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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill iservi biex jimplimenta d-deċiżjonijiet 
magħmula mill-Kunsill u l-Parlament, li f'riżoluzzjoni ta' l-10 ta' Lulju 2007 wrew appoġġ 
qawwi għall-politika komuni ta' l-enerġija. Din il-politika tirrikjedi:

 separazzjoni effettiva ta' l-attivitajiet ta' forniment u produzzjoni mill-operazzjonijiet 
tan-netwerk

 aktar armonizzazzjoni tas-setgħat tar-regolaturi nazzjonali ta' l-enerġija u tisħiħ ta' l-
indipendenza tagħhom;

 l-istabbiliment ta' mekkaniżmu indipendenti għall-kooperazzjoni bejn ir-regolaturi 
nazzjonali;

 il-ħolqien ta' mekkaniżmu għall-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni biex jittejbu l-
koordinament ta' l-operat tan-netwerk u s-sigurtà tax-xibka, il-kummerċ transkonfinali 
u l-operat tax-xibka;

 aktar trasparenza fl-operat tas-suq ta' l-enerġija.

Ir-Regolament joħloq il-kundizzjonijiet prattiċi biex jintlaħqu l-objettivi t'hawn fuq billi 
titwaqqaf l-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi ta' l-Enerġija biex timmoniterja kif 
isiru l-ħidmiet immirati għan-Netwerk Ewropew ta' l-Operaturi ta' Sistemi ta' Trażmissjoni 
għall-Elettriku. L-implimentazzjoni tar-Regolament toħloq il-kundizzjonijiet għal 
kompetittività mtejba, kwalità aħjar tal-provvisti, konservazzjoni ta' l-enerġija u sigurtà ta' l-
enerġija mtejba.

Fundamentalment, l-elettriku jvarja minn prodotti kkummerċjati oħra għax huwa prodott 
ibbażat fuq netwerk li jagħmlu impossibbli jew għali wisq biex jinħażen. Huwa għalhekk li l-
ekonomija ta' l-enerġija teħtieġ l-introduzzjoni ta' mekkaniżmi indipendenti għall-
koperazzjoni u t-teħid ta' deċiżjoni fil-livell tar-regolaturi nazzjonali u tar-regolament fil-qafas 
tas-suq Ewropew. Huwa għalhekk li l-introduzzjoni ta' strutturi formali għall-koperazzjoni 
f'dan il-qasam, skond ir-Regolament (KE) Nru 1228/2003 emendat dwar kundizzjonijiet 
għall-aċċess għan-netwerk ta' l-iskambju bejn il-fruntieri ta' l-elettriku, hija ġustifikata. Dawn 
it-tibdiliet ma jsolvux il-problemi kollha ta' l-iskambji bejn il-fruntieri ta' l-elettriku, imma 
jintroduċu miżuri li b'mod limitat għandhom iżidu l-effiċjenza u jadattaw operazzjonijiet tan-
netwerk għall-bżonnijiet tas-suq. Il-kodiċi tekniċi u tas-suq dettaljati inklużi mal-ħidmiet tan-
Netwerk Ewropew ta' l-Operaturi ta' Sistemi ta' Trażmissjoni għall-Elettriku u ma' l-attivitajiet 
ta' l-aġenzija li timmoniterja l-eżekuzzjoni ta' dawn il-ħidmiet għandhom jiżguraw il-valur 
miżjud għall-ekonomija Ewropea. Il-miżuri t'hawn fuq għandhom jiffaċilitaw il-bidu tas-
swieq ta' l-imnut u ta' l-ingrossa bejn il-fruntieri li jaħdmu sew u li jkunu trasparenti.

Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 
1228/2003 dwar il-kundizzjonijiet għal aċċess għan-netwerk għall-iskambju bejn il-fruntieri 
ta' l-elettriku għandu jgħin biex jirregola s-suq intern ta' l-elettriku, waqt li tingħata attenzjoni 
xierqa lill-interessi tal-konsumaturi u ta' l-operaturi, permezz ta':
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 inqas spejjeż ta' trażmissjoni u kompetittività ikbar, sabiex l-enerġija tkun tista' tiġi 
provduta lill-konsumaturi bi prezzijiet iktar baxxi filwaqt li jiġu żgurati l-istabilità u s-
sigurtà tal-provvisti ta' l-enerġija;

