
PA\707346MT.doc PE402.514v01-00

MT MT

 PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

2007/0195(COD)

8.2.2008

ABBOZZ TA’ OPINJONI

tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

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

dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
li temenda d-Direttiva 2003/54/KE rigward ir-regoli komuni 
għas-suq intern fil-qasam ta' l-elettriku
(COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))

Rapporteur: Alexander Lambsdorff



PE402.514v01-00 2/26 PA\707346MT.doc

MT

PA_Legam



PA\707346MT.doc 3/26 PE402.514v01-00

MT

ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

Din il-proposta temenda d-Direttiva 2003/54/KE u għandha x’taqsam mar-regoli Komuni 
għas-suq intern fil-qasam ta’ l-elettriku. Hija tifforma waħda minn ħames proposti fit-tielet 
pakkett leġiżlattiv fis-swieq tal-Gass u l-Elettriku ta’ l-UE, li pproponiet il-Kummissjoni 
f’Settembru 2007. Ir-Rapporteur tiegħek jilqa’ bil-ferħ il-ħames proposti fil-pakkett b’appoġġ 
qawwi ġenerali minħabba li l-pakkett huwa importanti ħafna biex jinkiseb suq intern 
Ewropew tabilħaqq fil-qasam ta’ elettriku u għaldaqstant ta’ l-enerġija. L-għan tal-pakkett 
huwa li jiżgura s-sigurtà tal-provvista u biex il-prezzijiet jinżammu baxxi u trasparenti għall-
konsumaturi Ewropej kollha, fi kliem ieħor biex jingħata appoġġ u jkompli jiżviluppa l-
proċess kontinwu ta’ liberalizzazzjoni fl-Ewropa, li r-Rapporteur tiegħek jappoġġja bil-qawwi
wkoll. Għalkemm ir-Rapporteur tiegħek jilqa’ l-proposta dwar ir-regoli komuni għas-suq 
intern fil-qasam ta’ l-elkettriku, huwa ta’ l-opinjoniu li hemm firxa għat-titjib. B’mod speċjali, 
il-kwistjoni tas-separazzjoni tas-sjieda (OU) jixirqilha kunsiderazzjoni.

Il-proposti jissuġġerixxu miżuri biex tiggarantixxi s-separazzjoni proprja tan-netwerks 
(sistemi ta’ trażmissjoni jew l-operaturi tas-sistemi ta’ trażmissjoni) mill-provvista u l-
produzzjoni, biex jassiguraw aktar liberalizzazzjoni tas-swieq interni fl-oqsma ta’ l-elettriku u 
l-gass naturali u b’hekk jibbenefika l-konsumatur. Ir-Rapporteur tiegħek jaċċetta l-OU bħala 
għażla ta’ l-aħħar espedjent biex tinkiseb il-liberalizzazzjoni sħiħa. Madankollu, minħabba d-
dejta attwali dwar l-użu ta’ l-OU bħala mezz biex tinkiseb il-liberalizzazzjoni sħiħa tas-suq 
intern ta’ l-enerġija tidher li m’hijiex biżżejjed, alternattivi oħra kredibbli, li għandhom ċans
jiksbu l-istess miri, għandhom jitqiesu u jkunu evalwati bir-reqqa. F’dan l-ambitu, partijiet 
tal-proposta ta’ tmien Stati Membri dwar “is-separazzjoni effettiva u effiċjenti” (EEU) hija 
proposta f’din l-opinjoni. Ir-Rapporteur tiegħek jissuġġerixxi li fil-bidu l-MSs se jkollhom l-
għażla bejn l-OU u l-EEU. Jekk, madankollu, MS jagħżel l-EEU u tliet snin wara d-data tat-
traspożizzjoni jirriżulta li l-EEU m’hijiex biżżejjed biex tinkiseb liberalizzazzjoni sħiħa, l-OU 
ssir mandatorja għall-MS ikkonċernat. Il-Komunità għandha tkun informata dwar din l-
insuffiċjenza mill-Kummissjoni u tittieħed deċiżjoni rigward l-impożizzjoni ta’ l-OU fi 
proċedura leġiżlattiva fejn il-Parlament ikun involut b’mod sħiħ. L-għażla ta’ l-Operaturi tas-
Sistema Indipendenti (ISO), fil-forma li hija proposta mill-Kummissjoni, m’hijiex vijabbli, 
għaliex timplika spiża regolatorja eċċessiva.

