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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

Il-Kummissjoni ddikkjarat, fuq il-bażi tar-raġunijiet u l-kjarifiki għall-emendi leġiżlattivi 
proposti fil-qafas tal-pakkett għas-suq intern, li, minkejja l-progressi kontinwi, ir-Regolamenti 
leġiżlattivi attwali ma jidhirx li huma biżżejjed għas-suq intern ta' l-enerġija sabiex jiġi 
kkompletat is-suq intern.

Permezz tal-"Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 1775/2005 dwar il-kondizzjonijiet ta’ aċċess għan-netwerks tat-
trażmissjoni ta’ gass naturali" għandhom jiġu inklużi bħala għanijiet fil-qafas legali:

 id-definizzjoni tar-regoli ta’ nondiskriminazzjoni għall-kondizzjonijiet ta’ l-aċċess 
għall-faċilitajiet ta’ l-LNG u l-faċilitajiet ta’ ħażna, 

 il-promozzjoni ta’ l-iżvilupp ta’ suq transkonfinali għall-bejgħ bl-ingrossa li jiffunzjona 
tajjeb u b’mod trasparenti kif ukoll

 il-promozzjoni ta’ l-iżvilupp ta’ suq ta’ bejgħ bl-imnut li jiffunzjona tajjeb u b’mod 
trasparenti.

B’din l-opinjoni qiegħda tiġi appoġġjata l-ħtieġa urġenti għall-ikkompletar tas-suq intern mill-
iktar fis possibbli. Is-suq intern għandu rwol importanti għaliex ikompli jżid is-sigurtà tal-
provvista bi prezz li jista’ jinlaħaq. Madankollu, l-istrumenti u r-regolamenti li l-Kummissjoni 
tissuġġerixxi fil-proposta għal regolament, ma jistgħux jiġu approvati kompletament.

Qegħdin jitressqu kummenti ta’ kritika partikolament fir-rigward ta’ :

 l-evalwazzjonijiet ta’ l-impatt sottomessi,
 in-nuqqas, parzjalment, ta’ rispett għall-prinċipju tas-sussidjarjetà,
 it-tqassim m’hux konsistenti tal-kompetenzi ta’ l-istrutturi Ewropej kif ukoll 
 l-estensjoni tal-kompetenzi relatati mal-linji gwida tal-Kummissjoni u l-proċedura tal-

Komitoloġija.

Mingħajr ma wieħed isemmi l-emendi individwali, ta' min jgħid li l-mistoqsijiet bil-miftuħ 
partikolarment dwar il-kredibilità ta' l-Evalwazzjonijiet ta' l-Impatt - li ġew ifformulati b'mod 
partikolari mill-Kumitat għall-Industija, l-Iżvilupp u l-Enerġija, ma ngħatawx tweġiba 
sodisfaċenti. Huwa indispensabbli li jkun żgurat li l-proposti għal liġijiet fil-ġejjieni jkunu 
sodi biżżejjed biex jirreżistu l-evalwazzjonijiet u l-analiżi b’bixra kritika inkella l-
Evalwazzjoni ta’ l-Impatt u magħha l-proposta tal-Kummissjoni, ma jiġux rikonoxxuti.

Ġie nnutat nuqqas ta’ rispett għall-prinċipju tas-sussidjarjetà b’mod partikolari fir-rigward tar-
regolamenti proposti fil-qasam tas-suq tal-bejgħ bl-ingrossa. L-armonizzazzjoni proposta 
tintervieni b’mod estensiv f’oqsma legali li jaqgħu fil-kompetenza ta’ l-Istati Membri.
Minflok l-għan li tintlaħaq armonizzazzjoni fuq livell Ewropew, tajjeb li tintlaħaq it-talba 
għall-aċċess transkonfinali mtejjeb għas-suq Ewropew tal-bejgħ bl-ingrossa trasparenti, 
permezz ta’ regoli nazzjonali. Din l-opinjoni tintroduċi mill-ġdid l-obbligu leġiżlattiv, 
permezz ta' linji gwida f'diversi oqsma legali, li jinkuraġġixxi u jiggarantixxi l-aċċess 



PE400.563v01-00 4/11 PA\705318MT.doc

MT

transkonfinali għall-konsumaturi.

