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Emenda 464
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 4 – punti (a) u (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tqabbid u aċċess man-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni. Dawn it-tariffi 
għandhom jippermettu l-investimenti 
meħtieġa fin-netwerks li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jaċċertaw il-vijabbiltà tan-netwerks;

(a) tqabbid u aċċess man-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni u l-metodoloġiji 
tagħhom, jew b’mod alternattiv, il-
metodoloġiji u s-sorveljanza tagħhom biex 
jiġu ffissati jew approvati t-tariffi ta’ 
trażmissjoni u distribuzzjoni. Dawn it-
tariffi għandhom jirriflettu l-ispejjeż 
attwali mġarrba, sakemm dawn l-ispejjeż 
jikkorrispondu ma’ dawk ta’ operatur 
effiċjenti u strutturalment komparabbli u 
għandhom ikunu trasparenti. Huma
għandhom jippermettu l-investimenti 
meħtieġa fin-netwerks li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jaċċertaw il-vijabbiltà tan-netwerks.

(b) il-provvediment ta’ servizzi ta’ 
bilanċjar.

(b) il-provvediment ta’ servizzi ta’ 
bilanċjar li għandhom kemm jista’ jkun 
possibbli jkunu jirriflettu l-ispiża u jkunu 
newtrali għad-dħul, filwaqt li jipprovdu 
inċentivi xierqa għall-utenti tan-netwerks 
biex jibbilanċjaw l-‘input’ u l-‘offtakes’ 
tagħhom. Huma għandhom ikunu ġusti u 
mingħajr diskriminazzjoni u bbażati fuq 
kriterji oġġettivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda terġa ddaħħal kundizzjoni mid-Direttiva 2003/54/KE li permezz tagħha l-
awtoritajiet regolatorji jistgħu japprovaw it-tariffi ta’ l-aċċess jew għall-inqas il-metodoloġiji 
tat-tariffi fil-kalkoli tagħhom. Il-test f’(a) jindirizza l-vojt li bħalissa jeżisti minħabba li ma 
hemm l-ebda ħtieġa għal riflessjoni dwar l-ispiża tat-tariffi ta’ distribuzzjoni.   It-test f’(b) 
huwa bbażat fuq il-linjigwida ERGEG għal prattika tajba fl-ibbilanċjar tal-gass u 
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jikkonferma l-prinċipju li l-attivitajiet ta’ bilanċjar tat-TSOs għandhom ikunu f’sens wiesa’ 
newtrali għad-dħul.

Emenda 465
Jan Březina

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
ikunu responsabbli għall-iffissar jew l-
approvazzjoni qabel ma jidħlu fis-seħħ tat-
termini u l-kundizzjonijiet għal: 

4. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
ikunu responsabbli għall-iffissar jew l-
approvazzjoni qabel ma jidħlu fis-seħħ 
għall-inqas tal-metodoloġiji użati għall-
kalkolu jew għall-istabbiliment tat-termini 
u l-kundizzjonijiet għal:

(a) tqabbid u aċċess man-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni. Dawn it-tariffi 
għandhom jippermettu l-investimenti 
meħtieġa fin-netwerks li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jaċċertaw il-vijabbiltà tan-netwerks;

(a) tqabbid u aċċess man-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni jew tal-metodoloġiji 
tagħhom. Dawn it-tariffi jew metodoloġiji
għandhom jippermettu l-investimenti 
meħtieġa fin-netwerks li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jaċċertaw il-vijabbiltà tan-netwerks. 

(b) il-provvediment ta’ servizzi ta’ 
bilanċjar.

(b) il-provvediment ta’ servizzi ta’ 
bilanċjar.

Or. en

Emenda 466
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 4 – parti introduttorja u punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
ikunu responsabbli għall-iffissar jew l-

4. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
ikunu responsabbli għall-iffissar jew l-
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approvazzjoni qabel ma jidħlu fis-seħħ tat-
termini u l-kundizzjonijiet għal:

approvazzjoni qabel ma jidħlu fis-seħħ 
għall-inqas tal-metodoloġiji użati sabiex 
jiġu kkalkulati jew stabbiliti t-termini u l-
kundizzjonijiet għal:

(a) tqabbid u aċċess man-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni. Dawn it-tariffi 
għandhom jippermettu l-investimenti 
meħtieġa fin-netwerks li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jaċċertaw il-vijabbiltà tan-netwerks.

tqabbid u aċċess man-netwerks nazzjonali, 
inklużi tariffi tat-trasmissjoni u tad-
distribuzzjoni jew tal-metodoloġiji 
tagħhom. Dawn it-tariffi jew metodoloġiji
għandhom jippermettu l-investimenti 
meħtieġa fin-netwerks li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jaċċertaw il-vijabbiltà tan-netwerks.

Or. en

Emenda 467
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 4 - punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tqabbid u aċċess man-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni. Dawn it-tariffi 
għandhom jippermettu l-investimenti 
meħtieġa fin-netwerks li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jaċċertaw il-vijabbiltà tan-netwerks.

(a) tqabbid u aċċess man-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni u l-metodoloġiji 
tagħhom, jew b’mod alternattiv, il-
metodoloġiji u s-sorveljanza tagħhom biex 
jiġu ffissati jew approvati t-tariffi ta’ 
trażmissjoni u distribuzzjoni. Dawn it-
tariffi għandhom jippermettu l-investimenti 
meħtieġa fin-netwerks li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jaċċertaw il-vijabbiltà tan-netwerks.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li jkun żgurat li l-awtoritajiet nazzjonali regolatorji huma responsabbli għat-
twaqqif jew għall-approvazzjoni: ta’ tariffi ta’ trażmissjoni u distribuzzjoni u l-metodoloġiji 
tagħhom, jew bħala alternattiva, ta’ metodoloġiji għal twaqqif jew approvazzjoni ta’ tariffi 
ta’ trażmissjoni u distribuzzjoni inkluż l-immonitorjar ta’ l-applikazzjoni tal-metodoloġiji 
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għat-twaqqif ta’ tariffi.

Emenda 468
Reino Paasilinna

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 4 - punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tqabbid u aċċess man-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni. Dawn it-tariffi 
għandhom jippermettu l-investimenti 
meħtieġa fin-netwerks li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jaċċertaw il-vijabbiltà tan-netwerks.

(a) tqabbid u aċċess man-netwerks 
nazzjonali, inkluża l-metodoloġija għal 
kalkulazzjoni tat-tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni. Dawn it-tariffi 
għandhom jippermettu l-investimenti 
meħtieġa fin-netwerks li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jaċċertaw il-vijabbiltà tan-netwerks.

Or. en

Emenda 469
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 4 - punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tqabbid u aċċess man-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni. Dawn it-tariffi 
għandhom jippermettu l-investimenti 
meħtieġa fin-netwerks li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jaċċertaw il-vijabbiltà tan-netwerks;

(a) tqabbid u aċċess man-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni. Dawn it-tariffi 
għandhom jirriflettu l-ispejjeż attwali 
mġarrba, sakemm dawn l-ispejjeż 
jikkorrispondu ma’ dawk ta’ operatur 
effiċjenti u strutturalment komparabbli u 
għandhom ikunu trasparenti. Huma 
għandhom jippermettu l-investimenti 
meħtieġa fin-netwerks li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
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jaċċertaw il-vijabbiltà tan-netwerks.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-test f’(a) jindirizza l-vojt li bħalissa jeżisti fid-Direttivi/Regolamenti minħabba li ma hemm 
l-ebda ħtieġa għal riflessjoni dwar l-ispiża tat-tariffi ta’ distribuzzjoni.   It-test propost 
jestendi d-dispożizzjonijiet preżenti tar-Regolament dwar it-Trażmissjoni tal-Gass għad-
distribuzzjoni ta’ l-elettriku.

Emenda 470
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 4 - punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tqabbid u aċċess man-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni. Dawn it-tariffi 
għandhom jippermettu l-investimenti 
meħtieġa fin-netwerks li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jaċċertaw il-vijabbiltà tan-netwerks.

(a) tqabbid u aċċess man-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni jew tal-metodoloġiji 
użati għal kalkolu ta’ tariffi bħal dawn. 
Dawn it-tariffi u metodoloġiji għandhom 
jippermettu l-investimenti meħtieġa fin-
netwerks li jsiru b’mod li jippermetti lil 
dawn l-investimenti li jaċċertaw il-
vijabbiltà tan-netwerks.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħall-iskema regolatorja attwali, l-Istati Membri għandu jkollhom l-għażla li jistabbilixxu 
kontroll regolatorju fuq jew it-tariffi nfushom jew fuq il-metodoloġiji tat-tariffi. Barra minn 
hekk, il-kompetenza ta’ l-awtorità regolatorja biex tistabbilixxi t-tariffi tikkontradixxi l-
Artikolu 20, skond liema, l-aċċess ingħata fuq il-bażi ta’ tariffi approvati. 
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Emenda 471
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 4 - punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tqabbid u aċċess man-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni. Dawn it-tariffi 
għandhom jippermettu l-investimenti 
meħtieġa fin-netwerks li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jaċċertaw il-vijabbiltà tan-netwerks.

(a) tqabbid u aċċess man-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni u l-metodoloġiji 
tagħhom, jew bħala alternattiva, il-
metodoloġiji u s-sorveljanza tagħhom biex 
jiġu ffissati jew approvati t-tariffi ta’ 
trażmissjoni u distribuzzjoni. Dawn it-
tariffi għandhom jippermettu l-investimenti 
meħtieġa fin-netwerks li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jaċċertaw il-vijabbiltà tan-netwerks. Dan 
jista’ jkopri trattament regolatorju 
speċjali għal investimenti ġodda;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasparenza tas-sistema għandha tkun garantita biex jiġi żgurat aċċess għall-atturi kollha 
tas-suq, u l-NRA għandha tassigura l-abilità li jkun hemm ippjanar effettiv. Barra minn hekk, 
l-investimenti b’mod ċar jeħtieġu stabilità regolatorja rigward tariffi u għalhekk tkun tista’ 
tkun ġustifikata eżenzjoni mir-reviżjoni tat-tariffi regolatorji. Ir-regolaturi għandhom ikunu 
jistgħu jipprovdu inċentivi għal investimenti ġodda mingħajr ma jeżentaw aċċess għal parti 
terza.

Emenda 472
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 4 - punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tqabbid u aċċess man-netwerks (a) tqabbid u aċċess man-netwerks 
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nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni. Dawn it-tariffi 
għandhom jippermettu l-investimenti 
meħtieġa fin-netwerks li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jaċċertaw il-vijabbiltà tan-netwerks. 

nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni. Dawn it-tariffi 
għandhom jippermettu l-investimenti 
meħtieġa fin-netwerks li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jaċċertaw il-vijabbiltà tan-netwerks. Dawn 
it-tariffi ma għandhomx jiddiskriminaw 
kontra applikanti ġodda li għandhom 
jibbenefikaw mill-istess kundizzjonijiet 
bħal ma għamlu kompetituri tagħhom fil-
passat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’xi Stati Membri, applikanti ġodda għas-suq, b’mod partikolari installazzjonijiet ta’ enerġija 
li jiġġeddu, għandhom iħallsu għall-ispiża kollha għat-tqabbid mal-grid, filwaqt li t-TSOs 
iħallsu l-ispiża kollha ta’ l-infrastruttura meta l-impjanti eżistenti jżidu d-daqs tagħhom u l-
bżonnijiet tat-trażmissjoni. Din l-infrastruttura ħielsa ssir ukoll meta jinbidlu l-operaturi 
eżistenti  permezz ta’ modifikazzjoni tas-sjieda. Din toħloq diskriminazzjoni kontra applikanti 
ġodda, b’mod partikolari favur impjanti ċentralizzati eżistenti. 

Emenda 473
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 4 - punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-provvediment ta’ servizzi ta’ 
bilanċjar.

(b) il-provvediment ta’ servizzi ta’
bilanċjar li għandhom kemm jista’ jkun 
possibbli jkunu jirriflettu l-ispiża u jkunu 
newtrali għad-dħul, filwaqt li jipprovdu 
inċentivi xierqa għall-utenti tan-netwerks 
biex jibbilanċjaw l-‘input’ u l-‘offtakes’ 
tagħhom; huma għandhom ikunu ġusti u 
mingħajr diskriminazzjoni u bbażati fuq 
kriterji oġġettivi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-test f’(b) huwa bbażat fuq il-linjigwida ERGEG għal prattika tajba fl-ibbilanċjar tal-gass u 
jikkonferma l-prinċipju li l-attivitajiet ta’ bilanċjar tat-TSOs għandhom ikunu f’sens wiesa’ 
newtrali għad-dħul (suġġetti biss għall-possibilità ta’ inċentivi għall-prestazzjoni).

Emenda 474
Nicole Fontaine u Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
ikunu responsabbli għall-iffissar jew 
għall-approvazzjoni, qabel id-dħul fis-
seħħ, tat-termini u l-kundizzjonijiet ta’ l 
aċċess għal infrastrutturi transkonfinali, 
inklużi l-proċeduri għall-allokazzjoni ta’ 
kapaċità u mmaniġġjar tal-konġestjoni. 
Huma għandhom ikollhom l-awtorità li 
jekk ikun hemm bżonn, jirrikjedu l-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni, biex 
jimmodifikaw dawk it-termini u 
kundizzjonijiet.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-regolaturi għandu jkollhom ir-responsabilità li jikkontrollaw il-mod kif l-infrastrutturi 
transkonfinali jkunu mmaniġġjati. 

Emenda 475
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta jiffissaw jew japprovaw it-tariffi, l-
awtoritajiet regolatorji għandhom jiżguraw 
li l-operaturi tan-netwerk jingħataw 
inċentiva tajba biżżejjed, kemm fit-tul kif 
ukoll fiż-żmien qasir, biex iżidu l-
effiċjenzi, jinkoraġġixxu l-integrazzjoni 
tas-suq u jappoġġjaw l-attivitajiet ta' 
riċerka relatati.

5. Meta jiffissaw jew japprovaw it-tariffi 
jew metodoloġiji, l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom jiżguraw li l-operaturi tan-
netwerk jingħataw inċentivi xierqa,  kemm 
fit-tul kif ukoll fiż-żmien qasir, biex iżidu 
l-effiċjenzi, jinkoraġġixxu l-integrazzjoni 
tas-suq u jiżguraw il-provvista u 
jappoġġjaw l-attivitajiet ta' riċerka relatati.

Or. en

Emenda 476
Jan Březina

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta jiffissaw jew japprovaw it-tariffi, l-
awtoritajiet regolatorji għandhom jiżguraw 
li l-operaturi tan-netwerk jingħataw 
inċentiva tajba biżżejjed, kemm fit-tul kif 
ukoll fiż-żmien qasir, biex iżidu l-
effiċjenzi, jinkoraġġixxu l-integrazzjoni 
tas-suq u jappoġġjaw l-attivitajiet ta' 
riċerka relatati.

5. Meta jiffissaw jew japprovaw it-tariffi 
jew metodoloġiji, l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom jiżguraw li l-operaturi tan-
netwerk jingħataw inċentivi xierqa, kemm 
fit-tul kif ukoll fiż-żmien qasir, biex iżidu 
l-effiċjenzi, jinkoraġġixxu l-integrazzjoni 
tas-suq, jiżguraw il-provvista u jappoġġjaw 
l-attivitajiet ta' riċerka relatati.

Or. en

Emenda 477
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta jiffissaw jew japprovaw it-tariffi, l-
awtoritajiet regolatorji għandhom jiżguraw 
li l-operaturi tan-netwerk jingħataw 
inċentiva tajba biżżejjed, kemm fit-tul kif
ukoll fiż-żmien qasir, biex iżidu l-
effiċjenzi, jinkoraġġixxu l-integrazzjoni 
tas-suq u jappoġġjaw l-attivitajiet ta' 
riċerka relatati.

5. Meta jiffissaw jew japprovaw it-tariffi, l-
awtoritajiet regolatorji għandhom jiżguraw 
li l-operaturi tan-netwerk jingħataw 
inċentiva tajba biżżejjed, kemm fit-tul kif 
ukoll fiż-żmien qasir, biex iżidu l-
effiċjenzi, jillimitaw l-emissjonijiet tal-
karbonju fl-operat tas-sistema u 
jinkoraġġixxu l-integrazzjoni tas-suq u 
jappoġġjaw l-attivitajiet ta' riċerka relatati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-netwerk ta’ l-operaturi għandu jinfluwenza l-emissjonijiet tal-karbonju permezz ta’ l-aħjar 
użu tar-riżorsi eżistenti. 

