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Emenda 36
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Ix-xogħol li sar mill-ERGEG mindu 
twaqqaf ikkontribwixxa b’mod pożittiv 
għas-suq intern ta’ l-elettriku u l-gass. 
Madankollu, hemm kunsens wiesa’ fis-
settur, u kif ġie propost mill-ERGEG 
innifsu, li l-kooperazzjoni volontarja bejn 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali issa 
għandha sseħħ fi ħdan struttura 
Komunitarja soda b’kompetenzi ċari u bis-
setgħa li tadotta deċiżjonijiet regolatorji 
individwali f’għadd ta’ każijiet speċifiċi.

(Ma taffettwax il-verżjoni Ingliża.)

Or. lt

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Ingliża.)

Emenda 37
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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



PE404.596v01-00 4/96 AM\716143MT.doc

MT

(Din l-emenda tapplika għat-test kollu. L-
adozzjoni tagħha se ġġib magħha tibdil 
korrispondenti fit-test.)

Or. fr

Emenda 38
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(6) In-Netwerk għandha tiżgura li l-
funzjonijiet regolatorji li jsiru fil-livell 
nazzjonali mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali skond id-Direttiva 2003/54/KE 
u d-Direttiva 2003/55/KE jkunu 
kkoordinati sewwa, u fejn meħtieġ, jiġu 
kkompletati fuq il-livell Komunitarju. 

Or. fr

Emenda 39
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-Aġenzija għandha tiżgura li l-
funzjonijiet regolatorji li jsiru fil-livell 
nazzjonali mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali skond id-Direttiva 2003/54/KE 
u d-Direttiva 2003/55/KE jkunu 
kkoordinati sewwa, u fejn meħtieġ, jiġu 
kkompletati fuq il-livell Komunitarju. 

(6) L-Aġenzija, bħala delegazzjoni ta’ l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali,
għandha tiżgura li l-funzjonijiet regolatorji 
li jsiru f’livell nazzjonali mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali skond id-
Direttiva 2003/54/KE u d-
Direttiva 2003/55/KE jkunu kkoordinati 
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Għal dan il-għan, jeħtieġ li jiġu garantiti l-
indipendenza ta’ l-Aġenzija, il-kapaċitajiet 
tekniċi u regolatorji kif ukoll it-trasparenza 
u l-effiċjenza tagħha.

sewwa fil-livelli Ewropej u reġjonali u,
fejn meħtieġ, ikunu kkompletati f’dawn il-
livelli. Għal dan il-għan, jeħtieġ li jkunu
ggarantiti l-indipendenza ta’ l-Aġenzija, il-
kapaċitajiet tekniċi u regolatorji kif ukoll 
it-trasparenza u l-effiċjenza tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija trid tidher bħala delegazzjoni ta’ l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u mhux 
bħala delegazzjoni tas-setgħat tal-Kummissjoni. Barra minn hekk, biex ikun evitat vojt 
regolatorju meta s-swieq nazzjonali jkunu integrati fi swieq reġjonali, l-Aġenzija jkollha l-
mandat li tikkoordina l-awtoritajiet nazzjonali rilevanti fil-gwida, ir-regolamentazzjoni u l-
monitoraġġ tas-swieq reġjonali.

Emenda 40
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-Aġenzija għandha tissorvelja l-
kooperazzjoni bejn l-operaturi tas-sistema 
ta’ trażmissjoni fis-settur tal-gass u ta’ l-
elettriku kif ukoll fl-eżekuzzjoni tal-
kompiti tan-Netwerk Ewropew għall-
Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni ta’
l-Elettriku u n-Netwerk Ewropew għall-
Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni 
tal-Gass. L-involviment ta’ l-Aġenzija hija 
essenzjali biex jiżgura li l-kooperazzjoni 
t’' l-operaturi tas-sistema t’' trażmissjoni 
tipproċedi ‘'mod effiċjenti u trasparenti, 
għall-ġid tas-suq intern.

(7) In-Netwerk għandha torganizza l-
kooperazzjoni bejn l-operaturi tas-sistema 
ta’ trażmissjoni nazzjonali fis-setturi tal-
gass u ta’ l-elettriku.

Or. fr
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Emenda 41
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imneħħija

Or. fr

Emenda 42
Nikolaos Vakalis

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Huwa xieraq li jiġi pprovdut qafas li fih 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu 
jistgħu jikkooperaw. Dan il-qafas għandu 
jiffaċilita l-applikazzjoni uniformi tal-
leġiżlazzjoni dwar is-suq intern ta’ l-
elettriku u tal-gass madwar il-Komunità 
kollha. Fir-rigward tas-sitwazzjonijiet li 
jikkonċernaw aktar minn Stat Membru 
wieħed, l-Aġenzija għandha tingħata s-

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

setgħa li tadotta deċiżjonijiet individwali. 
Din is-setgħa għandha tkopri s-sistema
regolatorja għall-infrastruttura li tqabbad 
talanqas żewġ Stati Membri u eżenzjonijiet 
mir-regoli tas-suq intern għall-
interkonnetturi ġodda ta’ l-elettriku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe eżenzjoni għall-infrastrutturi ġodda tal-gass trid l-ewwel tkun ittrattata mill-
awtoritajiet regolatorji ta’ l-Istati Membri konċernati biex il-bini ta’ infrastrutturi maġġuri 
ġodda jitħaffef u jsir aktar effiċjenti, u mbagħad titressaq għall-approvazzjoni tal-
Kummissjoni, li hija l-aqwa garanzija ta’ l-interessi Ewropej minħabba l-missjoni kostituttiva 
tagħha bħala għassiesa tat-Trattati.

Emenda 43
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imneħħija

Or. fr
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Emenda 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(9) Peress li l-Aġenzija għandha s-
superviżjoni ta’ l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali, għandu jkollha rwol fir-rigward 
tal-kwistjonijiet tar-regolamentazzjonit as-
suq. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija trid tkun l-attur ewlieni fl-elaborazzjoni u l-adozzjoni tal-kodiċi tas-suq.

Emenda 45
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imneħħija

Or. fr
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Emenda 46
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(10) L-Aġenzija għandha tkun tista’ toħroġ 
opinjonijiet mhux vinkolanti biex tgħin 
lill-awtoritajiet regolatorji u l-atturi fis-suq 
jaqsmu bejniethom prassi tajba. Jekk 
awtorità nazzjonali tonqos milli tkun 
konformi ma’ l-opinjoni ta’ l-Aġenzija, l-
awtorità nazzjonali konċernata  trid 
tipprovdi ġustifikazzjoni suffiċjenti b’mod
pubbliku. L-Aġenzija tista’, jekk tqis li 
jkun meħtieġ, tifformola opinjoni 
vinkolanti ġdida, u tagħti raġunijiet 
suffiċjenti.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandha tingħata s-setgħa li tipprovdi opinjonijiet mhux vinkolanti biex tgħin l-
awtoritajiet nazzjonali u l-parteċipanti fis-suq biex jaqsmu bejniethom il-prassi tajba.

Emenda 47
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imneħħija
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Or. fr

Emenda 48
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. lt

Ġustifikazzjoni

L-indipendenza ta’ l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali trid mhux biss titqies imma trid tkun 
ukoll iggarantita fil-ħolqien u l-implimentazzjoni sussegwenti tad-dispożizzjonijiet tat-tielet 
pakkett ta’ l-enerġija.

Emenda 49
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imneħħija

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-irwol u l-kompetenza tal-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandhom ikunu ċċarati. 
Għaldaqstant premessa bħal din hija prematura f’dan l-istadju tal-proċess u trid titneħħa.

Emenda 50
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 51
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 52
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imneħħija

Or. fr

Emenda 53
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. lt
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Ġustifikazzjoni

Dan id-dokument jistipula li l-Aġenzija se tieħu deċiżjonijiet ta’ profil u livell ġenerali. Żball 
tekniku tat-traduzzjoni fil-Litwan.

.

Emenda 54
Anni Podimata

Proposta għal regolament
Premessa 18 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18a) Il-Kummissjoni għandha tibgħat 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
mhux aktar tard minn erba’ snin mill-
bidu effettiv ta’ l-operat ta’ l-Aġenzija u 
kull ħames snin wara dik id-data, rapport 
dwar il-kompiti speċifiċi mwettqa u r-
riżultati miksuba mill-Aġenzija, 
akkumpanjat minn proposti adattati għat-
titjib tal-ħidma tagħha.

Or. en

Emenda 55
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-
Regolaturi ta’ l-Enerġija, minn issa ’l 
quddiem imsejħa ‘l-Aġenzija’ qed tiġi
stabbilita bil-għan li tikkumplementa, fuq 
livell Komunitarju, il-kompiti regolatorji li 
jsiru fil-livell nazzjonali mill-awtoritajiet 
regolatorji msemmija fl-Artikolu 22a tad-

Netwerk għall-Kooperazzjoni tar-
Regolaturi ta’ l-Enerġija, minn issa ’l 
quddiem imsejħa ‘in-Netwerk’ għandha 
tkun stabbilita mill-Kummissjoni, wara li 
tirċievi l-kunsens tal-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill. 
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Direttiva 2003/54/KE u fl-Artikolu 24a 
tad-Direttiva 2003/55/KE, kif ukoll, fejn 
meħtieġ, biex tikkoordina l-azzjoni 
bejniethom. 

Or. fr

Emenda 56
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tikkjarifika li l-Aġenzija għandha taġixxi kull fejn tista’ tinħoloq lakuna regolatorja
minħabba azzjoni transkonfinali.
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Emenda 57
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2 imneħħi
Status legali u sede

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

Or. fr

Emenda 58
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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



PE404.596v01-00 16/96 AM\716143MT.doc

MT

tipparteċipa fi proċeduri legali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija ma tistax takkwista proprjetà.

Emenda 59
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Potsdam fil-‘Land’ ta’ Brandenburg bl-industrija ta’ l-enerġija maġġuri tagħha, hija post 
ideali għall-Aġenzija għal għadd ta’ raġunijiet li jinkludu l-konnessjonijiet tat-trasport għall-
membri ta’ l-Aġenzija.

Emenda 60
Dragoş Florin David

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Is-sede ta’ l-Aġenzija għandha tkun 
f’Bukarest, ir-Rumanija. Sakemm 
jitlestew il-kwartieri tagħha, għandha tkun 
ospitata fil-kwartieri tal-Kummissjoni.

Or. ro
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Ġustifikazzjoni

Is-sedi ta’ l-Aġenziji Ewropej u tal-korpi ta’ l-UE b’mod ġenerali għandhom ikunu distribwiti 
b’mod ekwu fost l-Istati Membri. Bukarest hija l-kapitali tar-Rumanija u hija belt żviluppata 
ħafna, b’infrastrutturi ta’ livell Ewropew u żewġ ajruporti internazzjonali. Il-ħin tat-titjiriet 
minn kwalunkwe kapitali Ewropea m’humiex itwal minn erba’ sigħat (minn Brussell jieħdu 
sagħtejn u 45 minuta). Il-President u l-gvern Rumen jappoġġjaw l-idea li l-Aġenzija tkun 
ospitata f’Bukarest.

Emenda 61
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3 imneħħi
Kompożizzjoni

L-Aġenzija għandha tkun magħmula 
minn:
(a) Bord ta’ l-Amministrazzjoni, li għandu 
jeżerċita r-responsabiltajiet stabbiliti fl-
Artikolu 10;
(b) Bord ta’ Regolaturi, li għandu 
jeżerċita r-responsabiltajiet stabbiliti fl-
Artikolu 12;
(c) Direttur, li għandu jeżerċita r-
responsabiltajiet stabbiliti fl-Artikolu 14;
(d) Bord ta’ l-Appell, li għandu jeżerċita 
r-responsabiltajiet stabbiliti fl-Artikolu 16.

Or. fr
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Emenda 62
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Grupp Permanenti ta’ Dawk 
b’Interess fis-Suq, li jeżerċita r-
responsabiltajiet stabbiliti fl-Artikolu 14a. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta’ Artikolu 14 a ġdid.

Emenda 63
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – punt c b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) Grupp Permanenti ta’ Dawk 
b’Interess fis-Suq, li jeżerċita r-
responsabiltajiet stabbiliti fl-Artikolu 14b. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni ta’ Artikolu 14 b ġdid.
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Emenda 64
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija tista': L-Aġenzija għandha:

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

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

(b) toħroġ opinjonijiet indirizzati lill-
awtoritajiet regolatorji;

(b) toħroġ opinjonijiet indirizzati lill-
awtoritajiet regolatorji;

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

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandu jkollha s-setgħa li tieħu deċizjonijiet vinkolanti anki fil-kompiti tagħha 
rigward il-kooperazzjoni ta’ l-Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni, bil-għan li tkun evitata 
l-awto-regolazzjoni.

Emenda 65
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija tista': L-Aġenzija għandha:
(a) toħroġ opinjonijiet indirizzati lil 
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni;

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

(b) toħroġ opinjonijiet indirizzati lill-
awtoritajiet regolatorji;

(b) toħroġ opinjonijiet indirizzati lill-
awtoritajiet regolatorji;

(c) toħroġ opinjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-

(c) toħroġ opinjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-
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Kummissjoni; Kummissjoni;
(d) tieħu d-deċiżjonijiet individwali 
f’każijiet speċifiċi kif jissemma fl-
Artikoli 7 u 8.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandu jkollha s-setgħa li tieħu deċizjonijiet vinkolanti anki fil-kompiti tagħha 
rigward il-kooperazzjoni ta’ l-Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni, bil-għan li tkun evitata 
l-awto-regolazzjoni.

Emenda 66
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a)  Ma jaffettwax it-test EN,

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ma jaffettwax it-test EN.

Emenda 67
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandu jkollha wkoll is-setgħa li tieħu deċizjonijiet vinkolanti dwar il-
kooperazzjoni bejn l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni, bil-għan li tkun evitata l-awto-
regolazzjoni mit-TSOs.

Emenda 68
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandu jkollha wkoll is-setgħa li tieħu deċizjonijiet vinkolanti dwar il-
kooperazzjoni bejn l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni, bil-għan li tkun evitata l-awto-
regolazzjoni mit-TSOs.

Emenda 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) tikkoordina l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali rispettivi konċernati mis-swieq 
reġjonali ta’ l-elettriku u l-gass.

Or. en



PE404.596v01-00 22/96 AM\716143MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li jkun evitat vojt regolatorju meta s-swieq nazzjonali jintegraw fi swieq reġjonali, l-
Aġenzija għandu jkollha l-mandat li tikkoordina l-awtoritajiet nazzjonali relevanti fil-gwida, 
ir-regolamentazzjoni u l-monitoraġġ tas-swieq reġjonali.

Emenda 70
Dragoş Florin David

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) toħroġ opinjonijiet rigward il-kodiċi 
tekniċi mfassla mill-assoċjazzjoni ta’ l-
OST.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

l-Aġenzija  se jkollha bżonn tivverifika, tifhem u tadotta l-kodiċi tekniċi mfassla mill-
assoċjazzjoni ta’ l-OST, kif ukoll twettaq monitoraġġ dwar il-konformità ma’ dawn il-kodiċi 
la darba jkunu adotttati.

