
PA\705322MT.doc PE400.565v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

2007/0197(COD)

4.2.2008

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi ta' l-Enerġija
(COM(2007)0530 –  – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Alain Lipietz



PE400.565v01-00 2/13 PA\705322MT.doc

MT

PA_Legam



PA\705322MT.doc 3/13 PE400.565v01-00

MT

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta tal-Kummissjoni biex tinħoloq Aġenzija għall-Koperazzjoni Ewropea tar-
Regolaturi Nazzjonali ta' l-Enerġija hija f'waqtha. Hija r-riżultat loġiku ta' l-iżvilupp, wara 
numru ta' snin tal-Programm Ewropew għall-Enerġija.

Oriġinarjament, is-servizzi pubbliċi ta' l-enerġija u tal-gass, fis-27 Stat Membru ta' Unjoni 
Ewropea, kienu ħafna drabi assigurati mill-intrapriżi, ġeneralment pubbliċi, li kważi kellhom 
monopolju nazzjonali jew reġjonali. Madanakollu, għal ħafna snin, dawn l-entitajiet kienu 
bdew ibigħu l-enerġija lill-xulxin. Għalhekk kien hemm bżonn li jiġu stabbiliti regoli biex 
ikun hemm kompetizzjoni b'saħħitha bejn dawn l-entitajiet u l-entitajiet il-ġodda li jistgħu 
jidhru fis-suq. Il-prinċipju li ftit ftit kien impost jikkonsisti fis-separazzjoni ta' min-naħa l-
waħda ż-żewġ netwerks tat-trasport ta' l-enerġija (elettriku u gass) u min-naħa l-oħra, in-
numru kbir ta' intrapriżi tal-produzzjoni u tad-distribuzzjoni ta' l-enerġija. Din is-separazzjoni 
għandha tiżgura n-newtralità tas-sistema tat-trasport vis-à-vis il-produtturi ta' l-enerġija. Il-
mod kif issir din is-separazzjoni (b'separazzjoni tal-proprjetà jew mingħajrha) ma 
tikkonċernax lil dan ir-regolament. Bl-istess mod, il-Kummissjoni tippreċiża li din is-
separazzjoni għandha tkun imwettqa irrispettivament mill-iskema ta' proprjetà pubblika jew 
privata, kemm tat-trasportatur u kemm tal-produtturi-distributuri.

Ir-riżultat ta' dan l-iżvilupp huwa t-trasformazzjoni tas-sistema tan-netwerks tat-trasport 
nazzjonali f'monopolji naturali, eżattament kif ġara bis-sistema tat-toroq, tal-portijiet u ta' l-
ajruporti fejn hemm kompetizzjoni bejn trakkijiet, vapuri u ajruplani li jappartjenu lill-eluf ta' 
intrapriżi. Il-Kummissjoni waslet ukoll biex tippreċiża li parti mill-kapaċità tal-ħażna tal-gass 
għandha tkun integrata fis-sistema tat-trasport li hija attiv (asset) pubbliku Ewropew.

B'riżultat ta' dan jinħolqu tliet problemi kif ġej :

- Il-garanzija ta' l-aċċess ħieles għall-produtturi kollha kbar u żgħar (minn dak li għandu 
turbina tar-riħ sa dak li għandu impjant ta' l-enerġija nukleari), għas-sistema tat-trasport 
kompletament trasparenti u mingħajr l-ebda diskriminazzjoni la tad-daqs u lanqas tan-
nazzjonalità.

-Ir-regolarizzazzjoni tas-suq ta' l-enerġija fuq il-bażi tal-politika dwar l-enerġija ta' l-Unjoni 
Ewropea (li tinkorpora fiha politika ta' l-integrazzjoni soċjali u reġjonali u tal-ħarsien ta' l-
ambjent, b'mod partikolari tal-klima).