Emenda 478
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta jiffissaw jew japprovaw it-tariffi, l-
awtoritajiet regolatorji għandhom jiżguraw 
li l-operaturi tan-netwerk jingħataw 
inċentiva tajba biżżejjed, kemm fit-tul kif 
ukoll fiż-żmien qasir, biex iżidu l-
effiċjenzi, jinkoraġġixxu l-integrazzjoni 
tas-suq u jappoġġjaw l-attivitajiet ta' 
riċerka relatati.

5. Meta japprovaw it-tariffi jew il-
metodoloġiji, l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom jiżguraw li l-operaturi tan-
netwerk jingħataw inċentiva tajba 
biżżejjed, kemm fit-tul kif ukoll fiż-żmien 
qasir, biex iżidu l-effiċjenzi, jinkoraġġixxu 
l-integrazzjoni tas-suq u jappoġġjaw l-
attivitajiet ta' riċerka relatati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħall-iskema regolatorja attwali, l-Istati Membri għandu jkollhom l-għażla li jistabbilixxu 
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kontroll regolatorju fuq jew it-tariffi nfushom jew fuq il-metodoloġiji tat-tariffi. Barra minn 
hekk, il-kompetenza ta’ l-awtorità regolatorja biex tistabbilixxi t-tariffi tikkontradixxi l-
Artikolu 20, skond liema, l-aċċess ingħata fuq il-bażi ta’ tariffi approvati. 

Emenda 479
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta jiffissaw jew japprovaw it-tariffi, l-
awtoritajiet regolatorji għandhom jiżguraw 
li l-operaturi tan-netwerk jingħataw 
inċentiva tajba biżżejjed, kemm fit-tul kif 
ukoll fiż-żmien qasir, biex iżidu l-
effiċjenzi, jinkoraġġixxu l-integrazzjoni 
tas-suq u jappoġġjaw l-attivitajiet ta' 
riċerka relatati.

5. Meta jiffissaw jew japprovaw it-tariffi, l-
awtoritajiet regolatorji għandhom jiżguraw 
li l-operaturi tan-netwerk jingħataw 
inċentiva tajba biżżejjed, kemm fit-tul kif 
ukoll fiż-żmien qasir, biex iżidu l-effiċjenzi 
u jinkoraġġixxu l-integrazzjoni tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Inċentivi għal attivitajiet ta’ riċerka mingħajr objettiv speċifiku dwar kif wieħed għandu 
japplika r-riċerka għan-netwerk, ma għandhomx ikunu inċentivati permezz ta’ iffissar ta’ 
tariffi.

Emenda 480
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta jiffissaw jew japprovaw it-tariffi, l-
awtoritajiet regolatorji għandhom jiżguraw 
li l-operaturi tan-netwerk jingħataw 

5. Meta jiffissaw jew japprovaw it-tariffi, l-
awtoritajiet regolatorji għandhom jiżguraw 
li l-operaturi tan-netwerk jingħataw 
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inċentiva tajba biżżejjed, kemm fit-tul kif 
ukoll fiż-żmien qasir, biex iżidu l-
effiċjenzi, jinkoraġġixxu l-integrazzjoni 
tas-suq u jappoġġjaw l-attivitajiet ta' 
riċerka relatati.

inċentiva tajba biżżejjed, kemm fit-tul kif 
ukoll fiż-żmien qasir, biex iżidu l-effiċjenzi 
u  jinkoraġġixxu l-integrazzjoni tas-suq. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Inċentivi għal attivitajiet ta’ riċerka mingħajr objettiv speċifiku dwar kif wieħed għandu 
japplika r-riċerka għan-netwerk, ma għandhomx ikunu inċentivati permezz ta’ iffissar ta’ 
tariffi. L-attività ta’ riċerka għandha tkun ikkunsidrata bħala mezz iktar milli bħala objettiv u 
f’regolament dwar it-tariffi tan-netwerk, inċentivi għandhom ikun applikati biss għal objettivi 
bħall-effiċjenza u l-integrazzjoni tas-suq.

Emenda 481
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"5a. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jimmoniterjaw l-immaniġġjar tal-
konġestjoni fis-sistemi nazzjonali ta’ l-
elettriku u fl-interkonnetturi.
L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandhom jissottomettu l-proċeduri 
tagħhom ta’ l-immaniġġjar tal-
konġestjoni, inkluża l-allokazzjoni tal-
kapaċità, lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għall-approvazzjoni. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jitolbu emendi għal dawn il-
proċeduri qabel ma japprovawhom.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali (NRAs) kien ikollhom din il-kompetenza skond id-
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Direttiva 54/2003/KE u din il-kompetenza għandha terġa' tiddaħħal.

Emenda 482
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"5a. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jimmoniterjaw l-immaniġġjar tal-
konġestjoni fis-sistemi nazzjonali ta’ l-
elettriku u fl-interkonnetturi. 

L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandhom jissottomettu l-proċeduri 
tagħhom ta’ l-immaniġġjar tal-
konġestjoni, inkluża l-allokazzjoni tal-
kapaċità, lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għall-approvazzjoni. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jitolbu emendi għal dawn il-
proċeduri qabel ma japprovawhom.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tkun assigurata l-koordinazzjoni effiċjenti bejn l-NRAs fil-mekkaniżmi ta’ l-
allokazzjoni tal-kapaċità u b’mod ġenerali fl-immaniġġjar tal-konġestjoni.  Għalhekk jeħtieġ 
li l-proċeduri ta’ l-immaniġġjar tal-konġestjoni mir-regolaturi jkunu approvati b’mod formali 
u b’mod ċar, sabiex tkun assigurata l-implimentazzjoni effiċjenti tar-Regolament 1228/2003.

Emenda 483
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 5 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"5a. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jimmoniterjaw l-immaniġġjar tal-
konġestjoni fis-sistemi nazzjonali ta’ l-
elettriku u fl-interkonnetturi.
L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandhom jissottomettu l-proċeduri 
tagħhom ta’ l-immaniġġjar tal-
konġestjoni, inkluża l-allokazzjoni tal-
kapaċità, lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għall-approvazzjoni. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jitolbu emendi għal dawn il-
proċeduri qabel ma japprovawhom.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali bħalissa ma għandhomx l-istess livell ta’ kompetenza fuq 
l-allokazzjoni tal-kapaċità u l-mekkaniżmi ta’ l-immaniġġjar tal-konġestjoni. Dawn id-
differenzi jfixxklu l-koordinazzjoni effiċjenti bejn l-NRAs fil-mekkaniżmi ta’ l-allokazzjoni tal-
kapaċità u b’mod ġenerali fl-immaniġġjar tal-konġestjoni.  Għalhekk jeħtieġ li l-proċeduri ta’ 
l-immaniġġjar tal-konġestjoni mir-regolaturi jkunu approvati b’mod formali u b’mod ċar, 
sabiex tkun assigurata l-implimentazzjoni effiċjenti tar-Regolament 1228/2003.

Emenda 484
Jan Březina

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtoritajiet regolatorji għandu 
jkollhom l-awtorità li jirrikjedu lil operaturi 
tat-trasmissjoni u tad-distribuzzjoni, jekk 
meħtieġ, li jimmodifikaw it-termini u l-
kundizzjonijiet, inklużi t-tariffi msemmija 
f'dan l-Artikolu, biex jaċċertaw li huma 
proporzjonati u applikati b’mod mhux 

6. L-awtoritajiet regolatorji għandu 
jkollhom l-awtorità li jirrikjedu lil operaturi 
tat-trasmissjoni u tad-distribuzzjoni, jekk 
meħtieġ, li jimmodifikaw it-termini u l-
kundizzjonijiet, inklużi t-tariffi u l-
metodoloġiji msemmija f'dan l-Artikolu, 
biex jaċċertaw li huma proporzjonati u 
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diskriminatorju. applikati b’mod mhux diskriminatorju.

Or. en

Emenda 485
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtoritajiet regolatorji għandu 
jkollhom l-awtorità li jirrikjedu lil operaturi 
tat-trasmissjoni u tad-distribuzzjoni, jekk 
meħtieġ, li jimmodifikaw it-termini u l-
kundizzjonijiet, inklużi t-tariffi msemmija 
f'dan l-Artikolu, biex jaċċertaw li huma 
proporzjonati u applikati b’mod mhux 
diskriminatorju.

6. L-awtoritajiet regolatorji għandu 
jkollhom l-awtorità li jirrikjedu lil operaturi 
tat-trasmissjoni u tad-distribuzzjoni, jekk 
meħtieġ, li jimmodifikaw it-termini u l-
kundizzjonijiet, inklużi t-tariffi u l-
metodoliġiji msemmija f'dan l-Artikolu, 
biex jaċċertaw li huma proporzjonati u 
applikati b’mod mhux diskriminatorju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħall-iskema regolatorja attwali, l-Istati Membri għandu jkollhom l-għażla li jistabbilixxu 
kontroll regolatorju fuq jew it-tariffi nfushom jew fuq il-metodoloġiji tat-tariffi. 

Emenda 486
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Kwalunkwe parti li jkollha lment kontra 
operatur tas-sistema tat-trasmissjoni jew 
distribuzzjoni tista' tirreferi l-ilment lill-
awtorità regolatorja li, waqt li tkun qed 

7. Kwalunkwe parti li jkollha lment kontra 
operatur tas-sistema tat-trasmissjoni jew 
distribuzzjoni b’relazzjoni ma’ l-obbligi 
ta’ dak l-operatur skond din id-Direttiva, 
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taġixxi bħala awtorità li ssolvi t-tilwim, 
għandha tagħti deċiżjoni fi żmien xahrejn 
minn wara li din tkun irċeviet l-ilment. Dan 
il-perjodu jista’ jiġi estiż b’xahrejn fejn 
tintalab aktar informazzjoni mill-
awtoritajiet regolatorji. Dan il-perjodu 
jista’ jiġi estiż bil-qbil tal-persuna li tkun 
għamlet l-ilment. Din id-deċiżjoni għandha 
tkun vinkolanti sakemm ma tiġix 
irrevokata b’appell, u sal-waqt li sseħħ din 
ir-revoka.

tista' tirreferi l-ilment lill-awtorità
regolatorja li, waqt li tkun qed taġixxi 
bħala awtorità li ssolvi t-tilwim, għandha 
tagħti deċiżjoni fi żmien xahrejn minn 
wara li din tkun irċeviet l-ilment. Dan il-
perjodu jista’ jiġi estiż b’xahrejn fejn 
tintalab aktar informazzjoni mill-
awtoritajiet regolatorji.  Dan il-perjodu 
jista’ jiġi estiż bil-qbil tal-persuna li tkun 
għamlet l-ilment.  Din id-deċiżjoni 
għandha tkun vinkolanti sakemm ma tiġix 
irrevokata b’appell, u sal-waqt li sseħħ din 
ir-revoka. 

Or. en

Emenda 487
Jan Březina

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Kwalunkwe parti li jkollha lment kontra 
operatur tas-sistema tat-trasmissjoni jew 
distribuzzjoni tista' tirreferi l-ilment lill-
awtorità regolatorja li, waqt li tkun qed 
taġixxi bħala awtorità li ssolvi t-tilwim, 
għandha tagħti deċiżjoni fi żmien xahrejn 
minn wara li din tkun irċeviet l-ilment. Dan 
il-perjodu jista’ jiġi estiż b’xahrejn fejn 
tintalab aktar informazzjoni mill-
awtoritajiet regolatorji. Dan il-perjodu 
jista’ jiġi estiż bil-qbil tal-persuna li tkun 
għamlet l-ilment. Din id-deċiżjoni għandha 
tkun vinkolanti sakemm ma tiġix 
irrevokata b’appell, u sal-waqt li sseħħ din 
ir-revoka.

7. Kwalunkwe parti li jkollha lment kontra 
operatur tas-sistema tat-trasmissjoni jew 
distribuzzjoni b’relazzjoni ma’ l-obbligi 
ta’ dak l-operatur skond din id-Direttiva, 
tista' tirreferi l-ilment lill-awtorità 
regolatorja li, waqt li tkun qed taġixxi 
bħala awtorità li ssolvi t-tilwim, għandha 
tagħti deċiżjoni fi żmien xahrejn minn 
wara li din tkun irċeviet l-ilment.  Dan il-
perjodu jista’ jiġi estiż b’xahrejn fejn 
tintalab aktar informazzjoni mill-
awtoritajiet regolatorji.  Dan il-perjodu 
jista’ jiġi estiż bil-qbil tal-persuna li tkun 
għamlet l-ilment.  Din id-deċiżjoni 
għandha tkun vinkolanti sakemm ma tiġix 
irrevokata b’appell, u sal-waqt li sseħħ din 
ir-revoka. 

Or. en
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Emenda 488
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Kwalunkwe parti li tkun affettwata u li 
jkollha d-dritt li tressaq ilment dwar 
deċiżjoni fuq metodoloġiji meħuda skond 
dan l-Artikolu jew, fejn l-awtorità 
regolatorja jkollha l-obbligu li tikkonsulta 
ruħha dwar il-metodoloġiji proposti, din 
tista', minn talanqas fi żmien xahrejn, jew 
f'perjodu iqsar kif deċiż mill-Istati Membri, 
wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni jew il-
proposta għad-deċiżjoni, tissottometti l-
ilment għall-istħarriġ. Tali lment ma 
għandux iwassal għal xi sospensjoni.

8. Kwalunkwe parti li tkun affettwata u li 
jkollha d-dritt li tressaq ilment dwar 
deċiżjoni fuq metodoloġiji meħuda skond 
dan l-Artikolu jew, fejn l-awtorità 
regolatorja jkollha l-obbligu li tikkonsulta 
ruħha dwar il-metodoloġiji proposti, din 
tista', minn talanqas fi żmien xahrejn, jew 
f'perjodu iqsar kif deċiż mill-Istati Membri, 
wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni jew il-
proposta għad-deċiżjoni, tissottometti l-
ilment għall-istħarriġ. Tali lment ma 
għandux iwassal għal xi sospensjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħall-iskema regolatorja attwali, l-Istati Membri għandu jkollhom l-għażla li jistabbilixxu 
kontroll regolatorju fuq jew it-tariffi nfushom jew fuq il-metodoloġiji tat-tariffi. 

Emenda 489
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-Istati Membri għandhom joħolqu 
mekkaniżmi xieraq u effiċjenti għar-
regolament, kontroll u trasparenza sabiex 
jiġi evitat abbuż ta’ posizzjoni dominanti, 

9. L-Istati Membri għandhom joħolqu 
mekkaniżmi xieraq u effiċjenti għall-
kontroll u t-trasparenza sabiex jiġi evitat 
abbuż ta’ posizzjoni dominanti, b’mod 
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b’mod partikolari bi żvantaġġ għall-
konsumaturi, u kwalunkwe aġir predatorju. 
Dawn il-mekkaniżmi għandhom iqisu d-
disposizzjonijiet tat-Trattat, u b’mod 
partikolari l-Artikolu 82 tiegħu.

partikolari bi żvantaġġ għall-konsumaturi, 
u kwalunkwe aġir predatorju. Dawn il-
mekkaniżmi għandhom iqisu d-
disposizzjonijiet tat-Trattat, u b’mod 
partikolari l-Artikolu 82 tiegħu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F’ħafna Stati Membri l-awtoritajiet ta’ kompetizzjoni għandhom i—setgħa li jintervjenu 
f’oqsma ta’ kompetizzjoni. Min-naħa l-oħra, Stati Membri oħra, assenjaw dawn ir-
responsabilitajiet lill-awtoritajiet regolatorji. Għalhekk, ir-regolament fl-Artikolu 22c huwa 
legalment żbaljat.

Emenda 490
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Id-Deċiżjonijiet meħuda mill-
awtoritajiet regolatorji għandhom ikunu 
motiviati.

12. Id-Deċiżjonijiet meħuda mill-
awtoritajiet regolatorji għandhom ikunu 
ġustifikati kif xieraq u b’mod pubbliku, 
proporzjonati u neċessarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-raġuni għad-deċiżjonijiet meħuda mill-awtorità Regolatorja jeħtieġ li jkunu ppublikati biex 
tkun żgurata l-kunfidenza u biex jitnaqqas id-dewmien fl-introduzzjoni ta’ miżuri.
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Emenda 491
Paul Rübig

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Id-Deċiżjonijiet meħuda mill-
awtoritajiet regolatorji għandhom ikunu 
motiviati.

