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INTRODUZZJONI

Is-swieq tal-gass u ta’ l-elettriku huma ta’ importanza kruċjali għall-Unjoni Ewropea, li 
esprimiet diversi drabi r-rieda tagħha li titkellem b’‘vuċi waħda’ fir-rigward ta’ l-enerġija.

Jekk l-Unjoni Ewropea trid tkun f’qagħda li tikkonkretizza l-għan li jitwaqqaf suq intern ta’ l-
enerġija, id-definizzjoni tal-kundizzjonijiet li jirregolaw kompetizzjoni uniformi għall-
kumpaniji kollha li joperaw fis-settur tal-gass, hija rekwiżit biex ikun possibbli li l-kumpaniji
msemmija jkollhom moviment ħieles fis-suq u sabiex il-konsumatur ikun jista’ jieħu vantaġġ 
mil-lat finanzjarju billi jibbenefika minn tariffi iktar vantaġġjużi.

F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat it-tielet pakkett dwar l-enerġija li 
għandu l-għan li jimplimenta b’mod konkret, din il-liberalizzazzjoni tas-swieq li l-pakketti 
ta’qabel baqgħu ma għamlux sal-lum1.

SPEĊIFIĊITÀ TAS-SETTUR TAL-GASS

Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea pprevediet l-adozzjoni ta’ approċċ identiku għas-setturi 
tal-gass u ta’ l-elettriku.

Bla dubju, din il-proposta hija interessanti mil-lat li hija maħsuba biex toħloq suq ta’ l-
enerġija simetriku u armonizzat li se jippermetti li jintlaħaq livell għoli ta’ konċentrazzjoni li 
llum tikkaratterizza s-sitwazzjoni f’ċerti Stati, filwaqt illi tipprevedi li tiffavorixxi l-aċċess 
għas-suq minn intrapriżi ġodda u b’hekk toħloq qafas kompetittiv li fuq perjodu ta’ żmien 
twil, se jwassal għal tnaqqis fil-prezzijiet għall-benefiċċju tal-konsumatur finali.

Madankollu, ir-rapporteur iqis li jeħtieġ issir distinzjoni bejn is-suq tal-gass u dak ta’ l-
elettriku. Fid-dawl tad-differenzi li jeżistu bejn iż-żewġ swieq fuq il-bażi strutturali u d-
dipendenza, li hija pjuttost sinifikanti, fuq il-pajjiżi terzi li m’humiex membri ta’ l-Unjoni 
Ewropea fis-settur tal-gass, huwa importanti li jitqiesu d-diversi speċifiċitajiet li 
jikkaratterizzaw is-setturi u li tiġi kkunsidrata l-eventwalità li s-suq tal-gass jinfetaħ iktar bil-
mod minn dak ta' l-elettriku.

Għalhekk, il-pakketti ta’ miżuri li l-Kummissjoni Ewropea ħejjiet qabel, wasslu għal riżultati 
diverġenti fil-fażi ta’ traspożizzjoni, u b'hekk il-pajjiżi ta' l-Unjoni li ppreċedew is-
separazzjoni tas-sjieda fil-qasam ta' l-enerġija elettrika, avvanzaw b'mod konsiderevoli meta 
mqabbla ma' dawk li ħadu l-istess miżuri fis-settur tal-gass.

SEPARAZZJONI (UNBUNDLING)

Bla dubju, il-punt kruċjali tal-pakkett jinsab fis-separazzjoni tas-sjieda li, minħabba d-
definizzjoni mill-ġdid ta' l-Artikolu 2 tad-Direttiva Nru 2003/55, ma jippermettix 
speċifikatament li l-kumpaniji integrati vertikalment ikomplu jipparteċipaw fl-istess ħin fl-
attività tal-forniment u fl-attività tat-trasport. 