Il-klawsola dwar ir-“reċiproċità” fl-Artikolu 8a tal-proposta tassigura li l-kumpaniji barra 
mill-UE ma jistgħux jiksbu ishma sinifikanti fin-netwerks ta’ trażmissjoni ta’ l-UE jew l-
operaturi tagħhom biex tkun evitata dipendenza eċċessiva fuq dawn il-kumpaniji. Huwa 
għaldqstant jaqbel mal-proposta tal-Kummissjoni.

Ir-Rapporteur tiegħek jikkontesta, għalkemm il-Kummissjoni tirreferi għall-prinċipju tan-
nuqqas ta’ diskriminazzjoni bejn is-setturi pubbliċi u privati (Premessa 12), jekk ingħatatx 
attenzjoni biżżejjed biex ikun żgurat li l-kumpaniji pubbliċi jkunu suġġetti għall-istess obbligi 
dwar is-separazzjoni bħall-kumpaniji privati, minħabba li l-awotritajiet statali ma jistgħux 
ikunu sfurzati jipprivatizzaw il-kumpaniji tagħhom. Dan iqajjem il-mistoqsija dwar jekk il-
kompetituri privati jistgħux jitpoġġew fi żvantaġġ.

Ir-Rapporteur tiegħek huwa konvint li l-protezzjoni tal-konsumaturi teħtieġ miżuri msaħħa u 
għaldaqstant jissuġġerixxi emendi li huma titjib fuq il-kwistjonijiet tal-protezzjoni tal-
konsumaturi. Fir-rigward tad-doveri u s-setgħat ta’ l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, il-
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proposta tistipula aktar miżuri rigward il-protezzjoni tal-konsumaturi. Ir-Rapporteur tiegħek 
ifittex li jissaħħaħ u jkun iċċarat l-irwol ta’ l-awtoritajiet biex jinkiseb titjib dwar dawn il-
kwistjonijiet ta’ protezzjoni tal-konsumaturi.   

Il-proposta għandha x’taqsam l-aktar mal-liberalizzazzjoni tas-suq tal-bejgħ bl-ingrossa ta’ l-
elettriku. Madankollu ir-Rapporteur tiegħek jipprova jenfasizza l-importanza li tkun żgurata 
suffiċjenza fil-ġenerazzjoni ta’ l-elettriku biex tissodisfa d-domanda dejjem tiżdied. Barra 
minn hekk, il-Kummiossjoni tagħraf li suq tal-bejgħ bl-imnut li jitħaddem b’mod sħiħ għadu 
sa issa ma nkisibx. Għaldqstant, proposti konkreti oħra huma meħtieġa biex jinkiseb suq 
intern tassew.

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, biex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal att li jemenda Direttiva
Premessa 21

It-Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Ir-rekwiżiti tas-servizz pubbliku u l-
istandards komuni minimi li jitnisslu 
minnhom, jeħtieġ li jissaħħu aktar biex jiġi 
żgurat li l-konsumaturi kollha jkunu jistgħu 
jibbenefikaw mill-kompetizzjoni. Aspett 
prinċipali fil-forniment lill-klijent huwa l-
aċċess għad-dejta dwar il-konsum, u l-
konsumaturi jrid jkollhom id-dritt li 
jaċċessaw id-dejta tagħhom sabiex ikunu 
jistgħu jistiednu l-kompetituri jagħmlu 
offerta bbażata fuq din id-dejta. Il-
konsumaturi għandu jkollhom ukoll id-dritt 
li jiġu infurmati sewwa dwar il-konsum ta’ 
l-enerġija tagħhom. Tagħrif dwar l-ispejjeż 
fl-enerġija li jingħata b’mod regolari
joħloq inċentivi għat-tfaddil fl-enerġija 
għaliex jagħti lura lill-klijenti 
informazzjoni diretta dwar l-effetti ta’ l-
investiment fl-użu effiċjenti ta’ l-enerġija u 