Emenda 71
Eugenijus Maldeikis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) ikollha d-dritt tirrevedi d-deċiżjonijiet 
ta’ ċertifikazzjoni meħuda mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali;

Or. lt
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Emenda 72
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – punt d b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) flimkien mal-Kummissjoni, 
tippromwovi l-kooperazzjoni 
interreġjonali bejn is-swieq reġjonali u 
tkun responsabbli mill-integrazzjoni 
tagħhom f’suq ta’ l-elettriku uniku
Ewropew;

Or. lt

Emenda 73
Eugenijus Maldeikis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dc) tapprova l-operaturi tas-sistema 
indipendenti maħtura mill-Istati Membri 
skond l-Artikolu 10(1) tad-Direttiva
2003/54/EC (kif emendata minn
COM(2007)0528).

Or. lt

Emenda 74
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija tista’, fuq talba tal-
Kummissjoni jew fuq l-inizjattiva tagħha 
stess, tipprovdi opinjoni lill-Kummissjoni 
dwar il-kwistjonijiet kollha relatati għall-

In-Netwerk jista’, fuq talba tal-
Kummissjoni jew fuq l-inizjattiva tagħha 
stess, jipprovdi opinjoni lill-Kummissjoni 
dwar il-kwistjonijiet kollha relatati għall-
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iskop li ġiet stabbilita għalih. iskop li ġiet stabbilita għalih. 

Or. fr

Emenda 75
Christian Ehler, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ittejjeb u tkabbar il-kooperazzjoni bejn l-Aġenzija u l-Parlament Ewropew.

Emenda 76
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Konsultazzjoni

L-Aġenzija għandha tikkonsulta b’mod 
wiesa’ u fi stadju bikri mal-parteċipanti 
fis-suq, il-konsumaturi u l-utenti tal-
prodott finali b’mod miftuħ u trasparenti, 
partikularment fir-rigward tal-kompitu 
tagħha rigward it-TSOs.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsultazzjonijiet pubbliċi fil-livell ta’ l-UE attwalment jitwettqu mill-ERGEG. 
Għaldaqstant l-Aġenzija għandha twettaq dan il-kompitu minħabba li diġà għandha regoli 
stabbiliti sewwa u esperjenza fit-twettiq tal-konsultazzjonijiet pubbliċi. Barra minn hekk l-
Aġenzija qed taġixxi fl-interess tal-parteċipanti kollha fis-suq, waqt li t-TSOs huma 
potenzjalment parti b’interess.

Emenda 77
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Konsultazzjoni

L-Aġenzija għandha tikkonsulta b’mod 
wiesa’ u fi stadju bikri mal-parteċipanti 
fis-suq, il-konsumaturi u l-utenti tal-
prodott finali b’mod miftuħ u trasparenti, 
partikularment fir-rigward tal-kompitu 
tagħha rigward it-TSOs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsultazzjonijiet pubbliċi fil-livell ta’ l-UE attwalment jitwettqu mill-ERGEG. 
Għaldaqstant l-Aġenzija għandha twettaq dan il-kompitu minħabba li diġà għandha regoli 
stabbiliti sewwa u esperjenza fit-twettiq tal-konsultazzjonijiet pubbliċi. Barra minn hekk l-
Aġenzija qed taġixxi fl-interess tal-parteċipanti kollha fis-suq, waqt li t-TSOs huma 
potenzjalment parti b’interess.
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Emenda 78
Anne Laperrouze

Proposta għal regolament
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Konsultazzjoni

L-Aġenzija għandha tikkonsulta b’mod 
wiesa’ u fi stadju bikri mal-parteċipanti 
fis-suq, il-konsumaturi u l-utenti tal-
prodott finali b’mod miftuħ u trasparenti, 
partikularment fir-rigward tal-kompitu 
tagħha rigward it-TSOs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsultazzjonijiet pubbliċi fil-livell ta’ l-UE attwalment jitwettqu mill-ERGEG. 
Għaldaqstant l-Aġenzija għandha twettaq dan il-kompitu minħabba li diġà għandha regoli 
stabbiliti sewwa u esperjenza fit-twettiq tal-konsultazzjonijiet pubbliċi. Barra minn hekk l-
Aġenzija qed taġixxi fl-interess tal-parteċipanti kollha fis-suq, waqt li t-TSOs huma 
potenzjalment parti b’interess.

Emenda 79
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Konsultazzjoni

L-Aġenzija għandha tikkonsulta b’mod
wiesa’ u fi stadju bikri mal-parteċipanti 
fis-suq, il-konsumaturi u l-utenti tal-
prodott finali b’mod miftuħ u trasparenti, 
partikularment fir-rigward tal-kompitu 
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tagħha rigward l-Operaturi tas-Sistema 
ta’ Trażmissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsultazzjonijiet pubbliċi fil-livell ta’ l-UE attwalment jitwettqu mill-ERGEG. 
Għaldaqstant l-Aġenzija għandha twettaq dan il-kompitu minħabba li diġà għandha regoli 
stabbiliti sewwa u esperjenza fit-twettiq tal-konsultazzjonijiet pubbliċi. 

Emenda 80
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Konsultazzjoni mal-Parteċipanti fis-Suq u 

l-Konsumaturi 
L-Aġenzija għandha tikkonsulta b’mod 
wiesa’ u fi stadju bikri mal-parteċipanti 
fis-suq, il-konsumaturi u l-utenti tal-
prodott finali b’mod miftuħ u trasparenti, 
partikularment fir-rigward tal-kompitu 
tagħha rigward it-TSOs.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-konsultazzjonijiet pubbliċi fil-livell ta’ l-UE attwalment jitwettqu mill-ERGEG. 
Għaldaqstant l-Aġenzija għandha twettaq dan il-kompitu minħabba li diġà għandha regoli 
stabbiliti sewwa u esperjenza fit-twettiq tal-konsultazzjonijiet pubbliċi. Barra minn hekk l-
Aġenzija qed taġixxi fl-interess tal-parteċipanti kollha fis-suq, waqt li t-TSOs huma 
potenzjalment parti b’interess.
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Emenda 81
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Konsultazzjoni mal-Parteċipanti fis-Suq u 

l-Konsumaturi
L-Aġenzija għandha tikkonsulta b’mod 
wiesa’ u fi stadju bikri mal-parteċipanti 
fis-suq, il-konsumaturi u l-utenti tal-
prodott finali b’mod miftuħ u trasparenti, 
partikularment fir-rigward tal-kompitu 
tagħha rigward it-TSOs.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-konsultazzjonijiet pubbliċi fil-livell ta’ l-UE attwalment jitwettqu mill-ERGEG. 
Għaldaqstant l-Aġenzija għandha twettaq dan il-kompitu minħabba li diġà għandha regoli 
stabbiliti sewwa u esperjenza fit-twettiq tal-konsultazzjonijiet pubbliċi. Barra minn hekk l-
Aġenzija qed taġixxi fl-interess tal-parteċipanti kollha fis-suq, waqt li t-TSOs huma 
potenzjalment parti b’interess.

Emenda 82
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Żvilupp ta’ linji gwida

1. L-Aġenzija għandha tiżviluppa f’mhux 
aktar minn sitt xhur abbozz ta’ linji gwida 
dwar id-determinazzjoni ta’ prinċipji 
bażiċi, ċari u oġġettivi għall-
armonizzazzjoni tas-suq u tar-regoli 
tekniċi.  
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2. Fl-abbozzar ta’ dawn il-linji gwida, l-
Aġenzija għandha tikkonsulta b’mod 
wiesa’ u b’mod miftuħ u trasparenti u 
għandha żżomm infurmati lil dawk kollha 
b’interess relevanti.
3. L-Aġenzija għandha tiffinalizza u 
tadotta l-abbozz tal-linji gwida fuq il-bażi 
tal-konsultazzjoni. Hija għandha 
tippubblika l-osservazzjonijiet kollha li 
tkun irċeviet u tispjega kif tkun qisithom 
fl-abbozz finali tal-linji gwida jew 
tiġġustifika għaliex warrbithom. 
4. L-Aġenzija, fuq inizjattiva tagħha stess 
jew fuq talba tal-Parlament Ewropew jew 
tal-Kummissjoni, tista’ tibda l-istess 
proċedura biex ikunu aġġornati l-linji 
gwida. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom ikunu żviluppati u adottati linji gwida wara konsultazzjoni wiesgħa mill-Aġenzija 
biex tistabbilixxi l-prinċipji ewlenin għall-armonizzazzjoni tar-regoli. Wara li jkunu adottati 
linji gwida sodi, imbagħad jistgħu jkunu żviluppati kodiċi adattati. L-irwol tal-Parlament 
Ewropew jissaħħaħ minħabba l-opportunità li jagħti bidu għar-reviżjoni ta’ dawn il-linji 
gwida.

Emenda 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5b
Żvilupp ta’ kodiċi tas-suq 

1. Ma’ l-adozzjoni tal-linji gwida skond l-
Artikolu 5a, l-Aġenzija għandha 
tiżviluppa f’mhux aktar minn sitt xhur 
abbozz ta’ kodiċi tas-suq, li jissodisfaw 
b’mod sħiħ il-prinċipji stabbiliti fil-linji 
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gwida.  
2. Fl-abbozzar ta’ dawn il-kodiċi, l-
Aġenzija għandha tikkonsulta b’mod 
wiesa’ u b’mod miftuħ u trasparenti, u 
għandha żżomm infurmati lil dawk kollha 
b’interess relevanti.
3. Fuq il-bażi tal-konsultazzjoni, l-
Aġenzija għandha tiffinalizza u tadotta l-
abbozz tal-kodiċi tas-suq. Hija għandha 
tippubblika l-osservazzjonijiet kollha li 
tkun irċeviet u tispjega kif tkun qisithom 
fl-abbozz finali tal-linji gwida jew 
tiġġustifika għaliex warrbithom. 
4. L-Aġenzija, fuq inizjattiva tagħha stess 
jew fuq talba tal-Parlament Ewropew, 
tista’ tibda l-istess proċedura biex 
tirrevedi l-kodiċi eżistenti billi ssegwi l-
proċess deskritt fil-paragrafu 2 hawn fuq. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kodiċi tas-suq għandhom ikunu żviluppati u adottati wara konsultazzjoni wiesgħa mill-
Aġenzija. L-irwol tal-Parlament Ewropew jissaħħaħ minħabba l-opportunità li jagħti bidu 
għar-reviżjoni ta’ dawn il-kodiċi.

Emenda 84
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. fr

Emenda 85
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-Aġenzija għandha tapprova l-pjan ta’
investiment fuq  firxa ta’ 10 snin tan-
Netwerks Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku u l-
Gass, kif imsemmi fl-Artikolu 2c tar-
Regolament (KE) Nru 1228/2003 u fl-
Artikolu 2c tar-Regolament (KE) 
Nru 1775/2005, u tiżgura li ma jkunx 
hemm diskriminazzjoni, li jkun hemm 
kompetizzjoni effettiva u li s-suq 
jiffunzjona b’mod effiċjenti u sikur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pjan ta’ investiment fuq firxa ta’ 10 snin għandu jkun suġġett għall-approvazzjoni ta’ l-
Aġenzija. Huwa meħtieġ li tkun evitata l-awto-regolazzjoni fil-livell ta’ l-UE. Huwa d-dmir 
ta’ l-awtorità regolatorja nazzjonali li tapprova l-pjanijiet ta’ investiment tat-TSOs. 
Għaldaqstant, fil-livell ta’ l-UE, l-Aġenzija għandha tapprova l-pjan ta’ investiment fuq firxa 
ta’ 10 snin għall-UE kollha. L-investituri jeħtieġu qafas regolatorju ċar u prevedibbli.
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Emenda 86
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-Aġenzija għandha tapprova l-kodiċi 
u r-regoli (inkluż il-pjan ta’ investiment 
mifrux fuq 10 snin bl-ostakli għall-
iżvilupp ta’ netwerks transkonfinali 
maħluqa minn proċeduri għall-
awtorizzazzjoni jew prattiċi differenti) 
biex tiżgura li ma jkunx hemm 
diskriminazzjoni, li jkun hemm 
kompetizzjoni effettiva u li s-suq 
jiffunzjona b’mod effiċjenti u sikur.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Kjarifiki u żidiet minħabba l-emendi għar-Regolament tas-Suq tal-Gass.

Emenda 87
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Aġenzija tista’ tagħti opinjoni lin-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku kif 
imsemmi fl-Artikolu 2d(2) tar-Regolament 
(KE) Nru 1228/2003 u tan-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta’
Trażmissjoni tal-Gass kif imsemmi fl-
Artikolu 2d(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1775/2005 dwar il-kodiċijiet tekniċi 

3. Wara konsultazzjoni ma’ dawk kollha 
b’interess rilevanti skond l-Artikolu 5a, l-
Aġenzija għandha tħejji Linji Gwida 
Strateġiċi għan-Netwerk Ewropew għall-
Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni ta’
l-Elettriku kif imsemmi fl-Artikolu 2d(2) 
tar-Regolament (KE) Nru 1228/2003 u tan-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta’ Trażmissjoni tal-Gass kif 
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jew tas-suq, dwar l-abbozz tal-programm 
ta' ħidma annwali u l-abbozz tal-pjan ta’
investiment fuq firxa ta’ 10 snin.

imsemmi fl-Artikolu 2d(2) tar-Regolament 
(KE) Nru 1775/2005 dwar il-kodiċijiet 
tekniċi jew tas-suq, dwar l-abbozz tal-
programm ta’ ħidma annwali u l-abbozz 
tal-pjan ta’ investiment fuq firxa ta’ 10 snin
fl-oqsma msemmija fl-Artikolu 2c(3) u (5) 
tar-Regolament (KE) 1228/2003 u fl-
Artikolu 2c(3) u (5) tar-Regolament (KE) 
1775/2005. Dawn il-Linji Gwida Strateġiċi
għandhom jiżguraw li ma jkunx hemm 
diskriminazzjoni, li jkun hemm 
kompetizzjoni effettiva u li s-suq 
jiffunzjona b’mod effiċjenti u sikur. Meta 
jitlesta, l-Aġenzija għandha tibgħat l-
abbozz tal-Linji Gwida Strateġiċi lill-
Kummissjoni, li tista’ tadatta dawn il-
Linji Gwida Strateġiċi skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 13(2) tar-Regolament (KE) 
1228/2003 u l-Artikolu 14(2) tar-
Regolament (KE) 1775/2005.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-bidu tal-proċess regolatorju, l-ACER għandu jipprovdi parir formali lill-Kummissjoni 
f’forma ta’ Linji Gwida Strateġiċi għall-ENTSOs, bħala bażi għat-tħejjija tal-kodiċi tekniċi. 
Fuq il-bażi ta’ dan il-parir formali, aħna nissuġġerixxu li jkun stabbilit proċess ta’ 
komitoloġija biex jistabbilixxi Linji Gwida Strateġiċi “vinkolanti”li fuqhom ikun ibbażat ix-
xogħol fil-ġejjieni.