-Il-kisba ta' l-interkonnessjoni fiżika u l-armonizzazzjoni ta' l-istandards tekniki bejn in-
netwerks fuq livell Ewropew, kif ukoll il-ftuħ tagħhom għal pajjiżi terzi, speċjalment fornituri  
tal-gass (ir-Russja) jew pajjiżi li jitrażmettu l-elettriku (l-Iżvizzera).

L-interkonnessjoni u l-armonizzazzjoni neċessarji huma ġustifikati permezz tal-ħolqien ta' 
entità ta' koordinazzjoni ta' regolaturi nazzjonali (l-Aġenzija).

Is-sistema ta' netwerks tat-trasport nazzjonali interkonnessi u r-regolaturi koordinati tagħhom 
permezz ta' l-Aġenzija, se jikkostitwixxu servizz pubbliku ta' l-enerġija reali, imsejjes fuq il-
koperazzjoni fuq livell Ewropew.
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Ir-rapporteur tagħkom iqis li l-proposti tal-Kummissjoni huma favorevoli. Madanakollu qed 
jitlob li jiġu ċċarati żewġ punti.

L-ewwelnett, is-setgħat ta' l-Aġenzija.

Bir-raġun, il-Kummissjoni rrifjutat is-suġġeriment tal-modifika tat-trattati bl-għan waħdieni 
jkun li tagħti lil din l-Aġenzija setgħat li jorbtu. Barra minn hekk, hija tirrikonoxxi li hija la 
għandha l-mezzi tekniki u lanqas l-istaff biex tagħmel dan ix-xogħol. Għalhekk, qed 
tipproponi aġenżija prinċiparjament konsultattiva u li se tirreferi kwistjonijiet lill-
Kummissjoni għal deċiżjonijiet u jekk ikun meħtieġ, għal sanzjonijiet.

Ir-rapporteur tagħkom jikkunsidra li jeżiżtu biżżejjed bażijiet legali sabiex jiżdiedu s-setgħat 
ta' din l-aġenzija fil-qasam tas-suq intern u fil-ġlieda kontra l-abbuż minn pożizzjoni 
dominanti, filwaqt li l-Kummissjoni titħallielha s-setgħa li timponi penali. Min-naħa l-oħra, 
is-sorveljanza tal-konformità tal-politika tar-regolaturi nazzjonali mal-politika dwar l-enerġija 
ta' l-Unjoni Ewropea, ma tistax, kif inhuma bħalissa l-affarijiet, ħlief tkun suġġetta għal 
opinjonijiet li ma jorbtux.

It-tieninett, ir-responsabilità ta' l-Aġenzija.

Il-kredibilità ta' l-Aġenzija meta mqabbla mas-suq tesiġi minnha indipendenza totali mill-
aġenti u għalhekk hi għandha tikkontrolla l-imġiba tagħhom, sew jekk huma jmexxu t-trasport 
ta' l-enerġija u sew jekk huma produtturi-distributuri ta' l-enerġija. Aġenzija mogħtija setgħa 
ta' teħid ta' deċiżjonijiet dwar aġenti privati jew pubbliċi għandu jkollha leġittimità bbażata 
fuq responsabilità demokratika.

Ir-rapporteur tagħkom, filwaqt li qed jissuġġerixxi t-tkabbir tal-kapaċità ta' azzjoni diretta ta' 
l-Aġenzija (mingħajr il-medjazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea), fittex li jibbilanċja s-setgħat 
tagħha li ġejjin mir-responsabilità demokratika lejn il-Parlament u l-Kunsill. Mhux biss l-
Aġenzija għandha taġixxi b'konformità mat-Trattati u mal-leġiżlazzjoni sekondarja, iżda hija 
għandha wkoll tikkunsidra d-deċiżjonijiet u l-opinjonijiet tagħha għall-entitajiet leġiżlattivi 
Ewropej li minnhom ġejja l-awtorità tagħha.