Punt ewlieni ieħor  ta’ din l-opinjoni huwa l-ħtieġa li r-regolamenti jiġu fformulati b’mod 
iktar trasparenti fir-rigward ta' spejjeż u li ssir ħidma ma’ l-istrutturi Ewropej ġodda sabiex id-
demarkazzjoni tal-kompetenzi u tal-problemi ssir b’mod iktar ċar. Għal dan l-iskop ġiet 
ifformulata emenda f’dan id-dokument sabiex il-finanzjament ma jsirx permezz ta’ żidiet 
inkontrollabbli fit-tariffi iżda direttament mill-baġit ta’ l-UE. Permezz tad-demarkazzjoni tal-
problemi, ir-responsabbiltajiet doppji ser jiġu ssotittwiti permezz ta' allokazzjonijiet ċari ta' 
kompetenzi għall-Kummissjoni, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, l-Aġenzija u n-netwerk 
attiv ta' l-operaturi tas-sistema tat-trażmissjoni. 

It-tielet punt ewlieni ta’ l-emendi kkompilati huwa l-formulazzjoni ta’ ostakli legali għall-
azzjonijiet tal-Kummissjoni. Il-proċedura preċedenti li twettqet fi ħdan il-qafas ta’ dan ir-
regolament – li l-linji gwida jistgħu jiġu adottati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill u 
dawn jistgħu jiġu emendati iktar tard skond proċedura fissa – m’għandhiex tiġi kkanċellata. 
Permezz ta’ l-emendi kkompilati qiegħed jiġi ggarantit li fil-qasam tal-kwistjonijiet tekniċi, 
inħolqu l-kondizzjonijiet meħtieġa għall-Kummissjoni. Madankollu, f’dawk il-partijiet tar-
regolament ta’ interess soċjo-politiku għoli, għandha tiġi applikata l-proċedura leġiżlattiva 
normali. Sabiex jiġi evitat kull ostaklu għall-konsultazzjoni leġiżlattiva li għaddejja bħalissa, 
qiegħda tingħata l-possibbiltà lill-Kummissjoni biex tressaq emendi jew digriet tal-linji gwida 
bħala emenda għar-regolament il-ġdid fi proċedura oħra.

L-opinjoni se turi wkoll approċċi oħra għall-iżvilupp iktar mgħaġġel tal-kapaċitajiet tan-
netwerk. Huwa essenzjali sabiex jiġu megħluba l-ostakli, li flimkien ma’ attività ta’ 
investiment imtejba għall-operatur tan-netwerk, jiġu identifikati  proċeduri ta’ l-approvazzjoni 
simplifikati u b'inqas spejjeż. Sabiex tinkiseb ħarsa ġenerali aħjar tad-dewmien fuq skala 
Ewropea tal-proċedura ta’ approvazzjoni kif ukoll ta’ l-ispejjeż relatati magħha, iżda wkoll 
sabiex jitneħħew regolamenti li jtellfu l-iżvilupp tan-netwerk transkonfinali, in-netwerk il-
ġdid ta’ l-operaturi tas-sistema tat-trażmissjoni ġie mogħti l-funzjoni ta’ monitoraġġ f’dan il-
qasam. Għandha ssir ħidma taħt forma ta’ l-aħjar prattika jew ta’ proċedura leġiżlattiva sabiex 
jiġu mtejba l-kondizzjonijiet ġenerali tal-proċeduri ta’ approvazzjoni.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jħeġġeġ lill-Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Suġġeriment tal-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
ARTIKOLU 1 NUMRU 3

Artikolu 2c Paragrafu 1 ittra c (Regolament (KE) Nru. 1775/2005)
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c) pjan ta' investiment fuq firxa ta’ 10 snin 
kull sentejn; 

c) pjan ta' investiment fuq firxa ta’ 10 snin 
kull tliet snin;

Ġustifikazzjoni

L-aġġornament mitlub tal-pjan ta’ investiment kull tliet snin, għandu jservi sabiex jipprovdi l-
informazzjoni meħtieġa mingħajr ma tinħoloq burokrazija bla bżonn.