Emenda 88
Anne Laperrouze

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Aġenzija tista’ tagħti opinjoni lin-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku kif 
imsemmi fl-Artikolu 2d(2) tar-Regolament 

3. Wara konsultazzjoni ma’ dawk kollha 
b’interess rilevanti skond l-Artikolu 5a, l-
Aġenzija għandha tħejji Linji Gwida 
Strateġiċi għan-Netwerk Ewropew għall-



AM\716143MT.doc 35/96 PE404.596v01-00

MT

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

Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni ta’
l-Elettriku kif imsemmi fl-Artikolu 2d(2) 
tar-Regolament (KE) Nru 1228/2003 u tan-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta’ Trażmissjoni tal-Gass kif 
imsemmi fl-Artikolu 2d(2) tar-Regolament 
(KE) Nru 1775/2005 fl-oqsma msemmija 
fl-Artikolu 2c(3) u (5) tar-Regolament 
(KE) 1228/2003 u fl-Artikolu 2c(3) u (5) 
tar-Regolament (KE) 1775/2005. Dawn il-
Linji Gwida Strateġiċi għandhom 
jiżguraw li ma jkunx hemm 
diskriminazzjoni, li jkun hemm 
kompetizzjoni effettiva u li s-suq 
jiffunzjona b’mod effiċjenti u sikur. Meta 
jitlesta, l-Aġenzija għandha tibgħat l-
abbozz tal-Linji Gwida Strateġiċi lill-
Kummissjoni, li tista’ tadatta dawn il-
Linji Gwida Strateġiċi skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 13(2) tar-Regolament (KE) 
1228/2003 u l-Artikolu 14(2) tar-
Regolament (KE) 1775/2005.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-firxa u l-fond tal-kodiċijiet tekniċi proposti u l-prinċipji ta’ livell għoli tal-pjan ta’ 
investiment mifruxa fuq 10 snin li għandu jkun żviluppat mill-ENTSOs, skond l-Artikolu 2e 
tar-Regolament (KE) 1225/2003 u l-Artikolu 2e tar-Regolament (KE) 1775/2005, għandhom 
ikunu definiti ex ante.

Emenda 89
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Aġenzija tista’ tagħti opinjoni lin-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku kif 
imsemmi fl-Artikolu 2d(2) tar-Regolament 

3. Wara konsultazzjoni ma’ dawk kollha 
b’interess rilevanti skond l-Artikolu 5a, l-
Aġenzija għandha tħejji Linji Gwida 
Strateġiċi għan-Netwerk Ewropew għall-
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(KE) Nru 1228/2003 u tan-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta’
Trażmissjoni tal-Gass kif imsemmi fl-
Artikolu 2d(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1775/2005 dwar il-kodiċijiet tekniċi 
jew tas-suq, dwar l-abbozz tal-programm 
ta' ħidma annwali u l-abbozz tal-pjan ta’
investiment fuq firxa ta’ 10 snin.

Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni ta’
l-Elettriku kif imsemmi fl-Artikolu 2d(2) 
tar-Regolament (KE) Nru 1228/2003 u 
għan-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta’ Trażmissjoni tal-Gass fl-
oqsma msemmija fl-Artikolu 2c(3) u (5) 
tar-Regolament (KE) 1228/2003 u fl-
Artikolu 2c(3) u (5) tar-Regolament (KE) 
1775/2005. Dawn il-Linji Gwida Strateġiċi 
għandhom jiżguraw li ma jkunx hemm 
diskriminazzjoni, li jkun hemm 
kompetizzjoni effettiva u li s-suq 
jiffunzjona b’mod effiċjenti u sikur. Meta 
jitlesta, l-Aġenzija għandha tibgħat l-
abbozz tal-Linji Gwida Strateġiċi lill-
Kummissjoni, li tista’ tadatta dawn il-
Linji Gwida Strateġiċi skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 13(2) tar-Regolament (KE) 
1228/2003 u l-Artikolu 14(2) tar-
Regolament (KE) 1775/2005.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-firxa u l-fond tal-kodiċi tekniċi proposti u l-prinċipji ġenerali tal-pjan ta’ investiment 
mifruxa fuq 10 snin li għandu jkun żviluppat mit-TSOs ta’ l-elettriku u l-gass skond l-Artikolu 
2e tar-Regolament (KE) 1225/2003 u l-Artikolu 2e tar-Regolament (KE) 1775/2005 
rispettivament, għandhom ikunu definiti ex ante fl-ambitu tal-proċess tal-komitoloġija u jkunu 
involuti l-istituzzjonijiet kollha.

Emenda 90
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Aġenzija tista’ tagħti opinjoni lin-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku kif 
imsemmi fl-Artikolu 2d(2) tar-Regolament 
(KE) Nru 1228/2003 u tan-Netwerk 

3. Wara konsultazzjoni ma’ dawk kollha 
b’interess rilevanti, l-Aġenzija għandha 
tħejji Linji Gwida Strateġiċi għan-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku kif 
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Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta’
Trażmissjoni tal-Gass kif imsemmi fl-
Artikolu 2d(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1775/2005 dwar il-kodiċijiet tekniċi 
jew tas-suq, dwar l-abbozz tal-programm 
ta' ħidma annwali u l-abbozz tal-pjan ta’
investiment fuq firxa ta’ 10 snin.

imsemmi fl-Artikolu 2d(2) tar-Regolament 
(KE) Nru 1228/2003 u tan-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta’
Trażmissjoni tal-Gass kif imsemmi fl-
Artikolu 2d(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1775/2005 fl-oqsma msemmija fl-
Artikolu 2c(3) u (5) tar-Regolament (KE) 
1228/2003 u fl-Artikolu 2c(3) u (5) tar-
Regolament (KE) 1775/2005. Dawn il-
Linji Gwida Strateġiċi għandhom 
jiżguraw li ma jkunx hemm 
diskriminazzjoni, li jkun hemm 
kompetizzjoni effettiva u li s-suq 
jiffunzjona b’mod effiċjenti u sikur. Meta 
jitlesta, l-Aġenzija għandha tibgħat l-
abbozz tal-Linji Gwida Strateġiċi lill-
Kummissjoni, li tista’ tadatta dawn il-
Linji Gwida Strateġiċi skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 13(2) tar-Regolament (KE) 
1228/2003 u l-Artikolu 14(2) tar-
Regolament (KE) 1775/2005.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandu jkollha s-setgħa li tħejji “Linji Gwida Strateġiċi” wara konsultazzjoni ma’ 
dawk kollha b’interess relevanti.

Emenda 91
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Aġenzija tista’ tagħti opinjoni lin-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku kif 
imsemmi fl-Artikolu 2d(2) tar-Regolament 
(KE) Nru 1228/2003 u tan-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta’
Trażmissjoni tal-Gass kif imsemmi fl-

3. L-Aġenzija, wara li tikkonsulta ma’ l-
awtoritajiet nazzjonali rigward l-oqsma 
ta’ ġurisdizzjoni, trid tagħti linji gwida 
strateġiċi dwar il-kodiċi tekniċi lin-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku kif 
imsemmi fl-Artikolu 2d(2) tar-Regolament 
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Artikolu 2d(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1775/2005 dwar il-kodiċijiet tekniċi 
jew tas-suq, dwar l-abbozz tal-programm 
t’' ħidma annwali u l-abbozz tal-pjan ta’
investiment fuq firxa ta’ 10 snin.

(KE) Nru 1228/2003 u tan-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta’
Trażmissjoni tal-Gass. F’konformità ma’ 
dawn il-linji gwida, l-ENTSO u l-
ENTSOG iridu jħejju abbozz ta’ sett ta’ 
kodiċijiet tekniċi u jibagħtuh lill-Aġenzija 
biex ikun approvat.
In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku u 
n-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass iridu 
jaqblu dwar, u jibagħtu lill-Aġenzija, l-
abbozz tal-programm ta’ ħidma annwali u 
l-abbozz tal-pjan ta’ investiment fuq firxa 
ta’ 10 snin.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet nazzjonali għandhom jingħataw rwol konsultattiv minħabba l-karatteristiċi 
speċifiċi tat-territorji nazzjonali. Barra minn hekk, in-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku, minħabba li hu korp tekniku, m’għandux jistabbilixxi 
r-regoli tas-suq. Il-Kummissjoni għandha tadotta regoli tas-suq u tqis l-opinjoni ta’ l-
operaturi u l-Aġenzija għandha tadotta kodiċi tekniċi fuq il-bażi ta’ abbozz imressaq mill-
ENTSO u l-ENTSOG.

Emenda 92
Lena Ek

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 93
Patrizia Toia

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kodiċi tas-Suq 
3a. L-Aġenzija għandha tibgħat linji 
gwida strateġiċi dwar il-kodiċi tas-suq lill-
Kummissjoni għall-approvazzjoni. Din l-
approvazzjoni għandha tippermetti lill-
Aġenzija li tħejji l-abbozz tas-sett ta’ 
kodiċijiet tas-suq. 
Sussegwentement, l-Aġenzija għandha, 
b’mod miftuħ u trasparenti, tikkonsulta 
lill-parteċipanti involuti kollha fis-suq u 
żżommhom infurmati u involuti b’mod 
sħiħ fit-tħejjija ta’ dan l-abbozz. Fuq il-
bażi ta’ din il-konsultazzjoni, l-Aġenzija
għandha tiddefinixxi l-abbozz tas-sett tal-
kodiċijiet tas-suq u tibagħtu lill-
Kummissjoni għall-adozzjoni u għall-
monitoraġġ relevanti.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet nazzjonali għandhom jingħataw rwol konsultattiv minħabba l-karatteristiċi 
speċifiċi tat-territorji nazzjonali. Barra minn hekk, in-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku, minħabba li hu korp tekniku, m’għandux jistabbilixxi 
r-regoli tas-suq. Il-Kummissjoni għandha tadotta regoli tas-suq u tqis l-opinjoni ta’ l-
operaturi u l-Aġenzija għandha tadotta kodiċijiet tekniċi fuq il-bażi ta’ abbozz imressaq mill-
ENTSO u l-ENTSOG.
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Emenda 94
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-pjanijiet ta’ investiment mifruxa fuq 
10 snin għandu jkun fihom provvedimenti 
għat-tranżizzjoni għall-grilji ‘smart’. L-
Aġenzija u l-Awtoritajiet Regolatorji 
Nazzjonali għandhom jagħtu 
struzzjonijiet ċari lill-progress ta’ l-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni lejn 
l-iżvilupp tal-grilji ‘smart’. Għal dan il-
għan għandha tkun stabbilita skeda 
inkrimentali, bil-għan li jitlesta x-xogħol.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-teknoloġija tal-grilji ‘smart’ tirrappreżenta żvilupp importanti, li jeħtieġ li jitqies kif jixraq 
fil-pjan ta’ żvilupp mifrux fuq 10 snin.

Emenda 95
Edit Herczog

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-pjan ta’ żvilupp mifrux fuq 10 snin
għandu jkun fih dispożizzjonijiet għat-
tranżizzjoni għall-grilji ‘smart’ fl-10 snin 
ta’ wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
regolament. L-Aġenzija u l-Aġenziji 
Regolatorji Nazzjonali għandhom ikunu 
ikkonsultati dwar il-progress ta’ l-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni lejn 
l-iżvilupp ta’ grilji ‘smart’. Għal dan il-
għan għandha tkun stabbilita skeda 
inkrementali, bil-għan li jitlesta x-xogħol.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

It-teknoloġija tal-grilji ‘smart’ tirrappreżenta żvilupp importanti, li jeħtieġ li jitqies kif jixraq 
fil-pjan ta' żvilupp mifrux fuq 10 snin.

Or. en

Emenda 96
Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Aġenzija, wara li tikkunsidra l-lista 
ta’ prijoritajiet stabbilita mill-
Kummissjoni, għandha, fuq talba tal-
Kummissjoni, tiżviluppa abbozz ta’ linji 
gwida li jkunu segwiti mill-ENTSOs fit-
tħejjija tal-kodiċi u kompiti oħra stabbiliti 
fl-Artikolu 2c tar-Regolament (KE) Nru 
1228/2003 u fl-Artikolu 2c tar-
Regolament (KE) Nru 1775/2005. Fit-
tfassil tal-linji gwida msemmija fuq, l-
aġenzija għandha tikkonsulta b’mod 
wiesa’. L-Aġenzija għandha tissottometti 
l-abbozz tal-linja gwida lill-Kummissjoni 
li għandha tissottomettihom lill-Kumitat 
msemmi fl-Artikolu 13 (1) għall-adozzjoni 
finali tagħhom skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 13(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1228/2003 u fl-
Artikolu 13(2) tar-Regolament (KE) Nru 
1775/2005. L-ENTSOs għandhom 
jippreparaw abboz tal-kodiċi b’mod li 
jissodisfa l-objettivi u kwalunkwe kriterji 
stabbiliti fil-Linji Gwida kif adottati skond 
il-proċedura msemmija fuq. L-Aġenzija 
għandha tiffinalizza u tadotta l-abbozz tal-
kodiċi mħejji mill-ENTSOs u għandha 
tkun responsabbli wkoll għall-monitoraġġ 
ta’ l-implimentazzjoni tagħhom mill-
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ENTSOs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiggwida l-ENTSOs fl-iżvilupp tal-kodiċi u kompiti kruċjali oħra, il-Kummissjoni 
għandha tiżviluppa mandat li jistabbilixxi l-objettivi u kwalunkwe kriterji li dawn il-
kodiċi/kompiti għandhom jissodisfaw. Dan jiżgura li l-ENTSOs jiffukaw fuq kwistjonijiet ta’ 
prijorità li jwasslu għal suq kompetittiv tabilħaqq  fl-UE. L-Aġenzija għandha twettaq rwol 
importanti fit-tħejjija ta’ dan il-mandat. Dan il-mandat għandu jkopri kwistjonijiet tekniċi 
biss – waqt li l-kodiċi li għandhom x’jaqsmu ma’ l-operazzjoni teknika għandhom jitħallew 
biex jitħejjew mill-ENTSOs. 