 it-twaqqif ta' l-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi ta' l-Enerġija u tan-Netwerk 
Ewropew ta' l-Operaturi ta' Sistemi ta' Trażmissjoni għall-Elettriku permezz ta' 
koordinazzjoni tas-sistemi nazzjonali tat-trażmissjoni. Dan għandu jiżgura tħaddim 
aħjar tas-suq Ewropew u tas-sistemi nazzjonali billi jitnaqqas it-telf mit-trażmissjoni 
ta' l-enerġija u jitħeġġeġ l-iżvilupp ta' l-enerġija fuq skala żgħira bbażata fuq sorsi ta' l-
enerġija li jiġġeddu;

 l-iżvilupp ta' netwerks għat-trażmissjoni ta' l-elettriku, li jwassal ukoll għall-iżvilupp 
meħtieġ ta' power stations nukleari, li jiżgura provvisti ta' enerġija bi prezzijiet 
raġonevolment stabbli u baxxi, u għalhekk, bla dubju jżid il-kompetittività u l-iżvilupp 
ta' l-ekonomija Ewropea, filwaqt li fl-istess ħin inaqqas l-emmissjonijiet tas-CO2.
Żieda kbira fil-prezzijiet taż-żejt jew tal-gass u dipendenza qawwija fuq is-sitwazzjoni 
politika għall-provvisti ta' dawn ir-riżorsi jistgħu jheddu li jfixklu l-ekonomija 
Ewropea u jwasslu f'tnaqqis fid-dħul reali.

Għalhekk, l-emenda tar-Regolament se jkollha rilevanza diretta fuq l-organizzazzjoni mtejba 
tas-suq ta' l-elettriku u aċċess għan-netwerk għal skambji bejn il-fruntieri ta' l-elettriku, 
filwaqt li l-benefiċċji għall-konsumatur se jiġu ddeterminati mill-kodiċi tekniċi u tas-suq 
dettaljati stipulati u mħaddna fir-Regolament u mill-implimentazzjoni proprja tagħhom.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, 
ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
intitolata "Politika dwar l-Enerġija għall-
Ewropa" saħqet fuq l-importanza li s-suq 
intern ta' l-elettriku jitkompla kif ukoll li 
jkun hemm ambjent ekwu għall-kumpaniji 
kollha ta' l-elettriku fil-Komunità. Il-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 

(4) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
intitolata "Politika dwar l-Enerġija għall-
Ewropa" saħqet fuq l-importanza li s-suq 
intern ta' l-elettriku jitkompla kif ukoll li 
jkun hemm ambjent ekwu għall-kumpaniji 
kollha ta' l-elettriku fil-Komunità. Il-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
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prospetti għas-suq intern tal-gass u l-
elettriku u l-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni "Inkjesta skond l-Artikolu 17 
tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 dwar is-
setturi Ewropej tal-gass u l-elettriku 
(Rapport Finali)" urew li r-regoli u l-miżuri 
ta' bħalissa ma jipprovdux il-qafas meħtieġ 
biex jintlaħaq l-għan ta’ suq intern li 
jaħdem tajjeb.

prospetti għas-suq intern tal-gass u l-
elettriku u l-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni "Inkjesta skond l-Artikolu 17 
tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 dwar is-
setturi Ewropej tal-gass u l-elettriku 
(Rapport Finali)" urew li r-regoli u l-miżuri 
ta' bħalissa ma jipprovdux il-qafas meħtieġ 
biex jintlaħaq l-għan ta’ suq intern li 
jaħdem tajjeb, b'mod effettiv u miftuħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi żgurat suq intern effettiv u miftuħ, mhux biss suq li jaħdem tajjeb.
Huwa importanti li jkun hemm suq li jkun miftuħ għal imsieħba ġodda u li jkun hemm 
kompetizzjoni effettiva għall-parteċipanti kollha.