EMENDI

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

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
Premessa 6
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(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, li 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) 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, li jiġu kkompletati 
fuq il-livell Komunitarju. Għal dan il-għan, 
jeħtieġ li jiġu garantiti l-indipendenza ta' l-
Aġenzija, rigward l-operaturi tat-trasport, 
tad-distribuzzjoni jew tal-produzzjoni ta' l-
enerġija (pubbliċi jew privati), il-
konformità ta' l-azzjoni tagħha mal-
leġiżlazzjoni tal-komunità, il-kapaċitajiet 
tekniċi u regolatorji kif ukoll it-trasparenza u 
l-effiċjenza tagħha.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba biex tiddefinixxi l-indipendenza ta' l-Aġenzija : indipendenza vis 
à vis l-operaturi u li bejniethom hi għandha tarbitra u responsabilità demokratika rigward il-
liġi ta' l-Unjoni u ta' l-entitajiet leġiżlattivi tagħha.

Emenda 2
Premessa 9

(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-regolamentazzjonit as-
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 ta' 
konsulenza lejn il-Parlament, il-Kunsill u l-
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.  

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba biex testendi l-missjonijiet ta' konsulenza ta' l-Aġenzija vis à vis l-
entitajiet leġiżlattivi ta' l-Unjoni.  Madanakollu, hija għandha taqdi l-funzjoni li tavża lill-
eżekuttiv biss (il-Kummissjoni).
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Emenda 3
Premessa 10

(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 linji gwida mhux vinkolanti biex 
tgħin lill-awtoritajiet regolatorji u l-atturi fis-
suq jaqsmu bejniethom prassi tajba fl-
applikazzjoni tal-politika dwar l-enerġija 
kif stabbilita mil-leġiżlazzjoni Komunitarja.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba biex tfakkar li huma l-entitajiet leġiżlattivi ta' l-Unjoni li 
jistabbilixxu l-objettivi tal-politika dwar l-enerġija, għal-liema politika wieħed ifittex li jkollu 
prassi tajbin.

Emenda 4
Premessa 13

(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 minn l-ebda 
gvern jew entità oħra pubblika jew privata.  

(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 rigward l-operaturi 
tat-trasport, tad-distribuzzjoni u tal-
produzzjoni ta' l-enerġija 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 minn l-ebda 
gvern jew entità oħra pubblika jew privata 
filwaqt li tiġi osservata l-leġiżlazzjoni tal-
Komunità relatata mal-politiki dwar l-
enerġija, l-ambjent, is-suq intern u l-
kompetizzjoni u jsiru rapporti xierqa lill-
awtoritajiet ta' l-Unjoni dwar id-
deċiżjonijiet u l-proposti tagħha.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba biex tiddefinixxi l-indipendenza ta' l-Aġenzija : indipendenza vis 
à vis l-operaturi u li bejniethom hi għandha tarbitra u responsabilità demokratika rigward il-
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liġi ta' l-Unjoni u ta' l-entitajiet leġiżlattivi tagħha.

Tiddefinixxi r-responsabilità demokratika ta' l-Aġenzija.

Emenda 5
Premessa 14

(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) 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, mingħajr ħsara għad-dritt 
għall-appell tagħhom quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja.

Ġustifikazzjoni

Tiddefinixxi d-dritt għall-appell tal-partijiet ikkonċernati vis à vis d-deċiżjonijiet ta' l-
Aġenzija.

Emenda 6
Premessa 17

(17) L-Aġenzija għandha tapplika r-regoli 
ġenerali rigward l-aċċess pubbliku għad-
dokumenti miżmumin mill-entitajiet 
Komunitarji. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni 
għandu jistipula l-miżuri prattiċi biex 
titħares id-dejta kummerċjalment sensittiva u 
d-dejta personali.

(17) L-Aġenzija għandha tapplika r-regoli 
ġenerali rigward l-aċċess pubbliku għad-
dokumenti miżmumin mill-entitajiet 
Komunitarji, b'mod partikolari il-
Konvenzjoni ta' Aarhus. Il-Bord ta' l-
Amministrazzjoni għandu jistipula l-miżuri 
prattiċi biex titħares id-dejta 
kummerċjalment sensittiva u d-dejta 
personali.