Emenda 97
Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Aġenzija, fuq inizjattiva tagħha 
stess jew fuq talba tal-Kummissjoni, 
għandha tagħti pariri lill-Kummissjoni 
fit-tħejjija tal-linji gwida strateġiċi għall-
ENTSOs, li fuqhom jitħejjew il-kodiċi u r-
regoli (li jinkludu l-kodiċi tekniċi, għodda 
għall-operat ta’ netwerk komuni u 
pjanijiet ta’ riċerka, pjan ta’ investiment 
mifrux fuq 10 snin li jinkludi l-prospetti 
ta’ generazzjoni adegwata, kull tliet snin, 
programm ta’ ħidma annwali) kif stipulat 
fl-Artikolu 2c1 (a) u (c) tar-Regolament 
(KE) Nru 1228/2003 u fl-Artikolu 2c1 (a) 
u (c) tar-Regolament (KE) Nru 
1775/2005, li jinkludu, fejn ikun xieraq, l-
adozzjoni ta’ Linji Gwida mandatorji. L-
Aġenzija, fuq inizjattiva tagħha stess jew 
fuq talba tal-Kummissjoni, għandha 
tagħti pariri lill-Kummissjoni dwar it-
tħejjija tal-kodiċi tas-suq, li jinkludu l-
adozzjoni ta’ Linji Gwida mandatorji.
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Or. en

Emenda 98
Giles Chichester

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Wara konsultazzjoni mal-partijiet 
kollha b’interess relevanti skond l-
Artikolu 5a, l-Aġenzija għandha tħejji 
Linji Gwida Strateġiċi dwar il-kodiċi ts-
suq. Meta jitlestew, l-Aġenzija għandha 
tibgħat l-abbozz tal-Linji Gwida Strateġiċi 
dwar il-kodiċi tas-suq lill-Kummissjoni, li 
tista’ tadotta dawn il-Linji Gwida 
Strateġiċi f’konformità mal-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 13(2) tar-Regolament (KE) 
1228/2003 u l-Artikolu 14(2) tar-
Regolament (KE) 1775/2005.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Barra minn hekk, huwa propost ukoll li l-Aġenzija tħejji linji gwida strateġiċi anki dwar il-
kodiċi tas-suq li mbagħad ikunu żviluppati mill-Aġenzija f’kooperazzjoni ma’ l-aħjar partijiet 
b’interess relevanti.

Emenda 99
Anne Laperrouze

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Wara konsultazzjoni mal-partijiet 
kollha b’interess relevanti skond l-
Artikolu 5a, l-Aġenzija għandha tħejji 
Linji Gwida Strateġiċi dwar il-kodiċi ts-
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suq. Meta jitlestew, l-Aġenzija għandha 
tibgħat l-abbozz tal-Linji Gwida Strateġiċi 
dwar il-kodiċi tas-suq lill-Kummissjoni, li 
tista’ tadotta dawn il-Linji Gwida 
Strateġiċi f’konformità mal-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 13(2) tar-Regolament (KE) 
1228/2003 u l-Artikolu 14(2) tar-
Regolament (KE) 1775/2005.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Barra minn hekk, huwa propost ukoll li l-Aġenzija tħejji linji gwida strateġiċi anki dwar il-
kodiċi tas-suq li mbagħad ikunu żviluppati mill-Aġenzija f’kooperazzjoni ma’ l-aħjar partijiet 
b’interess relevanti.

Emenda 100
Paul Rübig

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Wara konsultazzjoni mal-partijiet 
kollha b’interess relevanti skond l-
Artikolu 5a, l-Aġenzija għandha tħejji 
Linji Gwida Strateġiċi dwar il-kodiċi ts-
suq. Meta jitlestew, l-Aġenzija għandha 
tibgħat l-abbozz tal-Linji Gwida Strateġiċi 
dwar il-kodiċi tas-suq lill-Kummissjoni, li 
tista’ tadotta dawn il-Linji Gwida 
Strateġiċi f’konformità mal-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 13(2) tar-Regolament (KE) 
1228/2003 u l-Artikolu 14(2) tar-
Regolament (KE) 1775/2005.

Or. de

Ġustifikazzjoni

At the beginning of the regulatory process, the Agency should send the Commission proposals 
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in the form of Strategic Guidelines for the European Networks of Transmission System 
Operators (ENTSOs), on the basis of which the technical codes will be drawn up. We propose 
that, based on these proposals, a comitology process should be initiated leading to the issuing 
of 'binding' Strategic Guidelines, which will in turn become the basis for the future work of 
the ENTSOs. We further propose that the Agency should also prepare Strategic Guidelines for 
market codes and then develop these jointly with the most appropriate stakeholders.

Emenda 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Wara konsultazzjoni mal-partijiet 
kollha b’interess relevanti, l-Aġenzija 
għandha tħejji Linji Gwida Strateġiċi 
dwar il-kodiċi ts-suq. Meta jitlestew, l-
Aġenzija għandha tibgħat l-abbozz tal-
Linji Gwida Strateġiċi dwar il-kodiċi ts-
suq lill-Kummissjoni, li tista’ tadotta 
dawn il-Linji Gwida Strateġiċi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandha jkollha wkoll is-setgħa li tħejji “Linji Gwida Strateġiċi” dwar il-kodiċi 
tas-suq wara konsultazzjoni mal-partijiet kollha b’interess relevanti.

Emenda 102
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Wara l-adozzjoni tal-linji gwida 
f’konformità ma’ l-Artikolu 5a, l-ENTSO 
għandu jiżviluppa fi żmien sitt xhur 
abbozz ta’ kodiċi tekniċi kif stipulat fl-
Artikolu 2c tar-Regolament (KE) Nru 
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1228/2003 u l-Artikolu 2c tar-Regolament 
(KE) Nru 1775/2005 u f’konformità sħiħa 
mal-prinċipji stabbiliti fil-linji gwida.
Fl-abbozzar ta’ dawn il-kodiċi l-ENTSO 
għandha tqis it-tagħrif espert mill-
parteċipanti fis-suq u għandha 
żżommhom infurmati. 
L-ENTSO għandha tissottometti l-abbozz 
tal-kodiċi lill-Aġenzija.
L-Aġenzija għandha tikkonsulta b’mod 
wiesa’ dwar l-abbozz tal-kodiċi b’mod 
miftuħ u trasparenti. 
Fuq il-bażi tal-konsultazzjoni, l-Aġenzija 
għandha tiffinalizza u tadotta l-abbozz tal-
kodiċi. Hija għandha tippubblika l-
osservazzjonijiet kollha li tkun irċeviet u 
tispjega kif tkun qisithom fl-abbozz finali 
tal-linji gwida jew tiġġustifika għaliex 
warrbithom.
L-Aġenzija, fuq inizjattiva tagħha stess 
jew fuq talba ta’ l-ENTSO, tista’ tirrevedi 
l-kodiċi eżistenti billi ssegwi l-proċess 
deskritt fil-paragrafu 2 ta’ fuq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kodiċijiet tekniċi għandhom ikunu żviluppati mill-ENTSOs  f’konformità sħiħa mal-linji 
gwida adottati. L-Aġenzija, wara konsultazzjonijiet wiesgħa, se tiffinalizza u tadotta dawn il-
kodiċi.

Emenda 103
Hannes Swoboda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-Aġenzija għandha tapprova d-
dokumenti mħejjija min-Netwerks 
Ewropej għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
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Trażmissjoni kif stipulat fl-Artikolu 2c 1 
(a) – (f) tar-Regolament (KE) 1228/2003 u 
fl-Artikolu 2c 1 (a) – (f) tar-Regolament 
(KE) 1775/2005.

Or. de

Ġustifikazzjoni

On the basis of the binding Strategic Guidelines, the ENTSOs should prepare proposals for 
the technical codes; these technical codes constitute the technical rules needed to achieve the 
Strategic Guidelines. The technical codes would then be submitted to the Agency for 
approval.  Formal approval of the codes by the Agency is the end of the process. To pursue a 
different approach at EU level might endanger the creation of a competitive EU internal 
market, effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. The same process 
should also apply to the 10-year investment plan and all other documents which need to be 
prepared by the ENTSOs and approved by the Agency.

Emenda 104
Paul Rübig

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-Aġenzija għandha tapprova d-
dokumenti mħejjija min-Netwerks 
Ewropej għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni kif stipulat fl-Artikolu 2c 1 
(a) – (f) tar-Regolament (KE) 1228/2003 u 
fl-Artikolu 2c 1 (a) – (f) tar-Regolament 
(KE) 1775/2005.

Or. de

Ġustifikazzjoni

On the basis of the binding Strategic Guidelines, the ENTSOs should prepare proposals for 
the technical codes; these technical codes constitute the technical rules needed to achieve the 
Strategic Guidelines. The technical codes would then be submitted to the Agency for 
approval.  Formal approval of the codes by the Agency is the end of the process. To pursue a 
different approach at EU level might endanger the creation of a competitive EU internal 
market, effectively allowing the TSOs the possibility of being self-regulated. The same process 
should also apply to the 10-year investment plan and all other documents which need to be 
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prepared by the ENTSOs and approved by the Agency.

Emenda 105
Giles Chichester

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-Aġenzija għandha tapprova d-
dokumenti mħejjija min-Netwerks 
Ewropej għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni kif stipulat fl-Artikolu 2c 1 
(a) – (f) tar-Regolament (KE) 1228/2003 u 
fl-Artikolu 2c 1 (a) – (f) tar-Regolament 
(KE) 1775/2005..

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-proċess li jwassal għall-adozzjoni tal-kodiċi tekniċi, l-ENTSOs se jħejju abbozz tal-
kodiċijiet tekniċi bbażat fuq il-“Linji Gwida Strateġiċi” vinkolanti elaborati mill-ACER. Il-
konklużjoni tal-proċess huwa li l-kodiċijiet tekniċi jkunu approvati b’mod formali mill-ACER. 
Jekk ikun segwit mudell differenti fil-livell ta’ l-UE, dan jipperikola l-ħolqien ta’ suq 
kompettitiv tabilħaqq fl-UE, b’mod effettiv billi jippermetti l-possibilità li t-TSOs jkunu awto-
regolatorji.

Emenda 106
Anne Laperrouze

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-Aġenzija għandha tapprova d-
dokumenti mħejjija min-Netwerks 
Ewropej għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni kif stipulat fl-Artikolu 2c 1 
(a) – (f) tar-Regolament (KE) 1228/2003 u 
fl-Artikolu 2c 1 (a) – (f) tar-Regolament 
(KE) 1775/2005.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-proċess li jwassal għall-adozzjoni tal-kodiċijiet tekniċi, l-ENTSOs se jħejju abbozz tal-
kodiċijiet tekniċi bbażat fuq il-“Linji Gwida Strateġiċi” vinkolanti elaborati mill-ACER. Il-
konklużjoni tal-proċess huwa li l-kodiċjieti tekniċi jkunu approvati b’mod formali mill-ACER. 
Jekk ikun segwit mudell differenti fil-livell ta’ l-UE, dan jipperikola l-ħolqien ta’ suq 
kompettitiv tabilħaqq fl-UE, b’mod effettiv billi jippermetti l-possibilità li t-TSOs jkunu awto-
regolatorji. L-istess proċess għaldaqstant japplika għall-pjan ta’ investiment mifrux fuq 10 
snin. 

Emenda 107
Anne Laperrouze

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-Aġenzija għandha tikkoordina l-
iskambji bejn l-operaturi tat-trażmissjoni 
Ewropej u operaturi tat-trażmissjoni ta’ 
pajjiżi terzi.

Or. fr

Emenda 108
Anni Podimata

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġġustifikata lill-Kummissjoni jekk tqis li l-
abbozz ta’ programm ta’ ħidma annwali, l-
abbozz ta’ pjan ta’ investiment mifrux fuq 
10 snin mogħtija lilha skond l-
Artikoli 2d(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1228/2003 u l-Artikoli 2d(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1775/2005 ma 
jiżgurawx in-nondiskriminazzjoni, il-

4. L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġġustifikata lill-Kummissjoni jekk tqis li l-
abbozz ta’ programm ta’ ħidma annwali, l-
abbozz ta’ pjan ta’ investiment mifrux fuq 
10 snin mogħtija lilha skond l-
Artikoli 2d(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1228/2003 u l-Artikoli 2d(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1775/2005 ma 
jiżgurawx in-nondiskriminazzjoni b’mod 
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kompetizzjoni effettiva u l-funzjonament 
effiċjenti tas-suq.

partikulari għal dawk bi dħul baxx u 
dawk f’reġjuni iżolati, il-kompetizzjoni 
effettiva u l-funzjonament sikur u effiċjenti 
tas-suq.

Or. en

Emenda 109
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġġustifikata lill-Kummissjoni jekk tqis li l-
abbozz ta’ programm ta’ ħidma annwali, l-
abbozz ta’ pjan ta’ investiment mifrux fuq 
10 snin mogħtija lilha skond l-
Artikoli 2d(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1228/2003 u l-Artikoli 2d(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1775/2005 ma 
jiżgurawx in-nondiskriminazzjoni, il-
kompetizzjoni effettiva u l-funzjonament 
effiċjenti tas-suq.

4. L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġġustifikata lill-Kummissjoni, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill jekk tqis 
li l-abbozz ta’ programm ta’ ħidma 
annwali, l-abbozz ta’ pjan ta’ investiment 
mifrux fuq 10 snin mogħtija lilha skond l-
Artikoli 2d(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1228/2003 u l-Artikoli 2d(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1775/2005 ma 
jiżgurawx in-nondiskriminazzjoni, il-
kompetizzjoni effettiva u l-funzjonament 
effiċjenti tas-suq.

Or. lt

Ġustifikazzjoni

Dan huwa f’konformità ma’ emenda 9 tar-rapporteur, li tasserixxi li l-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill għandhom ikunu involuti aktar fil-ħidmiet ta’ l-Aġenzija.

Emenda 110
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 5. L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
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ġġustifikata lill-Kummissjoni, skond l-
Artikoli 2e(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1228/2003 u l-Artikoli 2e(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1775/2003 fejn tqis 
li kodiċi tekniku jew tas-suq ma jiżgurax 
in-nondiskriminazzjoni, il-kompetizzjoni 
effettiva u l-funzjonament tajjeb tas-suq, 
fejn kodiċi tekniku jew tas-suq ma ġiex 
adottat f’perjodu ta’ żmien raġonevoli jew 
fejn l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
jonqsu milli jimplimentaw kodiċi tekniku 
jew tas-suq.

ġġustifikata lill-Kummissjoni, skond l-
Artikoli 2e(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1228/2003 u l-Artikoli 2e(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1775/2003 fejn tqis 
li abbozz ta’ kodiċi tekniku ma jiżgurax in-
nondiskriminazzjoni, il-kompetizzjoni 
effettiva u l-funzjonament tajjeb tas-suq 
jew ma ġiex adottat f’perjodu ta’ żmien 
raġonevoli jew fejn l-operaturi tas-sistema 
ta’ trażmissjoni jonqsu milli jimplimentaw 
kodiċi tekniku jew tas-suq.

Or. de

Emenda 111
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġġustifikata lill-Kummissjoni, skond l-
Artikoli 2e(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1228/2003 u l-Artikoli 2e(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1775/2003 fejn tqis 
li kodiċi tekniku jew tas-suq ma jiżgurax 
in-nondiskriminazzjoni, il-kompetizzjoni 
effettiva u l-funzjonament tajjeb tas-suq, 
fejn kodiċi tekniku jew tas-suq ma ġiex 
adottat f’perjodu ta’ żmien raġonevoli jew 
fejn l-operaturi tas-sistema ta'’trażmissjoni 
jonqsu milli jimplimentaw kodiċi tekniku 
jew tas-suq.

5. L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġġustifikata lill-Kummissjoni, skond l-
Artikoli 2e(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1228/2003 u l-Artikoli 2e(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1775/2003 fejn tqis 
li abbozz ta’ kodiċi tekniku ma jiżgurax in-
nondiskriminazzjoni, il-kompetizzjoni 
effettiva u l-funzjonament tajjeb tas-suq 
jew ma ġiex adottat f’perjodu ta’ żmien 
raġonevoli jew fejn l-operaturi tas-sistema 
ta’ trażmissjoni jonqsu milli jimplimentaw 
kodiċi tekniku jew tas-suq.