Emenda 2
ARTIKOLU 1 NUMRU 3

Artikolu 2c Paragrafu 1 ittra f a (ġdida) (Regolament (KE) Nru. 1775/2005)

fa) matul l-ewwel sena u wara kull tliet 
snin, ħarsa ġenerali tad-dewmien fil-
proċedura ta' approvazzjoni fil-qasam tan-
netwerk, tar-regolamenti nazzjonali jew ta’ 
l-arranġamenti nazzjonali differenti ta’ 
regolamenti, li jdewmu, itellfu jew iżidu l-
ispejjeż għall-iżvilupp tan-netwerk 
transkonfinali.

Ġustifikazzjoni

Biż-żieda tal-punt f a, għandha titqies il-problema tat-tfixkil għall-iżvilupp tan-netwerk 
transkonfinali minħabba regolamenti nazzjonali differenti fil-qasam tal-proċedura ta’ l-
approvazzjoni. Sabiex jiġu żviluppati s-soluzzjonijiet meħtieġa jew biex jinkisbu permezz ta’ 
enfasi fuq it-titjib tal-prattika tajba, jeħtieġ monitoraġġ tas-sitwazzjoni attwali. 

Emenda 3
ARTIKOLU 1 NUMRU 3

Artikolu 2c Paragrafu 5 (Regolament (KE) Nru. 1775/2005)

(5) In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandhom jippubblikaw pjan ta' investiment 
fuq 10 snin għall-Ewropa kollha kull 
sentejn. Dan il-pjan ta' investiment għandu 
jinkludi t-tfassil tan-netwerk integrat, l-
iżvilupp tax-xenarju, rapport dwar is-
suffiċjenza ta' provvista u domanda u 
valutazzjoni tas-saħħa tas-sistema. Il-pjan ta' 
investiment għandu, b'mod partikolari, jibni 
fuq pjanijiet nazzjonali ta' investiment u fuq 
Linji Gwida għal netwerks ta' l-Enerġija 
Trans-Ewropej skond id-Deċiżjoni 

(5) In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandhom jippubblikaw pjan ta' investiment 
fuq 10 snin għall-Ewropa kollha kull tliet 
snin. Dan il-pjan ta' investiment għandu 
jinkludi t-tfassil tan-netwerk integrat, l-
iżvilupp tax-xenarju, rapport dwar is-
suffiċjenza ta' provvista u domanda u 
valutazzjoni tas-saħħa tas-sistema. Il-pjan ta' 
investiment għandu, b'mod partikolari, jibni 
fuq pjanijiet nazzjonali ta' investiment u fuq 
Linji Gwida għal netwerks ta' l-Enerġija 
Trans-Ewropej skond id-Deċiżjoni 
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Nru 1364/2006/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill. Il-pjan ta' investiment għandu 
jidentifika n-nuqqasijiet ta' investiment, 
notevolment fir-rigward ta' kapaċitajiet 
transkonfinali. 

Nru 1364/2006/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill. Il-pjan ta' investiment għandu 
jidentifika n-nuqqasijiet ta' investiment, 
notevolment fir-rigward ta' kapaċitajiet 
transkonfinali. Fil-pjan ta’ investiment 
għandu jiżdied anness li jagħti ħarsa 
ġenerali ta’ l-ostakli għall-iżvilupp tan-
netwerk transkonfinali minħabba proċeduri 
jew prattika differenti ta’ approvazzjoni. 

Ġustifikazzjoni

L-aġġornament mitlub tal-pjan ta’ investiment kull tliet snin, għandu jservi sabiex jipprovdi l-
informazzjoni meħtieġa mingħajr ma tinħoloq burokrazija bla bżonn.

Biż-żieda ta' l-Artikolu 2c Paragrafu 1 Punt f a għandha titqies il-problema tat-tfixkil għall-
iżvilupp tan-netwerk transkonfinali minħabba regolamenti nazzjonali differenti fil-qasam tal-
proċedura ta’ l-approvazzjoni. Sabiex jiġu żviluppati s-soluzzjonijiet meħtieġa jew biex 
jinkisbu permezz ta’ enfasi fuq it-titjib tal-prattika tajba, jeħtieġ monitoraġġ tas-sitwazzjoni 
attwali.

Emenda 4
ARTIKOLU 1 NUMRU 3

Artikolu 2c Paragrafu 6 (Regolament (KE) Nr. 1775/2005)

(6) Fuq talba tal-Kummissjoni in-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass għandu javża lill-
Kummissjoni dwar l-adozzjoni ta' Linji 
Gwida kif stabbilit fl-Artikolu 9.

