e) il-monitoraġġ tal-konformità mar-
rekwiżiti tas-separazzjoni skond din id-
Direttiva u leġiżlazzjoni Komunitarja 
rilevanti oħra u li tiżgura li ma jkunx 
hemm sussidji inkroċati bejn l-attivitajiet 
ta' trażmissjoni, distribuzzjoni u forniment;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test irid ikun imsaħħaħ sabiex jenfasizza d-dmir ta' l-awtoritajiet regolatorji rigward is-
separazzjoni, li hija l-element prinċipali fit-tielet pakkett.  Ikun ta' għajnuna biex tkun żgurata 
l-konformità, jekk jissemma espliċitament dan id-dmir, flimkien mal-probabilità ta' reviżjoni 
mill-Aġenzija ta' dan l-aspett u l-għoti ta' opinjoni formali mill-Kummissjoni jew regolatur 
nazzjonali individwali.

Emenda 388
Anni Podimata

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (f)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) tirrevedi l-pjanijiet ta’ investiment ta’ l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni, u 
tipprovdi fir-rapport annwali tagħha 
valutazzjoni tal-pjan ta’ investiment ta’ l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni fir-
rigward tal-konsistenza tiegħu mal-pjan ta’ 
l-iżvilupp tan-netwerk madwar l-Ewropa 
fuq firxa ta’ għaxar snin kif imsemmi fl-
Artikolu 2c(1) tar-Regolament (KE) Nru 

(f) tirrevedi l-pjanijiet ta’ investiment ta’ l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni, u 
tipprovdi fir-rapport annwali tagħha 
valutazzjoni tal-pjan ta’ investiment ta’ l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni fir-
rigward tal-konsistenza tiegħu mal-pjan ta’ 
l-iżvilupp tan-netwerk madwar l-Ewropa 
fuq firxa ta’ għaxar snin kif imsemmi fl-
Artikolu 2c(1) tar-Regolament (KE) Nru 
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1228/2003; 1228/2003;  il-pjan ta' investiment fuq 10 
snin għandu joħloq inċentivi għall-
promozzjoni ta' investimenti, speċjalment 
fi swieq ta' l-enerġija żgħar li minnhom 
m'hemmx qligħ, u jiżgura li l-kwalità u l-
kwantità tal-ħaddiema jkunu biżżejjed 
biex jissodisfaw l-obbligi tas-servizz; in-
nuqqas ta' konformità mal-pjan ta’ 
investiment fuq 10 snin jirriżulta 
f'sanzjonijiet proporzjonali imposti skond 
il-linji gwida maħruġa mill-Aġenzija;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun evitata d-diskriminazzjoni kontra l-konsumaturi li jgħixu f'zoni iżolati.

Emenda 389
Jan Březina

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (f)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) tirrevedi l-pjanijiet ta’ investiment ta’ l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni, u 
tipprovdi fir-rapport annwali tagħha 
valutazzjoni tal-pjan ta’ investiment ta’ l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni fir-
rigward tal-konsistenza tiegħu mal-pjan ta’ 
l-iżvilupp tan-netwerk madwar l-Ewropa 
fuq firxa ta’ għaxar snin kif imsemmi fl-
Artikolu 2c(1) tar-Regolament 
(KE) Nru 1228/2003;

(f) tagħmel monitoraġġ tal-pjanijiet ta’ 
investiment ta’ l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni, u tipprovdi fir-rapport 
annwali tagħha valutazzjoni tal-pjan ta’ 
investiment ta’ l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni fir-rigward tal-konsistenza 
tiegħu mal-pjan ta’ l-iżvilupp tan-netwerk 
madwar l-Ewropa fuq firxa ta’ għaxar snin 
kif imsemmi fl-Artikolu 2c(1) tar-
Regolament (KE) Nru 1228/2003; 

Or. en
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Emenda 390
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (f a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) l-approvazzjoni tal-pjanijiet ta' 
investiment annwali ta' l-operaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe metodu jintuża biex tkun żgurata separazzjoni iktar effiċjenti tat-TSOs, dawk li 
għandhom ishma fit-TSOs dejjem se jkunu ffaċjati minn kunflitt ta' interessi bejn l-iskala tal-
programm ta' investiment u l-livell tar-remunerazzjoni tagħhom.

Ir-regolatur nazzjonali għalhekk għandu japprova l-programmi ta' investiment annwali tat-
TSOs u jevita li dan il-kunflitt ta' interessi jissolva minn dawk li għandhom l-ishma għad-
detriment tas-sigurtà tan-netwerk.

Emenda 391
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (f a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) il-monitoraġġ ta' l-investment 
f'teknoloġiji ta' grid intelliġenti (smart-
grid) bħala pjan ċar ta' żvilupp fuq 10 
snin;

Or. en
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Emenda 392
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (f a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) l-approvazzjoni tal-pjanijiet ta' 
investiment annwali ta' l-operaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe metodu jintuża biex tkun żgurata n-newtralità tat-TSOs, dawk li għandhom ishma 
fit-TSOs dejjem se jkunu ffaċjati minn kunflitt ta' interessi bejn l-iskala tal-programm ta' 
investiment, il-profittabilità tiegħu u l-ammont ta' dividendi. Ir-regolatur nazzjonali għalhekk 
għandu japprova l-programmi ta' investiment annwali tat-TSOs u jevita li dan il-kunflitt ta' 
interessi jissolva minn dawk li għandhom l-ishma għad-detriment tas-sigurtà tan-netwerk.

Emenda 393
Nicole Fontaine

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (f a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) l-approvazzjoni tal-pjanijiet ta' 
investiment annwali ta' l-operaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe metodu jintuża biex tkun żgurata n-newtralità ta' l-operaturi tas-sistema tat-
trażmissjoni (TSOs), dawk li għandhom ishma fit-TSOs dejjem se jkunu ffaċjati minn kunflitt 
ta' interessi bejn l-iskala tal-programm ta' investiment, il-profittabilità tiegħu u l-ammont ta' 
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dividendi. Ir-regolatur nazzjonali għalhekk għandu japprova l-programmi ta' investiment 
annwali tat-TSOs u jevita li dan il-kunflitt ta' interessi jissolva minn dawk li għandhom l-
ishma għad-detriment tas-sigurtà.

Emenda 394
Nicole Fontaine

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (g)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) is-sorveljanza tas-sigurtà u l-
affidabbiltà tan-netwerk, u r-reviżjoni tar-
regoli dwar is-sigurtà u l-affidabbiltà tan-
netwerk;

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda ġustifikazzjoni biex l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jingħataw 
responsabilità sistematika u obbligatorja għal kwistjonijiet ta' sigurtà, u din id-dispożizzjoni 
għandha għalhekk titneħħa skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà. Is-sigurtà tan-netwerk tat-
trażmissjoni ta' l-elettriku hija ta' importanza kruċjali għall-imanniġġjar effettiv ta' kulljum 
ta' pajjiż. F'xi Stati Membri, din ir-responsabilità hija parti mid-drittijiet u l-poteri li jaqgħu 
taħt l-eżerċizzju tal-poter ta' l-Istat u għalhekk hija tal-gvern, mhux ta' awtorità indipendenti.

Emenda 395
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (g)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) is-sorveljanza tas-sigurtà u l-
affidabbiltà tan-netwerk, u r-reviżjoni tar-
regoli dwar is-sigurtà u l-affidabbiltà tan-
netwerk;

imħassar
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-sigurtà tan-netwerk tat-trażmissjoni ta' l-elettriku hija ta' importanza kruċjali għat-
tmexxija effettiva ta' kulljum ta' pajjiż. Huwa għalhekk li f'xi Stati Membri, din ir-
responsabilità hija parti mid-drittijiet u l-poteri li jaqgħu taħt l-eżerċizzju tal-poter ta' l-Istat.  
Għaldaqstant din hija responsabilità ta' l-awtoritajiet politiċi u mhux ta' awtorità 
indipendenti.  Ir-regoli msemmija hawn fuq m'għandhomx x'jaqsmu mal-kwistjonijiet ta' 
kompetizzjoni u aċċess għan-netwerk li wasslu biex jitwaqqfu awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u li huma fil-qalba ta' l-għarfien espert ta' dawn il-korpi.