Ġustifikazzjoni

Jenfasizza n-natura li torbot tal-Konvenzjoni ta' Aarhus (pereżempju speċjalment dwar it-
trasparenza ta' studji ta' l-impatt ambjentali) vis à vis l-istituzzjonijiet kollha ta' l-Unjoni, u 
għalhekk ta' l-Aġenzija.  

Emenda 7
Artikolu 4, punt (c)
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(c) toħroġ opinjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-
Kummissjoni;

(c) toħroġ opinjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-
Parlament, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, 
lill-operaturi tat-trasport, tad-distribuzzjoni 
u tal-produzzjoni ta' l-enerġija u lill-
konsumaturi;

Ġustifikazzjoni

Testendi l-missjonijiet ta' konsulenza ta' l-Aġenzija ta' l-istituzzjonijiet lis-soċjetà ċivili.

Emenda 8
Artikolu 4, punt (d)

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

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

Ġustifikazzjoni

Korrelattif ta' l-estensjoni tas-setgħat tat-teħid ta' deċiżjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 6.

Emenda 9
Artikolu 5

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, 
tal-Kunsill u tal-Kummissjoni jew fuq l-
inizjattiva tagħha stess, tipprovdi opinjoni 
lill-dawn l-istituzjonijiet dwar il-
kwistjonijiet kollha relatati għall-iskop li 
ġiet stabbilita għalih.

Ġustifikazzjoni

Testendi l-missjonijiet ta' konsulenza ta' l-Aġenzija lil-leġiżlatura Ewropea.

Emenda 10
Artikolu 6, paragrafu 4

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-

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-
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Artikoli 2d(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1775/2005 ma jiżgurawx in-
nondiskriminazzjoni, il-kompetizzjoni 
effettiva u l-funzjonament effiċjenti tas-suq.

Artikoli 2d(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1775/2005 ma jiżgurawx in-
nondiskriminazzjoni, il-kompetizzjoni 
effettiva u l-funzjonament effiċjenti tas-suq 
jew il-konformità mal-politika għall-
enerġija stabbilita mil-leġiżlazzjoni 
komunitarja.

Ġustifikazzjoni

Jenfasizza l-qafas leġiżlattiv ta' l-azzjoni ta' l-Aġenzija.

Emenda 11
Artikolu 6, paragrafu 5

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. Permezz tad-delegazzjoni tas-setgħat tal-
Kummissjoni u b'konformità mad-
definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 2e(2) 
tar-Regolament (KE) Nru 1228/2003 u l-
Artikoli 2e(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1775/2005, l-Aġenzija tista' tieħu 
deċiżjonijiet ta' sospensjoni u tipproponi 
lill-Kummissjoni biex timponi multi 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.

Ġustifikazzjoni

Jiddetermina l-bażi ġuridika u s-setgħa ta' sospensjoni ta' l-Aġenzija fil-qasam tal-liġi tal-
kompetizzjoni u tas-suq intern. Is-setgħa li jiġu imposti sanzjonijiet hija, madanakollu, 
miżmuma mill-Kummissjoni minħabba n-nuqqas ta' bażi legali ċara.

Emenda 12
Artikolu 7, paragrafu 2

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 

2. Skond il-programm ta' ħidma tagħha, jew 
fuq talba tal-Kummissjoni Ewropea, l-
Aġenzija tista' tadotta linji gwida li jgħinu 
lill-awtoritajiet regolatorji u l-atturi fis-suq 
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regolatorji u l-atturi fis-suq jaqsmu 
bejniethom prassi tajba.

jaqsmu bejniethom prassi tajba. Dawn il-
linji gwida jistgħu jorbtu meta jkunu 
jikkonċernaw l-abbuż minn pożizzjoni 
dominanti, l-aċċess tal-produtturi u d-
distributuri għan-netwerks u l-aċċess 
mingħajr diskriminazzjoni ;  il-linji gwida 
jistgħu ma jorbtux jekk jikkonċernaw il-
bilanċ tas-swieq ta' l-enerġija billi tiżdied il-
produzzjoni jew jinbidlu t-tekniki ta' 
produzzjoni, l-ekonomiki ta' l-enerġija u 
tal-gassijiet li għandhom effett ta' serra u t-
titjib ta' l-effikaċità enerġetika ta' l-Unjoni, 
skond il-politika dwar l-enerġija stabbilita 
mil-leġiżlazzjoni komunitarja.