Or. de
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Emenda 112
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġġustifikata lill-Kummissjoni, skond l-
Artikoli 2e(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1228/2003 u l-Artikoli 2e(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1775/2003 fejn tqis 
li kodiċi tekniku jew tas-suq ma jiżgurax 
in-nondiskriminazzjoni, il-kompetizzjoni 
effettiva u l-funzjonament tajjeb tas-suq, 
fejn kodiċi tekniku jew tas-suq ma ġiex 
adottat f’perjodu ta’ żmien raġonevoli jew 
fejn l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
jonqsu milli jimplimentaw kodiċi tekniku 
jew tas-suq.

5. L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġġustifikata lill-Kummissjoni, skond l-
Artikoli 2e(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1228/2003 u l-Artikoli 2e(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1775/2003 fejn tqis 
li abbozz ta’ kodiċi tekniku ma kienx 
adottat f’perjodu ta’ żmien raġonevoli jew 
fejn l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
jonqsu milli jimplimentaw kodiċi tekniku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-monitoraġġ dwar l-implimentazzjoni tal-kodiċi u r-regoli msemmija fuq għandu jsir mir-
regolaturi, jiġifieri l-Aġenzija, u mhux mit-TSOs infushom. L-Operaturi tas-Sistema ta’ 
Trażmissjoni huma operaturi ta’ l-infrastruttura ta’ monopolju u m’humiex parteċipanti fil-
parti kompetittiva tas-suq. Madankollu, huma għandhom interessi qawwija fl-operat tar-
regoli tas-suq (kif dawn jaffettwaw l-ispejjeż tat-TSOs) u għaldaqstant m’għandhomx iħejju l-
kodiċi tas-suq.

Emenda 113
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġġustifikata lill-Kummissjoni, skond l-
Artikoli 2e(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1228/2003 u l-Artikoli 2e(2) tar-

5. L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġġustifikata lill-Kummissjoni, skond l-
Artikoli 2e(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1228/2003 u l-Artikoli 2e(2) tar-
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Regolament (KE) Nru 1775/2003 fejn tqis 
li kodiċi tekniku jew tas-suq ma jiżgurax 
in-nondiskriminazzjoni, il-kompetizzjoni 
effettiva u l-funzjonament tajjeb tas-suq, 
fejn kodiċi tekniku jew tas-suq ma ġiex 
adottat f’perjodu ta’ żmien raġonevoli jew 
fejn l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
jonqsu milli jimplimentaw kodiċi tekniku 
jew tas-suq. 

Regolament (KE) Nru 1775/2003 fejn tqis 
li abbozz ta’ kodiċi tekniku jew tas-suq ma 
kienx adottat f’perjodu ta’ żmien 
raġonevoli jew fejn l-operaturi tas-sistema 
ta’ trażmissjoni jonqsu milli jimplimentaw 
kodiċi tekniku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konklużjoni tal-proċess huwa li l-kodiċi tekniċi jkunu approvati b’mod formali mill-
Aġenzija. Jekk ikun segwit mudell differenti fil-livell ta’ l-UE, dan jipperikola l-ħolqien ta’ 
suq kompettitiv tabilħaqq fl-UE.

Emenda 114
Anne Laperrouze

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġġustifikata lill-Kummissjoni, skond l-
Artikoli 2e(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1228/2003 u l-Artikoli 2e(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1775/2003 fejn tqis 
li kodiċi tekniku jew tas-suq ma jiżgurax 
in-nondiskriminazzjoni, il-kompetizzjoni 
effettiva u l-funzjonament tajjeb tas-suq, 
fejn kodiċi tekniku jew tas-suq ma ġiex 
adottat f’perjodu ta’ żmien raġonevoli jew 
fejn l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
jonqsu milli jimplimentaw kodiċi tekniku 
jew tas-suq.

5. L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġġustifikata lill-Kummissjoni, skond l-
Artikoli 2e(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1228/2003 u l-Artikoli 2e(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1775/2003 fejn tqis 
li abbozz ta’ kodiċi tekniku ma kienx 
adottat f’perjodu ta’ żmien raġonevoli jew 
fejn l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
jonqsu milli jimplimentaw kodiċi tekniku 
jew tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tibdil jirrifletti t-tibdil li sar fir-Regolamenti ta’ l-Etettriku u l-Gass).
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Emenda 115
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imneħħi

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-monitoraġġ reġjonali m’huwiex fil-mandat ta’ l-Aġenzija.

Emenda 116
Erna Hennicot-Schoepges

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Ir-rappreżentanti ta’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom 
jistabbilixxu fil-kumitati għall-
kooperazzjoni reġjonali ta’ l-Aġenzija li 
jkopru żoni ġeografiċi definiti skond l-
Artikolu 2h(3) tar-Regolament (KE) Nru 
1228/2003 (kif emendat) u l-Artikolu 
2h(3) tar-Regolament (KE) Nru 
1775/2005 (kif emendat). Dawn il-
kumitati għall-kooperazzjoni reġjonali 
għandhom iħejju u jadottaw linji gwida 
reġjonali li huma konformi mal-linji 
gwida strateġiċi tal-Kummissjoni skond l-
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Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 
1228/2003 u l-Artikolu 2 tar-Regolament 
(KE) Nru 1775/2005 u li għandhom l-
għan li jiggwidaw l-operaturi tas-sistema 
ta’ trażmissjoni fl-ambitu ta’ l-attivitajiet 
stipulati fl-Artikolu 2h(1) tar-Regolament 
(KE) Nru 1228/2003 u l-Artikolu 2h(1) 
tar-Regolament (KE) Nru 1775/2005 u fl-
applikazzjoni prattika ta’ l-Artikolu 11(2) 
tad-Direttiva dwar l-Elettriku.
In-Netwerk Ewropew tat-TSOs għandu 
jibgħat lill-kumitat għall-kooperazzjoni 
reġjonali għall-approvazzjoni, l-abbozz 
tad-dokumenti tekniċi mfassla 
f’konformità mal-proċeduri stabbiliti fil-
linji gwida reġjonali. 
Meta l-kumitat għall-kooperazzjoni 
reġjonali jieħu d-deċiżjonijiet, ir-
rappreżentanti ta’ l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali ta’ kull Stat Membru fir-reġjun 
ikkonċernat għandu jkollhom vot għat-
teħid tad-deċiżjonijiet, waqt li r-
rappreżentanti ta’ awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali oħra għandu jkollhom biss vot 
konsultattiv. Dawn ta’ l-aħħar jistgħu 
madankollu jużaw il-veto kontra deċiżjoni 
adottata mir-rappreżentanti tar-reġjun 
ikkonċernat jekk mill-inqas nofshom 
jopponuha.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tikkonferma fil-qafas leġiżlattiv tal-ġejjieni l-inizjattivi 
reġjonali kif huma organizzati attwalment taħt il-patroċinju ta’ l-ERGEG. Bil-għan ta’ l-
integrazzjoni reġjonali, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali ta’ l-Istati Membri differenti 
f’reġjun, irid ikollhom il-mezzi adegwati biex jiddefinixxu fid-dettal il-linji gwida starteġiċi 
tal-Kummissjoni u biex japprovaw il-proġetti reġjonali mħejjija mill-operaturi tat-
trażmissjoni fir-reġjun. 
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Emenda 117
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-ispejjeż li jolqtu lit-TSOs minn 
deċiżjonijiet meħuda mill-Aġenzija 
għandhom ikunu rkuprati permezz ta’ 
sistemi ta’ tariffi nazzjonali fuq it-
trażmissjoni, sakemm dawn l-ispejjeż ma 
jkunux dovuti għal vjolazzjoni jew nuqqas 
ta’ konformità mad-doveri assenjati lit-
TSOs skond ir-Regolament, ir-
Regolament (KE) Nru 1228/2003 jew ir-
Regolament (KE)Nru 1775/2005.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż relatati mad-deċiżjonijiet ta’ l-Aġenzija dwar it-TSOs għandhom jinġarru minn 
dawn ta’ l-aħħar u għandhom jitqiesu fil-kalkolu tat-tariffi sakemm dawn ma jkunux 
minħabba xi vjolazzjoni tad-doveri tat-TSOs. 

Emenda 118
Edit Herczog

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-Aġenzija għandha tissorvelja l-
proċess ta’ l-awtorizzazzjoni tal-bini ta’ 
kapaċitajiet transkonfinali ġodda, u 
tiżgura li dan il-proċess jitħaffef fl-ambitu 
ta’ kooperazzjoni reġjonali mseddqa.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda  huwa li tiżgura proċess ta’ awtorizzazzjoni ħafif u effettiv għall-bini 
ta’ kapaċitajiet transkonfinali ġodda u li jkun evitat li l-proġetti ta’ investiment jieħdu aktar 
żmien.  

Emenda 119
Dragoş Florin David

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-Aġenzija għandha tissorvelja l-ksib 
ta’ l-objettiv maqbul mill-Kunsill 
Ewropew ta’ sehem ta’ 20% ta’ l-enerġiji 
li jistgħu jiġġeddu fit-taħlita ta’ l-enerġiji 
sa l-2020, u għandha tfassal rapport 
annwali dwar il-progress imwettaq fil-ksib 
ta’ dan l-objettiv. Hija għandha tibgħat 
dan ir-rapport lill-Kummissjoni, il-Kunsill 
u l-kumitat kompetenti tal-Parlament 
Ewropew.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija tkun trid tinkoraġġixxi l-ħolqien ta’ suq ta’ l-enerġija Ewropew li jkun 
kompetittiv, effiċjenti u organizzat tajjeb. F’dan ir-rigward, ikollha bżonn tissorvelja l-
objettivi ta’ l-enerġija tal-Komunità.

Emenda 120
Dragoş Florin David

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6b. L-Aġenzija għandha teżamina u 
tissorvelja r-rekwiżiti u l-grad ta’ 
trasparenza tas-suq ta’ l-enerġija tal-
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Komunità.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija jeħtieġ tinkoraġġixxi l-ħolqien ta’ suq ta’ l-enerġija Ewropew Ewropew li jkun 
kompetittiv, effiċjenti u organizzat tajjeb. F’dan ir-rigward, hija għandha taħdem flimkien 
mal-kunisll għall-kompetizzjoni u tissorvelja l-grad ta’ trasparenza tas-suq ta’ l-enerġija.

Emenda 121
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6b. L-Aġenzija għandha tissorvelja l-
kalkoli dwar il-kapaċità transkonfinali 
tat-TSOs u l-użu attwali (aggregat) tal-
kapaċità interkonnettiva bejn il-grilji, kif 
ukoll tirrisolvi l-problemi ta’ aċċess 
transkonfinali inġust, diskriminatorju jew 
ineffiċjenti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Artikolu 6 jeħtieġ jissaħħaħ biex ikun żgurat li l-Aġenzija jkollha setgħat reali biex tissorvelja 
l-kummerċ transkonfinali.

Emenda 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6c. L-Aġenzija għandu jkollha s-setgħa u 
d-dover li tieħu deċiżjonijiet vinkolanti 
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dwar il-kwisjonijiet kollha li jaffettwaw l-
aċċess u l-użu ta’ sistemi tat-trażmissjoni 
kkonettjati li jinvolvu aktar minn Stat 
Membru wieħed jekk ma jintlaħaqx 
ftehim konġunt bejn l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Artikolu 6 jeħtieġ jissaħħaħ biex ikun żgurat li l-Aġenzija jkollha setgħat reali biex tissorvelja 
l-kummerċ transkonfinali.

Emenda 123
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. fr
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Emenda 124
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Aġenzija għandha tippromwovi
kooperazzjoni fost l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u fost l-awtoritajiet regolatorji 
fil-livell reġjonali. Fejn tqis li jkunu 
meħtieġa regoli li jorbtu dwar tali 
kooperazzjoni, l-Aġenzija għandha 
tagħmel ir-rakkomandazzjonijiet xierqa 
lill-Kummissjoni.

3. L-Aġenzija għandha tiżgura l-
kooperazzjoni fost l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u fost l-awtoritajiet regolatorji 
fil-livell reġjonali. F’dak ir-rigward l-
Aġenzija għandha tistabbilixxi regoli 
vinkolanti dwar tali kooperazzjoni, bejn l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
kkonċernati mis-swieq reġjonali. Kull 
waħda minn dawn l-awtoritajiet għandu 
jkollha vot wieħed meta jkunu qed jiġu 
deċiżi dawn ir-regoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun evitat vojt regolatorju meta s-swieq nazzjonali jkunu ntegrati fi swieq reġjonali, l-
Aġenzija għandu jkollha l-mandat li tikkoordina l-awtoritajiet nazzjonali relevanti fil-gwida, 
ir-regolamentazzjoni u l-monitoraġġ tas-swieq reġjonali.

Emenda 125
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Aġenzija għandha tippromwovi 
kooperazzjoni fost l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u fost l-awtoritajiet regolatorji
fil-livell reġjonali. Fejn tqis li jkunu 
meħtieġa regoli li jorbtu dwar tali 
kooperazzjoni, l-Aġenzija għandha 
tagħmel ir-rakkomandazzjonijiet xierqa 
lill-Kummissjoni. 

3. L-Aġenzija għandha tiżgura l-
kooperazzjoni fost l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali fil-livell Ewropew u reġjonali. 
Fejn tqis li jkunu meħtieġa regoli li jorbtu 
dwar tali kooperazzjoni, l-Aġenzija 
għandha tagħmel ir-rakkomandazzjonijiet 
xierqa lill-Kummissjoni. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Li tippromwovi ma jiżgurax li jista’ jintlaħaq l-għan li għalih twaqqfet l-Aġenzija, li hu, skond 
l-Artikolu 1 ta’ dan ir-Regolament li jwaqqaf l-Aġenzija, ‘li tikkoordina l-azzjoni ta’ l-
awtoritajiet regolatorji’.

Emenda 126
Christian Ehler, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tfittex li ssaħħaħ is-setgħa ta’ l-Aġenzija li tagħti pariri indipendenti.

Emenda 127
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn fi żmien erba’ xhur mid-data tal-
wasla, l-awtorità regolatorja nazzjonali ma 

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

tikkonformax ma’ l-opinjoni ta’ l-Aġenzija 
kif imsemmi fil-paragrafu (4), l-Aġenzija 
għanda tinforma lill-gvern ta’ l-Istat 
Membru fil-kwistjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tfittex li ssaħħaħ is-setgħa ta’ l-Aġenzija li tagħti pariri indipendenti.

Emenda 128
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Fejn fi żmien erba' xhur mid-data tal-
wasla, l-awtorità regolatorja nazzjonali ma 
tikkonformax ma’ l-opinjoni ta’ l-Aġenzija 
kif imsemmi fil-paragrafu 4, l-Aġenzija 
għanda tinforma lill-Kummissjoni u l-
gvern ta’ l-Istat Membru fil-kwistjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-gvern ta’ l-Istat Membru relevanti għandu jkun infurmat, kif ukoll il-Kummissjoni.