Emenda 396
Jan Březina

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (g)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) is-sorveljanza tas-sigurtà u l-
affidabbiltà tan-netwerk, u r-reviżjoni tar-
regoli dwar is-sigurtà u l-affidabbiltà tan-
netwerk;

(g) is-sorveljanza tal-konformità mas-
sigurtà u l-affidabbiltà tan-netwerk u l-
istandards ta' monitoraġġ u r-rekwiżiti 
għall-kwalità tas-servizz tan-netwerk;

Or. en

Emenda 397
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (g)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) is-sorveljanza tas-sigurtà u l-
affidabbiltà tan-netwerk, u r-reviżjoni tar-
regoli dwar is-sigurtà u l-affidabbiltà tan-
netwerk;

(g) is-sorveljanza tas-sigurtà u l-
affidabbiltà tan-netwerk, bl-iffissar jew l-
approvazzjoni ta’ standards u rekwiżiti 
għall-kwalità tas-servizz u l-provvista u r-
reviżjoni tal-prestazzjoni għall-kwalità 
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tas-servizz ul-provvista, regoli dwar is-
sigurtà u l-affidabbiltà tan-netwerk;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi awtoritajiet regolatorji nazzjonali diġà għandhom dan id-dmir li jimmonitorjaw l-
iffunzjonar tas-suq ta’ l-elettriku wkoll f’termini ta’ kwalità tal-provvista u servizzi lill-
konsumaturi, li mbagħad ikollom benefiċċju reali minn regolamentazzjoni aktar konsistenti u 
trasparenti.

Emenda 398
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (g)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) is-sorveljanza tas-sigurtà u l-
affidabbiltà tan-netwerk, u r-reviżjoni tar-
regoli dwar is-sigurtà u l-affidabbiltà tan-
netwerk;

(g) is-sorveljanza tas-sigurtà u l-
affidabbiltà tan-netwerk, bl-iffissar jew l-
approvazzjoni ta’ standards u rekwiżiti 
għall-kwalità tas-servizz u l-provvista u r-
reviżjoni tal-prestazzjoni għall-kwalità 
tas-servizz u l-provvista, regoli dwar is-
sigurtà u l-affidabbiltà tan-netwerk;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi awtoritajiet regolatorji nazzjonali diġà għandhom dan id-dmir li jimmonitorjaw l-
iffunzjonar tas-suq ta’ l-elettriku wkoll f’termini ta’ kwalità tal-provvista u servizzi lill-
konsumaturi, li mbagħad ikollom benefiċċju reali minn regolamentazzjoni aktar konsistenti u 
trasparenti.
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Emenda 399
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (g)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) is-sorveljanza tas-sigurtà u l-
affidabbiltà tan-netwerk, u r-reviżjoni tar-
regoli dwar is-sigurtà u l-affidabbiltà tan-
netwerk;

(g) is-sorveljanza tal-konformità mar-
regoli tas-sigurtà u l-affidabbiltà tan-
netwerk u l-istandards ta' monitoraġġ u r-
rekwiżiti għall-kwalità tas-servizz tan-
netwerk;

Or. en

Emenda 400
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (h)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) tissorvelja l-livell ta’ trasparenza, 
tiżgura l-konformità ma’ l-obbligi ta’ 
trasparenza min-naħa ta’ l-impriżi ta' l-
elettriku;

(h) tissorvelja l-livell ta’ trasparenza, 
tiżgura l-konformità ma’ l-obbligi ta’ 
trasparenza li huma rilevanti għan-
netwerk;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika ta’ formulazzjoni mhux adatta.



PE404.525v01-00 68/104 AM\714880MT.doc

MT

Emenda 401
Werner Langen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (h)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) tissorvelja l-livell ta’ trasparenza, 
tiżgura l-konformità ma’ l-obbligi ta’ 
trasparenza min-naħa ta’ l-impriżi ta' l-
elettriku;

(h) tissorvelja l-livell ta’ trasparenza, 
tiżgura l-konformità ma’ l-obbligi ta’ 
trasparenza li huma rilevanti għan-
netwerk;

Or. de

Emenda 402
Catherine Trautmann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (h a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) l-inkoraġġiment ta' l-iżvilupp ta' 
kuntratti ta' provvista mingħajr 
interuzzjoni Ewropej permezz ta' l-
istabbiliment ta' valur ta' referenza għall-
kumpens finanzjarju għall-enerġija 
elettrika mhix użata, għal kull klassi 
rilevanti ta' konsumaturi, skond sistema 
ta' indiċi trasparenti kkalkulata fuq il-bażi 
tal-prezzijiet ta' l-enerġija fis-suq, il-prezz 
tas-CO2, l-iffrankar fl-investiment 
meħtieġ għall-kapaċità ta' produzzjoni 
elettrika, u r-rakkomandazzjonijiet ta' 
grupp ta' kunsulenti speċjalisti magħmul 
minn rappreżentanti tal-kumpaniji ta' l-
elettriku u l-konsumaturi aħħarin;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kuntratt ta' provvista mingħajr interruzzjoni Ewropew speċifikat fid-Direttiva 2003/54/KE 
jagħti prijorità lit-tnaqqis tal-konsum ta' l-enerġija, skond l-objettivi rigward l-effiċjenza fl-
enerġija.

Il-kuntratt ta' provvista mingħajr interruzzjoni Ewropew jistabbilixxi mezz li permezz tiegħu 
konsumatur jista' jinterrompi l-konsum b'mod temporanju wara talba mill-maniġer għall-
bilanċ u/jew mill-awtorità regolatorja, u bħala konsegwenza jissospendi l-attività tiegħu 
sakemm il-provvista u t-talba għall-enerġija jkunu mill-ġdid ibbilanċjati, fiz-zona ta' l-
ekwilibriju u/jew fin-netwerk. 

Emenda 403
Werner Langen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (i)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) tissorvelja l-livell ta’ ftuħ fis-suq u ta’ 
kompetizzjoni fil-livelli ta’ bejgħ bl-
ingrossa u bl-imnut, inklużi l-boroż ta' l-
elettriku, prezzijiet domestiċi, u 
kwalunkwe tixkil jew restrizzjoni tal-
kompetizzjoni f’kooperazzjoni ma’ l-
awtoritajiet dwar il-kompetizzjoni, inkluż 
billi tipprovdi kull tagħrif rilevanti, 
filwaqt li tgħaddi l-każijiet rilevanti lill-
awtoritajiet dwar il-kompetizzjoni 
rilevanti;

imħassar

Or. de

Emenda 404
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (i)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) tissorvelja l-livell ta’ ftuħ fis-suq u ta’ 
kompetizzjoni fil-livelli ta’ bejgħ bl-
ingrossa u bl-imnut, inklużi l-boroż ta' l-
elettriku, prezzijiet domestiċi, u 
kwalunkwe tixkil jew restrizzjoni tal-
kompetizzjoni f’kooperazzjoni ma’ l-
awtoritajiet dwar il-kompetizzjoni, inkluż 
billi tipprovdi kull tagħrif rilevanti, 
filwaqt li tgħaddi l-każijiet rilevanti lill-
awtoritajiet dwar il-kompetizzjoni 
rilevanti;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika ta’ formulazzjoni mhux adattata.

Emenda 405
Jan Březina

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 - punt (i)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) tissorvelja l-livell ta’ ftuħ fis-suq u ta’ 
kompetizzjoni fil-livelli ta’ bejgħ bl-
ingrossa u bl-imnut, inklużi l-boroż ta' l-
elettriku, prezzijiet domestiċi, u 
kwalunkwe tixkil jew restrizzjoni tal-
kompetizzjoni f’kooperazzjoni ma’ l-
awtoritajiet dwar il-kompetizzjoni, inkluż 
billi tipprovdi kull tagħrif rilevanti, filwaqt 
li tgħaddi l-każijiet rilevanti lill-awtoritajiet 
dwar il-kompetizzjoni rilevanti;

(i) tissorvelja l-livell ta’ ftuħ fis-suq u ta’ 
kompetizzjoni fil-livelli ta’ bejgħ bl-
ingrossa u bl-imnut, inklużi l-boroż ta' l-
elettriku, prezzijiet domestiċi, rati għall-
bdil tal-fornitur, rati ta' diskonnessjoni u 
lmenti mill-utenti privati, kif ukoll
kwalunkwe tixkil jew restrizzjoni tal-
kompetizzjoni, inkluż billi tipprovdi kull 
tagħrif rilevanti, filwaqt li tgħaddi l-każijiet 
rilevanti lill-awtoritajiet dwar il-
kompetizzjoni rilevanti;

Or. en
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Emenda 406
Šarūnas Birutis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (j)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) tissorvelja ż-żmien li jittieħed mill-
impriżi ta’ trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni 
biex isiru konnessjonijiet u tiswijiet;

(j) tissorvelja ż-żmien li jittieħed mill-
impriżi ta’ trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni 
biex isiru konnessjonijiet u tiswijiet u jiġu 
imposti sanzjonijiet skond il-linji gwida 
ta’ l-Aġenzija jekk dan iż-żmien ikun 
imtawwal mingħajr raġuni valida;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm sanzjonijiet effettivi, xierqa u disswasivi li jintużaw kontra l-impriżi ta’ l-
elettriku f’każ li ma jikkonformawx ma’ kull obbligu stipulat f'din id-Direttiva.