Ġustifikazzjoni

Jiddistingwi l-karattru vinkolanti tad-deċiżjonijiet ta' l-Aġenzija fl-oqsma fejn il-liġi 
Komunitarja primarja, derivata u interpretata diġà hija pjuttost ċara u n-natura mhux 
vinkolanti  ta' l-opinjoniiet ta' l-Aġenzija dwar l-applikazzjoni tal-politika ta' l-Unjoni fl-
oqsma fejn anke l-aħjar politiki jibqgħu kontroversjali.

Emenda 13
Artikolu 7, paragrafu 4

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 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 u fil-leġiżlazzjoni 
komunitarja kollha li tiddefinixxi l-politika 
dwar l-enerġija ta' l-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Jestendi r-responsabilità demokratika ta' l-Aġenzija biex tikkunsidra l-estensjonijiet eventwali 
tal-liġi ta' l-Unjoni fil-qasam ta' l-enerġija.

Emenda 14
Artikolu 9, paragrafu 1
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1. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni għandu 
jkun magħmul minn tnax-il membru. Sitta 
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, li sitta 
minnhom għandhom ikunu proposti mill-
Kummissjoni u sitta proposti mill-Kunsill.
Il-mandat tal-Bord għandu jkun ta' ħames 
snin, u jista' jiġġedded darba.

Ġustifikazzjoni

Jestendi l-kandidaturi għall-Bord Amministrattiv.

Emenda 15
Artikolu 10, paragrafu 10

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 għandu jibagħtu l-aktar tard sal-15 ta' 
April 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. Dawn 
il-ħames istituzzjonijiet għandhom jagħtu 
jew jirrifjutaw kwittanza finali għall-
Aġenzija biex timplimenta l-politiki ta' l-
Unjoni fil-qasam ta' l-enerġija, tas-suq 
intern u tal-kompetizzjoni.  Il-Parlament 
jagħmel rakkomandazzjonijiet għall-
programm ta' ħidma stabbilit fl-Artikolu 
10, paragrafu 4.

Ġustifikazzjoni

Jispeċifika r-risposti ta' l-entitajiet ta' l-UE għar-rapport annwali ta' l-Aġenzija u jressaq 'il 
quddiem id-data tar-rapport b'tali mod li dawn ir-risposti jkunu jistgħu jiggwidaw lill-
Aġenzija fit-tfassil tal-programm għas-sena ta' wara.

Emenda 16
Artikolu 13, paragrafu 2

2. Id-Direttur għandu jinħatar mill-Bord ta' 
l-Amministrazzjoni, abbażi tal-mertu kif 

2. Id-Direttur għandu jinħatar mill-Bord tar-
Regolaturi, abbażi tal-mertu kif ukoll tal-
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ukoll tal-ħiliet u l-esperjenza tiegħu, minn 
lista ta' talanqas żewġ kandidati proposti 
mill-Kummissjoni, u wara li tkun saret sejħa 
għal espressjoni ta' interess. Qabel ma 
jinħatar, il-kandidat magħżul mill-Bord ta' l-
Amministrazzjoni jista’ jiġi mistieden 
jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew u 
jwieġeb mistoqsijiet li jagħmlulu l-membri 
tiegħu.