(21) Ir-rekwiżiti universali u tas-servizz 
pubbliku u l-istandards komuni minimi li 
jitnisslu minnhom, jeħtieġ li jissaħħu aktar 
biex jiġi żgurat li l-konsumaturi kollha 
jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-
kompetizzjoni u prezzijiet aktar ġusti. 
Aspett prinċipali fil-forniment lill-klijent 
huwa l-aċċess għal dejta dwar il-konsum 
oġġettiva u trasparenti, u l-konsumaturi 
jrid jkollhom id-dritt li jaċċessaw id-dejta 
dwar il-konsum ta’ l-enerġija tagħhom, 
prezzijiet assoċjati u l-ispejjeż tas-servizz
sabiex ikunu jistgħu jistiednu l-kompetituri 
jagħmlu offerta bbażata fuq din id-dejta. Il-
konsumaturi għandu jkollhom ukoll id-dritt 
li jiġu infurmati sewwa dwar il-konsum 
tagħhom ta’ l-enerġija. Tagħrif ipprovdut 
mill-inqas darba kull tliet xhur  lill-
konsumaturi dwar l-ispejjeż fl-enerġija 
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fil-bidla fl-imġiba. joħloq inċentivi għat-tfaddil fl-enerġija 
għaliex jagħti lura lill-klijenti 
informazzjoni diretta dwar l-effetti ta’ l-
investiment fl-użu effiċjenti ta’ l-effikaċja 
fl-enerġija. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità ma’ l-objettiv ta’ kompetizzjoni libera u trasparenti, l-aċċess għal firxa ta’ dejta 
tagħti s-setgħa lill-konsumaturi li jagħmlu għażliet edukati dwar il-fornitur ta’ l-elettriku 
tagħhom.

Emenda 2

Proposta għal att li jemenda Direttiva
Artikolu 1 – punt (1) a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – Paragrafu 6 – punti (a) u (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-fornituri ta’ l-elettriku jispeċifikaw 
ġo, jew ma’, il-kontijiet u fil-materjal 
pubbliċitarju li jingħataw lill-klijenti 
aħħarin:
(a) il-kontribuzzjoni ta’ kull għajn ta’ l-
enerġija għat-taħlita ġenerali tal-fjuwil 
tal-fornitur fuq is-sena ta’ qabel; b’mod 
armonizzat u li jiftiehem fi ħdan l-istati 
membri biex jippermettu tqabbil b’mod 
faċli.
(b) mill-inqas ir-referenza għal għejjun 
ta’ referenza eżistenti, bħal ‘web-pages’, 
fejn tagħrif dwar l-impatt ambjentali, fl-
ambitu mill-inqas ta’ l-emissjonijiet tad-
CO2 u l-iskart radju-attiv li jirriżulta 
mill-elettriku prodott mit-taħlita 
ġenerali tal-fjuwil tal-fornitur matul l-
aħħar sena tkun disponibbli b’mod 
pubbliku fuq il-‘home page’ tagħhom.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex il-konsumaturi jeżerċitaw il-libertà ta’ l-għażla tagħhom, huma għandu jkollhom aċċess 
għad-dejta li tikkontribwixxi kemm għall-objettivi soċjali kif ukoll għall-objettivi ambjentali. 
L-għażla tal-konsumaturi se jkollha influwenza pożittiva fuq is-suq.