Emenda 407
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (k)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) bla ħsara għall-kompetenza ta' l-
awtoritajiet regolatorji l-oħra, tiżgura 
standards għoljin ta' servizzi universali u 
pubbliku għall-elettriku, il-protezzjoni ta' 
klijenti vunnerabbli, u li l-miżuri tal-
ħarsien tal-konsumatur stipulati fl-
Anness A jkunu effettivi;

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Imressqa għall-Artikolu 22b.

Emenda 408
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (k)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) bla ħsara għall-kompetenza ta' l-
awtoritajiet regolatorji l-oħra, tiżgura 
standards għoljin ta' servizzi universali u 
pubbliku għall-elettriku, il-protezzjoni ta' 
klijenti vunnerabbli, u li l-miżuri tal-
ħarsien tal-konsumatur stipulati fl-
Anness A jkunu effettivi;

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni qed tipprova tagħti prerogattivi ta' servizz pubbliku lir-regolaturi li jmorru 'lil 
hinn mill-mandat leġittimu ta’ l-awtoritajiet regolatorji.

Emenda 409
Jan Březina

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (k)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) bla ħsara għall-kompetenza ta' l-
awtoritajiet regolatorji l-oħra, tiżgura 
standards għoljin ta' servizzi universali u 
pubbliku għall-elettriku, il-protezzjoni ta' 
klijenti vunnerabbli, u li l-miżuri tal-

imħassar
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ħarsien tal-konsumatur stipulati fl-
Anness A jkunu effettivi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-punt k) tal-paragrafu 1, Artikolu 22c, ġie mressaq għat-22b bħala objettiv ġenerali.

Emenda 410
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (k)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) bla ħsara għall-kompetenza ta' l-
awtoritajiet regolatorji l-oħra, tiżgura 
standards għoljin ta' servizzi universali u 
pubbliku għall-elettriku, il-protezzjoni ta' 
klijenti vunnerabbli, u li l-miżuri tal-
ħarsien tal-konsumatur stipulati fl-
Anness A jkunu effettivi;

(k) bla ħsara għall-kompetenza ta' l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali l-oħra, 
tiżgura standards għoljin ta' servizzi 
universali u pubbliċi għall-elettriku, il-
protezzjoni ta' klijenti vulnerabbli, u li l-
miżuri tal-ħarsien tal-konsumatur stipulati 
fl-Anness A jkunu effettivi u implimentati;

Or. en

Emenda 411
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (k)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) bla ħsara għall-kompetenza ta' l-
awtoritajiet regolatorji l-oħra, tiżgura
standards għoljin ta' servizzi universali u 
pubbliku għall-elettriku, il-protezzjoni ta' 
klijenti vunnerabbli, u li l-miżuri tal-

(k) bla ħsara għall-kompetenza ta' l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali l-oħra, 
timmonitorja standards għoljin ta' servizzi 
universali u pubbliċi għall-elettriku u l-
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ħarsien tal-konsumatur stipulati fl-
Anness A jkunu effettivi;

protezzjoni ta' klijenti vulnerabbli; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi dmirijiet għandhom jitwettqu l-ewwel mill-gvernijiet billi għandhom x'jaqsmu aktar ma' 
miżuri soċjali milli mar-regolamentazzjoni tas-suq bl-imnut. Ir-regolaturi ma jħossux li 
għandhom il-kompetenza li jiddefinixxu l-politika soċjali. Madankollu għandhom jingħataw 
il-poteri lir-regolaturi sabiex ikun assigurat li d-dispożizzjonijiet ta’ l-Anness A huma 
infurzati b’mod effettiv. Mill-inqas, għandu jkun ċar li r-responsabilità ta’ l-implimentazzjoni 
ta’ l-Anness A fuq il-protezzjoni tal-konsumatur taqa' fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-
regolaturi.

Emenda 412
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (k)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) bla ħsara għall-kompetenza ta' l-
awtoritajiet regolatorji l-oħra, tiżgura
standards għoljin ta' servizzi universali u 
pubbliku għall-elettriku, il-protezzjoni ta' 
klijenti vunnerabbli, u li l-miżuri tal-
ħarsien tal-konsumatur stipulati fl-
Anness A jkunu effettivi;

(k) bla ħsara għall-kompetenza ta' l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali l-oħra, 
timmonitorja standards għoljin ta' servizzi 
universali u pubbliċi għall-elettriku u l-
protezzjoni ta' klijenti vulnerabbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Miżuri ta’ politika soċjali bħal ma huma t-twaqqif ta’ standards għoljin ta’ servizz universali 
u pubbliku jappartjenu qabel kollox lill-gvernijiet, sakemm ma jinvolvux ir-regolamentazzjoni 
tas-suq bl-imnut. Xorta waħda, l-NRAs għandhom jimmonitorjaw dawn l-istandards sabiex 
jassiguraw livell adegwat ta’ protezzjoni tal-konsumaturi ta’ l-elettriku.
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Emenda 413
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (k)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) bla ħsara għall-kompetenza ta' l-
awtoritajiet regolatorji l-oħra, tiżgura
standards għoljin ta' servizzi universali u 
pubbliku għall-elettriku, il-protezzjoni ta' 
klijenti vunnerabbli, u li l-miżuri tal-
ħarsien tal-konsumatur stipulati fl-
Anness A jkunu effettivi;

(k) bla ħsara għall-kompetenza ta' l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali l-oħra, 
timmonitorja standards għoljin ta' servizzi 
universali u pubbliċi għall-elettriku u l-
protezzjoni ta' klijenti vulnerabbli;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Xi dmirijiet għandhom jitwettqu primarjament mill-gvernijiet nazzjonali, billi għandhom 
x'jaqsmu aktar ma' miżuri soċjali milli mar-regolamentazzjoni tas-suq bl-imnut. Ir-regolaturi 
ma jħossux li għandhom il-kompetenza li jadottaw miżuri ta’ politika soċjali.

Emenda 414
Werner Langen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (k)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) bla ħsara għall-kompetenza ta' l-
awtoritajiet regolatorji l-oħra, tiżgura 
standards għoljin ta' servizzi universali u 
pubbliku għall-elettriku, il-protezzjoni ta' 
klijenti vunnerabbli, u li l-miżuri tal-
ħarsien tal-konsumatur stipulati fl-
Anness A jkunu effettivi;

(k) bla ħsara għall-kompetenza ta' l-
awtoritajiet nazzjonali l-oħra, tiżgura 
standards għoljin ta' servizzi universali u 
pubbliċi għall-elettriku, il-protezzjoni ta' 
klijenti vulnerabbli, u li l-miżuri tal-ħarsien 
tal-konsumatur stipulati fl-Anness A jkunu 
effettivi;

Or. de



PE404.525v01-00 76/104 AM\714880MT.doc

MT

Emenda 415
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (k)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) bla ħsara għall-kompetenza ta' l-
awtoritajiet regolatorji l-oħra, tiżgura 
standards għoljin ta' servizzi universali u 
pubbliku għall-elettriku, il-protezzjoni ta' 
klijenti vunnerabbli, u li l-miżuri tal-
ħarsien tal-konsumatur stipulati fl-
Anness A jkunu effettivi;

(k) bla ħsara għall-kompetenza ta' l-
awtoritajiet nazzjonali l-oħra, tiżgura 
standards għoljin ta' servizzi universali u 
pubbliċi għall-elettriku, il-protezzjoni ta' 
klijenti vulnerabbli, u li l-miżuri tal-ħarsien 
tal-konsumatur stipulati fl-Anness A jkunu 
effettivi;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika ta’ formulazzjoni mhux adattata.