12. Id-deċiżjonijiet meħuda mill-
awtoritajiet regolatorji għandhom ikunu 
motivati u ġġustifikati sabiex ikun 
iffaċilitat l-iskrutinju legali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skond l-abbozz ta’ Direttva, ir-regolaturi għandu jkollhom setgħat komprensivi u wesgħin 
għat-teħid ta’ deċiżjonijiet, mingħajr ma d-deċiżjoni tagħhom tkun suġġetta għal skrutinju 
legali, biex l-indipendenza ta' l-awtoritajiet regolatorji tkun tfisser li ma huma politikament 
responsabbli għal ħadd.  Għal din ir-raġuni hemm bżonn li jkun hemm dispożizzjoni apposta 
għal skrutinju legali tal-kontenut ta’ deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu mill-awtoritajiet regolatorji. 

Emenda 492
Lena Ek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Id-Deċiżjonijiet meħuda mill-
awtoritajiet regolatorji għandhom ikunu 
motiviati.

12. Id-Deċiżjonijiet meħuda mill-
awtoritajiet regolatorji għandhom ikunu 
ġustifikati kif xieraq biex jippermettu 
kontroll ġudizzjarju.

Or. en
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Emenda 493
Jan Březina

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Id-Deċiżjonijiet meħuda mill-
awtoritajiet regolatorji għandhom ikunu 
motiviati. 

12. Id-Deċiżjonijiet meħuda mill-
awtoritajiet regolatorji għandhom ikunu 
ġustifikati kif xieraq biex jippermettu 
kontroll ġudizzjarju.

Or. en

Emenda 494
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jeżistu mekkaniżmi xierqa fuq livell 
nazzjonali li bihom parti affettwata minn 
deċiżjoni ta' awtorità regolatorja nazzjonali 
jkollha d-dritt għall-appell lil entità 
indipendenti mill-partijiet involuti.

13. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jeżistu mekkaniżmi xierqa fuq livell 
nazzjonali li bihom parti affettwata minn 
deċiżjoni ta' awtorità regolatorja nazzjonali 
jkollha d-dritt għall-appell lil entità 
indipendenti mill-partijiet involuti. 
Għandu jkun provdut dritt għal appell 
ibbażat kemm fuq il-kontenut tad-
deċiżjoni u kemm fuq il-proċedura 
segwita.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara l-armonizzazzjoni tal-poteri u l-obbligi tar-regolaturi nazzjonali, il-proċeduri ta’ l-
appell ukoll għandhom ikunu armonizzati.
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Emenda 495
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jeżistu mekkaniżmi xierqa fuq livell 
nazzjonali li bihom parti affettwata minn 
deċiżjoni ta' awtorità regolatorja nazzjonali 
jkollha d-dritt għall-appell lil entità 
indipendenti mill-partijiet involuti.

13. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jeżistu mekkaniżmi xierqa fuq livell 
nazzjonali li bihom parti affettwata minn 
deċiżjoni ta' awtorità regolatorja nazzjonali 
jkollha d-dritt għall-appell quddiem entità 
ġudizzjarja nazzjonali jew awtorità 
nazzjonali indipendenti oħra, 
indipendentement mill-partijiet involuti u 
mill-gvern.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikunu żgurati l-indipendenza u l-integrità tad-deċiżjonijiet NRA, l-appelli għandhom 
ikunu trattati minn korp indipendenti u newtrali, bħall-Qrati, li mhux suġġett għal influwenza 
privata jew politika bi qbil ukoll ma’ l-Artikolu 22a par2 li jistipula l-indipendenza ta' l-
awtoritajiet regolatorji minn kull entità pubblika jew privata oħra, interessi tas-suq jew 
gvernijiet.

Emenda 496
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jeżistu mekkaniżmi xierqa fuq livell 
nazzjonali li bihom parti affettwata minn 
deċiżjoni ta' awtorità regolatorja nazzjonali 
jkollha d-dritt għall-appell lil entità 

13. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jeżistu mekkaniżmi xierqa fuq livell 
nazzjonali li bihom parti affettwata minn 
deċiżjoni ta' awtorità regolatorja nazzjonali 
jkollha d-dritt għall-appell quddiem Qorti 
jew awtorità nazzjonali awtonoma li hija 
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indipendenti mill-partijiet involuti. indipendenti mill-partijiet involuti u mill-
influwenza tal-gvern.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikunu żgurati l-indipendenza u l-integrità tad-deċiżjonijiet NRA, l-appelli għandhom 
ikunu trattati minn korp indipendenti u newtrali, bħall-Qrati, li mhux suġġett għal influwenza 
privata jew politika.  Jekk il-Qorti tkun stabbilita bħala entità li quddiemha jista’ jitressaq 
appell mill-awtorità regolatorja, dan ikun ifisser li d-deċiżjonijiet ikunu iktar indipendenti 
mill-influwenza politika.  Dan huwa partikolarment importanti minħabba li f’xi pajjiżi, l-
entitajiet pubbliċi huma affetwati wkoll minn deċiżjonijiet bħal dawn.

Emenda 497
Jan Březina

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Imħassar

Or. en

Emenda 498
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 14
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura ta’ komitoloġija proposta se tillimita l-influwenza tal-Parlament Ewropew, u 
għalhekk tneħħi deċiżjonijiet essenzjali mill-proċedura leġiżlattiva. Minħabba li r-riżultati ta’ 
proċedura ta’ komitoloġija huma pjuttost ġenerali u dispożizzjonijiet bħal dawn jaffettwaw il-
kontenut tad-dispożizzjonijiet ta' separazzjoni li japplikaw għall-operaturi tas-sistema tad-
distribuzzjoni, din il-proċedura għandha tkun irrifjutata. L-iskala tat-trasferiment tas-setgħat 
lill-Kummissjoni mhix xierqa wkoll.

Emenda 499
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Imħassar

Or. en
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Emenda 500
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tħassir tal-proċedura ta' kumitoloġija.

Emenda 501
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji 
gwida għall-implimentazzjoni mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tas-
setgħat deskritti f'dan l-Artikolu. Din il-
miżura, maħsuba biex temenda elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tissupplimentaha, għandha tiġi adotatta 
skond il-proċedura regolatorja bi 

Imħassar
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skrutinju msemmija fl-Artikolu 27b(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-setgħat proposti hawn mill-Kummissjoni biex jinħarġu linji gwida permezz tal-proċedura 
regolatorja bi skrutinju qed jillimitaw b'mod sinifikanti lid-drittijiet tal-Parlament Ewropew u 
għandhom jiċċaħħdu.

Emenda 502
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 22 c (14) għandu jitħassar minħabba li d-dispożizzjoni rispettiva kieku titrasferixxi 
l-poteri sinifikanti lill-Kummissjoni, speċjalment il-poter li tiddetermina l-kompetenzi tar-
regolaturi.



PE404.530v01-00 28/81 AM\714963MT.doc

MT

Emenda 503
Christian Ehler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

14. Il-Kummissjoni tista’ temenda linji 
gwida għall-implimentazzjoni mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tas-
setgħat deskritti f'dan l-Artikolu. Din il-
miżura, maħsuba biex temenda elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tissupplimentaha, għandha tiġi emendata 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 27b(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta hi intenzjonata biex tiżgura li l-linji gwida jiġu adottati skond il-proċedura 
normali mill-Parlament u l-Kunsill. Is-setgħat għandhom jingħataw lill-Kummissjoni għall-
iskopijiet ta' kull aġġustament neċessarju biss.

Emenda 504
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 14 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"14a. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu fondi adegwati biex jitwaqqaf 
Kunsill tal-Konsumaturi għall-Gass u l-
Elettriku li jaġixxi bħala entità għall-
ħarsien tal-konsumatur u li jkun jopera 
indipendentement mill-entità regolatorja. 
Minħabba li dan il-Kunsill ikun punt ta’ 
kuntatt ċentrali għall-konsumaturi, huwa 
għandu jinvestiga l-ilmenti kontra l-



AM\714963MT.doc 29/81 PE404.530v01-00

MT

kumpaniji tal-gass u l-elettriku, jagħti 
pariri lir-regolatur tal-gvern u lill-
kumpaniji dwar il-bżonnijiet tal-
konsumatur; ikollu drittijiet ċari għal 
aċċess għal informazzjoni u l-poter li 
jippubblika dik l-informazzjoni bil-għan li 
jippromwovi standards għoljin tal-
provvista ta' l-enerġija u tas-servizzi ta' l-
enerġija fiżika għall-konsumaturi.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-drittijiet tal-konsumaturi għandhom ikunu protetti u msaħħa. Metodu wieħed għal dan il-
għan, li diġà qed ikun adottat minn xi Stati Membri huwa t-twaqqif tal-Kunsill tal-
Konsumaturi għall-Enerġija. Entitajiet bħal dawn għandhom ikunu stabbiliti fl-Unjoni 
Ewropea kollha.

Emenda 505
Herbert Reul

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jikkooperaw talanqas fil-livell reġjonali 
biex jinkoraġġixxu l-ħolqien ta’ 
arranġamenti ta’ operat sabiex tiġi żgurata 
ġestjoni ottima tan-netwerk, sabiex jiġu 
żviluppati skambji konġunti ta' elettriku u
l-allokazzjoni ta’ kapaċità transkonfinali, 
kif ukoll sabiex jiġi żgurat livell minimu 
ta’ kapaċità ta’ interkonnessjoni fir-reġjun 
li jippermetti l-iżvilupp ta’ kompetizzjoni 
effettiva. 

2. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jikkooperaw talanqas fil-livell reġjonali 
biex jinkoraġġixxu l-ħolqien ta’ 
arranġamenti ta’ operat sabiex tiġi żgurata 
ġestjoni ottima tan-netwerk, sabiex tiġi 
żviluppata kapaċità transkonfinali effettiva, 
kif ukoll sabiex jiġi żgurat ċertu livell ta’ 
kapaċità ta’ interkonnessjoni fir-reġjun li 
jista’ jippermetti l-iżvilupp ta’ 
kompetizzjoni effettiva. Dawn l-
arranġamenti għandhom jiffaċilitaw l-
iżvilupp ta’ skambji konġunti ta’ l-
elettriku.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tinħoloq l-infrastruttura rikjesta biex tkun stabbilita kompetizzjoni transkonfinali. 
Din tinkludi wkoll kapaċità ta’ interkonnessjoni suffiċjenti. Minħabba l-ispejjeż soċjali 
relatati, il-problemi ta’ konġestjoni ma jistgħuv jiġu megħluba permezz ta’ żvilupp per se. 
Livell minimu ta’ kapaċità ta’ interkonnessjoni mhix bażi suffiċjenti għall-integrazzjoni tas-
suq li hi meħtieġa.

Emenda 506
Lena Ek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jikkooperaw talanqas fil-livell reġjonali 
biex jinkoraġġixxu l-ħolqien ta’ 
arranġamenti ta’ operat sabiex tiġi żgurata 
ġestjoni ottima tan-netwerk, sabiex jiġu 
żviluppati skambji konġunti ta' elettriku u 
l-allokazzjoni ta’ kapaċità transkonfinali, 
kif ukoll sabiex jiġi żgurat livell minimu 
ta’ kapaċità ta’ interkonnessjoni fir-reġjun 
li jippermetti l-iżvilupp ta’ kompetizzjoni 
effettiva.

2. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jikkooperaw talanqas fil-livell reġjonali 
biex jinkoraġġixxu l-ħolqien ta’ 
arranġamenti ta’ operat sabiex tiġi żgurata 
ġestjoni ottima tan-netwerk, sabiex jiġu 
promossi skambji konġunti ta' elettriku u l-
allokazzjoni ta’ kapaċità transkonfinali, kif 
ukoll sabiex jippermettu livell minimu ta’ 
kapaċità ta’ interkonnessjoni, inkluż 
permezz ta’ interkonnessjoni ġdida fir-
reġjun u bejn ir-reġjuni li jippermetti l-
iżvilupp ta’ kompetizzjoni effettiva u t-
titjib tas-sigurtà tal-provvista.

Or. en

Emenda 507
Teresa Riera Madurell

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 2. L-awtoritajiet regolatorji ta’ l-Istati 
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jikkooperaw talanqas fil-livell reġjonali
biex jinkoraġġixxu l-ħolqien ta’ 
arranġamenti ta’ operat sabiex tiġi żgurata 
ġestjoni ottima tan-netwerk, sabiex jiġu 
żviluppati skambji konġunti ta' elettriku u 
l-allokazzjoni ta’ kapaċità transkonfinali, 
kif ukoll sabiex jiġi żgurat livell minimu 
ta’ kapaċità ta’ interkonnessjoni fir-reġjun
li jippermetti l-iżvilupp ta’ kompetizzjoni 
effettiva.

Membri għandhom jikkooperaw biex 
jinkoraġġixxu l-ħolqien ta’ arranġamenti 
ta’ operat sabiex tiġi żgurata ġestjoni 
ottima tan-netwerk, sabiex jiġu żviluppati 
skambji konġunti ta' elettriku u l-
allokazzjoni ta’ kapaċità transkonfinali, kif 
ukoll sabiex jiġi żgurat livell minimu ta’ 
kapaċità ta’ interkonnessjoni li jippermetti 
l-iżvilupp ta’ kompetizzjoni effettiva.

Or. es

Emenda 508
Lena Ek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-azzjonijiet imsemmija f’paragrafu 2 
għandhom jitwettqu kif xieraq, 
b’konsultazzjoni mill-qrib ma’ awtoritajiet 
nazzjonali relevanti oħra u mingħajr 
ħsara għall-kompetenzi speċifiċi 
tagħhom.

Or. en

Emenda 509
Britta Thomsen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sabiex ikun żgurat li l-integrazzjoni 
tas-suq reġjonali ta’ l-elettriku jkun rifless 
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fi strutturi regolatorji xierqa, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali ta’ l-Istati Membri 
kkonċernati għandhom jiżguraw, 
b’koperazzjoni mill-qrib ma’ u taħt it-
tmexxija ta’ l-Aġenzija, li għall-inqas il-
kompiti regolatorji li ġejjin jitwettqu 
b’relazzjoni mas-swieq reġjonali 
tagħhom:
(a) armonizzazzjoni għall-inqas fil-livell 
reġjonali relevanti tal-kodiċi teknika u 
tas-suq kollha għall-operaturi relevanti 
tas-sistema ta’ trażmissjoni u parteċipanti 
ewlenin oħra tas-suq;
(b) l-armonizzazzjoni tar-regoli li 
jikkontrollaw l-immaniġġjar tal-
konġestjoni u d-distribuzzjoni mill-ġdid 
b’mod ġust tad-dħul u/jew ta’ l-infiq 
għall-immaniġġjar tal-konġestjoni fost il-
parteċipanti ewlenin kollha tas-suq;
(c) id-definizzjoni ta’ sett ta’  nodal points 
jew zoni li jservu bħala bażi ġeografika 
għat-twaqqif ta’ sinjali ta’ lokazzjoni u ta’ 
attribuzzjoni ta’ ordni tal-mertu;
(d) regoli li jiżguraw li l-proprjetarji u/jew 
il-maniġers ta’ skambju/skambji ta’ l-
enerġija li joperaw ‘il-pool market’ 
reġjonali relevanti huma kompletament 
indipendenti mill-proprjetarji u/jew mill-
maniġers ta’ 'generation assets'.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li qed isir progress fl-iżvilupp tas-swieq reġjonali ta' l-enerġija, huwa essenzjali li 
jsiru sforzi sabiex ikun żgurat li m'hemm l-ebda nuqqas "regolatorju" bejn is-suq nazzjonali u 
dak reġjonali.  Dan jeħtieġ li s-setgħat tar-regolatur nazzjonali jkunu speċifikati f'dawk l-
oqsma.
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Emenda 510
Hannes Swoboda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"2a. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jagħmlu ftehimiet flimkien biex irawmu 
koperazzjoni regolatorja."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jinkoraġġixxi armonizzazzjoni ulterjuri ta’ regolamentazzjoni transkonfinali. 

Emenda 511
Paul Rübig

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“(2a) L-awtoritajiet regolatorji għandu 
jkollhom id-dritt li jikkonkludu ftehimiet 
ma’ awtoritajiet regolatorji oħra ta’ l-UE 
biex irawmu l-koperazzjoni regolatorja.”