Emenda 2

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) B'mod partikolari, jinħtieġu l-
kooperazzjoni u l-koordinazzjoni msaħħa 
fost l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
sabiex tiġi żgurata l-kompatibbiltà 
progressiva tal-kodiċijiet tekniċi u 
kummerċjali għall-forniment u l-ġestjoni 
ta' l-aċċess effettiv transkonfinali għan-
netwerks tat-trażmissjoni, u biex jiġi żgurat 
pjanar ikkoordinat, li jħares 'il quddiem u 
evoluzzjoni teknika soda tas-sistema ta' 
trażmissjoni Komunitarja, 
b’kunsiderazzjoni għall-ambjent, u l-
promozzjoni ta’ l-effiċjenza fl-enerġija, ir-
riċerka u l-innovazzjoni, partikolarment l-
introduzzjoni ta' sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli u ta' teknoloġija b'livelli baxxi 
ta' karbonju. Operaturi ta’ sistemi ta’ 
trażmissjoni għandhom jħaddmu n-
netwerks tagħhom skond dawn il-kodiċi 
kompatibbli tekniċi u tas-suq.

(6) B'mod partikolari, jinħtieġu l-
kooperazzjoni u l-koordinazzjoni msaħħa 
fost l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
sabiex tiġi żgurata l-kompatibbiltà 
progressiva tal-kodiċijiet tekniċi u 
kummerċjali għall-forniment u l-ġestjoni 
ta' l-aċċess effettiv u trasparenti 
transkonfinali għan-netwerks tat-
trażmissjoni, u biex jiġi żgurat pjanar 
ikkoordinat, li jħares 'il quddiem u 
evoluzzjoni teknika soda tas-sistema ta' 
trażmissjoni Komunitarja, 
b’kunsiderazzjoni għall-ambjent, u l-
promozzjoni ta’ l-effiċjenza fl-enerġija, ir-
riċerka u l-innovazzjoni, partikolarment l-
introduzzjoni ta' sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli u ta' teknoloġija b'livelli baxxi 
ta' karbonju. Operaturi ta’ sistemi ta’ 
trażmissjoni għandhom iħaddmu n-
netwerks tagħhom skond dawn il-kodiċi 
kompatibbli tekniċi u tas-suq.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Aċċess trasparenti għan-netwerks ta' trażmissjoni bejn il-fruntieri huwa kruċjali għall-
iżvilupp ta' suq effiċjenti u miftuħ. Nuqqas ta' aċċess trasparenti jista' joħloq ostakoli u jista' 
jkollu impatt fuq il-livell ta' kompetizzjoni.

Emenda 3

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Jeħtieġ li jitwaqqaf netwerk Ewropea
ta’ operaturi ta’ sistema ta’ trażmissjoni 
sabiex tiżgura tmexxija tajba tan-netwerk 
tat-trażmissjoni ta' l-elettriku u tippermetti
kummerċ u forniment ta’ elettriku lil 
klijenti transkonfinali li jixtru bl-imnut fil-
Komunità. Il-kompiti tagħha jridu 
jitwettqu b’konformità mar-regoli tal-
kompetizzjoni Komunitarji li jibqgħu 
applikabbli għad-deċiżjonijiet dwar in-
netwerk Ewropea ta’ l-operaturi ta’ sistema 
ta’ trażmissjoni. Il-kompiti tagħhom 
għandhom jiġu definiti tajjeb u l-metodu ta' 
ħidma tagħhom għandu jiżgura l-
effiċjenza, ir-rappreżentanza u t-
trasparenza. Minħabba l-fatt li strateġija 
fil-livell reġjonali tkun tista' tikseb progress 
aktar effettiv, l-operaturi ta’ sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jistabbilixxu 
strutturi reġjonali fi ħdan l-istruttura 
kumplessiva ta' kooperazzjoni, filwaqt li 
jiżguraw li riżultati fil-livell reġjonali 
jkunu kompatibbli ma' kodiċijiet u pjanijiet 
ta' investiment fil-livell Komunitarju.
Kooperazzjoni fi ħdan oqfsa reġjonali 
bħal dawn tassumi separazzjoni effettiva 
ta' attivitajiet ta' netwerk minn attivitajiet 
ta' produzzjoni u forniment li 
mingħajrhom kooperazzjoni reġjonali 
bejn operaturi ta' sistemi ta' trażmissjoni 
tagħti lok għal riskju ta' mġiba kontra l-