Fil-fatt, il-leġiżlazzjoni fis-seħħ li tipprevedi l-firda funzjonali u legali ta' l-operatur skond 

                                               
1 Il-proċess ta’ liberalizzazzjoni tas-suq tal-gass beda fl-1999 għalkemm ittieħed pass importanti fil-ħolqien tas-suq
Ewropew ta’ l-Enerġija bl-introduzzjoni tad-Direttiva ta’ Ġunju 2003.
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jekk l-attività tiegħu tkunx fil-qasam tat-trasport jew f'dak tal-provvista, ma ppermettietx li 
tinsab soluzzjoni għall-kunflitt ta’ interessi fi ħdan l-intrapriżi integrati vertikalment li baqgħu 
jużaw in-netwerk tagħhom li ppermettielhom iżommu pożizzjoni dominanti fis-suq, minħabba 
li xejn ma kien jinkoraġġixxi lil dawn il-kumpaniji biex jinvestu f’netwerks ġodda u 
jippermettu li operaturi ġodda jkollhom aċċess għas-suq.

Dwar dan, ir-rapporteur huwa ta’ l-opinjoni li s-separazzjoni tas-sjieda tirrappreżenta 
definittivament, l-aħjar mezz li jiggarantixxi indipendenza sħiħa bejn il-kumpaniji li joperaw 
fil-qasam tat-trasport u dawk li huma attivi fil-qasam tal-provvista, minbarra l-fatt li hija 
wkoll is-soluzzjoni l-iktar vijabbli u effettiva meta mqabbla ma' l-għażla ta' l-operatur tan-
netwerk indipendenti (ISO), li timplika l-implimentazzjoni ta’ strutturi ta’ regolamentazzjoni 
tqal u kumplessi kif ukoll kontroll li jitlob ħafna attenzjoni mil-lat regolatorju, mingħajr ma 
jintesa l-fatt li f’diversi Stati Membri, l-esperjenza ta’ l-ISO ma wasslet għall-ebda suċċess li 
mmanifesta ruħu b’mod ċar.

Iżda daqstant urġenti hija wkoll il-ħtieġa li tkun iggarantita min-naħa l-waħda, separazzjoni 
effettiva bejn l-operaturi ta’ l-istrutturi tal-ħżin u tat-trasport, u min-naħa l-oħra l-attivitajiet 
ta’ provvista relatati mal-kumpanija integrata vertikalment (minbarra dawk l-infrastrutturi 
previsti mid-deċiżjonijiet ta’ eżenzjoni mqanqlin minn raġunament li jiffavorixxi l-
kompetizzjoni kif hemm imsemmi fl-Artikolu 22 tad-Direttiva), sabiex tkun iggarantitia 
amministrazzjoni trasparenti tal-kapaċitajiet fir-rigward tal-gass kif ukoll sigurtà ogħla mil-lat 
ta' provvista.

Bl-istess mod huwa importanti wkoll li, f’konformità ma’ l-ispeċifiċità tas-settur tal-gass, 
ikun hemm simetrija u reċiproċità perfetti fl-implimentazzjoni ta’ l-istrateġija tas-separazzjoni 
tas-sjieda fl-Istati Membri kollha, għax inkella jkun inutli li jitkompla l-proċess għall-ħolqien 
ta' suq intern ta' l-enerġija b'27 leġiżlazzjoni differenti.

Ir-reċiproċità msemmija hawnfuq għandha wkoll tiġi implimentata fir-rigward tal-pajjiżi terzi. 
Dwar dan ir-rapporteur, minkejja li huwa jiddikjara li huwa favur il-klawżola ta’ salvagwardja 
imposta mill-Unjoni Ewropea, iqis li huwa importanti li l-ftehimiet bejn l-UE u l-pajjiżi mhux 
membri ta’ l-Unjoni u l-investituri potenzjali fis-setturi imsemmijin, ikunu mfassla b’mod 
iktar strett fir-rigward tal-forma u l-kontenut.

INDIPENDENZA TAR-REGOLATURI NAZZJONALI

Bit-tielet pakkett, il-Kummissjoni tixtieq tagħti rwol ewlieni lill-awtoritajiet ta’ 
regolamentazzjoni nazzjonali, li għandu jkollhom karattru legali, awtonomija fil-qasam tal-
kontabilità u jagħtu prova ta’ l-indipendenza sħiħa tagħhom mil-lat ta’ amministazzjoni.