Emenda 416
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (k a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) tiżgura li l-miżuri għall-ħarsien tal-
konsumatur stipulati fl-Anness A jkunu 
effettivi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Xi dmirijiet għandhom jitwettqu primarjament mill-gvernijiet nazzjonali, billi għandhom 
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x'jaqsmu aktar ma' miżuri soċjali milli mar-regolamentazzjoni tas-suq bl-imnut. Ir-regolaturi 
ma jħossux li għandhom il-kompetenza li jadottaw miżuri ta’ politika soċjali.

Emenda 417
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (k a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) tiżgura l-aċċess garantit għan-
netwerk ta’ l-enerġija li tiġġedded;

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Fil-prattika, il-produtturi ta’ l-enerġija sostenibbli xi kultant isibuha diffiċli ħafna li jiksbu 
aċċess għan-netwerks.

Emenda 418
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (k a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) tiżgura li l-miżuri għall-ħarsien tal-
konsumatur stipulati fl-Anness A jkunu 
effettivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi dmirijiet għandhom jitwettqu l-ewwel mill-gvernijiet billi għandhom x'jaqsmu aktar ma' 
miżuri soċjali milli mar-regolamentazzjoni tas-suq bl-imnut. Ir-regolaturi ma jħossux li 
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għandhom il-kompetenza li jiddefinixxu l-politika soċjali. Madankollu għandhom jingħataw 
il-poteri lir-regolaturi sabiex ikun assigurat li d-dispożizzjonijiet ta’ l-Anness A huma 
infurzati b’mod effettiv. Mill-inqas, għandu jkun ċar li r-responsabilità ta’ l-implimentazzjoni 
ta’ l-Anness A fuq il-protezzjoni tal-konsumatur taqa' fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-
regolaturi.

Emenda 419
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (k a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) tiżgura li l-miżuri għall-ħarsien tal-
konsumatur stipulati fl-Anness A jkunu 
effettivi u infurzati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

“Miżuri għall-ħarsien tal-konsumatur” stipulati fl-Anness A għandhom ikunu infurzati b’mod 
effettiv mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali.

Emenda 420
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (l)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

l) tippubblika rakkomandazzjonijiet, mill-
inqas fuq bażi annwali, dwar il-
konformità tat-tariffi tal-forniment ma' l-
Artikolu 3;

imħassar

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Din il-prerogattiva tmur ‘lil hinn mill-mandat leġittimu ta’ l-awtoritajiet regolatorji.

Emenda 421
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (l)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) tippubblika rakkomandazzjonijiet, mill-
inqas fuq bażi annwali, dwar il-konformità 
tat-tariffi tal-forniment ma' l-Artikolu 3;

(l) tippubblika rakkomandazzjonijiet, mill-
inqas fuq bażi annwali, dwar il-konformità 
tat-tariffi tal-forniment ma' l-Artikolu 3;
f'dawn ir-rakkomandazzjonijiet għandha 
tingħata attenzjoni xierqa lill-impatt fuq l-
operat tas-suq ta’ prezzijiet regolati 
(prezzijiet ta’ l-ingrossa u ta’ l-utenti 
finali);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi prezzijiet regolati ffissati ħafna aktar baxxi mill-prezz tas-suq jistgħu jtellfu l-
kompetizzjoni u jħallu impatt negattiv fuq is-sugurtà tal-forniment, għandha tingħatalhom 
attenzjoni speċjali fir-rakkomandazzjonijiet tar-regolatur.

Emenda 422
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (m)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) tiżgura l-aċċess għad-dejta dwar il-
konsum tal-klijent, l-applikazzjoni ta’ 
format armonizzat għad-dejta dwar il-

(m) tiżgura l-aċċess għad-dejta dwar il-
konsum tal-klijent, il-forniment, għall-użu 
mhux obbligatorju, ta’ format armonizzat 
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konsum u l-aċċess għad-dejta skond il-
paragrafu (h) ta’ l-Anness A;

fuq livell nazzjonali għad-dejta dwar il-
konsum u l-aċċess għad-dejta skond il-
paragrafu (h) ta’ l-Anness A;

Or. en

Emenda 423
Jan Březina

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (m)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) tiżgura l-aċċess għad-dejta dwar il-
konsum tal-klijent, l-applikazzjoni ta’ 
format armonizzat għad-dejta dwar il-
konsum u l-aċċess għad-dejta skond il-
paragrafu (h) ta’ l-Anness A;

(m) tiżgura l-aċċess għad-dejta dwar il-
konsum tal-klijent, il-forniment, għall-użu 
mhux obbligatorju, ta’ format armonizzat 
fuq livell nazzjonali għad-dejta dwar il-
konsum u l-aċċess għad-dejta skond il-
paragrafu (h) ta’ l-Anness A;

Or. en

Emenda 424
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (m)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) tiżgura l-aċċess għad-dejta dwar il-
konsum tal-klijent, l-applikazzjoni ta’ 
format armonizzat għad-dejta dwar il-
konsum u l-aċċess għad-dejta skond il-
paragrafu (h) ta’ l-Anness A;

(m) l-istabbiliment ta’ proċeduri 
standardizzati ta’ relazzjonijiet bejn il-
konsumatur finali u l-fornitur jew id-
distributur, jew l-operatur tas-sistema ta’ 
kejl, li jkollu x’jaqsam almenu ma’ l-
aċċess għad-dejta dwar il-konsum tal-
klijent, l-applikazzjoni ta’ format 
armonizzat għad-dejta dwar il-konsum u l-
aċċess għad-dejta skond il-paragrafu (h) ta’ 



AM\714880MT.doc 81/104 PE404.525v01-00

MT

l-Anness A;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għoti ta’ l-aċċess għad-dejta dwar il-konsum attwali huwa prerekwiżit biex il-konsumaturi 
jkunu jistgħu jimmaniġġjaw l-effiċjenza enerġetika jew biex ikunu jistgħu jqabblu l-fornituri. 
Peress li diġà jikkonsultaw mal-partijiet ikkonċernati u huma responsabbli għas-sorveljanza 
ta’ swieq bl-imnut ta’ enerġija, ir-regolaturi jkunu l-awtoritajiet l-aktar rilevanti biex 
jindirizzaw ir-relazzjoni bejn d-DSOs, il-fornituri u l-konsumaturi (inkluż regoli, 
responsabilitajiet, arranġamenti kuntrattwali, ftehimiet ta’ skambju ta' dejta, garanziji ta’ 
kwalità).

Emenda 425
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (o)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) tissorvelja l-investiment fil-kapaċitajiet 
ta' ġenerazzjoni fir-rigward ta' sigurtà ta' 
provvista.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din il-prerogattiva tmur ’lil hinn mill-mandat leġittimu ta’ l-awtoritajiet regolatorji.

Emenda 426
Anni Podimata

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 - punt (o)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) tissorvelja l-investiment fil-kapaċitajiet 
ta' ġenerazzjoni fir-rigward ta' sigurtà ta' 
provvista.

(o) tissorvelja l-investiment fil-kapaċitajiet 
ta' ġenerazzjoni fir-rigward ta' sigurtà ta' 
provvista u tagħti prijorità lill-
investimenti li jikkonċernaw swieq żgħar 
u li minnhom ma hemmx qligħ bħal 
ngħidu aħna r-reġjuni iżolati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun evitata d-diskriminazzjoni kontra l-konsumaturi li jgħixu f'zoni iżolati (reġjuni 
muntanjużi u ġżejjer).