(7) Jeħtieġ li jitwaqqaf netwerk Ewropew
ta’ operaturi ta’ sistema ta’ trażmissjoni 
sabiex jiżgura tmexxija tajba tan-netwerk 
tat-trażmissjoni ta' l-elettriku u jippermetti
kummerċ u forniment ta’ elettriku lil 
klijenti transkonfinali li jixtru bl-imnut fil-
Komunità. Il-kompiti tiegħu jridu jitwettqu 
b’konformità mar-regoli tal-kompetizzjoni 
Komunitarji li jibqgħu applikabbli għad-
deċiżjonijiet dwar in-netwerk Ewropea ta’ 
l-operaturi ta’ sistema ta’ trażmissjoni. Il-
kompiti tagħhom għandhom jiġu definiti 
tajjeb u l-metodu ta' ħidma tagħhom 
għandu jiżgura l-effiċjenza, ir-
rappreżentanza u t-trasparenza. Minħabba 
l-fatt li strateġija fil-livell reġjonali tkun 
tista' tikseb progress aktar effettiv, l-
operaturi ta’ sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jistabbilixxu strutturi reġjonali 
fi ħdan l-istruttura kumplessiva ta' 
kooperazzjoni, filwaqt li jiżguraw li 
riżultati fil-livell reġjonali jkunu 
kompatibbli ma' kodiċijiet u pjanijiet ta' 
investiment fil-livell Komunitarju. L-Istati 
Membri għandhom iħeġġu l-koperazzjoni 
fil-livell reġjonali u jimmoniterjaw l-
effettività tan-netwerk f'dak il-livell.
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kompetizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħeġġiġ ta' l-Istati Membri għall-koperazzjoni fil-livell reġjonali u l-obbligi li 
jimmoniterjaw l-effettività tan-netwerks huma importanti ħafna biex jiġu żgurati suq intern 
proprju bejn il-fruntieri u koperazzjoni. Barra minn hekk, separazzjoni tas-sjieda effettiva 
mhijiex kundizzjoni neċessarja biex tiġi żgurata koperazzjoni reġjonali. Il-koperazzjoni tista' 
teżisti u tista' tkun effettiva mingħajr is-separazzjoni tas-sjieda.

Emenda 4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Fir-rigward tal-proċess ta' 
konsultazzjoni, il-konsumaturi u l-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi 
għandhom jieħdu sehem b'mod iżjed 
deċiżiv fl-implimentazzjoni tal-ħidmiet 
tan-Netwerk Ewropew ta' l-Operaturi ta' 
Sistemi ta' Trażmissjoni għall-Elettriku, 
b'mod partikolari meta jiġu ppreparati l-
kodiċi tekniċi u tas-suq u l-programm ta' 
ħidma annwali tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi u l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi għandhom ukoll jieħdu sehem fil-
proċess ta' konsultazzjoni, għax huma parteċipanti importanti billi huma konsumaturi finali 
tad-dar.
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Emenda 5

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 8 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) Biex tiġi żgurata trasparenza ikbar 
tas-sitwazzjoni rigward in-netwerk sħiħ 
ta' trażmissjoni ta' l-elettriku fl-Ewropa, 
il-Kummissjoni għandha tfassal, 
tippubblika u taġġorna l-pjan direzzjonali 
għan-netwerk ta' l-elettriku ta' l-Ewropa.
In-netwerks kollha ta' trażmissjoni ta' l-
elettriku u l-konnessjonijiet reġjonali li 
jistgħu jeżistu għandhom jiġu inklużi 
f'dan il-pjan direzzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tfassal, tippubblika u taġġorna pjan direzzjonali għan-netwerk ta' l-
elettriku fl-Ewropa, inklużi l-konnessjonijiet reġjonali li jistgħu jeżistu, sabiex jiġu żgurati t-
trasparenza, informazzjoni aħjar dwar "ħofor ta' l-enerġija" (nuqqas ta' netwerks ta' 
trażmissjoni jew konnessjonijiet) u biex tkun kapaċi tissuġġerixxi konnessjonijiet ġodda li 
jistgħu jeżistu bejn il-fruntieri.

Emenda 6

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Is-sorveljanza tas-suq li ilha titwettaq 
mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
mill-Kummissjoni dawn l-aħħar snin uriet 
li r-rekwiżiti ta' trasparenza u r-regoli 
attwali dwar l-aċċess għall-infrastrutturi 
mhumiex biżżejjed.