(6) Fuq talba tal-Kummissjoni n-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass għandu javża lill-
Kummissjoni dwar l-emenda ta' Linji Gwida 
kif stabbilit fl-Artikolu 9.

Ġustifikazzjoni

Adattament tar-Regolament għall-emenda proposta għall-Artikolu 9.

Emenda 5
ARTIKOLU 1 NUMRU 3

Artikolu 2e Paragrafu 3 Introduzzjoni (Regolament (KE) Nru. 1775/2005)

Il-Kummissjoni tista', fuq l-inizjattiva 
tagħha stess jew fuq ir-rakkomandazzjoni ta' 
l-Aġenzija, tadotta linji gwida fl-oqsma 
elenkati fl-Artikolu 2c(3) fejn tqis li

Il-Kummissjoni tista' fuq ir-
rakkomandazzjoni ta' l-Aġenzija, tadotta 
linji gwida fl-oqsma elenkati fl-Artikolu 
2c(3) fejn tqis li
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha tiggarantixxi allokazzjoni tal-kompetenzi mingħajr ambigwità.

Emenda 6
ARTIKOLU 1 NUMRU 3

Artikolu 2e Paragrafu 4 (Regolament (KE) Nru. 1775/2005)

(4) Il-paragrafu 3 għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-Kummissjoni li 
tadotta u temenda linji gwida kif stipulat fl-
Artikolu 9.

(4) Il-paragrafu 3 għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-Kummissjoni li 
temenda linji gwida kif stipulat fl-
Artikolu 9.

Ġustifikazzjoni

Adattament tat-test tar-Regolament għall-emendi proposti għall-Artikolu 9.

Emenda 7
ARTIKOLU 1 NUMRU 3

Artikolu 2e Paragrafu 4 a (ġdid) (Regolament (KE) Nru. 1775/2005)

(4a)Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jekk tkun 
biħsiebha tadotta linji gwida skond l-
Artikolu 2e paragrafu 3.

Ġustifikazzjoni

Il-fatt li l-Kummissjoni tieħu azzjoni skond l-Artikolu 2e, paragrafu 3 tar-Regolament, 
jissuġġerixxi li n-netwerk ta' l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni, li huwa ffinanzjat 
permezz ta' fondi pubbliċi, ma ssodisfax ir-responsabbiltajiet tiegħu sal-livell mitlub. Il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jiġu infurmati dwar dan minnufih sabiex 
jintroduċu l-emendi li jkunu meħtieġa.

Emenda 8
ARTIKOLU 1 NUMRU 3

Artikolu 2g (Regolament (KE) Nru. 1775/2005)

L-ispejjeż relatati ma' l-attivitajiet tan-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass msemmi fl-
Artikoli 2a sa 2h jitħallsu mill-operaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni u għandhom 
jittieħdu f'kunsiderazzjoni fil-kalkolu tat-

L-ispejjeż relatati ma' l-attivitajiet tan-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass imsemmi
fl-Artikoli 2a sa 2h jitħallsu mill-Baġit ta’ l-
Unjoni Ewropea.
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tariffi.

Ġustifikazzjoni

Permezz ta’ l-introduzzjoni ta’ l-Artikolu 2 a sa h, għandha tinħoloq struttura ġdida li ser 
ikollha x’taqsam ma’ l-aspett finanzjarju. Peress li l-aċċessibilità tan-netwerk il-ġdid isseħħ 
fuq livell ta' l-UE, għaldaqstant in-netwerk għandu jkun iffinanzjat mill-baġit ta’ l-UE. 
Finanzjament permezz ta’ tariffi hija sistema mingħajr kontroll fuq l-ispejjeż u li fl-aħħar 
minn l-aħħar ma tippermettix li ssir evalwazzjoni ta' l-istruttura l-ġdida.