Emenda 3

Proposta għal att li jemenda Direttiva
Artikolu 1 – punt (1) b (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali 
għandhom jieħdu l-passi meħtieġa biex 
jiżguraw li t-tagħrif pprovdut mill-
fornituri lill-klijenti tagħhom 
f’konformità ma’ dan l-Artikolu tkun 
kredibbli. Ir-regoli li għandhom 
x’jaqsmu mal-preżentazzjoni tat-tagħrif 
għandhom ikunu armonizzati fl-istati 
membri u s-swieq rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex il-konsumaturi jibbenefikaw minn għażla tabilħaqq, il-preżentazzjoni tad-dejta għandha 
tkun armonizzata mill-fornituri ta’ l-elettriku kollha. Il-konsistenza se tassigura t-trasparenza 
u ttejjeb il-ħila tal-konsumaturi li jibdlu l-fornituri.

Emenda 4

Proposta għal att li jemenda Direttiva
Artikolu 1 – punt (2)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 10



PA\707346MT.doc 7/26 PE402.514v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji 
gwida għall-implimentazzjoni ta’ dan l-
Artikolu. Din il-miżura, maħsuba biex 
temenda elementi mhux essenzjali ta' din 
id-Direttiva billi tissupplimentaha, għandha 
tkun adotatta skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 27b(3).

10. Il-Kummissjoni għandha tadotta linji 
gwida għall-implimentazzjoni ta’ dan l-
Artikolu fi żmien sena mid-dħul fis-seħħ 
ta’ din id-Direttiva. Din il-miżura, 
maħsuba biex temenda elementi mhux 
essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tissupplimentaha, għandha tkun adotatta 
f’konsultazzjoni mal-Parlament 
f’konformità ma’ l-Artikolu 253 tat-
Trattat tal-KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minflok il-kwistjonijiet kruċjali tal-ħarsien tal-konsumaturi jitħallew għall-proċedura tal-
komitoloġija, il-Parlamenmt huwa intitolat li jkun involut b’mod sħiħ fil-proċess.

Emenda 5

Proposta għal att li jemenda Direttiva
Artikolu 1 – punt (4)
Direttiva 2003/54/KC
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti preliminari

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
minn [id-data ta’ traspożizzjoni biż-żieda 
ta’ sena waħda] ’il quddiem:

1. Biex tkun żgurata l-indipendenza ta’ l-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li minn 
[id-data ta’ traspożizzjoni biż-żieda ta’ 
sena waħda] l-intrapriżi integrati b’mod 
vertikali jridu jikkonformaw:
-jew mad-dispożizzjonijiet ta’ l-Art 8, 8a u
8b; jew
-mad-diżizzjonijiet ta’ 8a, 8b u 8c.
Fil-każ li t-traspożizzjoni tad-
dispożizzjonijiet 8a, 8b u 8c ma tkunx 
suffiċjenti biex tinkiseb il-liberalizzazzjoni 
sħiħa fi Stat Membri partikulari minn [id-
data ta’ traspożizzjoni biż-żieda ta’ tliet 
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snin] il-Komunità għandha tiddeċiedi jekk 
għandux ikun implimentat l-Artikolu 8.
Fil-każ ta’ konformità mad-
dispożizzjonijiet ta’ l-Art. 8a, 8b u 8c, l-
Istati Membri għadhom jiżguraw li minn 
[id-data ta’ traspożizzjoni biż-żieda ta’ 
sena waħda:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-bidla tagħti s-setgħa lill-Istati  Membri li jagħżlu bejn is-separazzjoni tas-sjieda u s-
separazzjoni effettiva u effiċjenti u jippermetti lill-Komunità li tieħu azzjoni jekk is-
separazzjoni effettiva u effiċjenti tirriżulta li ma tkunx biżżejjed.