(9) Is-sorveljanza tas-suq li ilha titwettaq 
mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
mill-Kummissjoni dawn l-aħħar snin uriet 
li r-rekwiżiti ta' trasparenza u r-regoli 
attwali dwar l-aċċess għall-infrastrutturi 
mhumiex biżżejjed sabiex jiġi żgurat suq 
intern ġenwin, miftuħ u effettiv.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kjarifika tat-test.

Emenda 7

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex tiżdied il-kunfidenza fis-suq, 
il-parteċipanti tas-suq jeħtieġu li jkunu 
ċerti li jistgħu jittieħdu sanzjonijiet kontra 
prassi abbużiva. Awtoritajiet kompetenti 
għandha tingħatalhom is-setgħa li 
jinvestigaw b’mod effettiv allegazzjonijiet 
ta’ abbuż tas-suq. Għaldaqstant jinħtieġ li 
l-awtoritajiet kompetenti jkollhom aċċess 
għad-dejta li tipprovdi informazzjjoni dwar 
deċiżjonijiet operazzjonali ta’ l-impriżi ta’ 
forniment. Fis-suq ta’ l-elettriku bosta 
deċiżjonijiet rilevanti jittieħdu mill-
ġeneraturi, li għandhom iżommu din l-
informazzjoni disponibbli għall-
awtoritajiet kompetenti għal perjodu 
stipulat. Ġeneraturi żgħar mingħajr 
possibbiltà reali li jgħawġu s-suq 
għandhom jkunu eżenti minn dan l-
obbligu.

(11) Sabiex tiżdied il-kunfidenza fis-suq, 
il-parteċipanti tas-suq jeħtieġu li jkunu 
ċerti li jistgħu jittieħdu sanzjonijiet b'mod 
effettiv kontra prassi abbużiva. Awtoritajiet 
kompetenti għandha tingħatalhom is-setgħa 
li jinvestigaw b’mod effettiv 
allegazzjonijiet ta’ abbuż tas-suq.
Għaldaqstant jinħtieġ aċċess mill-
awtoritajiet kompetenti għal dejta li 
tipprovdi informazzjoni dwar deċiżjonijiet 
operazzjonali ta’ l-impriżi ta’ forniment.
Fis-suq ta’ l-elettriku bosta deċiżjonijiet 
rilevanti jittieħdu mill-ġeneraturi, li 
għandhom iżommu din l-informazzjoni 
disponibbli u aċċessibbli b'mod faċli mill-
awtoritajiet kompetenti għal perjodu 
stipulat. Barra minn hekk, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jimmoniterjaw 
b'mod regolari l-konformita' ta' l-
operaturi tas-sistemi mar-regoli.
Ġeneraturi żgħar mingħajr possibbiltà reali 
li jgħawġu s-suq għandhom jkunu eżenti 
minn dan l-obbligu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kompetenti għandu jkollhom aċċess faċli għal informazzjoni importanti minn 
impriżi tal-provvista u għandhom jiċċekkjaw li l-impriżi ta' provvista jikkonformaw mar-
regoli, sabiex jiġi żgurat suq mhux diskriminatorju, trasparenti u effettiv.
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Emenda 8

Proposta għal regolament – att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-kompetizzjoni fis-settur domestiku 
tirrikjedi li l-fornituri ma jiġux imblukkati 
meta jiġu biex jidħlu fis-swieq ġodda tal-
bejgħ bl-imnut. Għaldaqstant jeħtieġ li r-
regoli u r-responsabbiltajiet li jiddefinixxu 
l-katina ta' forniment isiru magħrufin mill-
atturi kollha fis-suq, u jeħtieġ li jiġu 
armonizzati sabiex tittejjeb l-integrazzjoni 
tas-suq Komunitarju.

(12) Il-kompetizzjoni fis-settur domestiku 
tirrikjedi li l-fornituri ma jiġux imblukkati 
meta jiġu biex jidħlu fis-swieq ġodda tal-
bejgħ bl-imnut. Għaldaqstant jeħtieġ li r-
regoli u r-responsabbiltajiet li jiddefinixxu 
l-katina ta' forniment isiru magħrufin mill-
atturi kollha fis-suq, u jeħtieġ li jiġu 
armonizzati sabiex tittejjeb l-integrazzjoni 
tas-suq Komunitarju. L-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jimmoniterjaw 
b'mod regolari l-konformita' tan-nies li 
jaħdmu fil-qasam tas-suq mar-regoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda hija meħtieġa sabiex tiġi ċċarata responsabilità ta' l-awtorità kompetenti u biex jiġi 
żgurat l-infurzar tar-regoli.