Emenda 129
Christian Ehler, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fejn awtorità regolatorja nazzjonali ssib, 
f’każ speċifiku, diffikultajiet rigward l-
applikazzjoni tal-Linji Gwida msemmija 

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

fid-Direttiva 2003/54/KE, id-
Direttiva 2003/55/KE, ir-Regolament (KE) 
Nru 1228/2003 jew ir-Regolament (KE) 
Nru 1775/2005, tista’ titlob opinjoni 
mingħand l-Aġenzija. L-Aġenzija għandha 
toħroġ l-opinjoni tagħha fi żmien xahrejn. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tfittex li ssaħħaħ is-setgħa ta’ l-Aġenzija li tagħti pariri indipendenti u li tqassar l-iskadenzi.

Emenda 130
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. L-Aġenzija għandha tissorvelja l-
iżviluppi fis-swieq tal-gass u l-elettriku, u 
b’mod partikulari l-prezzijiet bl-imnut tal-
gass u l-elettriku u d-drittijiet tal-
konsumaturi speċifikati fil-proposti għal 
Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/55/KE 
u 2003/54/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-responsabiltajiet attwali ta’ l-Aġenzija huma ddefiniti b’mod dejjaq wisq. Bil-ħolqien ta’ 
Grupp tal-Konsumaturi Permanenti l-Aġenzija għandha tissorvelja, b’mod kostanti, l-
iżviluppi fis-suq li għandhom impatt fuq il-konsumaturi.
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Emenda 131
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Kwistjonijiet transkonfinali msemmija 
fil-paragrafu 7 li jikkonċernaw mill-inqas 
żewġ Stati Membri f’reġjun għandhom 
jitressqu quddiem il-kumitat reġjonali u d-
deċiżjonijiet għandhom jittieħdu skond il-
proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 6(7), it-
tielet vers.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex ikun evitat li awtoritajiet regolatorji li m’humiex konċernati b’mod dirett minn 
deċiżjonijiet li jikkonċernaw reġjun wieħed ikollhom jesploraw id-dettalji ta’ kwistjonijiet tali 
biex isiru jafu dwar xiex qed jivvutaw, ikun utli li t-teħid tad-deċiżjonijiet ikun limitat għal 
dawk l-awtoritajiet li huma attwalment involuti, waqt li wieħed jippermetti lill-Istati Membri 
l-oħra li jkollhom vot konsultattiv u d-dritt tal-veto biex tkun żgurata l-konsistenza fil-livell 
Komunitarju.

Emenda 132
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 7 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7b. L-Aġenzija għandha tissorvelja l-
iżviluppi fis-swieq tal-gass u l-elettriku, 
b’mod partikulari l-aċċess ta’ l-enerġija li 
tiġġedded għall-grilja billi jkunu żgurati 
punti ta’ referenza pożittivi tal-
pekularitajiet nazzjonali fuq l-aċċess 
tagħhom u t-tħaffif ta’ l-adozzjoni ta’ din 
il-prattika fl-Istati Membri l-oħra. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa li tiżgura punti ta’ referenza reali u pożittivi għall-aċċess ta’ l-
enerġija li tiġġedded skond il-prattika nazzjonali u għall-pekularitajiet nazzjonali, u biex 
tħaffef  l-adozzjoni ta’ din il-prattika pożittiva fi Stati Membri oħra, ukoll.

Emenda 133
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8 imneħħi
Kompiti oħra

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

Or. fr

Emenda 134
Nikolaos Vakalis

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija tista’ tagħti eżenzjonijiet, 
skond kif provduti fl-Artikolu 7(4)(a) tar-
Regolament (KE) Nru 1228/2003. L-
Aġenzija tista' wkoll tagħti eżenzjonijiet 

1. L-Aġenzija tista’ tagħti eżenzjonijiet, 
skond kif provduti fl-Artikolu 7(4)(a) tar-
Regolament (KE) Nru 1228/2003. L-
awtoritajiet regolatorji ta’ l-Istati Membri
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kif provduti fl-Artikolu 22(3)(a) tad-
Direttiva 2003/55/KE meta l-infrastruttura 
konċernata tkun tinsab fit-territorju ta’ 
aktar minn Stat Membru wieħed. 

kkonċernati, wara konsultazzjoni 
bejniethom u approvazzjoni mill-
Kummissjoni, Aġenzija tista’ wkoll tagħti 
eżenzjonijiet kif provduti fl-Artikolu 
22(3)(a) tad-Direttiva 2003/55/KE meta l-
infrastruttura kkonċernata tkun tinsab fit-
territorju ta’ aktar minn Stat Membru 
wieħed. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe talba għal eżenzjoni għall-infrastrutturi ġodda tal-gass trid tkun ittrattata l-
ewwel mill-awtoritajiet regolatorji ta’ l-Istati Membri konċernati biex il-bini ta’ infrastrutturi 
maġġuri ġodda jitħaffef u jsir aktar effiċjenti, u wara tinbagħat għall-approvazzjoni tal-
Kummissjoni li hija l-aħjar garanzija ta’ l-interessi Ewropej minħabba l-missjoni kostituttiva 
tagħha bħala għassiesa tat-Trattati.

Emenda 135
Anne Laperrouze

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Aġenzija għandha tippromwovi 
sforzi biex tingħata xejra prattika lill-linji 
gwida dwar in-netwerks ta’ l-enerġija 
trans-Ewropej kif stabbiliti fid-Deċiżjoni 
Nru 1364/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill.
B’mod partikulari, l-Aġenzija għandha 
tqis dawk il-linji gwida meta tapprova l-
pjanijiet ta’ investiment mifruxa fuq 10 
snin stipulati fl-Artikolu 6(3).

Or. fr
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Emenda 136
Lena Ek

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta twettaq il-kompiti stipulati, l-
Aġenzija għandha tikkonsulta lill-
parteċipanti tas-suq ikkonċernat.

Or. en

Emenda 137
Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Edit Herczog, Norbert Glante, Eugenijus 
Maldeikis, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta għal regolament
Artikolu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Limitu taż-żmien għad-deċiżjonijiet dwar 

l-eżenzjonijiet
Jekk l-Aġenzija ma tadottax deċiżjoni fl-
affarijiet fejn l-Aġenzija għandha, skond 
l-Artikolu 8 ta’ dan ir-Regolament, 
setgħat vinkolanti, fi żmien il-limitu ta’ 
żmien massimu ta' tliet xhur mid-data tat-
talba mill-partijiet interessati, id-deċiżjoni 
għandha tittieħed mill-Kummissjoni 
Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tkun evitata paraliżi kostituzzjonali fl-Aġenzija, mekkaniżmu awtomatiku huwa introdott 
biex l-aħħar deċiżjoni tkun iddivoluta lill-Kummissjoni Ewropea f’każ ta’ dewmien kbir 
ħafna, Mill-Aġenzija fit-teħid tad-deċiżjonijiet dwar l-eżenzjonijiet.
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Emenda 138
Anni Podimata

Proposta għal regolament
Artikolu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Monitoraġġ u rrapurtar dwar is-settur ta’ 

l-enerġija
1. L-Aġenzija għandha twettaq 
monitoraġġ dwar l-iżviluppi fis-swieq tal-
gass u l-elettriku, u b’mod partikulari 
dwar il-prezzijiet bl-imnut tal-gass u l-
elettriku u l-ħarsien tad-drittijiet tal-
konsumaturi stabbiliti fid-Direttiva 
2003/55/KE u d-Direttiva 2003/54/KE.
2. L-Aġenzija għandha tippubblika 
rapport annwali dwar l-iżviluppi fis-swieq 
tal-gass u l-elettriku u dwar il-
kwistjonijiet tal-konsumaturi. Dawn ir-
rapporti għandhom jidentifikaw 
kwalunkwe ostakoli li għad baqa’ għat-
tħaddim tajjeb tas-suq intern ta' l-elettriku 
u l-gass u anki l-ħtiġijiet ta’ konsumaturi 
vulnerabbli.
3. Meta tippubblika r-rapport annwali, l-
Aġenzija tista’ tissottometti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kummissjoni, opinjoni 
dwar il-miżuri li jistgħu jittieħdu biex 
jitneħħew l-ostakoli u biex tittejjeb is-
sitwazzjoni tal-konsumaturi vulnerabbli 
msemmija f’paragrafu 2.

Or. en
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Emenda 139
Anne Laperrouze

Proposta għal regolament
Artikolu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
1. Meta tippubblika r-rapport annwali 
tagħha, l-Aġenzija għandha tidentifika r-
rekwiżiti għall-ħażna ta’ l-UE, f’termini 
ċikliċi kif ukoll ta’ sigurtà, u għandha 
tistabbilixxi linji gwida dwar l-investiment 
fil-produzzjoni u l-infrastruttura tat-
trażmissjoni.
2. L-Aġenzija għandha tikkoordina f’livell 
Ewropew il-mekkaniżmi nazzjonali għall-
ġestjoni tal-kriżi enerġetika.
3. L-Aġenzija għandha tikkoordina l-
iskambji bejn l-operaturi Ewropej u l-
operaturi minn pajjiżi terzi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Tkkumplimenta emenda 18 tar-rapporteur.

L-Aġenzija trid twettaq ir-rwol ta’ moniter tas-suq ta’ l-enerġija Ewropew u tal-politika dwar 
l-enerġija Ewropea.

Il-koordinazzjoni tal-ġestjoni tal-kriżijiet u l-iskambji ma’ pajjiżi terzi huma wkoll kruċjali 
għat-titjib ta’ l-operat tas-swieq.

Emenda 140
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
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Sorveljanza, infurzar u penali
1. L-Aġenzija, f’konsultazzjoni mal-
Kummissjoni tista’ timponi penali 
finanzjarji fuq l-operaturi tas-sistema tat-
trażmissjoni, li jonqsu milli jonoraw l-
obbligi rispettivi tagħhom skond l-
Artikolu 7 jew jonqsu milli jagħtu l-
informazzjoni mitluba mill-Aġenzija biex 
din twettaq il-kompiti tagħha. Il-penali 
għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u 
dissważivi. 
2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
flimkien ma’ l-Aġenzija għandhom ikunu 
responsabbli għall-verifika dwar il-
konformità ta’ l-operaturi tas-sistema tat-
trażmissjoni ma’ l-obbligi li jitnisslu mid-
dispożizzjonijiet deskritti f’dan ir-
Regolament.
3. Meta jkunu imposti penali skond dan l-
Artikolu, l-Awtorità għandha tippubblika 
l-ismijiet ta’ l-operaturi tas-sistema tat-
trażmissjoni involuti u l-ammonti u r-
raġunijiet għall-penali finanzjarji imposti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandha tiddisponi minn mekkaniżmi ta’ infurzar effettivi, li jagħtuha s-setgħa li 
twettaq il-funzjonijiet tagħha b’mod effettiv. 

Emenda 141
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9 imneħħi
Bord ta’ l-Amministrazzjoni

1. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jkun magħmul minn tnax-il membru. 
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Sitta għandhom jinħatru mill-
Kummissjoni, u sitta mill-Kunsill. Il-
mandat tal-Bord għandu jkun ta’ ħames 
snin, u jista’ jiġġedded darba.
2. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jaħtar il-President u l-Viċi-President mill-
membri tiegħu. Il-Viċi-President għandu 
jieħu post il-President awtomatikament 
jekk dan ma jkunx f’qagħda li jaqdi 
dmirijietu. Il-mandat tal-President u tal-
Viċi-President għandu jkun t’' sentejn u 
nofs, u jista’ jiġġedded. Madankollu, fi 
kwalunkwe każ, il-mandat tal-President u 
dak tal-Viċi-President għandhom jiskadu 
malli ma jibqgħux membri tal-Bord t’' l-
Amministrazzjoni.
3. Il-laqgħat tal-Bord ta' l-
Amministrazzjoni għandhom jissejħu 
mill-President tiegħu. Id-Direttur ta’ l-
Aġenzija għandu jieħu sehem fid-
deliberazzjonijiet, sakemm il-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni ma jiddeċidix mod 
ieħor. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni 
għandu jiltaqa’ talanqas darbtejn fis-sena 
f’sessjoni ordinarja. Għandu jiltaqa’ 
wkoll fuq l-inizjattiva tal-President tiegħu, 
fuq talba tal-Kummissjoni Ewropea jew 
fuq talba t’' għall-inqas terz mill-membri 
tiegħu. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni 
jista’ jistieden lil kwalunkwe persuna 
‘'opinjonijiet li jistgħu jkunu relevanti 
biex tattendi l-laqgħat bħala osservatur. 
Il-membri tal-Bord ta’ l-Amministrazzjoni 
jistgħu, soġġett għar-regoli ta’ proċedura 
tiegħu, jingħataw għajnuna minn 
konsulenti jew esperti. Is-servizzi 
segretarjali tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandhom jiġu 
pprovduti mill-Aġenzija.
4. Id-deċiżjonijiet tal-Bord t’' l-
Amministrazzjoni għandhom jiġu adottati 
abbażi t’' maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-
membri preżenti.
5. Kull membru għandu jkollu vot wieħed. 
Ir-regoli ta’ proċedura jistipulaw f’aktar 
dettall l-arranġamenti li jirregolaw il-
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votazzjoni, partikolarment il-
kundizzjonijiet li skond dawn membru 
jista’ jaġixxi f'isem membru ieħor, kif 
ukoll, fejn xieraq, ir-regoli rigward il-
kworum.

Or. fr

Emenda 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jkun magħmul minn tliet membri. Wieħed
għandu jinħatar mill-Kummissjoni, wieħed
mill-Kunsill u wieħed mill-Parlament 
Ewropew. Il-mandat tal-Bord għandu jkun 
ta’ ħames snin, u jista’ jiġġedded darba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jaħdem b’mod effiċjenti, il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu jkun kompost minn tliet 
membri: b’wieħed maħtur minn kull waħda mill-Istituzzjonijiet ta’ l-UE. Dan jevita 
burokrazija żejda waqt li fl-istess ħin jiżgura li t-tliet Istituzzjonijiet ta’ l-UE jkollhom l-istess 
dritijiett fl-ambitu tad-deċiżjonijiet.

Emenda 143
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jkun magħmul minn erba’ membri. Tnejn
għandhom jinħatru mill-Kummissjoni, u 
tnejn mill-Kunsill. Il-mandat tal-Bord 
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għandu jkun ta’ ħames snin, u jista’ 
jiġġedded darba.

għandu jkun ta’ ħames snin, u jista’ 
jiġġedded darba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-daqs ġenerali ta’ l-Aġenzija huwa relattivament modest (40-50 persunal, b’baġit ta’ 7m 
EUR, skond l-evalwazzjoni dwar l-impatt tal-Kummissjoni). Minħabba l-effiċjenza u biex 
ikunu evitati l-ispejjeż u l-burokrazija żejda, jidher xieraq li għandhom jitnaqqsu l-membri 
tal-Bord ta' l-Amministrazzjoni għal erbgħa. Minħabba li l-kompiti mogħtija lill-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni huma ddelegati mill-funzjoni eżekuttiva ta’ l-UE, il-Kunsill u l-Kummissjoni 
għandhom jaħtru l-istess għadd ta’ membri (tnejn kull wieħed).