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji jeħtieġ li jingħataw is-setgħa skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali li 
jistabbilixxu ftehimiet ma’ awtoritajiet regolatorji oħra biex irawmu koperazzjoni u 
konsistenza regolatorja akbar.
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Emenda 512
Anne Laperrouze

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"2a. L-awtoritajiet regolatorji għandu 
jkollhom id-dritt li jikkonkludu ftehimiet 
ma’ awtoritajiet regolatorji oħra ta’ l-UE 
biex irawmu l-koperazzjoni regolatorja.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji jeħtieġ li jingħataw is-setgħa skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali li 
jistabbilixxu ftehimiet ma’ awtoritajiet regolatorji oħra biex irawmu koperazzjoni u 
konsistenza regolatorja akbar.

Emenda 513
Lena Ek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“2b. Sabiex ikun żgurat li l-integrazzjoni 
tas-swieq reġjonali ta’ l-elettriku jkun 
rifless fi strutturi regolatorji xierqa, ir-
regolaturi nazzjonali ta’ l-Istati Membri 
kkonċernati għandhom jiżguraw, 
b’koperazzjoni mill-qrib ma’ u taħt it-
tmexxija ta’ l-Aġenzija, li għall-inqas il-
kompiti regolatorji li ġejjin jitwettqu 
b’relazzjoni mas-swieq reġjonali 
tagħhom:
(a) armonizzazzjoni għall-inqas fil-livell 
reġjonali relevanti tal-kodiċi teknika u 
tas-suq kollha għall-operaturi relevanti 
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tas-sistema ta’ trażmissjoni u parteċipanti 
ewlenin oħra tas-suq;
(b) l-armonizzazzjoni tar-regoli li 
jikkontrollaw l-immaniġġjar tal-
konġestjoni u d-distribuzzjoni mill-ġdid 
b’mod ġust tad-dħul u/jew ta’ l-infiq 
għall-immaniġġjar tal-konġestjoni fost il-
parteċipanti ewlenin kollha tas-suq;
(c) id-definizzjoni ta’ sett ta’  nodal points 
jew zoni li jservu bħala bażi ġeografika 
għat-twaqqif ta’ sinjali ta’ lokazzjoni u ta’ 
attribuzzjoni ta’ ordni tal-mertu;
(d) regoli li jiżguraw li l-proprjetarji u/jew 
il-maniġers ta’ skambju/skambji ta’ l-
enerġija li joperaw ‘il-pool market’ 
reġjonali relevanti huma kompletament 
indipendenti mill-proprjetarji u/jew mill-
maniġers ta’ 'generation assets';
(e)regoli li jiżguraw li s-sehem tas-suq ta’ 
kwalunkwe operatur ma jaqbiżx l-20% 
limitu tas-suq relevanti.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li qed isir progress fl-iżvilupp tas-swieq reġjonali ta' l-enerġija, huwa essenzjali li 
jsiru sforzi sabiex ikun żgurat li m'hemm l-ebda nuqqas "regolatorju" bejn is-suq nazzjonali u 
dak reġjonali.  Dan jeħtieġ li s-setgħat tar-regolatur nazzjonali jkunu speċifikati f'dawk l-
oqsma.

Emenda 514
Teresa Riera Madurell

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Aġenzija għandha tiddeċiedi dwar ir-
reġim regolatorju għall-infrastruttura li 
tgħaqqad mill-inqas żewġ Stati Membri:

3. L-Aġenzija għandha tiddeċiedi dwar ir-
reġim regolatorju għall-infrastruttura li 
tgħaqqad mill-inqas żewġ Stati Membri 
meta l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
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kompetenti ma jkunx irnexxielhom jilħqu 
qbil dwar ir-reġim regolatorju xieraq fi 
żmien sitt xhur mid-data meta l-fajl ġie 
ppreżentat lill-aħħar minn dawn l-
awtoritajiet regolatorji.

a) fuq talba konġunta mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali kompetneti, jew,
meta l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
kompetenti ma jkunx irnexxielhom jilħqu 
qbil dwar ir-reġim regolatorju xieraq fi 
żmien sitt xhur mid-data meta l-fajl ġie 
ppreżentat lill-aħħar minn dawn l-
awtoritajiet regolatorji.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-interkonnessjonijiet huma ta’ valur sopranazzjonali u huma fl-interess u fil-
kompetenza tal-Komunità, l-Aġenzija għandha jkollha s-setgħa li tibda proċeduri ta' deċiżjoni 
f'każijiet fejn ma teżisti l-ebda ftehima bejn l-Istati Membri, 

Emenda 515
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22d – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista' tadotta linji gwida 
dwar il-firxa tad-dmirijiet ta' l-
awtoraitajiet regolatorji sabiex jikkoperaw 
ma' xulxin u ma' l-Aġenzija, u dwar is-
sitwazzjonijiet li fiha l-Aġenzija ssir 
kompetneti biex tiddeċiedi dwar ir-reġim 
regolatorju għall-infrastrutturi li 
jgħaqqdu talanqas żewġ Stati Membri. 
Dawn il-miżuri, maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi tissupplimentaha, għandha 
tiġi adotatta skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-

Imħassar
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Artikolu 27b(3).

Or. es

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li jkun iċċarat li l-eċċezzjoni għal Artikolu 8.1 ma tfissirx il-ħolqien awtomatiku 
ta’ ISO divrenzjat għal kull intrapriża integrata b’mod vertikali jekk dan ikun mitlub fil-
kuntest ta’ l-Artikolu 10.

Emenda 516
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22d – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista' tadotta linji gwida 
dwar il-firxa tad-dmirijiet ta' l-
awtoraitajiet regolatorji sabiex jikkoperaw 
ma' xulxin u ma' l-Aġenzija, u dwar is-
sitwazzjonijiet li fiha l-Aġenzija ssir 
kompetneti biex tiddeċiedi dwar ir-reġim 
regolatorju għall-infrastrutturi li 
jgħaqqdu talanqas żewġ Stati Membri. 
Dawn il-miżuri, maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi tissupplimentaha, għandha 
tiġi adotatta skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 27b(3).

Imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tħassir tal-proċedura ta' kumitoloġija.
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Emenda 517
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22d – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista' tadotta linji gwida 
dwar il-firxa tad-dmirijiet ta' l-awtoraitajiet 
regolatorji sabiex jikkoperaw ma' xulxin u 
ma' l-Aġenzija, u dwar is-sitwazzjonijiet li 
fiha l-Aġenzija ssir kompetneti biex 
tiddeċiedi dwar ir-reġim regolatorju għall-
infrastrutturi li jgħaqqdu talanqas żewġ 
Stati Membri. Dawn il-miżuri, maħsuba 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' din id-Direttiva billi tissupplimentaha, 
għandha tiġi adotatta skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 27b(3).

4. Il-Kummissjoni tista' tadotta linji gwida 
dwar il-firxa tad-dmirijiet ta' l-awtoraitajiet 
regolatorji sabiex jikkoperaw ma' xulxin u 
ma' l-Aġenzija. Dawn il-miżuri, maħsuba 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' din id-Direttiva billi tissupplimentaha, 
għandha tiġi adotatta skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 27a(3).

Or. en

Emenda 518
Christian Ehler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22d – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista' tadotta linji gwida 
dwar il-firxa tad-dmirijiet ta' l-awtoraitajiet 
regolatorji sabiex jikkoperaw ma' xulxin u 
ma' l-Aġenzija, u dwar is-sitwazzjonijiet li 
fiha l-Aġenzija ssir kompetneti biex 
tiddeċiedi dwar ir-reġim regolatorju għall-
infrastrutturi li jgħaqqdu talanqas żewġ 
Stati Membri. Dawn il-miżuri, maħsuba 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' din id-Direttiva billi tissupplimentaha, 

4. Il-Kummissjoni tista' temenda linji 
gwida dwar il-firxa tad-dmirijiet ta' l-
awtoraitajiet regolatorji sabiex jikkoperaw 
ma' xulxin u ma' l-Aġenzija, u dwar is-
sitwazzjonijiet li fiha l-Aġenzija ssir 
kompetneti biex tiddeċiedi dwar ir-reġim 
regolatorju għall-infrastrutturi li jgħaqqdu 
talanqas żewġ Stati Membri. Dawn il-
miżuri, maħsuba biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
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għandha tiġi adotatta skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 27b(3).

tissupplimentaha, għandha tiġi emendata
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 27b(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta hi intenzjonata biex tiżgura li l-linji gwida jiġu adottati skond il-proċedura 
normali mill-Parlament u l-Kunsill. Is-setgħat għandhom jingħataw lill-Kummissjoni għall-
iskopijiet ta' kull aġġustament neċessarju biss.

Emenda 519
Christian Ehler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22e – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Aġenzija għandha tagħti l-opinjoni 
tagħha lill-awtorità regolatorja li tkun 
talbitha jew lill-Kummissjoni, 
rispettivament, u lill-awtorità regolatorja li 
tkun ħadet id-deċiżjoni kkonċernata fi 
żmien erba' xhur.

2. L-Aġenzija għandha tagħti l-opinjoni 
tagħha lill-awtorità regolatorja li tkun 
talbitha jew lill-Kummissjoni, 
rispettivament, u lill-awtorità regolatorja li 
tkun ħadet id-deċiżjoni kkonċernata fi 
żmien xahrejn.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Limitu ta’ żmien iqsar.

Emenda 520
Christian Ehler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22e – paragrafu 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni għandha tadotta linji 
gwida li jistipulaw id-dettalji tal-
proċedura li għandha tiġi segwita għall-
applikazzjoni ta' dan l-Artikolu. Din il-
miżura, maħsuba biex temenda elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tissupplimentaha, għandha tiġi adotatta 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 27b(3).

Imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta hi intenzjonata biex tiżgura li l-linji gwida jiġu adottati skond il-proċedura 
normali mill-Parlament u l-Kunsill. Is-setgħat għandhom jingħataw lill-Kummissjoni għall-
iskopijiet ta' kull aġġustament neċessarju biss.

Emenda 521
Herbert Reul

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-
impriżi jżommu għad-dispożizzjoni ta' l-
awtorità regolatorja nazzjonali, l-awtorità 
nazzjonali tal-kompetizzjoni u l-
Kummissjoni, għal talanqas ħames snin, id-
dejta rilevanti fir-rigward tat-
tranżazzjonijiet kollha fil-kuntratti tal-
forniment ta' l-elettriku u d-derivattivi 
elettriċi ma' klijenti bl-ingrossa u operaturi 
tas-sistema ta' trażmissjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-
impriżi jżommu għad-dispożizzjoni ta’ l-
awtorità nazzjonali tal-kompetizzjoni u l-
Kummissjoni, għal talanqas ħames snin, id-
dejta neċessarja fir-rigward tat-
tranżazzjonijiet kollha fil-kuntratti tal-
forniment ta' l-elettriku u d-derivattivi 
elettriċi ma' klijenti bl-ingrossa u operaturi 
tas-sistema ta' trażmissjoni.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ir-rekords li għandhom jinżammu huma informazzjoni ekonomikament sensittiva u 
m'għandhomx jiġu ppublikati. Għal din ir-raġuni, għandha ssir distinzjoni ċara bejn liema 
dejta għandha sempliċiment tinżamm u liema għandha tiġi ppublikata. L-Artikolu 22f għandu 
sempliċiment jiddeskrivi l-kundizzjonijiet tal-qafas relatat maż-żamma obbligatorja ta' 
rekords, u mhux jispeċifika l-kontenut eżatt tad-dejta konċernata. Dan għandu jsir permezz 
tal-linji gwida relevanti.

Emenda 522
Werner Langen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-
impriżi jżommu għad-dispożizzjoni ta' l-
awtorità regolatorja nazzjonali, l-awtorità 
nazzjonali tal-kompetizzjoni u l-
Kummissjoni, għal talanqas ħames snin, id-
dejta rilevanti fir-rigward tat-
tranżazzjonijiet kollha fil-kuntratti tal-
forniment ta' l-elettriku u d-derivattivi 
elettriċi ma' klijenti bl-ingrossa u operaturi 
tas-sistema ta' trażmissjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jesiġu li l-
impriżi jżommu għad-dispożizzjoni ta' l-
awtorità nazzjonali tal-kompetizzjoni u l-
Kummissjoni, għal talanqas ħames snin, id-
dejta rilevanti fir-rigward tat-
tranżazzjonijiet kollha fil-kuntratti tal-
forniment ta' l-elettriku u d-derivattivi 
elettriċi ma' klijenti bl-ingrossa u operaturi 
tas-sistema ta' trażmissjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 22f għandu sempliċiment jiddeskrivi l-kundizzjonijiet tal-qafas relatat maż-żamma 
obbligatorja ta' rekords, u mhux jispeċifika l-kontenut eżatt tad-dejta konċernata. Dan 
għandu jsir permezz tal-linji gwida relevanti.
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Emenda 523
Werner Langen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22f – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dejta għandha tinkludi dettalji dwar 
karatteristiċi finanzjarji, bħal tul ta’ żmien, 
regoli dwar il-forniment u l-għeluq tat-
tranżazzjonijiet rilevanti, il-kwantità, id-
dati u l-ħinijiet ta’ l-eżekuzzjoni u l-
prezzijiet tat-tranżazzjoni, u l-mezzi għall-
identifikazzjoni tal-klijent bl-ingrossa 
kkonċernat, kif ukoll dettalji speċifiċi dwar 
il-pożizzjonijiet kollha miftuħin fil-
kuntratti tal-forniment ta' l-elettriku u tad-
derivattivi ta' l-elettriku.

2. Id-dejta tista’ tinkludi dettalji dwar 
karatteristiċi finanzjarji, bħal tul ta’ żmien, 
regoli dwar il-forniment u l-għeluq tat-
tranżazzjonijiet rilevanti, il-kwantità, id-
dati u l-ħinijiet ta’ l-eżekuzzjoni u l-
prezzijiet tat-tranżazzjoni, u l-mezzi għall-
identifikazzjoni tal-klijent bl-ingrossa 
kkonċernat, kif ukoll dettalji speċifiċi dwar 
il-pożizzjonijiet kollha miftuħin fil-
kuntratti tal-forniment ta' l-elettriku u tad-
derivattivi ta' l-elettriku.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 22f għandu sempliċiment jiddeskrivi l-kundizzjonijiet tal-qafas relatat maż-żamma 
obbligatorja ta' rekords, u mhux jispeċifika l-kontenut eżatt tad-dejta konċernata. Dan 
għandu jsir permezz tal-linji gwida relevanti.

Emenda 524
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22f – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dejta għandha tinkludi dettalji dwar 
karatteristiċi finanzjarji, bħal tul ta’ żmien, 
regoli dwar il-forniment u l-għeluq tat-
tranżazzjonijiet rilevanti, il-kwantità, id-
dati u l-ħinijiet ta’ l-eżekuzzjoni u l-

2. Id-dejta tista’ tinkludi dettalji dwar 
karatteristiċi finanzjarji, bħal tul ta’ żmien, 
regoli dwar il-forniment u l-għeluq tat-
tranżazzjonijiet rilevanti, il-kwantità, id-
dati u l-ħinijiet ta’ l-eżekuzzjoni u l-
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prezzijiet tat-tranżazzjoni, u l-mezzi għall-
identifikazzjoni tal-klijent bl-ingrossa 
kkonċernat, kif ukoll dettalji speċifiċi dwar 
il-pożizzjonijiet kollha miftuħin fil-
kuntratti tal-forniment ta' l-elettriku u tad-
derivattivi ta' l-elettriku.

prezzijiet tat-tranżazzjoni, u l-mezzi għall-
identifikazzjoni tal-klijent bl-ingrossa 
kkonċernat, kif ukoll dettalji speċifiċi dwar 
il-pożizzjonijiet kollha miftuħin fil-
kuntratti tal-forniment ta' l-elettriku u tad-
derivattivi ta' l-elettriku.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekords li għandhom jinżammu huma informazzjoni ekonomikament sensittiva u 
m'għandhomx jiġu ppublikati. Għal din ir-raġuni, għandha ssir distinzjoni ċara bejn liema 
dejta għandha sempliċiment tinżamm u liema għandha tiġi ppublikata. L-Artikolu 22f għandu 
sempliċiment jiddeskrivi l-kundizzjonijiet tal-qafas relatat maż-żamma obbligatorja ta' 
rekords, u mhux jispeċifika l-kontenut eżatt tad-dejta konċernata. Dan għandu jsir permezz 
tal-linji gwida relevanti.

Emenda 525
Werner Langen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità regolatorja tista’ tiddeċiedi li 
tagħmel disponibbli lill-parteċipanti fis-
suq l-elementi ta’ din l-informazzjoni, 
sakemm ma tiġix rilaxxata xi 
informazzjoni li tkun kummerċjalment 
sensittiva dwar atturi individwali fis-suq 
jew dwar tranżazzjonijiet individwali. Dan 
il-paragrafu ma għandux japplika għall-
informazzjoni dwar l-istrumenti 
finanzjarji li jaqa' fl-ambitu tad-
Direttiva 2004/39/KE.

Imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 22f għandu sempliċiment jiddeskrivi l-kundizzjonijiet tal-qafas relatat maż-żamma 
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obbligatorja ta' rekords, u mhux jispeċifika l-kontenut eżatt tad-dejta konċernata. Dan 
għandu jsir permezz tal-linji gwida relevanti.

Emenda 526
Herbert Reul

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità regolatorja tista’ tiddeċiedi li 
tagħmel disponibbli lill-parteċipanti fis-
suq l-elementi ta’ din l-informazzjoni, 
sakemm ma tiġix rilaxxata xi 
informazzjoni li tkun kummerċjalment 
sensittiva dwar atturi individwali fis-suq 
jew dwar tranżazzjonijiet individwali. Dan 
il-paragrafu ma għandux japplika għall-
informazzjoni dwar l-istrumenti 
finanzjarji li jaqa' fl-ambitu tad-
Direttiva 2004/39/KE.

Imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekords li għandhom jinżammu huma informazzjoni ekonomikament sensittiva u 
m'għandhomx jiġu ppublikati. Għal din ir-raġuni, għandha ssir distinzjoni ċara bejn liema 
dejta għandha sempliċiment tinżamm u liema għandha tiġi ppublikata. L-Artikolu 22f għandu 
sempliċiment jiddeskrivi l-kundizzjonijiet tal-qafas relatat maż-żamma obbligatorja ta' 
rekords, u mhux jispeċifika l-kontenut eżatt tad-dejta konċernata. Dan għandu jsir permezz 
tal-linji gwida relevanti.

Emenda 527
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

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

3. L-awtorità regolatorja tista’ tiddeċiedi li 
tagħmel disponibbli lill-parteċipanti fis-
suq l-elementi ta’ din l-informazzjoni, 
sakemm ma tiġix rilaxxata xi 
informazzjoni li tkun kummerċjalment 
sensittiva dwar atturi individwali fis-suq 
jew dwar tranżazzjonijiet individwali. Dan 
il-paragrafu ma għandux japplika għall-
informazzjoni dwar l-istrumenti 
finanzjarji li jaqa' fl-ambitu tad-
Direttiva 2004/39/KE.

Imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu l-ġdid għandu jipproponi regoli ġenerali dwar iż-żamma ta' rekords. 
M'għandux jippreskrivi li d-dejta kollha trid tkun disponibbli għall-awtoritajiet kollha li 
possibilment jiddeċiedu li jippubblikawha. Dejta li hi attwalment sensittiva kummerċjalment 
trid tiġi provduta biss fil-każ li l-awtoritajiet kontra l-monopolji. Għandha ssir distinzjoni 
ċara bejn il-fatt li jinżammu rekords u li tintbagħat u tiġi ppublikata informazzjoni.

Emenda 528
Alejo Vidal-Quadras

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità regolatorja tista’ tiddeċiedi li 
tagħmel disponibbli lill-parteċipanti fis-suq 
l-elementi ta’ din l-informazzjoni, sakemm 
ma tiġix rilaxxata xi informazzjoni li tkun 
kummerċjalment sensittiva dwar atturi 
individwali fis-suq jew dwar 
tranżazzjonijiet individwali. Dan il-
paragrafu ma għandux japplika għall-
informazzjoni dwar l-istrumenti finanzjarji 
li jaqa' fl-ambitu tad-

3. Bl-intenzjoni li jittejbu l-arraġamenti 
ġenerali dwar it-trasparenza, l-awtorità 
regolatorja tista’ tiddeċiedi li tagħmel 
disponibbli lill-parteċipanti fis-suq l-
elementi ta’ l-informazzjoni li tinżamm 
għad-dispożizzjoni tagħha mill-impriżi ta' 
forniment, sakemm ma tiġix rilaxxata xi 
informazzjoni li tkun kummerċjalment 
sensittiva dwar atturi individwali fis-suq 
jew dwar tranżazzjonijiet individwali. Dan 
il-paragrafu ma għandux japplika għall-
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Direttiva 2004/39/KE. informazzjoni dwar l-istrumenti finanzjarji 
li jaqgħu fl-ambitu tad-
Direttiva 2004/39/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm aktar ċarezza dwar in-natura u l-iskop tar-rilaxx ta' l-informazzjoni 
miġbura mill-awtorità regolatorja, sabiex tiġi evitata kull possibilità ta' trattament 
diskrezzjonali jew anke diskriminatorju mill-awtorità regolatorja nazzjonali fl-iżvelar ta' 
informazzjoni.

Emenda 529
Rebecca Harms, Claude Turmes

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità regolatorja tista’ tiddeċiedi li 
tagħmel disponibbli lill-parteċipanti fis-
suq l-elementi ta’ din l-informazzjoni, 
sakemm ma tiġix rilaxxata xi 
informazzjoni li tkun kummerċjalment 
sensittiva dwar atturi individwali fis-suq 
jew dwar tranżazzjonijiet individwali. Dan 
il-paragrafu ma għandux japplika għall-
informazzjoni dwar l-istrumenti 
finanzjarji li jaqa' fl-ambitu tad-
Direttiva 2004/39/KE.

3. L-awtorità regolatorja għandha 
tirraporta dwar ir-riżultati ta' l-
investigazzjonijiet tagħha jew it-talba 
tagħha lill-parteċipanti fis-suq waqt li 
tiżgura li ma tiġix rilaxxata xi 
informazzjoni li tkun kummerċjalment 
sensittiva dwar atturi individwali fis-suq 
jew dwar tranżazzjonijiet individwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li dejjem ikun hemm trasparenza fit-teħid tad-deċiżjonijiet waqt li fl-istess 
ħin tiġi rispettata l-kunfidenzjalità kummerċjali, hemm bżonn li jiġi emendat il-paragrafu 3.
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Emenda 530
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22f – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni 
uniformi ta' dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni tista' tadotta linji gwida li 
jiddefinizzi l-metodi u l-arranġamenti 
għaż-żamma tar-reġistri kif ukoll il-forma 
u l-kontenut tad-dejta li għandha 
tinżamm. Dawn il-miżuri, maħsuba biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' 
din id-Direttiva billi tissupplimentaha, 
għandha tiġi adotatta skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 27b(3).

Imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

 Is-setgħat proposti hawn mill-Kummissjoni biex jinħarġu linji gwida permezz tal-proċedura 
regolatorja bi skrutinju qed jillimitaw b'mod sinifikanti lid-drittijiet tal-Parlament Ewropew u 
għandhom jiċċaħħdu.

Emenda 531
Werner Langen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22f – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni 
uniformi ta' dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni tista' tadotta linji gwida li 
jiddefinizzi l-metodi u l-arranġamenti 
għaż-żamma tar-reġistri kif ukoll il-forma 

Imħassar
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u l-kontenut tad-dejta li għandha 
tinżamm. Dawn il-miżuri, maħsuba biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' 
din id-Direttiva billi tissupplimentaha, 
għandha tiġi adotatta skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 27b(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 22f għandu sempliċiment jiddeskrivi l-kundizzjonijiet tal-qafas relatat maż-żamma 
obbligatorja ta' rekords, u mhux jispeċifika l-kontenut eżatt tad-dejta konċernata. Dan 
għandu jsir permezz tal-linji gwida relevanti.

Emenda 532
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22f – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni 
uniformi ta' dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni tista' tadotta linji gwida li 
jiddefinizzi l-metodi u l-arranġamenti 
għaż-żamma tar-reġistri kif ukoll il-forma 
u l-kontenut tad-dejta li għandha 
tinżamm. Dawn il-miżuri, maħsuba biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' 
din id-Direttiva billi tissupplimentaha, 
għandha tiġi adotatta skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 27b(3).

Imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekords li għandhom jinżammu huma informazzjoni ekonomikament sensittiva u 
m'għandhomx jiġu ppublikati. Għal din ir-raġuni, għandha ssir distinzjoni ċara bejn liema 
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dejta għandha sempliċiment tinżamm u liema għandha tiġi ppublikata. L-Artikolu 22f għandu 
sempliċiment jiddeskrivi l-kundizzjonijiet tal-qafas relatat maż-żamma obbligatorja ta' 
rekords, u mhux jispeċifika l-kontenut eżatt tad-dejta konċernata. Dan għandu jsir permezz 
tal-linji gwida relevanti.

Emenda 533
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12

Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22f – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni 
uniformi ta' dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni tista' tadotta linji gwida li 
jiddefinizzi l-metodi u l-arranġamenti 
għaż-żamma tar-reġistri kif ukoll il-forma 
u l-kontenut tad-dejta li għandha 
tinżamm. Dawn il-miżuri, maħsuba biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' 
din id-Direttiva billi tissupplimentaha, 
għandha tiġi adotatta skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 27b(3).

Imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

M'hemmx bżonn ta' din l-awtorizzazzjoni għal linji gwida, peress li mhux ċar dwar kif dawn 
id-dettalji jistgħu jiġu stabbiliti skond proċedura ta' kumitoloġija.

Emenda 534
Christian Ehler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22f – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni 
uniformi ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni 
tista' tadotta linji gwida li jiddefinizzi l-
metodi u l-arranġamenti għaż-żamma tar-
reġistri kif ukoll il-forma u l-kontenut tad-
dejta li għandha tinżamm. Dawn il-miżuri, 
maħsuba biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tissupplimentaha, għandha tiġi adotatta
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 27b(3).

4. Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni 
uniformi ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni 
tista' temenda l-linji gwida li ddefinixxew
il-metodi u l-arranġamenti għaż-żamma 
tar-reġistri kif ukoll il-forma u l-kontenut 
tad-dejta li għandha tinżamm. Dawn il-
miżuri, maħsuba biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
jissupplimentawha, għandhom jiġu
emendati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 27b(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta hi intenzjonata biex tiżgura li l-linji gwida jiġu adottati skond il-proċedura 
normali mill-Parlament u l-Kunsill. Is-setgħat għandhom jingħataw lill-Kummissjoni għall-
iskopijiet ta' kull aġġustament neċessarju biss.

Emenda 535
Werner Langen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12

Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22f – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fir-rigward ta' tranżazzjonijiet fid-
derivattivi ta' l-elettriku ta' impriżi ta' 
forniment bi klijenti bl-ingrossa u 
operaturi ta' sistema ta' trażmissjoni, dan 
l-Artikolu għandu japplika biss ġaladarba 
l-Kummissjoni tkun adottat il-linji gwida 
msemmija fil-paragrafu 4.

Imħassar

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 22f għandu sempliċiment jiddeskrivi l-kundizzjonijiet tal-qafas relatat maż-żamma 
obbligatorja ta' rekords, u mhux jispeċifika l-kontenut eżatt tad-dejta konċernata. Dan 
għandu jsir permezz tal-linji gwida relevanti.

Emenda 536
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22f – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fir-rigward ta' tranżazzjonijiet fid-
derivattivi ta' l-elettriku ta' impriżi ta' 
forniment bi klijenti bl-ingrossa u 
operaturi ta' sistema ta' trażmissjoni, dan 
l-Artikolu għandu japplika biss ġaladarba 
l-Kummissjoni tkun adottat il-linji gwida 
msemmija fil-paragrafu 4.

Imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekords li għandhom jinżammu huma informazzjoni ekonomikament sensittiva u 
m'għandhomx jiġu ppublikati. Għal din ir-raġuni, għandha ssir distinzjoni ċara bejn liema 
dejta għandha sempliċiment tinżamm u liema għandha tiġi ppublikata. L-Artikolu 22f għandu 
sempliċiment jiddeskrivi l-kundizzjonijiet tal-qafas relatat maż-żamma obbligatorja ta' 
rekords, u mhux jispeċifika l-kontenut eżatt tad-dejta konċernata. Dan għandu jsir permezz 
tal-linji gwida relevanti.

Emenda 537
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22f – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fir-rigward ta' tranżazzjonijiet fid-
derivattivi ta' l-elettriku ta' impriżi ta' 
forniment bi klijenti bl-ingrossa u 
operaturi ta' sistema ta' trażmissjoni, dan 
l-Artikolu għandu japplika biss ġaladarba 
l-Kummissjoni tkun adottat il-linji gwida 
msemmija fil-paragrafu 4.

Imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-Artikolu 22f(2) jiddeskrivi b'mod ċar biżżejjed lid-dejta li għandha tinżamm fir-
rekords, m'hemm bżonn ta' l-ebda speċfikazzjoni ulterjuri minn linji gwida.

Emenda 538
Christian Ehler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22f – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fir-rigward ta' tranżazzjonijiet fid-
derivattivi ta' l-elettriku ta' impriżi ta' 
forniment bi klijenti bl-ingrossa u operaturi 
ta' sistema ta' trażmissjoni, dan l-Artikolu 
għandu japplika biss ġaladarba l-
Kummissjoni tkun adottat il-linji gwida 
msemmija fil-paragrafu 4.

5. Fir-rigward ta' tranżazzjonijiet fid-
derivattivi ta' l-elettriku ta' impriżi ta' 
forniment bi klijenti bl-ingrossa u operaturi 
ta' sistema ta' trażmissjoni, dan l-Artikolu 
għandu japplika biss ġaladarba l-linji 
gwida msemmija fil-paragrafu 4 jkunu ġew 
adottati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta hi intenzjonata biex tiżgura li l-linji gwida jiġu adottati skond il-proċedura 
normali mill-Parlament u l-Kunsill. Is-setgħat għandhom jingħataw lill-Kummissjoni għall-
iskopijiet ta' kull aġġustament neċessarju biss.
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Emenda 539
Britta Thomsen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Artikolu 22fa
1. Bla ħsara għall-Artikolu 22c(3)(b), l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jistgħu 
jimponu fuq l-utenti ta' sistema li ġew 
identifikati li jiddisponu minn saħħa 
sinifikanti fis-suq kif stipulat fl-Artikolu 
22h:
(a) obbligi biex tiġi żgurata t-trasparenza 
f'dak li għandu x'jaqsam mal-
publikazzjoni ta' informazzjoni speċifika, 
bħal informazzjoni dwar il-kontabilità, 
speċifikazzjonijiet tekniċi, dejta speċifika 
dwar kuntratti ta' bejgħ, termini u 
kundizzjonijiet dwar il-provvista ta' 
servizz u l-aċċess għalihom, u prezzijiet;
(b) jekk l-utent ta' sistema jiddiskrimina 
fost il-partijiet kontraenti tiegħu fir-
rigward ta' l-istess tranżazzjonijiet, l-
awtorità regolatorja nazzjonali tista' 
timponi obbligu li jiġi provdut trattament 
ugwali, bħal, b'mod partikulari, li 
titħassar kull klawżola kuntrattwali 
ewlenija li titqies diskriminatorja, inklużi 
prezzijiet, skadenzi għall-ħlas, 
kundizzjonijiet u tekniki ta' bejgħu u xiri 
diskriminatorji, u li tiġi eskluża kull 
klawżola kuntrattwali li tagħmel il-
konklużjoni tal-kuntratt dipendenti fuq 
impenn li, minħabba n-natura tiegħu jew 
minħabba li jmur kontra l-isfond tal-
prassi kuntrattwali normali, ma jiffurmax 
parti mis-suġġett tal-kuntratt;
(c) jekk in-nuqqas ta' kompetizzjoni 
effettiva jfisser li l-utent ta' sistema jista' 
jżomm il-prezzijiet f'livell eċċessivament 
baxx jew għoli, l-awtorità regolatorja 
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nazzjonali tista' timponi obbligi relatati 
ma' kontrolli tal-prezzijiet temporanji, 
inklużi l-obbligi biex il-prezzijiet jintrabtu 
ma' l-ispejjeż u l-obbligi dwar il-
kontabilità ta' l-ispejjeż u s-sistemi biex 
jiġu stabbiliti l-prezzijiet. Meta jkun qed 
jiġi impost obbligu li jintużaw mekkaniżmi 
biex jiġu stabbiliti prezzijiet li jirriflettu l-
ispejjeż, il-kontroll tal-prezzijiet għandu 
jkun bażat fuq l-ispejjeż imġarrba mill-
utent tas-sistema f'dak li għandu x'jaqsam 
mal-ġenerazzjoni u l-investimenti, inkluż 
ritorn xieraq fuq investimenti ta' dan it-tip 
skond kundizzjonijiet kummerċjali 
normali. 
2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jistgħu jipprojbixxu lill-utenti ta' sistema 
b'saħħa sinifikanti fis-suq kif imsemmija 
fl-Artikolu 22h(1) u wara li jkunu segwew 
il-proċeduri stipulati fl-Artikolu 22h:
(a) milli jitolbu prezzijiet eċċessivi lill-
kompetituri ta' impriżi relatati jew ta' 
impriżi li huma parti mill-impriża 
integrata vertikalment, kif definit fl-
Artikolu 2;
(b) milli jistabilixxu prezzijiet baxxi b'mod 
mhux xieraq meta mqabbel mal-prezzijiet 
li jitolbu kompetituri effiċjenti;
(c) milli juru preferenza mhux xierqa lill-
konsumaturi speċifiċi; jew
(d) milli b'mod mhux raġonevoli jiġbru u 
jorbtu servizzi flimkien.
3. Għandu jiġi provdut mekkaniżmu ta' 
appell li għandu jkun bla ħsara għall-
eżerċitar tad-drittijiet ta' appell skond il-
liġi Komunitarja u nazzjonali. L-appell 
m'għandux ikollu effett ta' suspensjoni."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ li regolatur nazzjonali jsib li s-suq ta' l-elettriku jkun dominat minn utent ta' sistema 
wieħed jew aktar, għandu jkun jista' jimponi miżuri li jiżguraw li s-suq iġib benefiċċji għall-
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utenti finali, waqt li fl-istess ħin isir aktar kompetittiv. Fl-istess ħin għandu jiġi provdut 
mekkaniżmu ta' appell.