Emenda 9

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt (3)
Regolament KE 1228/2003
Artikolu 2c – paragrafu 3 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) regoli dwar il-konnessjoni max-xibka u 
l-aċċess;

(b) regoli dwar il-konnessjoni max-xibka u 
l-aċċess, billi tingħata attenzjoni għall-
ħarsien ta' l-interessi tal-konsumaturi 
individwali u l-impriżi żgħar u ta' daqs 
medju;

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Konsumaturi individwali u impriżi żgħar u ta' daqs medju ta' spiss isofru minn 
diskriminazzjoni fis-suq ta' l-enerġija.

Emenda 10

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt (3)
Regolament KE 1228/2003
Artikolu 2c – paragrafu 3 – punt (g)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) regoli dwar il-kummerċ; (b) regoli dwar il-kummerċ, billi tingħata 
attenzjoni għall-ħarsien ta' l-interessi tal-
konsumaturi individwali u l-impriżi żgħar 
u ta' daqs medju;

Or. pl

Emenda 11

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt (3)
Regolament KE 1228/2003
Artikolu 2c – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi ta’ 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment għal 10 snin għall-Komunità 
kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' żvilupp 
għandu jinkludi t-tfassil tan-netwerk 
integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, rapport 
dwar l-adegwatezza tal-ġenerazzjoni, u 
valutazzjoni tas-saħħa tas-sistema. Il-pjan 
ta' investiment għandu, b'mod partikolari, 
jibni fuq pjanijiet nazzjonali ta' investiment 
u fuq il-Linji gwida għal netwerks ta' l-
Enerġija Trans-Ewropej skond id-
Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Il-pjan ta’ 
investiment għandu jidentifika n-

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi ta’ 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment għal 20 snin għall-Komunità 
kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' żvilupp 
għandu jinkludi t-tfassil tan-netwerk 
integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, rapport 
dwar l-adegwatezza tal-ġenerazzjoni, u 
valutazzjoni tas-saħħa tas-sistema. Il-pjan 
ta' investiment għandu, b'mod partikolari, 
jibni fuq pjanijiet nazzjonali ta' investiment 
u fuq il-Linji Gwida għal netwerks ta' l-
Enerġija Trans-Ewropej skond id-
Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Il-pjan ta’ 
investiment għandu jidentifika n-
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nuqqasijiet ta' investiment, notevolment fir-
rigward ta' kapaċitajiet transkonfinali.

nuqqasijiet ta' investiment, notevolment fir-
rigward ta' kapaċitajiet transkonfinali.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

F'ħafna każijiet, investimenti fuq skala kbira u l-iżvilupp tan-netwerks relatati jeħtieġu iżjed 
minn 10 snin mill-konċepiment sat-tlestija.

Emenda 12

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt (3)
Regolament KE 1228/2003
Artikolu 2f, paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Waqt il-qadi tal-kompiti tiegħu, in-
Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' Sistema
ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku għandu 
jikkonsulta b'mod estensiv, fi stadju bikri u 
b'mod wiesa' u trasparenti, b'mod 
partikolari waqt il-preparazzjoni ta' 
kodiċijiet tekniċi u tas-suq u fil-programm 
ta’ ħidma annwali tiegħu msemmi fl-
Artikolu 2c(1) u (3), mal-parteċipanti tas-
suq adattati kollha. Il-konsultazzjoni 
għandha tinkludi impriżi ta’ forniment u 
ġenerazzjoni, klijenti, utenti tas-sistemi, 
operaturi ta’ sistema ta’ distribuzzjoni, 
inklużi assoċjazzjonijiet (ta’ l-industrija) 
rilevanti, korpi tekniċi u pjattaformi ta’ 
partijiet interessati.