Ir-rapporteur jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu rigward il-proposti li għamlet il-Kummissjoni li 
jikkonċernaw il-punti fejn il-funzjonijiet mogħtija lir-regolaturi nazzjonali se jiġu msaħħa u 
armonizzati, u ma’ tali funzjonijiet se jkun hemm ukoll is-setgħat ta’ dissważjoni u ta’ għoti 
ta’ sanzjonijiet adattati.

Ir-rapporteur jesprimi l-ħsieb tiegħu dwar il-ħtieġa li jsiru uffiċjali l-obbligi ta' koperazzjoni 
bejn ir-regolaturi billi wieħed imur lilhinn mill-kunċett ta’ l-intenzjonalità  u billi l-
Kummissjoni tingħata r-responsabbiltà li tissorvelja l-effettività tal-koperazzjoni ta' 
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bejniethom, permezz ta’ l-Aġenzija.

Barra minn hekk, jidher li jeħtieġ issir distinzjoni ċara bejn is-setgħat tar-regolaturi nazzjonali 
u bejn il-kompetenzi ta’ l-Antitrust.

INFRASTRUTTURI

Mingħajr dubju ta' xejn, l-infrastruturi għandhom rwol ewlieni fl-implimentazzjoni ta' suq 
Ewropew ta' l-enerġija integrat.

Fil-fatt ta’ min ifakkar li huma l-Istati Membri ġodda li l-iktar li għandhom nuqqasijiet fl-
infrastrutturi (jekk huwiex ukoll il-każ li m'għandhom l-ebda infrastruttura) u li, 
konsegwentement, jiddependu kompletament mill-operaturi barra mill-UE għall-provvisti tal-
gass.

Ir-regolamentazzjoni fiha serje ta’ suġġerimenti li għandhom l-għan li jiffavorixxu l-
investimenti ta' operaturi ġodda fl-infrastruturi permezz ta' l-eżenzjoni ta' l-aċċess regolat 
(ATR), li, fil-proposti tal-Kummissjoni, jasal biex ikun rilevanti għall-previżjonijiet ġodda fil-
qasam tas-separazzjoni tas-sjieda. F’dan ir-rigward, huwa essenzjali li tingħata, b’tali mod, 
eżenzjoni fil-kuntest tad-dewmien ovvju u li jiġi evitat li jerġgħu jinħolqu ambigwitajiet 
rigward l-interpretazzjoni permezz ta' regolamentazzjoni ċara u stabbilita minn qabel, filwaqt 
li jeħtieġ assolutament li jinżammu u jkunu ggarantiti l-investimenti (u l-eżenzjonijiet ATR) 
ta' qabel u fl-istess ħin l-eżenzjoni ssir applikabbli għall-previżjonijiet addizjonali li jinkludu 
l-proposti tal-Kummissjoni.

Ir-rapporteur huwa ta’ l-opinjoni li kull emenda fl-Artikolu 22 tad-Direttiva dwar il-gass 
għandu jkollha l-għan finali li tħeġġeġ l-investimenti u jqis li l-pjan ta’ investimenti fl-
infrastrutturi m’għandux ikun limitat biss għall-infrastrutturi transkonfinali iżda għandu wkoll 
jinkludi l-infrastrutturi l-oħra li wkoll huma ta' importanza, bħall-gassifikaturi u s-siti ta’ ħżin 
tal-gass, bl-applikazzjoni mingħajr restrizzjoni tal-loġika tas-suq u l-promozzjoni 
f’perspettiva favur il-kompetizzjoni ta’ l-istrument li jirrappreżenta l-eżenzjoni prevista fl-
Artikolu 22 tad-Direttiva.

Ir-rapporteur iqis il-proposta tal-Kummissjoni bħala waħda pożittiva li tipprevedi l-
koperazzjoni sistematika tas-sistemi ta’ trasport nazzjonali talanqas fuq bażi reġjonali.