Emenda 427
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (o a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(oa) tuża d-dritt ta’ veto fuq deċiżjonijiet li 
jiġu maħtura jew imkeċċija persuni 
responsabbli għall-ġestjoni ġenerali ta’ 
operatur ta’ sistema tat-trażmissjoni;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Meta l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jingħataw id-dritt ta' l-użu tal-veto fuq ħatriet u 
tkeċċijiet tal-maniġment tat-TSO, id-direttiva tgħin sabiex tiżgura li jitqiesu kif xieraq l-
interessi professjonali tal-persuni responsabbli għall-operat tat-TSOs u, skond dan, li huma 
f’pożizzjoni li jwettqu d-dmirijiet tagħhom b’mod kompletament indipendenti.
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Emenda 428
Šarūnas Birutis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (o a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(oa) twaqqaf jew tapprova l-istandards 
għall-kwalità ta' servizz, is-sorveljanza, l-
implimentazzjoni u li jiġu imposti 
sanzjonijiet għan-nuqqas ta’ konformità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwalità tas-servizz hija waħda miż-żewġ (l-ieħor huwa l-prezz) punti ewlenin li għandhom 
ikunu regolati (jekk ma jkunux regolati, il-kwalità tista’ tiddeterjora). L-awtorità regolatorja 
għandha jkollha s-setgħa li tistabbilixxi u tapprova l-istandards ta’ kwalità, li tissorvelja l-
implimentazzjoni ta’ dawn l-istandards u li timponi sanzjonijiet għan-nuqqas ta’ konformità.

Emenda 429
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (o a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(oa) timmonitorja l-implimentazzjoni ta’ 
miżuri ta’ salvagwardja kif imsemmija fl-
Artikolu 24.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Li qabel kien il-paragrafu (3f) emendat.
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Emenda 430
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (o a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(oa) tuża d- dritt tal-veto fuq deċiżjonijiet 
li jiġu maħtura jew imkeċċija ċ-chairman 
tal-bord jew id-direttur amministrattiv ta’ 
operatur ta’ sistema tat-trażmissjoni;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Meta l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali (national regulatory authorities - NRAs) jingħataw 
id-dritt ta' l-użu tal-veto fuq ħatriet u tkeċċijiet taċ-chairman tal-board u tad-direttur 
amministrattiv ta' operatur ta' sistema ta' trażmissjoni (transmission system operator – TSO), 
id-direttiva tgħin sabiex tiżgura li jitqiesu kif xieraq l-interessi professjonali tal-persuni 
responsabbli għall-operat tat-TSOs u, skond dan, li huma f’pożizzjoni li jwettqu d-dmirijiet 
tagħhom b’mod kompletament indipendenti.

Emenda 431
Nicole Fontaine

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (o a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(oa) tuża d- dritt tal-veto fuq deċiżjonijiet 
li jiġu maħtura jew imkeċċija ċ-chairman 
tal-bord jew id-direttur amministrattiv ta’ 
operatur ta’ sistema tat-trażmissjoni;

Or. fr



AM\714880MT.doc 85/104 PE404.525v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali (national regulatory authorities - NRAs) jingħataw id-
dritt tal-veto fuq ħatriet u tkeċċijiet taċ-chairman tal-board u tad-direttur amministrattiv ta' 
operatur ta' sistema ta' trażmissjoni (transmission system operator – TSO), jagħmilha 
possibbli li jitqiesu kif xieraq l-interessi professjonali tal-persuni responsabbli għall-operat 
tat-TSOs u li huma f’pożizzjoni li jwettqu d-dmirijiet tagħhom b’mod kompletament 
indipendenti.

Emenda 432
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (o a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(oa) li jkun żgurat li l-persunal ta’ 
operaturi ta’ sistema tat-trażmissjoni u 
operaturi tas-sistema tad-distribuzzjoni 
huma ppremjati b’mod xieraq għat-
tnaqqis fl-użu ta’ l-enerġija, u li ma jeżisti 
l-ebda inċentiv mhux korrett li jippremja 
ż-żieda tal-bejgħ ta’ enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-TSOs u d-DSOs għandhom jikkontribwixxu għall-objettivi ta' kull Stat Membru f'termini ta' 
effiċjenza. Inċentivi perversi għal aktar użu ta’ l-enerġija għandhom jiġu sostitwiti bi 
premjijiet konformi ma’ l-objettivi ta’ l-Unjoni bħal ma huma l-effiċjenza ta’ l-enerġija u l-
limitazzjoni ta' l-emissjonijiet.

Emenda 433
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (o a) (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(oa) l-armonizzazzjoni ta’ proċessi ta’ 
skambju ta’ dejta għall-proċessi tas-suq l-
aktar importanti fuq livell reġjonali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-UE qed tipprova tistabbilixxi reġjuni tas-suq transkonfinali. Għal dan l-għan, hija 
essenzjali l-armonizzazzjoni tal-proċessi kollha ta’ skambju ta’ dejta. Fis-suq liberalizzat, 
proċessi effettivi ta’ skambju ta’ dejta huma l-prekundizzjoni fundamentali għall-ġestjoni tal-
pjan direzzjonali, l-ikklerjar, il-ħlas tal-kontijiet, il-bidla tal-fornitur u ħafna skopijiet oħra. 
In-nuqqas tal-proċessi kkordinati ta’ skambju ta’ dejta jfixkel l-istabbiliment ta’ reġjuni tas-
suq transkonfinali.

Emenda 434
Jan Březina

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (o a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(oa) l-immonitorjar ta’ l-implimentazzjoni 
tal-miżuri ta’ salvagwardja msemmija fl-
Artikolu 24.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Paragrafu 1 punt (oa) huwa li qabel kien il-paragrafu (3f) emendat.



AM\714880MT.doc 87/104 PE404.525v01-00

MT

Emenda 435
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (o b) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ob) il-verifika tal-politiki ta’ 
manutenzjoni ta’ l-operaturi tas-sistema 
ta’ trażmissjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-politiki ta’ manutenzjoni tat-TSOs huma ta’ importanza essenzjali għas-sigurtà tal-
provvista, kif deher mill-analiżi tal-kawżi ta’ qtugħ ta’ l-elettriku riċentement. Bl-għan li tiġi 
assigurata n-newtralità tal-politiki tal-manutenzjoni vis-à-vis l-utenti kollha tan-netwerk, kif 
ukoll tas-sigurtà tal-provvista, l-entitajiet regolatorji nazzjonali għandhom ikunu jistgħu 
jivverifikaw dawn il-politiki.

Emenda 436
Nicole Fontaine

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (o b) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ob) il-verifika tal-politiki ta’ 
manutenzjoni ta’ l-operaturi tas-sistema 
ta’ trażmissjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-politiki ta’ manutenzjoni ta’ l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni huma ta’ importanza 
essenzjali għas-sigurtà tal-provvista. Jistgħu, madankollu, jkunu użati għal skopijiet 
diskriminatorji meta jitfasslu l-programmi ta’ manutenzjoni. Bl-għan li tiġi assigurata n-
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newtralità tal-politiki tal-manutenzjoni vis-à-vis l-utenti kollha tan-netwerk, kif ukoll tas-
sigurtà tal-provvista, il-mandat ta’ l-entitajiet regolatorji nazzjonali għandu jkun estiż biex 
jinkludi dawn il-politiki.

Emenda 437
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (o c) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(oc) tintbagħat l-informazzjoni kollha li 
teħtieġ il-Kummissjoni sabiex twettaq, fuq 
bażi ta’ metodoloġija li għandha 
tippubblika, paraguni perjodiċi li jittieħdu 
mill-Ewropa kollha, tal-prestazzjoni 
ekonomika ta’ l-operaturi tas-sistema tat-
trażmissjoni b’riferenza għall-kwalità tas-
servizz provdut.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li jkunu identifikati miżuri ta' prijorità biex tittejjeb il-prestazzjoni ta' l-operaturi 
tas-sistema ta’ trażmissjoni (TSOs), l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jgħaddu 
lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha li teħtieġ sabiex twettaq paraguni perjodiċi li jittieħdu 
mill-Ewropa kollha, tal-prestazzjoni ekonomika tat-TSOs b’riferenza għall-kwalità tas-servizz 
li jipprovdu.

Emenda 438
Nicole Fontaine

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (o c) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(oc) il-pubblikazzjoni ta’ valutazzjoni tar-
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rapport ta’ l-uffiċċjal tal-konformità.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Skond id-dispożizzjonijiet ta’ separazzjoni effettivi u effiċjenti, l-uffiċċjal tal-konformità huwa 
meħtieġ li jagħti lill-awtorità regolatorja nazzjonali rapport dwar ir-rilevanza u l-
implimentazzjoni tal-miżuri adottati mit-TSOs bl-għan li jkun żgurat it-trattament trasparenti 
u mhux diskriminatorju ta’ l-utenti tan-netwerk kollha. Bl-għan li jiġu assigurati trasparenza 
akbar u analiżi aħjar ta’ dawn il-miżuri, l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tkun 
meħtieġa tippubblika rapport dwar ir-relevanza u l-implimentazzjoni tagħhom.