Emenda 540
Britta Thomsen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Artikolu 22fb
1. Sabiex tiġi promossa kompetizzjoni 
effettiva fis-swieq ta' l-elettriku u tal-gass, 
sabiex jiġi evitat kull abbuż ta' pożizzjoni 
dominanti u biex jitħarsu l-interessi ta' l-
utenti, l-awtoritajiet nazzjonali regolatorji 
għandhom iwettqu analiżi tas-suq fis-suq 
għall-klijenti bl-ingrossa, il-klijenti 
aħħarin u s-servizzi anċillari sabiex jiġi 
identifikat il-grad ta' kompetizzjoni 
effettiva fis-suq relevanti.
2. Jekk il-kompetizzjoni fi kwalunkwe suq 
minn dawk identifikati m'hijiex effettiva 
biex jintlaħqu l-għanijiet stipulati fl-
Artikolu 1, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom janalizzaw jekk 
utent ta' sistema jgawdix minn pożizzjoni 
ekwivalenti għal dominanza, fi kliem 
ieħor pożizzjoni ta' saħħa ekonomika li 
ttih is-setgħa li jġib ruħu, sa ċertu punt li 
jidher, b'mod indipendenti mill-
kompetituri, mill-klijenti u finalment mill-
konsumaturi tiegħu. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom 
jippublikaw il-konklużjonijiet ta' l-analiżi 
tagħhom fuq is-siti internet uffiċjali 
tagħhom.
3. Fil-proċess li jiġu identifikati utenti ta' 
sistema b'saħħa sinifikanti fis-suq u bla 
ħsara għal-liġi Komunitarja, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom iqisu:
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(a) il-preżenza ta' l-operatur utent ta' 
sistema fl-inħawi ġeografiċi ta' suq 
partikulari u fis-swieq relatati mill-qrib, 
fejn ir-rabtiet bejn iż-żewġt iswieq huma 
tali li jippermettu li s-saħħa fis-suq li 
wieħed ikollu f'suq partikulari tintuża 
biex tinfluwenza s-suq l-ieħor, u b'hekk 
tissaħħaħ is-saħħa fis-suq ta' l-operatur 
konċernat;
(b) id-daqs ta' l-utent tas-sistema u s-
sehem tiegħu fis-suq;
(c) il-kamp ta' applikazzjoni ta' l-
attivitajiet ta' l-utent tas-sistema u tal-
kumpaniji li jikkontrolla u ta' l-attivitajiet 
tal-kumpanija li tikkontrolla lill-utent tas-
sistema, l-integrazzjoni vertikali u l-
karatteristiċi uniċi tas-swieq identifikati 
f'termini ta' rabtiet, diversifikazzjoni tal-
prodotti, u l-kamp ta' applikazzjoni tal-
prodotti u s-servizzi li jiġu offerti 
f'pakketti;
(d) l-eżistenza ta' xkiel għad-dħul fis-suq, 
għat-tkabbir u għall-espansjoni;
(e) in-nuqqas jew il-livell baxx ta' saħħa 
għax-xiri li tikkumpensa;
(f) in-nuqqas ta' kompetizzjoni potenzjali;
(g) l-ekonomiji ta' skala u l-attività.
4. Sa mhux aktar tard minn sentejn wara 
d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva .../.../KE [li 
temenda d-Direttiva dwar regoli komuni 
għas-suq intern fil-qasam ta’ l-elettriku] u 
kull tliet snin wara r-reviżjoni preċedenti, 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom iwettqu analiżi tas-suq fis-
swieq relevanti. Kwalunkwe operatur ta' 
sistema jista' jitlob analiżi tas-suq fi żmien 
aktar kmieni jekk il-kundizzjonijiet tal-
kompetizzjoni fis-suq relevanti jkunu 
nbidlu b'mod sinifikanti mill-aħħar 
analiżi tas-suq, u jekk il-konklużjonijiet 
kif imsemmija fil-paragrafu 2 ikunu ġew 
publikati aktar minn sena qabel. Rifjut li 
titwettaq analiżi tas-suq addizzjonali 
għandu jiġu ġustifikat kif xieraq.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm it-tendenza li s-settur ta' l-elettriku fl-Unjoni Ewropea ibati minn problemi ta' 
kompetizzjoni, minħabba l-livell għoli ta' konċentrazzjoni, l-integrazzjoni vertikali u l-
kumplessità ta' l-offerti. Barra minn hekk, il-karatteristiċi strutturali tas-settur – monopolju 
naturali u l-fatt li l-investimenti m'humiex se jbiddlu dawn il-karatteristiċi qabel 10 snin oħra 
se jagħmluha neċessarja li r-regolaturi jintervjenu fi żmien qasir. B'mod parallel mas-settur 
tat-telekomunikazzjonijiet, ir-regolaturi għandhom ikunu jistgħu janalizzaw is-suq u 
jidentifikaw jekk utent ta' sistema jgawdix minn pożizzjoni ta' dominanza.

Emenda 541
Werner Langen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 26 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Fl-Artikolu 26, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"2a. L-Istati Membri jistgħu jeżentaw lil 
siti industrijali mid-dispożizzjonijiet tal-
Kapitoli III, IV, V, VI u VII. Il-prinċipju 
ta' aċess minn partijiet terzi m'għandux 
ikun affetwat minn derogi ta' dan it-tip. 
Barra minn hekk, id-derogi ma jistgħux 
jinterferixxu mal-ħidma tas-sistemi ta' 
distribuzzjoni pubbliċi."

Or. xm

(Żieda ta’ paragrafu ġdid nru 2 a ma’ l-Artikolu 26 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli li jkun hemm regoli speċjali għal siti industrijali, peress li dawn huma 
prinċipalment relatati ma' l-użu minn konsumaturi industrijali f'dan is-settur.
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Emenda 542
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 26 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Fl-Artikolu 26, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"2a. L-Istati Membri jistgħu jeżentaw lil 
siti industrijali mid-dispożizzjonijiet tal-
Kapitoli III, IV, V, VI u VII. Il-prinċipju 
ta' aċess minn partijiet terzi m'għandux 
ikun affetwat minn derogi ta' dan it-tip. 
Barra minn hekk, id-derogi ma jistgħux 
jinterferixxu mal-ħidma tas-sistemi ta' 
tqassim pubbliċi."

Or. en

(Żieda ta’ paragrafu ġdid nru 2 a ma’ l-Artikolu 26 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Illum, l-operaturi ta' netwerks enerġetiċi f'siti industrijali m'għandhomx jikkonformaw ma' 
sensieliet ta' obbligi dwar it-tħaddim tan-netwerk fl-Istati Membri kollha. Il-leġiżlazzjoni ta' l-
UE għandha formalment tippermetti li l-Istati Membri jipprovdu derogi għas-siti industrijali 
biex tkun żgurata ċ-ċertezza legali. It-trattament differenzjat ta' netwerks industrijali hu 
importanti peress li jiżgura sforzi proporzjonati waqt li ma jiġux kompromessi l-għanijiet tal-
liberalizzazzjoni. Dan ma jikkompromettix lid-drittijiet tal-konsumaturi aħħarin f'siti 
industrijali. Tipikament, ftit huma l-konsumaturi aħħarin indipendenti forniti minn siti 
industrijali.

Emenda 543
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt h a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Fl-Artikolu 28(1), għandu jiżdied il-
punt li ġej:
"(ha) il-mekkaniżmi li permezz tagħhom 
l-Istati Membri qed jinkludu l-ispejjeż 
ambjentali kollha, mhux biss dawk 
relatati mal-bidla fil-klima, bħala element 
essenzjali fil-prezzijiet ta' l-enerġija u l-
implikazzjonijiet tagħhom għall-għażla 
tal-fjuwil."

Or. en

(Żieda ta' punt ġdid ma’ l-Artikolu 28(1) tad-Direttiva 2003/54/KE)

Ġustifikazzjoni

Sakemm l-ispejjeż ambjentali assoċjati mal-ġenerazzjoni ta' l-elettriku jkunu inklużi fil-prezz, 
is-suq se jibqa' mgħawweġ. Hekk kif qed isiru tentattivi permezz ta' l-Iskema ta’ l-Iskambju 
tal-Kwoti ta’ l-Emissjonijiet biex l-ispejjeż ta' l-emissjonijiet tad-CO2 jiġu inklużi permezz ta' 
l-irkanti ta' ċertifikati, l-inizjattiva parallela trid tiġi inkluża biex jiġu inkorporati spejjeż 
ambjentali oħra fil-prezz ta' l-enerġija. Il-Kummissjoni għandha tibda timmonitorja tgħawwiġ 
fis-suq ta' dan it-tip.

Emenda 544
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 b (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 28 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1f) Fl-Artikolu 28(3), it-tielet 
subaragrafu għandu jiġi sostitwit b’dan li 
ġej:
"Sa [ħames snin wara d-data ta' 
traspożizzjoni] il-Kummissjoni għandha 
tirrevedi d-dispożizzjonijiet li jirregolaw 
is-separazzjoni ta' sistemi ta' trażmissjoni 
u l-impatt tagħhom fuq l-iffunzjonar tas-
suq intern għall-elettriku. B'mod 
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partikulari għandha teżamina sa liema 
punt l-għażla ta' separazzjoni effettiva u 
effiċjenti fl-Artikolu 8c ġiet pruvata li 
tirnexxi li tiżgura kompetizzjoni ġusta u 
effettiva fis-suq intern għall-elettriku. Il-
Kummissjoni għandha tippreżenta l-
konklużjonijiet ta' dik ir-reviżjoni fil-
kuntest tar-rapport imsemmi fil-paragrafu 
1. Ir-rapport għandu jqis, b'mod
partikulari, il-ħtieġa li l-Kummissjoni 
tipproponi kwalunkwe emendi għal din id-
Direttiva u jekk l-Artikolu 8 għandux isir 
obbligatorju għall-Istati Membri kollha 
sabiex tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta u 
effettiva fis-suq intern għall-elettriku. Il-
konklużjoni dwar hemmx bżonn emenda 
jew le għandha tiġi akkumpanjata bi 
stqarrija dettaljata tar-raġunijiet. Jekk 
ikun hemm bżonn, ir-rapport għandu 
jkun akkumpanjat minn proposta 
leġiżlattiva."

Or. en

(Sostituzzjoni ta' l-Artikolu 28(3), subparagrafu 3 tad-Direttiva 2003/54/EC)

Ġustifikazzjoni

Din il-bidla titlob lill-Kummissjoni biex twettaq proċedura ta' reviżjoni fil-fond ta' l-impatt 
tad-dispożizzjonijiet ta' separazzjoni u b'mod partikulari, is-suċċess ta' separazzjoni effettiva 
u effiċjenti. Il-Kummissjoni hi mitluba tippreżenta rapport dwar ir-reviżjoni u tipproponi, fejn 
ikun xieraq, il-bidliet neċessarji għad-Direttiva fil-każ li jirriżulta li separazzjoni effettiva u 
effiċjenti mhix biżżejjed.

Emenda 545
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 14 c (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Anness A – punt (a) – parti introduttorja u inċiżi 1 u 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14c) L-Anness A punt a, l-ewwel u t-tieni 
inċiżi għandhom jiġu emendati kif ġej:
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"(a) jingħata d-dritt li jsir kuntratt mal-
fornitur ta’ l-elettriku tagħhom u, barra 
minn hekk, ma' l-operatur tas-sistema ta' 
distribuzzjoni, meta jkun relevanti, li 
jispeċifika, fejn ikun relevanti għal kull 
tip ta' kuntratt:
- l-identità u l-indirizz tal-kumpanija;
- is-servizzi pprovduti, il-livell ta' kwalità 
kummerċjali u teknika tas-servizzi offruti, 
kif ukoll iż-żmien meta jiġi attivat is-
servizz;"

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tat-tieni inċiż: il-kwalità tal-provvista hi dritt bażiku f'suq kompetittiv. 
Madankollu, għandu diġa jkun ċar hawn li "kwalità" għandha tirreferi kemm għal standards 
kummerċjali u kemm dawk tekniċi (li iktar tard għandhom jiġu definiti fil-livell l-aktar 
xieraq). Fil-verità il-kwistjoni ta' "konnessjoni inizjali" hi waħda marġinali – tfisser l-ewwel 
darba li sit ġdid jitqabbad man-netwerk ta' distribuzzjoni.

Emenda 546
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 14 c (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Anness A – punt (a) – parti introduttorja u inċiżi 1 u 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14c) Fl-Anness A, punt (a), l-ewwel u t-
tieni inċiżi għandhom jiġu sostitwiti b'dan 
li ġej:
(a) jingħata d-dritt li jsir kuntratt mal-
fornitur ta’ l-elettriku tagħhom u, barra 
minn hekk, ma' l-operatur tas-sistema ta' 
distribuzzjoni, meta jkun relevanti, li 
jispeċifika, fejn ikun relevanti għal kull 
tip ta' kuntratt:
- l-identità u l-indirizz tal-kumpanija;
- is-servizzi pprovduti, il-livell ta' kwalità 
kummerċjali u teknika tas-servizzi offruti, 
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kif ukoll iż-żmien meta jiġi attivat is-
servizz;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda sservi biex tiċċara u tiddefinixxi xi termini li ġew żvelati li, fil-prattika, 
m'humiex ċari. Il-"kwalità tas-servizz" fiha nnifisha għandha tiċċara li "kwalità" għandha 
tirreferi kemm għal standards kummerċjali u kemm għal dawk tekniċi (li iktar tard għandhom 
jiġu definiti fil-livell l-aktar xieraq). Fil-verità il-kwistjoni ta' "konnessjoni inizjali" hi waħda 
marġinali – tfisser l-ewwel darba li sit li jkun għadu kif inbena jitqabbad man-netwerk ta' 
distribuzzjoni.