SETGĦAT TAL-KUMMISSJONI

Id-Direttiva dwar ir-regoli komuni għas-suq tal-gass tipprevedi żieda fis-setgħat tal-
Kummissjoni fir-rigward ta’ l-adozzjoni ta’ linji gwida li jingħataw karattru vinkolanti 
permezz tal-proċedura tal-‘komitoloġija’ f’għadd ta’ każijiet, mill-għażla u ċ-ċertifikazzjoni 
ta’ l-operaturi tat-trasport sal-kontroll tal-konformità ma’ l-obbligi, minbarra l-fatt li jiġu 
kkonkretizzati s-setgħat ta’ regolamentazzjoni u l-għoti ta’ l-eżenzjonijiet għall-infrastrutturi 
ġodda, eċċ.

Minkejja li jiddikjara li huwa favur li għandha tkun il-Kummissjoni li, f’każ ta’ dubju serju 
min-naħa tagħha, ikollha l-kompetenza biex, fl-aħħar minn l-aħħar, tieħu deċiżjoni dwar il-
kunflitti ta' kompetenza u l-litiġji kif ukoll biex timponi miżuri vinkolanti mil-lat tekniku, ir-
rapporteur iqis li hu meħtieġ li qabel issir evalwazzjoni każ b’każ rigward il-kompetenzi 
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ġodda eventwali previsti bl-adozzjoni tal-linji gwida vinkolanti (skond il-proċedura ta’ 
‘komitoloġija’) għall-kwistjonijiet relatati ma' l-aspetti essenzjali u mhux proċedurali.

Barra minn hekk, huwa fundamentali li jingħad b’mod ċar jekk il-konsumatur hux se jkun
jista’ jressaq rikors u kif, kontra d-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni u liema se jkunu l-korpi tal-
Kummissjoni li se jkunu responsabbli li jieħdu d-deċiżjonijiet previsti iktar ‘il fuq.

Huwa preċiżament fuq dawn il-punti li aħna nqisu li d-Direttiva baqgħet vaga, ma 
tippermettix li l-konsumatur ikun protett b’mod adattat u ma toħloqx qafas legali ta’ min 
jorbot fuqu.

TRANSPARENZA

Rigward it-trasparenza, ir-rapporteur jaqbel ma’ l-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni li 
jikkonfermaw li s-suq intern ta’ l-enerġija elettrika kif ukoll dak tal-gass ibagħtu min-nuqqas 
ta' trasparenza li jfixkel l-allokazzjoni effiċjenti tar-riżorsi u ma jħallix li l-operaturi ġodda 
jkollhom aċċess għas-suq. 

Madankollu, ir-rapporteur jixtieq jissottolinea li jeħtieġ ikun hemm iktar kunfidenza fis-suq 
billi jiżdied l-ammont ta’ tagħrif disponibbli rigward il-kuntratti ta’ provvista jew il-kuntratti 
relatati permezz ta’ siti ta’ l-Internet.

PROTEZZJONI TAL-KONSUMATURI

Fl-aħħar nett, la qiegħda tissemma t-trasparenza, wieħed ma jistax ma jsemmix il-kwistjoni 
tal-protezzjoni tal-konsumatur, li attwalment m’huwiex qiegħed jibbenifika minn 
informazzjoni eżawrjenti rigward l-oġġetti li jikkonsma (ħafna drabi l-irċevuti ma jkunux 
jistgħu jinqraw).

Barra minn hekk, f’ċerti Stati Membri, il-konsumaturi m’għandhomx l-opportunità li jagħżlu 
b’mod ħieles il-fornitur tal-gass tagħhom.

Huwa għalhekk li r-rapporteur jixtieq li l-protezzjoni tal-konsumatur issir element ewlieni 
tad-Direttiva flimkien ma’ proposti oħra li qegħdin jiġu abbozzati u żviluppati bħalma hi l-
Karta Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Konsumaturi ta' l-Enerġija. 

Eventwalment, il-konsumatur għandu jkollu l-opportunità li jagħżel fi ħdan suq trasparenti u 
kompetittiv, b’mod ħieles, f’waqtu u infurmat u mingħajr mekkaniżmi ta’ regolamentazzjoni 
tariffarja espliċiti jew impliċiti li jaħarbu mill-qafas ta’ protezzjoni u li fil-fatt ifixklu l-
andament tal-mekkaniżmu li jħejji l-prezzijiet u għalhekk ta' l-eżerċizzju komplut tal-
kompetizzjoni.
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