ħiliet u l-esperjenza tiegħu, minn lista ta' 
talanqas żewġ kandidati proposti mill-
Kummissjoni u miż-żewġ kandidati proposti 
mill-Kunsill, u wara li tkun saret sejħa għal 
espressjoni ta' interess. Qabel ma jinħatar, il-
kandidat magħżul mill-Bord ta' l-
Amministrazzjoni jista’ jiġi mistieden 
jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew u 
jwieġeb mistoqsijiet li jagħmlulu l-membri 
tiegħu. Il-Parlament jista' jirrifjuta din in-
nomina jekk ir-risposti mogħtija ma 
jikkonformawx mal-linji gwida ta' l-
Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Jispeċifika r-responsabilità demokratika tad-Direttur.

Emenda 17
Artikolu 16, paragrafu 1

1. Kull persuna fiżika jew ġuridika tista' 
tappella kontra deċiżjoni kif imsemmija fl-
Artikoli 7 u 8 u indirizzata lil dik il-persuna, 
jew kontra deċiżjoni li, għalkemm fil-forma 
ta' deċiżjoni indirizzata lil persuna oħra, 
tikkonċerna direttament lil dik il-persuna.

1. Kull persuna fiżika jew ġuridika tista' 
tappella kontra deċiżjoni kif imsemmija fl-
Artikoli 6, 7 u 8 u indirizzata lil dik il-
persuna, jew kontra deċiżjoni li, għalkemm 
fil-forma ta' deċiżjoni indirizzata lil persuna 
oħra, tikkonċerna direttament lil dik il-
persuna.

Ġustifikazzjoni

Jikkunsidra t-tkabbir tas-setgħat tat-teħid ta' deċiżjonijiet ta' l-Aġenzija kif propost fl-Artikolu 
6.

Emenda 18
Artikolu 27, paragrafu 2

2. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni għandu 
jadotta miżuri prattiċi għall-applikazzjoni 
tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 fi 
żmien sitt xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament.

2. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni għandu 
jadotta miżuri prattiċi għall-applikazzjoni 
tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 u tal-
Konvenzjoni ta' Aarhus fi żmien sitt xhur 
mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.
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Ġustifikazzjoni

Jenfasizza n-natura vinkolanti tal-Konvenzjoni ta' Aarhus (pereżempju speċjalment dwar it-
trasparenza ta' studji ta' l-impatt ambjentali) vis à vis l-istituzzjonijiet kollha ta' l-Unjoni, u 
għalhekk ta' l-Aġenzija.  

Emenda 19
Artikolu 30, paragrafu 1

1. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni ta' l-attivitajiet ta' l-Aġenzija.
Din l-evalwazzjoni għandha tkopri r-riżultati 
miksuba mill-Aġenzija u l-metodi ta' ħidma 
tagħha, b'rabta ma' l-għan, il-mandat u l-
kompiti tagħha, kif iddefiniti f'dan ir-
Regolament u fil-programmi annwali ta' 
ħidma tagħha.

1. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni ta' l-attivitajiet ta' l-Aġenzija.
Din l-evalwazzjoni għandha tkopri r-riżultati 
miksuba mill-Aġenzija u l-metodi ta' ħidma 
tagħha, b'rabta ma' l-għan, il-mandat u l-
kompiti tagħha, kif iddefiniti f'dan ir-
Regolament u fil-programmi annwali ta' 
ħidma tagħha. Din l-evalwazzjoni 
tiddependi fuq konsultazzjoni wiesgħa, 
permezz tal-websajt  tal-Kummissjoni, tal-
partijiet ikkonċernati mill-politika dwar l-
enerġija, tal-kompetizzjoni u tas-suq intern, 
sabiex isiru magħrufa l-operaturi tat-
trasport differenti, tad-distributuri u tal-
produtturi ta' l-enerġija, ta' l-
assoċjazzjonijiet professjonali u tal-
konsumaturi u ta' l-organizzazzjonijiet tal-
ħarsien ta' l-ambjent. Dan ir-rapport 
għandu jkun sottomess lill-Parlament u lill-
Kunsill fid-data stabbilita fl-artikolu 10, 
paragrafu 10.

Ġustifikazzjoni
Jispeċifika l-mod ta' evalwazzjoni u l-utilità tiegħu fl-iżvilupp ta' programmi ta' l-Aġenzija.
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