Emenda 9
ARTIKOLU 1 NUMRU 3

Artikolu 2h Paragrafu 3 (Regolament (KE) Nru. 1775/2005)

(3) Iż-żona ġeografika li tkun koperta 
b'kull struttura ta' kooperazzjoni reġjonali 
tista' tiġi definita mill-Kummissjoni. Din il-
miżura, imfassla biex temenda l-elementi 
mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi 
tissupplimentah għandha tiġi adottata 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 14(2). 

jitħassar

Għal finijiet ta' dan, il-Kummissjoni tista' 
tikkonsulta man-Netwerk Ewropew għall-
Operaturi tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-
Gass u ma' l-Aġenzija."

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjoni tal-koperazzjoni reġjunali ssir fi ħdan in-netwerk. Il-mod ta’ kif  issir din il-
koperazzjoni u fuq liema livell għandha tiġi ggarantita, għandhom jitniżżlu fl-istatut tan-
netwerk. Digriet speċifiku min-naħa tal-Kummissjoni la huwa meħtieġ u lanqas huwa adattat.

Emenda10
ARTIKOLU 1 NUMRU 10

Artikolu 6 c (ġdid) (Regolament (KE) Nru. 1775/2005)

Artikolu 6c
Restrizzjonijiet fuq il-pubblikazzjoni ta’ l-

informazzjoni
Jekk operatur tan-netwerk tas-sistema tat-
trażmissjoni, tal-faċilitajiet ta’ ħażna jew 
tal-faċilitajiet ta’ l-LNG minħabba 
raġunijiet ta’ privatezza, ma jistax 



PA\705318MT.doc 9/11 PE400.563v01-00

MT

jippubblika kull dejta rikjesta, huwa jista’ 
jitlob lill-awtoritajiet responsabbli sabiex 
japprovaw restrizzjoni fuq il-pubblikazzjoni 
tal-punt jew tal-punti kkonċernati.
L-awtoritajiet responsabbli jagħtu jew 
jirrifjutaw l-approvazzjoni fuq bażi ta' każ 
b'każ, u jqisu partikolarment il-ħtieġa tal-
protezzjoni leġittima tas-sigrieti 
professjonali u l-għan tal-ħolqien ta’ suq 
tal-gass naturali miftuħ għall-
kompetizzjoni.
Approvazzjoni għall-iskopijiet ta’ dan l-
Artikolu ma tingħatax f’każ li tliet 
utilizzaturi jew iktar ikollhom awtorità fuq 
l-istess punt.

Ġustifikazzjoni

F’każijiet iżolati, il-pubblikazzjoni tista' tmur kontra r-regolamenti nazzjonali fil-qasam tal-
protezzjoni tad-dejta jew tista’ twassal biex tikkontradixxi l-għanijiet ta’ suq tal-gass narutali 
miftuħ għall-kompetizzjoni. Għalhekk jidher li huwa raġonevoli li jsiru evalwazzjonijiet ta’ 
każijiet individwali eċċezzjonalment. 

Emenda 11
ARTIKOLU 1 NUMRU 13

Artikolu 8a Paragrafu 2 (Regolament (KE) Nru. 1775/2005)

Dawn ir-regoli għandhom isiru pubbliċi, 
għandhom jiġu mfassla bil-għan li jiġi 
armonizzat l-aċċess għal klijenti bejn il-
fruntieri u għandhom jiġu soġġetti għal 
reviżjoni mill-awtoritajiet regolatorji.

Dawn ir-regoli għandhom għandhom jiġu 
mfassla bil-għan li jiġi appoġġjat u żgurat l-
aċċess għal klijenti bejn il-fruntieri. Ir-regoli 
għandhom jiġu ppubblikati wara li l-
awtoritajiet regolatorji jkunu evalwawhom. 

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jibqgħu responsabbli għas-suq tal-bejgħ bl-ingrossa kif ukoll għall-
kondizzjonijiet ġenerali, fost affarijiet oħrajn, tan-netwerk ta' l-operaturi tas-sistema tat-
trażmissjoni. L-istess bħal fil-każ tas-suq tas-servizzi, l-aċċess transkonfinali għall-
konsumaturi jista’ jkun iggarantit mingħajr armonizzazzjoni Ewropea.

Emenda 12
ARTIKOLU 1 NUMRU 14

Artikolu 9 Paragrafu 1 Ittra g (Regolament (KE) Nru. 1775/2005)
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g) dettalji dwar il-kwistjonijiet fis-suq ta' 
bejgħ bl-imnut koperti bl-Artikolu 8a; 

jitħassar

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jibqgħu l-uniċi responsabbli għar-regolamenti meħtieġa fir-
rigward tas-suq tal-bejgħ bl-ingrossa. 