Emenda 439
Nicole Fontaine

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 – punt (o d) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(od) tintbagħat l-informazzjoni kollha li 
teħtieġ il-Kummissjoni sabiex twettaq, fuq 
bażi ta’ metodoloġija li għandha 
tippubblika, paraguni perjodiċi li jittieħdu 
mill-Ewropa kollha, tal-prestazzjoni 
ekonomika ta’ l-operaturi tas-sistema tat-
trażmissjoni b’riferenza għall-kwalità tas-
servizz ipprovdut.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li jkunu identifikati miżuri ta' prijorità biex tittejjeb il-prestazzjoni ta' operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni (TSOs), l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jgħaddu lill-
Kummissjoni l-informazzjoni kollha li teħtieġ sabiex twettaq paraguni perjodiċi li jittieħdu 
mill-Ewropa kollha, tal-prestazzjoni ekonomika tat-TSOs b’riferenza għall-kwalità tas-servizz 
li jipprovdu. Ir-responsabilità ta’ dan tista’ tingħata lill-Osservatorju Ewropew ta' l-Enerġija.
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Emenda 440
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jekk Stat Membru hekk jipprovdi, id-
doveri tas-sorveljanza msemmija fil-
paragrafu 1 jistgħu jitwettqu minn 
awtorità oħra barra l-awtorità regolatorja.  
F’każ bħal dan, l-informazzjoni li 
tirriżulta minn dan il-monitoraġġ 
għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni ta' 
l-awtorità regolatorja kemm jista' jkun 
malajr.
Filwaqt li tiġi ppreservata l-indipendenza 
tagħhom u mingħajr ħsara lill-
kompetenzi speċifiċi tagħhom, u b’mod 
konsistenti mal-prinċipji ta’ 
regolamentazzjoni aħjar, l-awtorità 
regolatorja għandha, kif xieraq, 
tikkonsulta ma' operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u tikkopera mill-qrib ma’ 
awtoritajiet nazzjonali rilevanti oħra fit-
twettiq tad-doveri msemmija fil-paragrafu 
1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test ġie ttrasferit mis-sotto-intestatura għall-paragrafu 1a.

Emenda 441
Jan Březina

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jekk Stat Membru hekk jipprovdi, id-
doveri tas-sorveljanza msemmija fil-
paragrafu 1 jistgħu jitwettqu minn 
awtorità oħra barra l-awtorità regolatorja.  
F’każ bħal dan, l-informazzjoni li 
tirriżulta minn dan il-monitoraġġ 
għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni ta' 
l-awtorità regolatorja kemm jista' jkun 
malajr. 
Filwaqt li tiġi ppreservata l-indipendenza 
tagħhom u mingħajr ħsara lill-
kompetenzi speċifiċi tagħhom, u b’mod 
konsistenti mal-prinċipji ta’ 
regolamentazzjoni aħjar, l-awtorità 
regolatorja għandha, kif xieraq, 
tikkonsulta ma' operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u tikkopera mill-qrib ma’ 
awtoritajiet nazzjonali rilevanti oħra fit-
twettiq tad-doveri msemmija fil-paragrafu 
1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 1a ġie ttrasferit mis-sotto-intestatura.

Emenda 442
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 2 – punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tiżgura li t-tariffi ta’ l-aċċess għan-
netwerk miġburin mill-operaturi tas-
sistema indipendenti jkunu jinkludu ħlas 
għall-proprjetarju jew proprjetarji tan-
netwerk, li jipprovdi/u ħlas adegwat ta’ l-

(d) tiżgura li t-tariffi ta’ l-aċċess għan-
netwerk miġburin mill-operaturi tas-
sistema indipendenti jkunu jinkludu ħlas 
għall-proprjetarju jew proprjetarji tan-
netwerk, li jipprovdi/u ħlas adegwat ta’ l-
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assi tan-netwerk u ta’ kwalunkwe 
investiment ġdid fihom;

assi tan-netwerk u ta’ kwalunkwe 
investiment ġdid fihom sakemm ikunu 
saru b’mod ekonomiku u effiċjenti;

Or. en

Emenda 443
Jan Březina

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 2 – punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tiżgura li t-tariffi ta’ l-aċċess għan-
netwerk miġburin mill-operaturi tas-
sistema indipendenti jkunu jinkludu ħlas 
għall-proprjetarju jew proprjetarji tan-
netwerk, li jipprovdi/u ħlas adegwat ta’ l-
assi tan-netwerk u ta’ kwalunkwe 
investiment ġdid fihom;

(d) tiżgura li t-tariffi ta’ l-aċċess għan-
netwerk miġburin mill-operaturi tas-
sistema indipendenti jkunu jinkludu ħlas 
għall-proprjetarju jew proprjetarji tan-
netwerk, li jipprovdi/u ħlas adegwat ta’ l-
assi tan-netwerk u ta’ kwalunkwe 
investiment ġdid fihom, sakemm ikunu 
saru b’mod ekonomiku u effiċjenti;

Or. en

Emenda 444
Pia Elda Locatelli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"2a. Fis-sorveljanza tas-swieq nazzjonali 
ta’ l-elettriku skond il-punt (i) tal-
paragrafu 1, inkluż is-sorveljanza tal-
prezzijiet bl-ingrossa u bl-imnut, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jadottaw 
metodoloġiji armonizzati li sar qbil 
fuqhom u li ġew approvati mill-Aġenzija.”
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Or. en

(Żieda tal-paragrafu ġdid 2a ma’ l-Artikolu 22c tad-Direttiva 2003/54/KE)

Ġustifikazzjoni

Is-sorveljanza tas-suq hija għodda qawwija biex jiġu identifikati abbużi tal-poter fis-suq. 
Huwa importanti li jkun żgurat li s-sorveljanza tas-swieq nazzjonali ssir mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali (NRAs) skond kriterji u metodoloġiji armonizzati. Ħafna drabi, 
madanakollu, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali ma għandhomx ir-riżorsi meħtieġa biex 
jissorveljaw is-suq fuq bażi permanenti u f'ħin reali, u għalhekk jiddependu fuq analiżi li ssir 
kull xahar u anke kull sena. L-Aġenzija għandu jkollha għad-dispożizzjoni tagħha ir-riżorsi 
neċessarji kollha biex twettaq dan il-kompitu kruċjali. 

Emenda 445
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet regolatorji jingħatawlhom is-
setgħat li jippermettulhom iwettqu d-
dmirijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 
b’mod effiċjenti u mingħajr dewmien. Għal 
dan il-għan, l-awtorità regolatorja għandu 
jkollha mill-inqas dawn is-setgħat:

(3) L-Istati Membri għandhom 
jiggarantixxu li l-awtoritajiet regolatorji 
jingħatawlhom is-setgħat li 
jippermettulhom iwettqu d-dmirijiet 
imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 b’mod 
effiċjenti u mingħajr dewmien. Għal dan il-
għan, l-awtorità regolatorja għandu jkollha 
mill-inqas dawn is-setgħat:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tagħti s-setgħa lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex jieħdu 
miżuri strutturali kontra impriżi ta’ l-enerġija u biex tiddgħajjef il-pożizzjoni tagħhom fis-suq, 
anke jekk ma jkunux kisru regoli tal-kompetizzjoni. Dawn is-setgħat ta' intervent, kif ukoll, 
ngħidu aħna, ir-rekwiżiti li jkunu provduti impjanti virtwali tal-qawwa elettrika, jaffettwaw il-
katina tal-produzzjoni kollha. M’huwiex ċar għalfejn l-awtoritajiet regolatorji għandhom 
ikollhom setgħat ta’ intervent soġġetti għal inqas prekundizzjonijiet mill-awtoritajiet tal-
kartell li kienu responsabbli oriġinarjament.
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Emenda 446
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 3 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li toħroġ deċiżjonijiet li jorbtu dwar l-
impriżi ta' l-elettriku;

(a) li toħroġ deċiżjonijiet li jorbtu dwar l-
operaturi tan-netwerk;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tagħti s-setgħa lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex jieħdu 
miżuri strutturali kontra impriżi ta’ l-enerġija u biex tiddgħajjef il-pożizzjoni tagħhom fis-suq, 
anke jekk ma jkunux kisru regoli tal-kompetizzjoni. Dawn is-setgħat ta' intervent, kif ukoll, 
ngħidu aħna, ir-rekwiżiti li jkunu provduti impjanti virtwali tal-qawwa elettrika, jaffettwaw il-
katina tal-produzzjoni kollha. M’huwiex ċar għalfejn l-awtoritajiet regolatorji għandhom 
ikollhom setgħat ta’ intervent soġġetti għal inqas prekundizzjonijiet mill-awtoritajiet tal-
kartell li kienu responsabbli oriġinarjament.