Emenda 547
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 14 c (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Anness A – punt (a) – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14c) Fl-Anness A, punt (a), it-tieni inċiż 
għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:
"- is-servizzi pprovduti, il-livell ta' 
kwalità kummerċjali u teknika tas-servizzi 
offruti, kif ukoll iż-żmien meta jiġi attivat 
is-servizz;"

Or. en

(Bdil tal-mod kif inhu mqiegħed il-kliem ta' l-Anness A (a), inċiż 2 tad-Direttiva 2003/54/KE)

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi speċifikat li l-"livelli ta' kwalità tas-servizz" huma relatati kemm ma' l-istandards 
kummerċjali u kemm ma' dawk tekniċi. "Iż-żmien meta saret il-konnessjoni inizjali" huwa 
standard dejjaq wisq u għandu jitwessa' għall-każi kollha ta' konnessjoni.
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Emenda 548
Anni Podimata

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 d (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Anness A - punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14d) L-Anness (c) għandu jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:
"(c) tingħata informazzjoni trasparenti 
indipendenti, ibbażata fuq kriterji komuni
dwar prezzijiet u tariffi li japplikaw u 
dwar termini u kundizzjonijiet standard, 
rigward l-aċċess għal u l-użu tas-servizzi 
ta’ l-elettriku fil-livell nazzjonali u dak 
Komunitarju;"

Or. en

(Bdil tal-mod kif inhu mqiegħed il-kliem ta' l-Anness A (c) tad-Direttiva 2003/54/KE)

Emenda 549
Fiona Hall

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 e (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Anness A – punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14e) L-Anness (d) għandu jiġi sostitwit 
b’dan li ġej: 
"(d) sabiex ma ssirx diskriminazzjoni 
kontra klijenti vulnerabbli, tiġi offruta 
għażla wiesgħa ta’ metodi ta’ ħlas, li 
għandha tinkludi miters imħallsin minn 
qabel u kalkolaturi ta' tariffi mingħajr 
ħlas fejn hu applikabbli. Kull differenza 
fit-termini u l-kundizzjonijiet għandha 
tirrifletti l-ispejjeż għall-fornitur tas-
sistemi differenti ta’ ħlas u m'għandhiex 
tkun sproporzjonata.. Termini u 
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kundizzjonijiet għandhom ikunu ġusti u 
trasparenti. Għandhom jingħataw 
b’lingwaġġ ċar u li jinftiehem. Il-klijenti 
għandhom ikunu protetti minn metodi 
ta’ bejgħ mhux ġusti u li jqarrqu inkluż 
xkiel mhux kuntrattwali imposti min-
negozjant ta' l-elettriku;"

Or. en

(L-istess mod kif qiegħed il-kliem fil-punt (d) ta' l-Anness A tad-Direttiva 2003/54/KE, biż-
żieda ta' elementi ġodda)

Emenda 550
Mary Honeyball

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14 e (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Anness A – punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14e) L-Anness (d) għandu jiġi sostitwit 
b’dan li ġej:
"(d) tiġi offruta għażla wiesgħa ta’ 
metodi ta’ ħlas, li m'għandhomx 
jiddiskriminaw kontra klijenti 
vulnerabbli.  Termini u kundizzjonijiet 
għandhom ikunu ġusti u trasparenti.  
Għandhom jingħataw b’lingwaġġ ċar u 
li jinftiehem.  Il-klijenti għandhom ikunu 
protetti minn metodi ta’ bejgħ mhux ġusti 
u li jqarrqu inkluż xkiel mhux 
kuntrattwali imposti min-negozjant ta' l-
elettriku;"

Or. en

(Bdil tal-mod kif inhu mqiegħed il-kliem ta' l-Anness A tad-Direttiva 2003/54/KE)

Ġustifikazzjoni

Il-klijenti vulnerabbli, b'mod partikulari, għandhom bżonn jitħarsu minn metodi ta' ħlas li 
jqiegħduhom fi żvantaġġ inġust.
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Emenda 551
Ján Hudacký

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15
Direttiva 2003/54/KE
Anness A – punt (h)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) għandhom għad-dispożizzjoni 
tagħhom id-dejta dwar il-konsum, u 
għandhom ikunu jistgħu, bi ftehim 
espliċitu u mingħajr ħlas, jagħtu lil 
kwalunkwe impriża li għandha liċenzja 
ta’ forniment ta' aċċess għad-dejta tagħha 
dwar il-kejl. Il-parti responsabbli għall-
ġestjoni tad-dejta ikollha l-obbligu li 
tgħaddi din id-dejta lill-impriża. L-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu format 
għad-dejta kif ukoll proċedura għall-
fornituri u għall-konsumaturi biex 
ikollhom aċċess għad-dejta. L-ebda spiża 
addizzjonali ma tista’ tiġi ddebitata lill-
konsumatur għal dan is-servizz.

(h) huwa faċli għalihom li jaqilbu għal 
fornitur ġdid. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-klijenti jkollhom aċċess 
għad-dejta meħtieġa biex jiġi permess 
trasferiment effettiv tal-klijenti u jistgħu 
jagħtu aċċess għad-dejta tagħhom lil 
kwalunkwe impriża b'liċenzja ta' 
forniment.  M'għandhom jintalbu l-ebda 
flus żejda għal dan is-servizz. Il-parti 
responsabbli għall-ġestjoni tad-dejta 
għandha tissodisfa kwalunkwe talba 
raġonevoli li tgħaddi d-dejta direttament 
lil impriża awtorizzata mill-klijent. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm 
speċifikazzjoni miftehma tad-dejta 
meħtieġa sabiex jiġi permess trasferiment
effettiv tal-klijenti, proċess ta' 
trasferiment tal-klijenti definit u biex din 
id-dejta tiġi provduta lill-klijent meta 
jitloba. Il-fornitur għandu jżomm bħala 
minimu dejta preċiża dwar l-użu fix-xahar 
u li għandha tinkiseb permezz ta' meters 
"intelliġenti". L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li t-tqassim progressiv tal-miters 
"intelliġenti" għandu jsir malajr kemm 
jista' jkun, imma mhux aktar tard mill-
2020. Id-dejta li tinkiseb hekk għandha 
titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-klijent 
jekk dan jitlobha, f'format li jinftiehem u 
bi prezz li jirrifletti s-servizz provdut.

Or. en
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Emenda 552
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15
Direttiva 2003/54/KE
Anness A – punt (h)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) għandhom għad-dispożizzjoni 
tagħhom id-dejta dwar il-konsum, u 
għandhom ikunu jistgħu, bi ftehim 
espliċitu u mingħajr ħlas, jagħtu lil 
kwalunkwe impriża li għandha liċenzja 
ta’ forniment ta' aċċess għad-dejta tagħha 
dwar il-kejl. Il-parti responsabbli għall-
ġestjoni tad-dejta ikollha l-obbligu li 
tgħaddi din id-dejta lill-impriża. L-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu format 
għad-dejta kif ukoll proċedura għall-
fornituri u għall-konsumaturi biex 
ikollhom aċċess għad-dejta. L-ebda spiża 
addizzjonali ma tista’ tiġi ddebitata lill-
konsumatur għal dan is-servizz.

(h) huwa faċli għalihom li jaqilbu għal 
fornitur ġdid. Meta l-proċess biex wieħed 
jaqleb jeħtieġ informazzjoni dwar il-punt 
ta' provvista, dejta dwar il-kejl jew profil 
ta' konsum standard, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li dawn ikunu 
disponibbli, bla ħlas, għal kwalunkwe 
impiża awtorizzata li jkollha aċċess għal 
dejta ta' dan it-tip.  Il-parti responsabbli 
għall-ġestjoni tad-dejta ikollha l-obbligu li 
tgħaddi din id-dejta lill-impriża.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkun hemm format miftiehem għad-dejta 
kif ukoll proċedura għall-fornituri u, fejn 
ikun hemm bżonn, għall-konsumaturi biex 
ikollhom aċċess għad-dejta. M'għandha 
ssir l-ebda spiża addizzjonali espliċita għal 
dan is-servizz partikulari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda hi ffukata biex tiżgura li d-dejta meħtieġa għall-proċess biex wieħed jaqleb tkun 
direttament disponibbli għall-fornitur il-ġdid, iktar milli biex tirrikjedi li s-sistemi jagħtu 
dejta ta' dan it-tip lill-klijent.  F'suq kompetittiv, kwalunkwe spejjeż addizjonali ultimament se
jiffiltraw għall-kontijiet tal-klijenti.  Il-bidla tat-test isservi biex tiċċara l-intenzjoni.
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Emenda 553
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15
Direttiva 2003/54/KE
Anness A – punt (h)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom 
id-dejta dwar il-konsum, u għandhom 
ikunu jistgħu, bi ftehim espliċitu u 
mingħajr ħlas, jagħtu lil kwalunkwe 
impriża li għandha liċenzja ta’ forniment
ta' aċċess għad-dejta tagħha dwar il-kejl.
Il-parti responsabbli għall-ġestjoni tad-
dejta ikollha l-obbligu li tgħaddi din id-
dejta lill-impriża. L-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu format għad-dejta 
kif ukoll proċedura għall-fornituri u għall-
konsumaturi biex ikollhom aċċess għad-
dejta. L-ebda spiża addizzjonali ma tista’ 
tiġi ddebitata lill-konsumatur għal dan is-
servizz.

"(h) għandhom għad-dispożizzjoni 
tagħhom id-dejta dwar il-konsum, u 
għandhom ikunu jistgħu, bi ftehim 
espliċitu u bl-ebda miżata għat-
tranżazzjoni, jagħtu lil kwalunkwe fornitur 
aċċess għad-dejta tagħha dwar il-kejl. Il-
parti responsabbli għall-ġestjoni tad-dejta 
ikollha l-obbligu li tissodisfa t-talbiet 
ġustifikati kollha għal dejta ta' dan it-tip.
L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
format għad-dejta li jinftihem faċilment kif 
ukoll proċedura għall-fornituri u għall-
konsumaturi biex ikollhom aċċess faċli 
għad-dejta. L-awtoritajiet regolatorji 
għandhom jirrikonoxxu l-ispejjeż kollha 
mġarrba minn dan is-servizz;

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-talbiet kollha għad-dejta għandhom ikunu ġustifikati. Hemm bżonn ukoll li jsiru sforzi biex 
ikun żgurat li jiġu rikonoxxuti l-ispejjeż għolja ġġenerati mis-sistemi informatiċi u ta' 
kontabilità.

Emenda 554
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15
Direttiva 2003/54/KE
Anness A – punt (h)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) għandhom għad-dispożizzjoni (h) huwa faċli għalihom li jaqilbu għal 
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tagħhom id-dejta dwar il-konsum, u 
għandhom ikunu jistgħu, bi ftehim 
espliċitu u mingħajr ħlas, jagħtu lil 
kwalunkwe impriża li għandha liċenzja 
ta’ forniment ta' aċċess għad-dejta tagħha 
dwar il-kejl. Il-parti responsabbli għall-
ġestjoni tad-dejta ikollha l-obbligu li 
tgħaddi din id-dejta lill-impriża. L-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu format 
għad-dejta kif ukoll proċedura għall-
fornituri u għall-konsumaturi biex 
ikollhom aċċess għad-dejta. L-ebda spiża 
addizzjonali ma tista’ tiġi ddebitata lill-
konsumatur għal dan is-servizz.

fornitur ġdid. Meta l-proċess biex wieħed 
jaqleb jeħtieġ informazzjoni dwar il-punt 
ta' provvista, dejta dwar il-kejl jew profil 
ta' konsum standard, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li dawn ikunu 
disponibbli, bla ħlas, għal kwalunkwe 
impiża awtorizzata li jkollha aċċess għal 
dejta ta' dan it-tip. Il-parti responsabbli 
għall-ġestjoni tad-dejta ikollha l-obbligu li 
tgħaddi din id-dejta lill-impriża. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm 
format miftiehem għad-dejta kif ukoll 
proċedura għall-fornituri u, fejn ikun 
hemm bżonn, għall-konsumaturi biex 
ikollhom aċċess għad-dejta. M'għandha 
ssir l-ebda spiża addizzjonali espliċita għal 
dan is-servizz partikulari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda hi ffukata biex tiżgura li d-dejta meħtieġa għall-proċess biex wieħed jaqleb tkun 
direttament disponibbli għall-fornitur il-ġdid. M'huwiex neċessarju għall-fornituri li jkollhom 
liċenzja, u waqt li ġeneralment ikun il-fornitur il-ġdid li jkollu bżonn tal-informazzjoni dwar 
il-kejl, jekk wieħed jaqleb minn sistema għall-oħra jista' jkun hemm bżonn li d-dejta tiġi 
mgħoddija lil kumpaniji ta' kejl ta' partijiet terzi awtorizzati kif xieraq, iktar milli lill-fornitur. 
F'suq kompetittiv, kwalunkwe spejjeż addizjonali ultimament se jiffiltraw għall-kontijiet tal-
klijenti.

Emenda 555
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15
Direttiva 2003/54/KE
Anness A – punt (h)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom 
id-dejta dwar il-konsum, u għandhom 
ikunu jistgħu, bi ftehim espliċitu u 
mingħajr ħlas, jagħtu lil kwalunkwe 
impriża li għandha liċenzja ta’ forniment 

"(h) għandhom għad-dispożizzjoni 
tagħhom id-dejta dwar il-konsum, u 
għandhom ikunu jistgħu, bi ftehim 
espliċitu u mingħajr ħlas, jagħtu lil 
kwalunkwe impriża ta’ forniment 
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ta' aċċess għad-dejta tagħha dwar il-kejl. 
Il-parti responsabbli għall-ġestjoni tad-
dejta ikollha l-obbligu li tgħaddi din id-
dejta lill-impriża. L-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu format għad-dejta 
kif ukoll proċedura għall-fornituri u għall-
konsumaturi biex ikollhom aċċess għad-
dejta. L-ebda spiża addizzjonali ma tista’ 
tiġi ddebitata lill-konsumatur għal dan is-
servizz.

awtorizzata aċċess għad-dejta tagħha dwar 
il-kejl. Il-parti responsabbli għall-ġestjoni 
tad-dejta ikollha l-obbligu li tgħaddi din id-
dejta lill-impriża. L-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu format għad-dejta 
kif ukoll proċedura għall-fornituri u għall-
konsumaturi biex ikollhom aċċess għad-
dejta. L-ebda spiża addizzjonali ma tista’ 
tiġi ddebitata lill-konsumatur għal dan is-
servizz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'xi pajjiżi bħall-Awstrija, il-fornituri m'għandhomx bżonn liċenzja għall-eżerċitar ta' l-
attivitajiet tagħhom.

Emenda 556
Werner Langen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15
Direttiva 2003/54/KE
Anness A – punt (i)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) għandhom kull xahar jiġu infurmati 
tajjeb dwar il-konsum attwali ta' l-
elettriku u l-ispejjeż. L-ebda spiża 
addizzjonali ma tista’ tiġi ddebitata lill-
konsumatur għal dan is-servizz.

Imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fattura ta' kull xahar tista' tiġi preżentata biss wara perjodu tranżizzjonali xieraq. Ladarba l-
kejl elettroniku mill-bogħod għadu ma ġiex introdott kullimkien, jekk tintbagħat fattura fix-
xahar, l-ispejjeż tal-kontabilità se jkunu multiplikati bi tnax. Dan jista' jwassal għal spejjeż 
għola b'mod sinifikanti għall-konsumatur finali u jiċħad aċċess għas-suq għal fornituri ġodda 
li diġà qed joperaw b'marġini stretti.
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Emenda 557
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15
Direttiva 2003/54/KE
Anness A – punt (i)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) għandhom kull xahar jiġu infurmati 
tajjeb dwar il-konsum attwali ta' l-
elettriku u l-ispejjeż. L-ebda spiża 
addizzjonali ma tista’ tiġi ddebitata lill-
konsumatur għal dan is-servizz.

Imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sa dak iż-żmien meta l-kejl elettroniku mill-bogħod ikun ma ġie introdott kullimkien, jekk 
tintbagħat fattura fix-xahar, l-ispejjeż tal-kontabilità se jkunu multiplikati bi tnax. Dan jista' 
jwassal għal spejjeż għola b'mod sinifikanti għall-konsumatur finali u jiċħad aċċess għas-suq 
għal fornituri ġodda li diġà qed joperaw b'marġini stretti. Fattura ta' kull xahar tista' 
għalhekk tiġi preżentata biss wara perjodu tranżizzjonali xieraq.

Emenda 558
Jan Březina

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15
Direttiva 2003/54/KE
Anness A – punt (i)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) għandhom kull xahar jiġu infurmati 
tajjeb dwar il-konsum attwali ta' l-elettriku 
u l-ispejjeż. L-ebda spiża addizzjonali ma 
tista’ tiġi ddebitata lill-konsumatur għal
dan is-servizz.

i) għandhom jiġu infurmati tajjeb dwar il-
konsum attwali ta' l-elettriku u l-ispejjeż, 
b'mod ta' spiss biżżejjed li jippermettilhom 
jirregolaw il-konsum ta' l-elettriku 
tagħhom stess. Għandha titqies kif jixraq 
l-effiċjenza ta' miżuri ta' dan it-tip meta 
mqabbla ma' l-ispejjeż tagħhom. L-ebda 
spiża addizzjonali ma tista’ tiġi ddebitata 
lill-konsumatur għal dan is-servizz.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test ta' l-Anness għandu jibqa' konformi mad-Direttiva 2006/32/KE dwar l-Effiċjenza ta' l-
Enerġija u s-Servizzi ta' Enerġija. It-test kif propost mill-Kummissjoni jkun jimplika spejjeż 
inadegwati.