Emenda 144
Dragoş Florin David

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jkun magħmul minn sitt membri minn 
Stati Membri differenti. Żewġ membri
għandhom jinħatru mill-Kummissjoni, 
tnejn mill-Kunsill u tnejn mill-Parlament 
Ewropew. Il-mandat tal-Bord għandu jkun 
ta’ ħames snin, u jista’ jiġġedded darba 
suġġett għall-qbil tal-Kummissjoni, il-
Kunsill u l-Parlament Ewropew. Qabel il-
ħatra tagħhom, il-persuni proposti għas-
sħubija fil-Bord ta’ l-Amministrazzjoni 
jistgħu jkunu mistiedna jindirizzaw lill-
kumitat kompetenti tal-Parlament u 
jwieġbu l-mistoqsijiet tal-membri tiegħu.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni ta’ l-Aġenzija għandu jikkonsisti f’għadd ta’ membri u li jkun 
adattat għat-twettiq tal-kompiti u l-funzjonijiet tiegħu kif stabbilit fir-Regolament. Sitt 
membri jaħdmu b’mod aktar effiċjenti minn tnax. Is-sitta għandhom ikunu minn Stati Membri 
differenti, fl-interess ta’ rappreżentanza bilanċjata ta’ l-Istati Membri u trasparenza massima. 
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L-għadd tal-membri tal-Bord għandu jkun fi proporzjon dirett ma’ l-għadd tal-persunal ta’ l-
aġenzija, u għandu jsir kull sforz biex ikunu evitati talbiet mingħajr ġustifikazzjoni fuq il-
baġit ta’ l-aġenzija.

Emenda 145
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jkun magħmul minn ħames membri. Tnejn
għandhom jinħatru mill-Kummissjoni, 
tnejn mill-Kunsill u wieħed mill-
Parlament Ewropew. Il-mandat tal-Bord 
għandu jkun ta’ ħames snin, u jista’ 
jiġġedded darba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-daqs ġenerali ta’ l-Aġenzija huwa relattivament modest. Minħabba l-effiċjenza u biex 
ikunu evitati l-ispejjeż u l-burokrazija żejda, jidher xieraq li l-membri tal-Bord ta' l-
Amministrazzjoni għandhom jitnaqqsu għal ħamsa. 

.

Emenda 146
Anni Podimata

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jkun magħmul minn tnax-il membru u l-
Istati Membri kollha jkunu rrapreżentati 
b’rotazzjoni. Sitta għandhom jinħatru mill-
Kummissjoni, u sitta mill-Kunsill. Il-
mandat tal-Bord għandu jkun ta’ ħames 
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snin, u jista’ jiġġedded darba.

Or. en

Emenda 147
Lena Ek

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jkun magħmul minn tnax-il membru. Kull 
membru jkollu s- sostitut. Tliet membri u 
s-sostituti tagħhom għandhom jinħatru 
mill-Kummissjoni, u disgħa u s-sostituti 
tagħhom mill-Kunsill. Il-mandat tal-Bord 
għandu jkun ta’ ħames snin, u jista’ 
jiġġedded darba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Punt 1. Jekk jitqies meħtieġ minkejja n-natura tal-kompiti tal-Bord, premessa tista’ tgħid li 
meta jaħtar il-membri tal-Bord, il-Kunsill għandu jistinka biex jiżgura parteċipazzjoni 
bilanċjata ta’ l-Istati Membri, possibilment permezz ta’ sistema ta’ rotazzjoni.

Emenda 148
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Tfittex li ssaħħaħ l-indipendenza ta’ l-Aġenzija.

Emenda 149
Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-membri tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandhom ikunu 
indipendenti mill-gvernijiet nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandha tkun indipendenti kemm jista’ jkun.

Emenda 150
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-laqgħat tal-Bord ta' l-
Amministrazzjoni għandhom jissejħu mill-
President tiegħu. Id-Direttur ta’ l-Aġenzija 
għandu jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet, 
sakemm il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni 
ma jiddeċidix mod ieħor. Il-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandu jiltaqa’ talanqas 
darbtejn fis-sena f’sessjoni ordinarja. 
Għandu jiltaqa’ wkoll fuq l-inizjattiva tal-
President tiegħu, fuq talba tal-Kummissjoni 
Ewropea jew fuq talba ta’ għall-inqas terz 

3. Il-laqgħat tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandhom jissejħu mill-
President tiegħu. Il-President tal-Bord tar-
Regolaturi jew l-innominat tiegħu/tagħha 
minn dak il-Bord u d-Direttur ta’ l-
Aġenzija għandhom jieħdu sehem, 
mingħajr id-dritt tal-vot,  fid-
deliberazzjonijiet. Il-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandu jiltaqa’ talanqas 
darbtejn fis-sena f’sessjoni ordinarja. 
Għandu jiltaqa' wkoll fuq l-inizjattiva tal-
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mill-membri tiegħu. Il-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni jista’ jistieden lil 
kwalunkwe persuna b’opinjonijiet li jistgħu 
jkunu relevanti biex tattendi l-laqgħat bħala 
osservatur. Il-membri tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni jistgħu, soġġett għar-
regoli ta’ proċedura tiegħu, jingħataw 
għajnuna minn konsulenti jew esperti. Is-
servizzi segretarjali tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandhom jiġu 
pprovduti mill-Aġenzija.

President tiegħu, fuq talba tal-Kummissjoni 
Ewropea jew fuq talba ta’ għall-inqas terz 
mill-membri tiegħu. Il-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni jista’ jistieden lil 
kwalunkwe persuna b’opinjonijiet li jistgħu 
jkunu relevanti biex tattendi l-laqgħat bħala 
osservatur. Il-membri tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni jistgħu, soġġett għar-
regoli ta’ proċedura tiegħu, jingħataw 
għajnuna minn konsulenti jew esperti. Is-
servizzi segretarjali tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandhom jiġu 
pprovduti mill-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Bord tar-Regolaturi se jkun materjalment affettwat mid-deċiżjonijiet tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni u għaldaqstant il-President tal-Bord tar-Regolaturi jew l-innominat 
tiegħu/tagħha minn dak il-Bord għandhom jattendu l-laqgħat tal-Bord ta’ l-Amministrazzjoni 
bħala osservatur.

Emenda 151
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-laqgħat tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandhom jissejħu mill-
President tiegħu. Id-Direttur ta’ l-Aġenzija 
għandu jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet, 
sakemm il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni ma 
jiddeċidix mod ieħor. Il-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandu jiltaqa’ talanqas 
darbtejn fis-sena f’sessjoni ordinarja. 
Għandu jiltaqa’ wkoll fuq l-inizjattiva tal-
President tiegħu, fuq talba tal-Kummissjoni 
Ewropea jew fuq talba ta’ għall-inqas terz 
mill-membri tiegħu. Il-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni jista’ jistieden lil 
kwalunkwe persuna b’opinjonijiet li jistgħu 

3. Il-laqgħat tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandhom jissejħu mill-
President tiegħu. Il-President tal-Bord tar-
Regolaturi jew l-innominat tiegħu/tagħha 
minn dak il-Bord u d-Direttur ta’ l-
Aġenzija għandhom jieħdu sehem, 
mingħajr id-dritt tal-vot,  fid-
deliberazzjonijiet, sakemm il-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni ma jiddeċidix mod 
ieħor. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni 
għandu jiltaqa’ talanqas darbtejn fis-sena 
f’sessjoni ordinarja. Għandu jiltaqa'’wkoll 
fuq l-inizjattiva tal-President tiegħu, fuq 
talba tal-Kummissjoni Ewropea jew fuq 
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jkunu relevanti biex tattendi l-laqgħat bħala 
osservatur. Il-membri tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni jistgħu, soġġett għar-
regoli ta’ proċedura tiegħu, jingħataw 
għajnuna minn konsulenti jew esperti. Is-
servizzi segretarjali tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandhom jiġu 
pprovduti mill-Aġenzija.

talba ta’ għall-inqas terz mill-membri 
tiegħu. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni 
jista’ jistieden lil kwalunkwe persuna 
b’opinjonijiet li jistgħu jkunu relevanti biex 
tattendi l-laqgħat bħala osservatur. Il-
membri tal-Bord ta’ l-Amministrazzjoni 
jistgħu, soġġett għar-regoli ta’ proċedura 
tiegħu, jingħataw għajnuna minn 
konsulenti jew esperti. Is-servizzi 
segretarjali tal-Bord ta’ l-Amministrazzjoni 
għandhom jiġu pprovduti mill-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Bord tar-Regolaturi se jkun materjalment affettwat mid-deċiżjonijiet tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni u għaldaqstant il-President tal-Bord tar-Regolaturi jew l-innominat 
tiegħu/tagħha minn dak il-Bord għandhom jattendu l-laqgħat tal-Bord ta’ l-Amministrazzjoni 
bħala osservatur.

Emenda 152
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Il-laqgħat tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandhom jissejħu mill-
President tiegħu. Id-Direttur ta’ l-Aġenzija 
għandu jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet. 
Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jiltaqa' talanqas darbtejn fis-sena f'sessjoni 
ordinarja. Għandu jiltaqa’ wkoll fuq l-
inizjattiva tal-President tiegħu, fuq talba 
tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill jew il-
Kummissjoni jew fuq talba ta’ għall-inqas 
kwart mill-membri tiegħu. Il-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni jista’, b’deċiżjoni 
unanima, jistieden lil kwalunkwe persuna 
b’opinjonijiet li jistgħu jkunu relevanti biex 
tattendi l-laqgħat bħala osservatur. Il-
membri tal-Bord ta’ l-Amministrazzjoni 
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Amministrazzjoni jistgħu, soġġett għar-
regoli ta’ proċedura tiegħu, jingħataw 
għajnuna minn konsulenti jew esperti. Is-
servizzi segretarjali tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandhom jiġu provduti 
mill-Aġenzija.

jistgħu, soġġett għar-regoli ta’ proċedura 
tiegħu, jingħataw għajnuna minn 
konsulenti jew esperti. Is-servizzi 
segretarjali tal-Bord ta’ l-Amministrazzjoni 
għandhom jiġu provduti mill-Aġenzija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tfittex li ssaħħaħ l-indipendenza ta’ l-Aġenzija.

Emenda 153
Lena Ek

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Il-laqgħat tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandhom jissejħu mill-
President tiegħu. Il-President tal-Bord tar-
Regolaturi,  jew l-innominat tagħhom 
minn dak il-Bord u d-Direttur ta’ l-
Aġenzija għandu jieħu sehem fid-
deliberazzjonijiet, sakemm il-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni ma jiddeċidix mod 
ieħor. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni 
għandu jiltaqa’ talanqas darbtejn fis-sena 
f’sessjoni ordinarja. Għandu jiltaqa’ wkoll 
fuq l-inizjattiva tal-President tiegħu, fuq 
talba tal-Kummissjoni Ewropea jew fuq 
talba ta’ għall-inqas terz mill-membri 
tiegħu. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni 
jista’ jistieden lil kwalunkwe persuna 
b’opinjonijiet li jistgħu jkunu relevanti biex 
tattendi l-laqgħat bħala osservatur. Il-
membri tal-Bord ta’ l-Amministrazzjoni 
jistgħu, soġġett għar-regoli ta’ proċedura 
tiegħu, jingħataw għajnuna minn 
konsulenti jew esperti. Is-servizzi 
segretarjali tal-Bord ta’ l-Amministrazzjoni 
għandhom jiġu pprovduti mill-Aġenzija.
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Or. en

Emenda 154
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-membri tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandhom ikunu 
indipendenti mill-gvernijiet nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandha tkun indipendenti kemm jista’ jkun. Minħabba li l-membri tal-Bord ta’ 
Amministrazzjoni jinħatru mill-Kunsill, il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni 
rispettivament, huma jistgħu jirċievu struzzjonijiet mingħand dawn l-istituzzjonijiet, imma 
mhux mingħand xi Stat Membru partikulari.

Emenda 155
Anne Laperrouze

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-membri tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandhom ikunu 
indipendenti mill-gvernijiet nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandha tkun indipendenti kemm jista’ jkun. Minħabba li l-membri tal-Bord ta’ 
Amministrazzjoni jinħatru mill-Kunsill, il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni 
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rispettivament, huma jistgħu jirċievu struzzjonijiet mingħand dawn l-istituzzjonijiet, imma 
mhux mingħand xi Stat Membru partikulari.

Emenda 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Id-deċiżjonijiet tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandhom jiġu adottati 
abbażi ta’ maġġoranza kwalifikata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-irwol tal-Bord ta’ l-Amministrazzjoni li huwa responsabbli għall-affarijiet 
amministrattivi u baġitarji, sistema ta’ votazzjoni bbażata fuq maġġoranza kkwalifikata hija 
aktar adattata għal deċiżjonijiet tali relatati minn sistema ta’ votazzjoni b’maġġoranza ta’ 
żewġ terzi.

Emenda 157
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Id-deċiżjonijiet tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandhom jiġu adottati 
abbażi ta’ maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-
membri preżenti, barra meta huwa 
stabbilit mod ieħor f’dan ir-Regolament 
jew fl-iststuti.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Tfittex li ssaħħaħ l-indipendenza ta’ l-Aġenzija.

Emenda 158
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-membri tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandhom ikunu 
indipendenti mill-gvernijiet nazzjonali u 
reġjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandha tkun indipendenti kemm jista’ jkun. Minħabba li l-membri tal-Bord ta’ 
Amministrazzjoni jinħatru mill-Kunsill, il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni 
rispettivament, huma jistgħu jirċievu struzzjonijiet mingħand dawn l-istituzzjonijiet, imma 
mhux mingħand xi Stat Membru partikulari.

Emenda 159
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Tfittex li ssaħħaħ l-indipendenza ta’ l-Aġenzija.

Emenda 160
Lena Ek

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Membru tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni ma jistax ikun membru 
tal-Bord tar-Regolaturi.

Or. en

Emenda 161
Lena Ek

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. Il-membri tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandhom jintrabtu li 
jaġixxu b’mod indipendenti fl-interess 
pubbliku. Għal dan il-għan, huma 
għandhom jagħmlu dikjarazzjoni dwar l-
obbligi tagħhom u dikjarazzjoni dwar l-
interessi tagħhom waqt li jindikaw jew in-
nuqqas ta’ kwalunkwe interess li jista’ 
jitqies bħala ta’ preġudizzju għall-
indipendenza tagħhom jew kwalunkwe 
interess dirett jew indirett li jista’ jitqies 
bħala ta’ preġudizzju għall-indipendenza 
tagħhom. Dawk id-dikjarazzjonijiet 
għandhom ikunu ppubblikati kull sena u 
bil-miktub.