Emenda 447
Werner Langen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 3 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li toħroġ deċiżjonijiet li jorbtu dwar l-
impriżi ta' l-elettriku;

(a) li toħroġ deċiżjonijiet li jorbtu dwar l-
operaturi tan-netwerk;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tagħti s-setgħa lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex jieħdu 
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miżuri strutturali kontra impriżi ta’ l-enerġija u biex tiddgħajjef il-pożizzjoni tagħhom fis-suq, 
anke jekk ma jkunux kisru regoli tal-kompetizzjoni. Dawn is-setgħat ta' intervent, kif ukoll, 
ngħidu aħna, ir-rekwiżiti li jkunu provduti impjanti virtwali tal-qawwa elettrika, jaffettwaw il-
katina tal-produzzjoni kollha. M’huwiex ċar għalfejn l-awtoritajiet regolatorji għandhom 
ikollhom setgħat ta’ intervent soġġetti għal inqas prekundizzjonijiet mill-awtoritajiet tal-
kartell li kienu responsabbli oriġinarjament.

Emenda 448
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 3 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li toħroġ deċiżjonijiet li jorbtu dwar l-
impriżi ta' l-elettriku;

(a) li toħroġ deċiżjonijiet li jorbtu dwar l-
operaturi tan-netwerk;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri għandhom jittieħdu biss jekk ikun sar ksur ġenwin tar-regoli regolatorji. L-
introduzzjoni ta’ l-impjanti virtwali tal-qawwa elettrika m’hux mixtieq.

Emenda 449
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 3 - punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) twettaq, f'kooperazzjoni ma' l-awtorità 
nazzjonali għall-kompetizzjoni, 
investigazzjonijiet dwar l-operat tas-swieq 
ta' l-elettriku, u tiddeċiedi, fin-nuqqas ta' 
ksur ta' regoli tal-kompetizzjoni, dwar 
kull miżura xierqa meħtieġa u 
proporzjonata għall-promozzjoni ta' 

imħassar
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kompetizzjoni effettiva u tiżgura l-operat 
kif suppost tas-suq, inkluż impjanti 
virtwali tal-qawwa elettrika;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan id-dritt ta’ sorveljanza jmur ’lil mill-mandat leġittimu ta’ l-awtoritajiet regolatorji.

Emenda 450
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 3 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) twettaq, f'kooperazzjoni ma' l-awtorità 
nazzjonali għall-kompetizzjoni, 
investigazzjonijiet dwar l-operat tas-swieq 
ta' l-elettriku, u tiddeċiedi, fin-nuqqas ta' 
ksur ta' regoli tal-kompetizzjoni, dwar 
kull miżura xierqa meħtieġa u 
proporzjonata għall-promozzjoni ta' 
kompetizzjoni effettiva u tiżgura l-operat 
kif suppost tas-suq, inkluż impjanti 
virtwali tal-qawwa elettrika;

(b) twettaq, f'kooperazzjoni ma' l-awtorità 
nazzjonali għall-kompetizzjoni, 
investigazzjonijiet dwar l-operat tas-swieq 
ta' l-elettriku;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tagħti s-setgħa lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex jieħdu 
miżuri strutturali kontra impriżi ta’ l-enerġija u biex tiddgħajjef il-pożizzjoni tagħhom fis-suq, 
anke jekk ma jkunux kisru regoli tal-kompetizzjoni. Dawn is-setgħat ta' intervent, kif ukoll, 
ngħidu aħna, ir-rekwiżiti li jkunu provduti impjanti virtwali tal-qawwa elettrika, jaffettwaw il-
katina tal-produzzjoni kollha. M’huwiex ċar għalfejn l-awtoritajiet regolatorji għandhom 
ikollhom setgħat ta’ intervent soġġetti għal inqas prekundizzjonijiet mill-awtoritajiet tal-
kartell li kienu responsabbli oriġinarjament.
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Emenda 451
Werner Langen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 3 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) twettaq, f'kooperazzjoni ma' l-awtorità 
nazzjonali għall-kompetizzjoni, 
investigazzjonijiet dwar l-operat tas-swieq 
ta' l-elettriku, u tiddeċiedi, fin-nuqqas ta' 
ksur ta' regoli tal-kompetizzjoni, dwar 
kull miżura xierqa meħtieġa u 
proporzjonata għall-promozzjoni ta' 
kompetizzjoni effettiva u tiżgura l-operat 
kif suppost tas-suq, inkluż impjanti 
virtwali tal-qawwa elettrika;

(b) twettaq, f'kooperazzjoni ma' l-awtorità 
nazzjonali għall-kompetizzjoni, 
investigazzjonijiet dwar l-operat tas-swieq 
ta' l-elettriku;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tagħti s-setgħa lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex jieħdu 
miżuri strutturali kontra impriżi ta’ l-enerġija u biex tiddgħajjef il-pożizzjoni tagħhom fis-suq, 
anke jekk ma jkunux kisru regoli tal-kompetizzjoni. Dawn is-setgħat ta' intervent, kif ukoll, 
ngħidu aħna, ir-rekwiżiti li jkunu provduti impjanti virtwali tal-qawwa elettrika, jaffettwaw il-
katina tal-produzzjoni kollha. M’huwiex ċar għalfejn l-awtoritajiet regolatorji għandhom 
ikollhom setgħat ta’ intervent soġġetti għal inqas prekundizzjonijiet mill-awtoritajiet tal-
kartell li kienu responsabbli oriġinarjament.

Emenda 452
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 3 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) twettaq, f'kooperazzjoni ma' l-awtorità 
nazzjonali għall-kompetizzjoni, 
investigazzjonijiet dwar l-operat tas-swieq 

(b) twettaq, f'kooperazzjoni ma' l-awtorità 
nazzjonali għall-kompetizzjoni, 
investigazzjonijiet dwar l-operat tas-swieq 
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ta' l-elettriku, u tiddeċiedi, fin-nuqqas ta' 
ksur ta' regoli tal-kompetizzjoni, dwar kull 
miżura xierqa meħtieġa u proporzjonata 
għall-promozzjoni ta' kompetizzjoni 
effettiva u tiżgura l-operat kif suppost tas-
suq, inkluż impjanti virtwali tal-qawwa 
elettrika;

ta' l-elettriku, u tiddeċiedi, fin-nuqqas ta' 
ksur ta' regoli tal-kompetizzjoni, dwar kull 
miżura xierqa meħtieġa u proporzjonata 
għall-promozzjoni ta' kompetizzjoni 
effettiva u tiżgura l-operat kif suppost tas-
suq;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jista’ jkun iddikkjarat fi premessa li l-impjanti virtwali tal-qawwa elettrika huma waħda mill-
miżuri possibbli għall-promozzjoni ta' kompetizzjoni effettiva u tiżgura l-operat korrett tas-
suq;

Emenda 453
Norbert Glante

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 3 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) twettaq, f'kooperazzjoni ma' l-awtorità 
nazzjonali għall-kompetizzjoni, 
investigazzjonijiet dwar l-operat tas-swieq 
ta' l-elettriku, u tiddeċiedi, fin-nuqqas ta' 
ksur ta' regoli tal-kompetizzjoni, dwar 
kull miżura xierqa meħtieġa u 
proporzjonata għall-promozzjoni ta' 
kompetizzjoni effettiva u tiżgura l-operat 
kif suppost tas-suq, inkluż impjanti 
virtwali tal-qawwa elettrika;