1. Waqt il-qadi tal-kompiti tiegħu, in-
Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' Sistema 
ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku għandu 
jikkonsulta b'mod estensiv, fi stadju bikri u 
b'mod wiesa' u trasparenti, b'mod 
partikolari waqt il-preparazzjoni ta' 
kodiċijiet tekniċi u tas-suq u fil-programm 
ta’ ħidma annwali tiegħu msemmi fl-
Artikolu 2c(1) u (3), mal-parteċipanti tas-
suq adattati kollha. Il-konsultazzjoni 
għandha tinkludi impriżi ta’ forniment u 
ġenerazzjoni, klijenti, konsumaturi, 
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, utenti 
tas-sistemi, operaturi ta’ sistema ta’ 
distribuzzjoni, inklużi assoċjazzjonijiet (ta’ 
l-industrija) rilevanti, korpi tekniċi u 
pjattaformi ta’ partijiet interessati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi żgurat proċess ta' konsultazzjoni effettiv u varjat. Għalhekk il-
konsumaturi u l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi għandhom jiġu kkonsultati wkol, għax 
dawn huma parteċipanti importanti, billi huma konsumaturi finali tad-dar li jużaw l-elettriku.



PA\707314MT.doc 13/14 PE402.507v01-00

MT

Emenda 13

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt (3)
Regolament KE 1228/2003
Artikolu 2h, paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandhom jippromwovu arranġamenti 
operattivi sabiex jiżguraw tmexxija ottima 
tan-netwerk, jippromwovu l-iżvilupp ta' 
boroż ta’ l-enerġija, l-allokazzjoni ta' 
kapaċità transkonfinali permezz ta' bejgħ 
bl-irkant impliċitu u l-integrazzjoni ta' 
mekkaniżmi għal bilanċ u r-riserva ta’ 
mekkaniżmi ta’ l-enerġija.

2. L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandhom jippromwovu arranġamenti 
operattivi sabiex jiżguraw immaniġġjar
ottimu tan-netwerk, jippromwovu l-
iżvilupp ta' skambji ta’ l-enerġija, l-
allokazzjoni ta' kapaċità transkonfinali 
permezz ta' bejgħ bl-irkant impliċitu u l-
integrazzjoni ta' mekkaniżmi għal bilanċ u 
r-riżerva ta’ mekkaniżmi ta’ l-enerġija. L-
Istati Membri għandhom iħeġġu u 
jimmoniterjaw in-netwerk.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħeġġiġ ta' l-Istati Membri għan-netwerk u l-obbligi li jimmoniterjaw l-effettività tan-
netwerk huma importanti ħafna biex jiġu żgurati suq intern proprju bejn il-fruntieri u 
koperazzjoni.

Emenda 14

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt (7)
Regolament KE 1228/2003
Artikolu 7a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jiġi ffaċilitat l-iżvilupp ta' swieq 
bl-imnut transkonfinali li jiffunzjonaw 
tajjeb u li jkunu trasparenti fuq skala 
reġjonali kif ukoll Ewropea, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li jiġu definiti 
r-rwoli u r-responsabbiltajiet ta' l-operaturi 
ta’ sistema ta' trażmissjoni, ta' l-operaturi 
ta’ sistema ta' distribuzzjoni, tal-fornituri u 
l-klijenti kif ukoll, jekk meħtieġ, ta’ 

1. Sabiex jiġi ffaċilitat l-iżvilupp ta' swieq 
bl-imnut transkonfinali li jiffunzjonaw 
tajjeb u li jkunu trasparenti fuq skala 
reġjonali kif ukoll Ewropea, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li jiġu definiti 
l-irwoli u r-responsabbiltajiet ta' l-operaturi 
ta’ sistema ta' trażmissjoni, ta' l-operaturi 
ta’ sistema ta' distribuzzjoni, tal-fornituri u 
l-klijenti kif ukoll, jekk meħtieġ, ta’ 
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parteċipanti oħrajn fis-suq, fir-rigward ta' 
arranġamenti kuntrattwali, impenn lejn il-
klijenti, regoli dwar l-iskambju tad-dejta u 
l-issettiljar, il-proprjetà tad-dejta u r-
responsabbiltà dwar il-metraġġ.

parteċipanti oħrajn fis-suq, fir-rigward ta' 
arranġamenti kuntrattwali, impenn lejn il-
klijenti, regoli dwar l-iskambju tad-dejta u 
dwar il-ħlas, is-sjieda tad-dejta u r-
responsabbiltà dwar il-metraġġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat li s-swieq bl-imnut transkonfinali jaħdmu b'mod effettiv ukoll.
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