Emenda 6

Proposta għal att li jemenda Direttiva
Artikolu 1 – punt (5) – parti preliminari

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikoli 8a u 8b li ġejjin ikunu inseriti: L-Artikoli 8a, 8b u 8c li ġejjin ikunu 
inseriti:

Or. en

Emenda 7

Proposta għal att li jemenda Direttiva
Artikolu 1 – punt (5)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8 c
Separazzjoni effettiva u effiċjenti tas-
sistemi ta’ trażmissjoni
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1. It-TSOs għandhom ikunu mgħammra 
bir-riżorsi umani, fiżiċi u għan-negozju 
regolari tat-trażmissjoni ta’ l-elettriku i 
huma meħtieġa għan-negozju regolari 
tat-trażmissjoni ta’ l-elettriku, b’mod 
partikulari:

(i) l-assi li huma meħtieġa għan-negozju 
regolari tat-trażmissjoni ta’ l-elettriku 
għandhom ikun l-proprjetà tat-TSO;

(ii)il-persunal meħtieġ għan-negozju 
regolari tat-trażmissjoni ta’ l-elettriku 
għandhom ikunu impġjegati mit-TSO;

(iii) il-kiri tal-persunal u l-forniment tas-
servizzi lil u minn kwaunkwe fergħata’ l-
intrapriżi integrati b’mod vertikali li 
jaħdmu fil-ġenerazzjonijew il-forniment 
għandu jkun limitat għall-każijiet 
mingħajr potenzjal diskriminatorju u 
jkunu suġġetti għall-approvazzjoni mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex
ikun eskluż it-tħassb dwar il-
kompetizzjoni u l-kunflitt ta’ interess;

(iv) riżorsi finanzjarji adattati  għall-
proġetii ta’ investiment fil-ġejjieni 
għandhom iukunu disponibblu fiż-żmien 
adattat.

2. L-attivitajiet meqjusa bħala meħtieġa 
għan-negozju regolari tat-trażmissjoni ta’ 
l-elettriku li saret refernza għalih fil-
paragrafu 1 għandhom jinkludu mill-
inqas: 

-rappreżentazzjoni tat-TSO, kuntatti ma’ 
partijiet terzi u l-awtoritajiet regolatorji
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-l-għoti u l-ġestjoni ta’ l-aċċess minn 
partijiet terzi;
-il-ġbir ta’ tariffi ta’ l-aċċess;
-kirjiet u ħlasijiet ta’ konġestjoni skond il-
mekkaniżmu ta’ kumpens għall-operaturi 
tas-sistema ta’ inter-trażmissjoni
f’konformità ma’ l-Artikolu 3 tar-
Regolament (KE) Nru 1228/2003;

-l-operat, il-manutenzjoni u l-iżvilupp tas-
sistema ta’ trażmissjoni;

-ippjanar ta’ l-investiment li jiżgura l-
abilità fuq medda twila ta’ żmien tas-
sistema biex tissodisfa domanda 
raġonevoli u tiggarantixxi s-sigurtà tal-
forniment; 

-servizzi legali;
-servizzi ta’ akkawnting u IT;
3. It-TSO għandu jkollha l-identità 
korporattiva tagħha, differenti b’mod 
sinifikanti mill-intrapriża integrata b’mod 
vertikali b’‘branding’, komunikazzjoni u 
uffiċċji sseparati.

4. Il-kontijiet tat-TSOs għandhom ikunu 
vverifikati min awditur differenti minn 
dak li jivverifika l-intrapriża integrata 
b’mod vertikali u l-kumpaniji affiljati 
magħha.

Indipendenza tal-maniġment tat-TSO, il-
uffiċjal kap eżekuttiv / il-bord eżekuttiv

5. Deċiżjonijiet dwar il-ħatra u 
kwalunkwe terminazzjoni qabel iż-żmien 
ta’ l-impjieg ta’ l-uffiċjal kap eżekuttiv u 
membri oħra tal-bord eżekuttiv tat-TSO u 
l-ftehim kuntrattwali rispettivi ta’ l-
impjieg u t-terminazzjoni tiegħu 
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għandhom ikunu nnotifikati lill-awtorità 
regolatorja jew xi awtorità pubblika 
nazzjonali  kompetenti. Dawn id-
deċiżjonijiet u ftehim jistgħu isiru jorbtu
sakemm l-awtorità regolatorja jew xi 
awtorità pubblika nazzjonali kompetenti 
oħra tuża d-dritt tal-veto tagħha fi żmien 3 
ġimgħat wara n-notifika. Veto jista’ 
jinħareġ f’każijiet ta’ ħatra u ftehim 
kuntrattwali bejn iż-żewġ naħat jekk 
jitnisslu dubji serji dwar l-indipendenza 
ta’ l-uffiċjal kap eżekuttiv jew membru 
tal-bord eżekuttiv innominati, jew fil-każ 
tat-terminazzjoni qabel iż-żmien ta’ l-
impjieg u l-ftehim kuntrattwali bejn iż-
żewġ naħat, jekk jiżistu dubji serji dwar il-
bażi għal din il-miżura.