(b) twettaq, f'kooperazzjoni ma' l-awtorità 
nazzjonali għall-kompetizzjoni, 
investigazzjonijiet dwar l-operat tas-swieq 
ta' l-elettriku;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tagħti s-setgħa lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex 
jadottaw miżuri strutturali, fid-diskrezzjoni tagħhom, kontra impriżi ta’ l-enerġija. M’huwiex 
ċar għalfejn għandu jkun possibbli biex jittieħdu dawn il-miżuri anke jekk ir-regoli tal-
kompetizzjoni ma jkunux inkisru.
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Emenda 454
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 3 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) twettaq, f'kooperazzjoni ma' l-awtorità 
nazzjonali għall-kompetizzjoni, 
investigazzjonijiet dwar l-operat tas-swieq 
ta' l-elettriku, u tiddeċiedi, fin-nuqqas ta' 
ksur ta' regoli tal-kompetizzjoni, dwar kull 
miżura xierqa meħtieġa u proporzjonata 
għall-promozzjoni ta' kompetizzjoni 
effettiva u tiżgura l-operat kif suppost tas-
suq, inkluż impjanti virtwali tal-qawwa 
elettrika;

(b) twettaq, f'kooperazzjoni ma' l-awtorità 
nazzjonali għall-kompetizzjoni, 
investigazzjonijiet dwar l-operat tas-swieq 
ta' l-elettriku, u tiddeċiedi dwar kull miżura 
xierqa meħtieġa u proporzjonata għall-
promozzjoni ta' kompetizzjoni effettiva u 
tiżgura l-operat kif suppost tas-suq;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem emendat iżomm is-sorveljanza tas-suq qawwija u bbilanċjata kif propost 
oriġinarjament (inkluż miżuri ex ante), mingħajr ir-riskju li jkunu konfużi l-irwoli ta’ l-
awtoritajiet regolatorji u ta’ kompetizzjoni.

Emenda 455
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 3 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) twettaq, f'kooperazzjoni ma' l-awtorità 
nazzjonali għall-kompetizzjoni, 
investigazzjonijiet dwar l-operat tas-swieq 
ta' l-elettriku, u tiddeċiedi, fin-nuqqas ta' 
ksur ta' regoli tal-kompetizzjoni, dwar kull 

(b) twettaq, f'kooperazzjoni ma' l-awtorità 
nazzjonali għall-kompetizzjoni, 
investigazzjonijiet dwar l-operat tas-swieq 
ta' l-elettriku, u tiddeċiedi, fil-każ ta' ksur 
ta' regoli regolatorji, dwar kull miżura 
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miżura xierqa meħtieġa u proporzjonata 
għall-promozzjoni ta' kompetizzjoni
effettiva u tiżgura l-operat kif suppost tas-
suq, inkluż impjanti virtwali tal-qawwa 
elettrika;

xierqa meħtieġa u proporzjonata għall-
promozzjoni effettiva ta’ l-operat tan-
netwerk;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri għandhom jittieħdu biss jekk ikun sar ksur ġenwin tar-regoli regolatorji. L-
introduzzjoni ta’ l-impjanti virtwali tal-qawwa elettrika m’hux mixtieq.

Emenda 456
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 3 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) twettaq, f'kooperazzjoni ma' l-awtorità 
nazzjonali għall-kompetizzjoni, 
investigazzjonijiet dwar l-operat tas-swieq 
ta' l-elettriku, u tiddeċiedi, fin-nuqqas ta' 
ksur ta' regoli tal-kompetizzjoni, dwar 
kull miżura xierqa meħtieġa u 
proporzjonata għall-promozzjoni ta' 
kompetizzjoni effettiva u tiżgura l-operat 
kif suppost tas-suq, inkluż impjanti 
virtwali tal-qawwa elettrika;

(b) tappoġġja l-awtorità nazzjonali għall-
kompetizzjoni, investigazzjonijiet dwar l-
operat tas-swieq ta' l-elettriku;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu jagħti setgħat lir-Regolaturi li huma partikulari għal-Leġiżlaturi (i.e. miżuri ex-
ante immirati li titnaqqas is-setgħa tas-suq). Tgħawweġ l-operat korrett tas-suq ħieles, u 
jirriżulta bħala perikoluż b’mod speċjali fi swieq diġà maturi. Barra minn hekk jekk id-
dispożizzjoni kienet intenzjonali li tirreferi għal miżura ex-post (i.e. immirata li tikkoreġi 
mġiba ippruvata li mhix kompetittiva), għandha tinżamm 'l barra mill-kompetenzi tar-
Regolaturi, peress li taqa' fost dawk ta' l-Awtoritajiet ta’ l-Antitrust.
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Emenda 457
Jan Březina

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 3 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) twettaq, f'kooperazzjoni ma' l-awtorità 
nazzjonali għall-kompetizzjoni, 
investigazzjonijiet dwar l-operat tas-swieq 
ta' l-elettriku, u tiddeċiedi, fin-nuqqas ta' 
ksur ta' regoli tal-kompetizzjoni, dwar kull 
miżura xierqa meħtieġa u proporzjonata 
għall-promozzjoni ta' kompetizzjoni 
effettiva u tiżgura l-operat kif suppost tas-
suq, inkluż impjanti virtwali tal-qawwa 
elettrika;

(b) twettaq, f'kooperazzjoni ma' l-awtorità 
nazzjonali għall-kompetizzjoni, 
investigazzjonijiet dwar l-operat tas-swieq 
ta' l-elettriku, u tiddeċiedi, fin-nuqqas ta' 
ksur ta' regoli tal-kompetizzjoni, dwar kull 
miżura xierqa meħtieġa u proporzjonata 
għall-promozzjoni ta' kompetizzjoni 
effettiva u tiżgura l-operat kif suppost tas-
suq;

Or. en

Emenda 458
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 3 – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) titlob għal kwalunkwe informazzjoni 
mill-impriżi ta' l-elettriku li tkun rilevanti 
għall-qadi tad-dmirijiet tagħha;

(c) titlob għall-informazzjoni mill-impriżi 
ta' l-elettriku li tkun rilevanti għall-qadi 
tad-dmirijiet tagħha;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem il-ġdid jenfasizza li talbiet għall-informazzjoni għandhom ikunu rilevanti għat-twettiq 
tal-ħidmiet ta' l-awtorità regolatorja.
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Emenda 459
Jan Březina

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 3 – punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) timponi sanzjonijiet effettivi, xierqa u 
disswassivi lil impriżi ta' l-elettriku li ma 
jikkonformawx ma' l-obbligi tagħhom 
skond din id-Direttiva jew kwalunkwe 
deċiżjoni ta' l-awtorità regolatorja jew ta' l-
Aġenzija; 

(d) timponi pieni, proporzjonati effettivi u 
disswassivi lil impriżi ta' l-elettriku li ma 
jikkonformawx ma' l-obbligi tagħhom 
skond din id-Direttiva jew kwalunkwe 
deċiżjoni  relevanti li torbot legalment ta' 
l-awtorità regolatorja jew ta' l-Aġenzija; 

Or. en

Emenda 460
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 3 – punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) timponi sanzjonijiet effettivi, xierqa u 
disswassivi lil impriżi ta' l-elettriku li ma 
jikkonformawx ma' l-obbligi tagħhom 
skond din id-Direttiva jew kwalunkwe 
deċiżjoni ta' l-awtorità regolatorja jew ta' l-
Aġenzija;

(d) timponi pieni, proporzjonati effettivi u 
disswassivi lil impriżi ta' l-elettriku li ma 
jikkonformawx ma' l-obbligi tagħhom 
skond din id-Direttiva jew kwalunkwe 
deċiżjoni  relevanti li torbot legalment ta' 
l-awtorità regolatorja jew ta' l-Aġenzija; 

Or. en
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Emenda 461
Jan Březina

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 3 – punt (f)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) tapprova miżuri ta' salvagwardja kif 
imsemmi fl-Artikolu 24.

imħassar

Or. en

Emenda 462
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 3 – punt (f)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) tapprova miżuri ta' salvagwardja kif 
imsemmi fl-Artikolu 24.

imħassar

Or. en

Emenda 463
Šarūnas Birutis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 3 – punt (f a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) timponi temporanjament limiti fuq il-
prezzijiet għall-atturi dominanti fis-suq.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Miżuri ġenerali għall-promozzjoni tal-kompetizzjoni kif iddikkjarat fil-punt (b) ta’ l-istess
artikolu jistgħu ma jkunux biżżejjed u l-awtorità regolatorja għandha jkollha d-dritt li 
tapplika miżura temporanja iżda effettiva - il-limiti fuq il-prezzijiet.
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