Emenda 559
Ján Hudacký

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15
Direttiva 2003/54/KE
Anness A – punt (i)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) għandhom kull xahar jiġu infurmati 
tajjeb dwar il-konsum attwali ta' l-elettriku 
u l-ispejjeż. L-ebda spiża addizzjonali ma 
tista’ tiġi ddebitata lill-konsumatur għal 
dan is-servizz.

i) għandhom jiġu infurmati tajjeb b'mod 
regolari dwar il-konsum attwali tagħhom 
ta' l-elettriku / il-gass u l-prezzijiet.
M'għandha ssir l-ebda spiża addizzjonali 
espliċita għal dan is-servizz partikulari.

Or. en

Emenda 560
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15
Direttiva 2003/54/KE
Anness A – punt (i)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) għandhom kull xahar jiġu infurmati 
tajjeb dwar il-konsum attwali ta' l-elettriku 
u l-ispejjeż. L-ebda spiża addizzjonali ma 
tista’ tiġi ddebitata lill-konsumatur għal 
dan is-servizz.

i) għandhom jiġu infurmati tajjeb dwar il-
konsum attwali ta' l-elettriku u l-ispejjeż, 
b'mod ta' spiss biżżejjed li jippermettilhom 
jirregolaw il-konsum ta' l-elettriku 
tagħhom stess. Għandha titqies kif jixraq 
l-effiċjenza ta' miżuri ta' dan it-tip meta 
mqabbla ma' l-ispejjeż tagħhom. L-ebda 
spiża addizzjonali ma tista’ tiġi ddebitata 
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lill-konsumatur għal dan is-servizz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Suġġeriment biex tiżdied is-sentenza li ġejja: "L-informazzjoni għandha tingħata billi tintuża 
skadenza ta' żmien suffiċjenti, li tqis il-kapaċità tat-tagħmir għall-kejl tal-klijent u l-prodott 
ta' l-elettriku konċernat."

Emenda 561
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15
Direttiva 2003/54/KE
Anness A – punt (i)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) għandhom kull xahar jiġu infurmati 
tajjeb dwar il-konsum attwali ta' l-elettriku 
u l-ispejjeż. L-ebda spiża addizzjonali ma 
tista’ tiġi ddebitata lill-konsumatur għal 
dan is-servizz.

i) għandhom jiġu infurmati tajjeb b'mod 
regolari dwar il-konsum attwali ta' l-
elettriku u l-prezzijiet. L-awtoritajiet 
regolatorji għandhom jirrikonoxxu l-
ispejjeż kollha mġarrba minn dan is-
servizz.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Waqt li l-konsumaturi għandhom jiġu informati regolarment dwar il-konsum u l-prezzijiet, 
m'hemm l-ebda raġuni biex tiġi stipulata skadenza ta' żmien speċifika biex tiġi provduta l-
informazzjoni. Bidla ġenerali għall-miters "intelliġenti" tirrikjeda qafas kif suppost; 
pereżempju, hemm il-bżonn li jiġu żgurati żmien biżżejjed biex tinqeda t-talba u li l-ispejjeż li 
jirriżultaw jiġu rikonoxxuti bħala spejjeż għan-netwerks u jiġi jidhru fit-tariffi tan-netwerk.
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Emenda 562
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15
Direttiva 2003/54/KE
Anness A – punt (i)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) għandhom kull xahar jiġu infurmati 
tajjeb dwar il-konsum attwali ta' l-elettriku 
u l-ispejjeż. L-ebda spiża addizzjonali ma 
tista’ tiġi ddebitata lill-konsumatur għal 
dan is-servizz.

i) għandhom jiġu infurmati dwar il-konsum 
attwali ta' l-elettriku tagħhom u l-ispejjeż, 
b'mod ta' spiss biżżejjed li jippermettilhom 
jirregolaw il-konsum tagħhom.
M'għandha ssir l-ebda spiża addizzjonali 
espliċita għal dan is-servizz partikulari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit propost għall-klijenti li jkunu infurmati kull xahar hu preskrittiv bla bżonn u hemm 
iċ-ċans li jkun sproporzjonat meta wieħed iqis l-ispejjeż għoljin tas-soluzzjonijiet ta' kejl.

Barra minn hekk, il-qasam hu diġà kopert mill-Artikolu 13 tad-Direttiva dwar is-Servizzi ta' l-
Enerġija. F'suq kompetittiv, kwalunkwe spejjeż addizjonali ultimament se jiffiltraw għall-
kontijiet tal-klijenti. Il-bidla tat-test isservi biex tiċċara l-intenzjoni.

Emenda 563
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15
Direttiva 2003/54/KE
Anness A – punt (i)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) għandhom kull xahar jiġu infurmati 
tajjeb dwar il-konsum attwali ta' l-elettriku 
u l-ispejjeż. L-ebda spiża addizzjonali ma 
tista’ tiġi ddebitata lill-konsumatur għal 
dan is-servizz.

i) għandhom jiġu infurmati dwar il-konsum 
attwali ta' l-elettriku tagħhom u l-ispejjeż, 
b'mod ta' spiss biżżejjed li jippermettilhom 
jirregolaw il-konsum tagħhom. 
M'għandha ssir l-ebda spiża addizzjonali 
espliċita għal dan is-servizz partikulari.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit propost għall-klijenti li jkunu infurmati kull xahar hu preskrittiv bla bżonn u hemm 
iċ-ċans li jkun sproporzjonat meta wieħed iqis l-ispejjeż għoljin tas-soluzzjonijiet ta' kejl. 
Barra minn hekk, il-qasam hu diġà kopert mill-Artikolu 13 tad-Direttiva dwar is-Servizzi ta' l-
Enerġija.  Il-mod kif inhu mqiegħed il-kliem għandu għalhekk jiġi allinjat mill-qrib mad-
Direttiva dwar is-Servizzi ta' Enerġija sabiex jiġu evitati rekwiżiti doppji/konfliġġenti f'dan il-
qasam.

Emenda 564
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15
Direttiva 2003/54/KE
Anness A – punt (j)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) fi kwalunkwe żmien fis-sena jistgħu 
jbiddlu l-fornitur, u kont li jkollu klijent 
mal-fornitur ta’ qabel ma għandux 
jitħallas aktar tard minn xahar wara l-
aħħar forniment mill-fornitur ta’ qabel.

(j) fi kwalunkwe żmien fis-sena jistgħu 
jbiddlu l-fornitur u l-proċess ma jistax 
idum iktar minn xahar mill-mument meta 
tiġi provduta l-informazzjoni mitluba 
kollha u meta jsir il-kuntratt bejn il-
klijent u l-fornitur il-ġdid, sad-data 
attwali meta wieħed jaqleb.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess biex wieħed jaqleb m'għandux jinvolvi sforz u żmien sproporzjonati għall-klijenti. 
Għalhekk hu importanti li jkun hemm limitu ta' żmien għall-proċess biex wieħed jaqleb. 

Dan il-proċess għandu jkun faċli u immedjat u ma jirriskjax li jittawwal minn kwalunkwe 
wieħed tal-partijiet involuti. Il-perjodu għall-proċess biex wieħed jaqleb irid iqis ir-rekwiżiti 
tekniċi imma ma jistax isir ostaklu li jgerrex lill-klijent mill-jaqilbu minn fornitur għall-ieħor 
u jiffriża l-ishma tas-suq favur il-fornituri diġà stabbiliti fis-suq.
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Emenda 565
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15
Direttiva 2003/54/KE
Anness A – punt (j)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) fi kwalunkwe żmien fis-sena jistgħu 
jbiddlu l-fornitur, u kont li jkollu klijent 
mal-fornitur ta’ qabel ma għandux jitħallas 
aktar tard minn xahar wara l-aħħar 
forniment mill-fornitur ta’ qabel.

(j) fi kwalunkwe żmien fis-sena jistgħu 
jbiddlu l-fornitur u l-proċess ma jistax 
idum iktar minn xahar mill-mument meta 
tiġi provduta l-informazzjoni mitluba 
kollha u meta jidħol fis-seħħ il-kuntratt 
bejn il-klijent u l-fornitur il-ġdid, sad-data 
attwali meta wieħed jaqleb. Kont li jkollu 
klijent mal-fornitur ta’ qabel ma għandux 
jitħallas aktar tard minn xahar wara l-aħħar 
forniment mill-fornitur ta’ qabel

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-aktar indikaturi importanti ta' suq ta' l-enerġija kompetittiv u effiċjenti hu l-
faċilità għall-klijenti li wieħed jaqleb. Għalhekk hu importanti li jkun hemm limitu ta' żmien 
definit għall-proċess biex wieħed jaqleb.

Emenda 566
Ján Hudacký

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15
Direttiva 2003/54/KE
Anness A – punt (j)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) fi kwalunkwe żmien fis-sena jistgħu 
jbiddlu l-fornitur, u kont li jkollu klijent 
mal-fornitur ta’ qabel ma għandux 
jitħallas aktar tard minn xahar wara l-
aħħar forniment mill-fornitur ta’ qabel.

(j) fi kwalunkwe żmien fis-sena jistgħu, bla 
ħsara għal kuntratti ta' forniment u 
arranġament privati dwar netwerks 
eżistenti (netwerks mhux standard),
jbiddlu l-fornitur. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li jiġu stabbiliti linji 
gwida dwar l-aħjar prattiċi għal żmien 
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raġonevoli bejn it-trasferiment u meta 
jinħareġ il-kont finali.

Or. en

Emenda 567
Jan Březina

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15
Direttiva 2003/54/KE
Anness A – punt (j)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) fi kwalunkwe żmien fis-sena jistgħu 
jbiddlu l-fornitur, u kont li jkollu klijent 
mal-fornitur ta’ qabel ma għandux
jitħallas aktar tard minn xahar wara l-
aħħar forniment mill-fornitur ta’ qabel.

(j) fi kwalunkwe żmien fis-sena jistgħu 
jbiddlu l-fornitur, u konsumatur għandu 
jkun intitolat għal fattura finali sa mhux 
aktar tard minn tliet xhur wara l-aħħar 
forniment mill-fornitur ta’ qabel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test ta' l-Anness għandu jibqa' konformi mad-Direttiva 2006/32/KE dwar l-Effiċjenza ta' l-
Enerġija u s-Servizzi ta' Enerġija. It-test kif propost mill-Kummissjoni jkun jimplika spejjeż 
inadegwati.

Emenda 568
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15
Direttiva 2003/54/KE
Anness A – punt (j)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) fi kwalunkwe żmien fis-sena jistgħu 
jbiddlu l-fornitur, u kont li jkollu klijent 
mal-fornitur ta’ qabel ma għandux 
jitħallas aktar tard minn xahar wara l-

(j) fi kwalunkwe żmien fis-sena jistgħu 
jbiddlu l-fornitur, u kont li jkollu klijent 
mal-fornitur ta’ qabel għandu jiġi 
preżentat sa mhux aktar tard minn xahrejn
wara l-aħħar forniment mill-fornitur ta’ 
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aħħar forniment mill-fornitur ta’ qabel. qabel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit għandu jiġi llaxkat sabiex tiġi rikonoxxuta d-dipendenza tal-fornitur preċedenti 
għal meta jinqara l-aħħar il-miter fuq il-kumpanija ta' distribuzzjoni/il-fornitur il-ġdid u fuq 
il-proċessi ta' l-industrija.

Emenda 569
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15 
Direttiva 2003/54/KE
Anness A – punt (j a) – (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(ja) kont li jkollu klijent mal-fornitur ta’ 
qabel ma għandux jitħallas aktar tard 
minn xahar wara l-aħħar forniment mill-
fornitur ta’ qabel."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess biex wieħed jaqleb m'għandux jinvolvi sforz u żmien sproporzjonati għall-klijenti. 
Għalhekk hu importanti li jkun hemm limitu ta' żmien għall-proċess biex wieħed jaqleb. 

Dan il-proċess għandu jkun faċli u immedjat u ma jirriskjax li jittawwal minn kwalunkwe 
wieħed tal-partijiet involuti. Il-perjodu għall-proċess biex wieħed jaqleb irid iqis ir-rekwiżiti 
tekniċi imma ma jistax isir ostaklu li jgerrex lill-klijent mill-jaqilbu minn fornitur għall-ieħor 
u jiffriża l-ishma tas-suq favur il-fornituri diġà stabbiliti fis-suq.
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Emenda 570
Robert Goebbels

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15
Direttiva 2003/54/KE
Anness A – punt (j a) – (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) għandu jkun hemm aċċess għal 
servizz ta' konsulenza imparzjali li 
jipprovdi informazzjoni, bla ħlas, każ 
b'każ, dwar miżuri għall-effiċjenza ta' l-
enerġija u l-fornitur u l-għażliet ta' ħlas l-
aktar xierqa biex jissodisfaw il-bżonnijiet 
tagħhom.

Or. en

Emenda 571
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bħala deroga mill-ewwel u t-tieni 
subparagrafu ta' dan il-paragrafu, id-
dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 7a ġdid 
għandhom japplikaw mill-istess ġurnata li 
din id-Direttiva tidħol fis-seħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala deroga mill-ewwel u t-tieni subparagrafu ta' dan il-paragrafu, id-dispożizzjonijiet ta' l-
Artikolu 7a ġdid għandhom japplikaw mill-istess ġurnata li din id-Direttiva tidħol fis-seħħ.
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Emenda 572
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom iħassru 
kull liġi, regolament u dispożizzjoni 
amministrattiva li twaqqaf lil kwalunkwe 
impriża ta' gass naturali, awtorità 
regolatorja jew ta' tip ieħor milli 
jikkonformaw ma' dmirijiethom jew 
iwettqu l-poteri jew l-obbligi tagħhom 
skond din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jista' jkun li l-awtoritajiet regolatorji ma jkunux jistgħu jeżerċitaw il-poteri jew id-dmirijiet 
leġiżlattivi tagħhom skond din id-Direttiva minħabba leġiżlazzjoni nazzjonali. Tariffi regolati 
li jkunu artifiċjalment baxxi, li huma ġeneralment miġbura fil-liġi nazzjonali, jistgħu 
jipprevjenu li l-awtorità regolatorja nazzjonali tiżgura li ma jkun hemm l-ebda sussidji 
inkroċati, u l-liġi nazzjonali tista' tipprevjeni miżuri partikulari (eż. l-irkant tal-kapaċità ta' 
gass) f'ċertu Stati Membri. L-implimentazzjoni tinvolvi wkoll it-tneħħija ta' xkiel ta' dan it-tip 
għal kompetizzjoni effettiva.  

Emenda 573
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta entità kontrollata publikament 
tkun involuta direttament jew 
indirettament fix-xiri ta' partijiet ta' 
impriża integrata vertikalment, il-prezz 
relatat ma' l-arranġament ta' dan it-tip ta' 
tranżizzjoni għandu jitgħarraf lill-
Kummissjoni. Tgħarrifa ta' dan it-tip 
għandha tinkludi ċertifikazzjoni tal-valur 
ta' l-assi bażiċi minn kumpanijia 
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internazzjonali għall-ivverifikar. Il-
Kummissjoni għandha tuża informazzjoni 
ta' dan it-tip biex teżerċita kontroll fuq l-
għajnuna Statali biss.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jkunu garantiti kundizzjonijiet tassew ekwi bejn il-kumpaniji ta' l-istat u 
dawk privati.

Emenda 574
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tirraporta 
annwalment lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni 
formali u prattika ta' din id-Direttiva 
f'kull Stat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jiżgura implimentazzjoni effettiva tar-regolamenti li tipprevedi d-direttiva.

Emenda 575
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Fuq il-bażi ta' konsultazzjonijiet 
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pubbliċi u ta' diskussjonijiet ma' l-
awtoritajiet kompetenti u wara li tkun 
irċeviet opinjoni mill-Aġenzija għall-
Kooperazzjoni tar-Regolaturi ta' l-
Enerġija, u sitt snin wara li tidħol fis-seħħ 
din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha 
tirraporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar kemm hu mixtieq li tinżamm 
jew tiġi emendata din id-Direttiva. Id-
diversi verżjonijiet tar-ristrutturar tal-
kumpaniji ta' l-elettriku stipulati fl-
Artikoli 8a sa 8d, 10 u 10b tad-Direttiva 
2003/54/KE għandhom ikunu verifikati, 
b'mod partikulari, f'dak li għandu 
x'jaqsam ma' l-impatt tagħhom fuq l-
aċċess għan-netwerks u l-investimenti 
meħtieġa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jiżgura implimentazzjoni effettiva tar-regolamenti li tipprevedi d-direttiva.
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