Emenda 13
ARTIKOLU 1 NUMRU 14

Artikolu 9 Paragrafu 1 Ittra h (Regolament (EG) Nru. 1775/2005)

h) dettalji dwar is-suġġetti elenkati fl-
Artikolu 2c(3).

jitħassar

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni għall-adozzjoni tal-linja gwida għall-Artikolu 2c, paragrafu 3, tinsab fl-
Artikolu 2e, paragrafu 3. Peress li l-linji gwida msemmija fl-Artikolu 9 paragrafu 1, jistgħu 
jiġu emendati mill-Kummissjoni biss, iżda din ta’ l-aħħar ma tistax tiddigrieta dawn l-linji 
gwida, jeħtieġ li tiħassar r-referenza għal raġunijiet sistematiċi fl-Artikolu 9.

Emenda 14
ARTIKOLU 1 NUMRU 14

Artikolu 9 Paragrafu 2 Subparagrafu 1 (Regolament (KE) Nru. 1775/2005)

(2) Linji gwida dwar il-kwistjonijiet elenkati 
fil-paragrafi 1(a), (b) u (c) fir-rigward ta' l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni huma 
stipulati fl-Anness. 

(2) Linji gwida dwar il-kwistjonijiet elenkati 
fil-paragrafi 1(a), (b) u (c) fir-rigward ta' l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni huma 
stipulati fl-Anness. Il-linji gwida meħtieġa 
speċifikati fil-paragrafu 1 minn a sa c 
rigward l-operaturi tal-faċilitajiet tal-ħażna u 
tal-faċilitajiet ta' l-LNG kif ukoll il-linji 
gwida speċifikati fil-paragrafu 1 minn d sa f 
rigward punti speċifiċi, għandhom jiġu 
adottati permezz ta' proċedura adegwata
f’anness għal dan ir-regolament iktar 'il 
quddiem.

Ġustifikazzjoni

B’din il-proposta għandu jiġi żgurat li l-linji gwida jiġu adottati permezz ta’ proċedura 
adegwata mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill. Il-kompetenza tal-Kummissjoni għandha 
tkun limitata għall-adattamenti li jistgħu jkunu meħtieġa. Il-Kummissjoni tqis li l-linji gwida 
huma meħtieġa sabiex jinkisbu l-għanijiet tar-regolament, għalhekk dawn għandhom jiġu 
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stipulati wkoll fi ħdan il-qafas tar-regolament. Hija deċiżjoni tal-Kummissjoni jekk għandhiex 
tressaq emendi meħtieġa matul il-proċedura regolari.

Emenda 15
ARTIKOLU 1 NUMRU 13

Artikolu 9 Paragrafu 2 Subparagrafu 2 (Regolament Nru. 2005/1775/KE)

Il-Kummissjoni tista' temenda l-linji gwida 
msemmija fl-ewwel subparagrafu u tadotta 
linji gwida dwar il-kwistjonijiet elenkati fil-
paragrafu 1. Dawk il-miżuri mfassla biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan 
ir-Regolament inter alia billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati bi 
qbil mal-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmi fl-Artikolu 14(2).

Il-Kummissjoni tista' temenda l-linji gwida 
msemmija fl-ewwel subparagrafu. Dawk il-
miżuri mfassla biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament inter 
alia billi jissupplimentawh, għandhom jiġu 
adottati bi qbil mal-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmi fl-Artikolu 14(2).

Ġustifikazzjoni

B’din il-proposta għandu jiġi żgurat li l-linji gwida jiġu adottati permezz ta’ proċedura 
adegwata mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill. Il-kompetenza tal-Kummissjoni għandha 
tkun limitata għall-adattamenti li jistgħu jkunu meħtieġa. Il-Kummissjoni tqis li l-linji gwida 
huma meħtieġa sabiex jinkisbu l-għanijiet tar-regolament, għalhekk dawn għandhom jiġu 
stipulati wkoll fi ħdan il-qafas tar-regolament. Hija deċiżjoni tal-Kummissjoni jekk għandhiex 
tressaq emendi meħtieġa matul il-proċedura regolari. 
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