Or. en
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Emenda 162
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10 imneħħi
Il-kompiti tal-Bord ta' l-Amministrazzjoni

1. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, wara li 
jkun ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi, 
għandu jaħtar id-Direttur skond l-
Artikolu 13(2). 
2. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jaħtar il-membri tal-Bord tar-Regolaturi 
skond l-Artikolu 11(1).
3. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jaħtar il-membri tal-Bord ta' l-Appell 
skond l-Artikolu 15(1).

4. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jadotta, qabel it-30 ta’ Settembru ta’ kull 
sena, u wara li jkun ikkonsulta mal-
Kummissjoni u kiseb l-approvazzjoni tal-
Bord tar-Regolaturi, bi qbil ma’ l-Artikolu 
12(3), il-programm ta’ ħidma ta’ l-
Aġenzija għas-sena ta’ wara, u għandu 
jgħaddih lill-Parlament Ewopew, lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni. Il-programm 
ta’ ħidma għandu jiġi adottat bla ħsara 
għall-proċedura baġitarja annwali.

5. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jeżerċita s-setgħat baġitarji tiegħu skond l-
Artikoli 18 sa 21.
6. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jiddeċiedi, wara li jkun kiseb il-qbil tal-
Kummissjoni, jekk għandux jaċċetta legati, 
donazzjonijiet jew għotjiet minn sorsi 
Komunitarji oħra.
7. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jeżerċita awtorità dixxiplinarja fuq id-
Direttur.

8. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jfassal, fejn meħtieġ, il-politika tal-
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persunal ta’ l-Aġenzija skond l-
Artikolu 25(2).

9. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jadotta d-dispożizzjonijiet speċjali 
meħtieġa dwar id-dritt ta’ aċċess għad-
dokumenti ta’ l-Aġenzija, skond l-
Artikolu 27.

10. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni għandu 
jadotta r-rapport annwali dwar l-attivitajiet 
ta’ l-Aġenzija, imsemmija fl-
Artikolu 14(8), u għandu jibagħtu l-aktar 
tard sal-15 ta’ Ġunju lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, 
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Qorti ta’ l-Awdituri. Dan 
ir-rapport għandu jkun fih sezzjoni 
indipendenti, approvata mill-Bord tar-
Regolaturi, dwar l-attivitajiet regolatorji ta’ 
l-Aġenzija matul is-sena kkonċernata.
11. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu.

Or. fr

Emenda 163
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, wara li 
jkun ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi, 
għandu jaħtar id-Direttur skond l-
Artikolu 13(2). 

imneħħi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew għandu jivvota dwar il-ħatra tad-Direttur. M’huwiex ir-rwol tal-Bord 
ta’ l-Ammininistrazzjoni li jaħtar id-Direttur.
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Emenda 164
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, wara li 
jkun ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi, 
għandu jaħtar id-Direttur skond l-
Artikolu 13(2).  

1. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, wara li 
jirċievi l-kunsens tal-Bord tar-Regolaturi, 
għandu jaħtar id-Direttur skond l-
Artikolu 13(2). 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba li d-Direttur jimmaniġġa l-Aġenzija u jadotta l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet tagħha, il-Bord tar-Regolaturi għandu jkollu rwol 
definit b’mod ċar fil-ħatra tad-Direttur. L-istess japplika għall-emenda għall-paragrafu 7. 
Din ukoll tfittex li ssaħħaħ l-indipendenza tal-Bord tar-Regolaturi.

Emenda 165
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, wara li 
jkun ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi, 
għandu jaħtar id-Direttur skond l-
Artikolu 13(2). 

1. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, wara li 
jirċievi l-kunsens tal-Bord tar-Regolaturi, 
għandu jaħtar id-Direttur skond l-
Artikolu 13(2). 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba li d-Direttur jimmaniġġa l-Aġenzija u jadotta l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet tagħha, il-Bord tar-Regolaturi għandu jkollu rwol 
definit b’mod ċar fil-ħatra tad-Direttur. L-istess japplika għall-emenda għall-paragrafu 7. 
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Din ukoll tfittex li ssaħħaħ l-indipendenza tal-Bord tar-Regolaturi.

Emenda 166
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, wara li 
jkun ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi, 
għandu jaħtar id-Direttur skond l-
Artikolu 13(2). 

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Issaħħaħ is-setgħat mogħtija lill-Bord tar-Regolaturi.

Emenda 167
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, wara li 
jkun ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi, 
għandu jaħtar id-Direttur skond l-
Artikolu 13(2). 

1. Il-Bord ta'‘l-Amministrazzjoni, bil-
kunsens tal-Bord tar-Regolaturi, għandu 
jaħtar id-Direttur skond l-Artikolu 13(2). 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkollu rwol formali definit b’mod ċar fil-ħatra tad-Direttur, 
minħabba li d-Direttur jimmaniġġa l-Aġenzija u jadotta l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet ta’ l-Aġenzija. 
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Emenda 168
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, wara li 
jkun ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi, 
għandu jaħtar id-Direttur skond l-
Artikolu 13(2). 

1. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, bil-
kunsens tal-Bord tar-Regolaturi, għandu 
jaħtar id-Direttur skond l-Artikolu 13(2). 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkollu rwol formali definit b’mod ċar fil-ħatra tad-Direttur, 
minħabba li d-Direttur jimmaniġġa l-Aġenzija u jadotta l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet ta’ l-Aġenzija. L-istess japplika għall-emenda 
introdotta fl-Artikolu 10 (7).

Emenda 169
Nikolaos Vakalis

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, wara li 
jkun ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi, 
għandu jaħtar id-Direttur skond l-
Artikolu 13(2). 

1. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, bil-
kunsens tal-Bord tar-Regolaturi, għandu 
jaħtar id-Direttur skond l-Artikolu 13(2). 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkollu rwol formali definit b’mod ċar fil-ħatra tad-Direttur, 
minħabba li d-Direttur jimmaniġġa l-Aġenzija u jadotta l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet ta’ l-Aġenzija.
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Emenda 170
Lena Ek

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, wara li 
jkun ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi, 
għandu jaħtar id-Direttur skond l-
Artikolu 13(2). 

1. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, wara li 
jkun ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi, u 
jikseb il-kunsens tiegħu skond l-Artikolu 
12(2), għandu jaħtar id-Direttur skond l-
Artikolu 13(2). 

Or. en

Emenda 171
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jaħtar il-membri tal-Bord tar-Regolaturi 
skond l-Artikolu 11(1).

imneħħi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kompożizzjoni tal-Bord tar-Regolaturi hija stabbilita b’mod ċar fl-Artikolu 11.1 (kif 
emendat miċ-CEER). Il-Bord tar-Regolaturi huwa kompost mill-kapijiet ta’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali stabbiliti skond id-Direttivi 2003/54 u 2003/55. Għaldaqstant m’hemmx 
raġuni biex ikun introdott proċess separat għall-ħatra tiegħu mill-Bord ta’ l-Amministrazzjoni 
minħabba li dan jikkomplika l-proċess.
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Emenda 172
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord ta l-Amministrazzjoni għandu 
jaħtar il-membri tal-Bord tar-Regolaturi 
skond l-Artikolu 11(1).

imneħħi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kompożizzjoni tal-Bord tar-Regolaturi hija stabbilita b’mod ċar fl-Artikolu 11.1 (kif 
emendat miċ-CEER). Il-Bord tar-Regolaturi huwa kompost mill-kapijiet ta’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali stabbiliti skond id-Direttivi 2003/54 u 2003/55. Għaldaqstant m’hemmx 
raġuni biex ikun introdott proċess separat għall-ħatra tiegħu mill-Bord Amministrattiv 
minħabba li dan jikkomplika l-proċess.

Emenda 173
Lena Ek

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jadotta, qabel it-30 ta’ Settembru ta’ kull 
sena, u wara li jkun ikkonsulta mal-
Kummissjoni u kiseb l-approvazzjoni tal-
Bord tar-Regolaturi, bi qbil ma’ l-Artikolu 
12(3), il-programm ta’ ħidma ta’ l-
Aġenzija għas-sena ta’ wara, u għandu 
jgħaddih lill-Parlament Ewopew, lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni. Il-programm 
ta’ ħidma għandu jiġi adottat bla ħsara 
għall-proċedura baġitarja annwali.

4. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jadotta, qabel it-30 ta’ Settembru ta’ kull 
sena, u wara li jkun ikkonsulta mal-
Kummissjoni u kiseb l-approvazzjoni tal-
Bord tar-Regolaturi, bi qbil ma’ l-Artikolu 
12(3), il-programm ta’ ħidma ta’ l-
Aġenzija għas-sena ta’ wara, u għandu 
jgħaddih lill-Parlament Ewopew, lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni. Il-programm 
ta’ ħidma għandu jiġi adottat bla ħsara 
għall-proċedura baġitarja annwali u għandu 
jkun ippubblikat.

Or. en
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Emenda 174
Lena Ek

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jiddeċiedi, wara li jkun kiseb il-qbil tal-
Kummissjoni, jekk għandux jaċċetta legati, 
donazzjonijiet jew għotjiet minn sorsi 
Komunitarji oħra.

6. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jiddeċiedi, wara li jkun kiseb il-qbil tal-
Kummissjoni, jekk għandux jaċċetta legati, 
donazzjonijiet jew għotjiet minn sorsi 
Komunitarji oħra jew kwalunkwe 
kontribuzzjoni volontarja mill-Istati 
Membri jew mill-awtoritajiet regolatorji 
tagħhom.

Or. en

Emenda 175
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jeżerċita awtorità dixxiplinarja fuq id-
Direttur.

7. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
f’konsultazzjoni mal-Bord tar-Regolaturi 
jeżerċita awtorità dixxiplinarja fuq id-
Direttur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkollu rwol konsultattiv definit b’mod ċar fl-eżerċizzju ta’ l-
awtorità dixxiplinarja fuq id-Direttur, minħabba li d-Direttur jimmaniġġa l-Aġenzija u 
jadotta l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet ta’ l-Aġenzija.
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Emenda 176
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jeżerċita awtorità dixxiplinarja fuq id-
Direttur.

7. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
f’konsultazzjoni mal-Bord tar-Regolaturi 
jeżerċita awtorità dixxiplinarja fuq id-
Direttur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkollu rwol konsultattivddefinit b’mod ċar fl-eżerċizzju ta’ l-
awtorità dixxiplinarja fuq id-Direttur, minħabba li d-Direttur jimmaniġġa l-Aġenzija u 
jadotta l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet ta’ l-Aġenzija.

Emenda 177
Nikolaos Vakalis

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jeżerċita awtorità dixxiplinarja fuq id-
Direttur.

7. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu, 
f’konsultazzjoni mal-Bord tar-Regolaturi, 
jeżerċita awtorità dixxiplinarja fuq id-
Direttur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkollu rwol konsultattiv definit b’mod ċar fl-eżerċizzju ta’ l-
awtorità dixxiplinarja fuq id-Direttur, minħabba li d-Direttur jimmaniġġa l-Aġenzija u 
jadotta l-opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet ta’ l-Aġenzija.
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Emenda 178
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jeżerċita awtorità dixxiplinarja fuq id-
Direttur.

7. Il-Bord ta'’l-Amministrazzjoni għandu, 
wara li jkun ikkonsulta l-Bord tar-
Regolaturi, jeżerċita awtorità dixxiplinarja 
fuq id-Direttur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba li d-Direttur jimmaniġġa l-Aġenzija u jadotta l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet tagħha, il-Bord tar-Regolaturi għandu jkollu rwol 
definit b’mod ċar fil-ħatra tad-Direttur. L-istess japplika għall-emenda għall-paragrafu 1.

Emenda 179
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jeżerċita awtorità dixxiplinarja fuq id-
Direttur.

7. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu, 
wara li jkun ikkonsulta mal-Bord tar-
Regolaturi,  jeżerċita awtorità dixxiplinarja 
fuq id-Direttur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba li d-Direttur jimmaniġġa l-Aġenzija u jadotta l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet tagħha, il-Bord tar-Regolaturi għandu jkollu rwol 
definit b’mod ċar fil-ħatra tad-Direttur. L-istess japplika għall-emenda għall-paragrafu 1.
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Emenda 180
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jadotta r-rapport annwali dwar l-attivitajiet 
ta’ l-Aġenzija, imsemmija fl-
Artikolu 14(8), u għandu jibagħtu l-aktar 
tard sal-15 ta’ Ġunju lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, 
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Qorti ta’ l-Awdituri. Dan 
ir-rapport għandu jkun fih sezzjoni 
indipendenti, approvata mill-Bord tar-
Regolaturi, dwar l-attivitajiet regolatorji ta’ 
l-Aġenzija matul is-sena kkonċernata.

10. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jadotta r-rapport annwali dwar l-attivitajiet 
ta’ l-Aġenzija, imsemmija fl-
Artikolu 14(8), u dwar l-iżviluppi fis-swieq 
tal-gass u l-elettriku, inklużi d-drittijiet 
tal-konsumatur, li fih għandu jidentifika 
l-ostakli li jkun għad baqa’ għat-tlestija 
tas-suq uniku għall-gass u l-elettriku. L-
Aġenzija għandha tibgħat ir-Rapport l-
aktar tard sal-15 ta’ Ġunju lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, 
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Qorti ta’ l-Awdituri. Dan 
ir-rapport għandu jkun fih sezzjoni 
indipendenti, approvata mill-Bord tar-
Regolaturi, dwar l-attivitajiet regolatorji ta’ 
l-Aġenzija matul is-sena kkonċernata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ għall-Aġenzija li tidentifika, barra r-responsabbiltajiet amministrattivi u 
regolatorji diretti tagħha, l-iżviluppi u l-ostakli ewlenin fis-swieq tal-gass u l-elettriku. L-
aspetti mil-lat tal-konsumatur għandhom ikunu riflessi kif jixraq f’dan ir-rapport.

Emenda 181
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jadotta r-rapport annwali dwar l-attivitajiet 
ta’ l-Aġenzija, imsemmija fl-
Artikolu 14(8), u għandu jibagħtu l-aktar 

10. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jadotta r-rapport annwali dwar l-attivitajiet 
ta’ l-Aġenzija, imsemmija fl-
Artikolu 14(8), u għandu jibagħtu l-aktar 
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tard sal-15 ta’ Ġunju lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, 
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u lill-Qorti ta’ l-Awdituri. Dan 
ir-rapport għandu jkun fih sezzjoni 
indipendenti, approvata mill-Bord tar-
Regolaturi, dwar l-attivitajiet regolatorji ta’
l-Aġenzija matul is-sena kkonċernata.

tard sal-15 ta’ Ġunju lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, 
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew, il-Kumitat tar-Reġjuni u lill-
Qorti ta’ l-Awdituri. Dan ir-rapport għandu 
jkun fih sezzjoni indipendenti, approvata 
mill-Bord tar-Regolaturi, dwar l-attivitajiet 
regolatorji ta’ l-Aġenzija matul is-sena 
kkonċernata.

Or. lt

Ġustifikazzjoni

Dan il-Kumitat, bħall-EESC, għandu setgħat konsultattivi, u għaldaqstant għandu d-dritt li 
jirċiecvi rapporti mingħand l-Aġenzija.
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