6. Id-dritt għall-appell effettiv għand l-
awtorità regolatorja jew kwalunkwe 
awtorità pubblika nazzjonali kompetenti 
oħra jew qorti għandu jkun iggarantit 
għal kull ilment mill-maniġment tat-TSO 
rigward it-terminazzjoni bikrija tal-
kuntratti ta’ l-impjieg tagħhom stess.

7. Wara t-terminazzjoni ta’ l-impjieg mit-
TSO, l-uffiċjali kapijiet eżekuttivi ta’ 
qabel u l-membri tal-bord eżekuttiv ta’ 
qabel ta’ dik it-TSO m’għandhomx 
jaħdmu f’xi kapaċità f’xi fergħa ta’ l-
intrapriża integrata b’mod vertikali u 
jwettqu funzjonijiet ta’ ġenerazzjoni jew 
forniment għal perjodu ta’ mhux inqas 
minn  3 snin.

8. L-uffiċjal kap eżekuttiv u l-membri tal-
bord eżekuttiv tat-TSO m’għandux 
ikollhom xi interess ġo, jew jirċievu xi 
kumpens mingħand, kwalunkwe 
intrapriża integrata b’mod vertikali barra 
t-TSO. Il-ħlas tiegħu/tagħhom 
m’għandux f’xi parti jiddependi minn 
attivitajiet ta’ l-intrapriża integrata b’mod 
vertikali barra dawk tat-TSO.
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9. L-uffiċjal kap eżekuttiv u l-membri tal-
bord eżekuttiv tat-TSO ma jistgħux iġorru 
responsabbiltà, b’mod dirett jew b’mod 
indirett, għall-operat ta’ kuljum ta’ 
kwalunkwe fergħa ta’ l-intrapriża 
integrata b’mod vertikali.

10. Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu, it-TSO 
għandu jkollha l-poteri effettivi tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet b’mod indipendenti mill-
intrapriża integrata tal-qasam ta’ l-
elettriku, fir-rigward ta’ l-assi meħtieġa 
biex topera, iżżomm jew tiżviluppa n-
netwerk. Dan m’għandux ixekkel l-
eżistenza ta’ mekkaniżmi ta’ 
kordinazzjoni adattati biex jiżgura li d-
drittijiet ekonomiċi u tas-sorveljanza fuq 
il-ġestjoni tal-kumpanija prinċipali li 
jkollha l-kontroll f’idejha jkunu mħarsa 
fir-rigward ta’ dħul fuq l-assi 
f’sussidjarja, kif irregolat b’mod indirett 
f’konformità ma’ l-Artikolu 22c. B’mod 
partikulari, dan għandu jippermetti lill-
kumpanija prinċipali li tapprova l-pjan 
finanzjarju annwali jew strument 
ekwivalenti tat-TSO u li tistipula limiti 
ġenerali fuq il-livell tad-dejn tas-
sussidjarja tagħha. Jekk il-pjan 
finanzjarju annwali, jew xi pjan 
finanzjarju ekwivalenti, ma jkunx 
approvat jew jinbidel mill-kumpanija 
prinċipali, il-każ għandu jkun irreferut 
lill-awtorità regolatorja għal deċiżjoni. Il-
kumpanija prinċipali ma tkunx permessa 
li tagħti struzzjonijiet fl-operat ta’ kuljum, 
lanqas fir-rigward ta’ deċiżjonijiet 
individwali rigward il-bini jew it-tiġdid ta’ 
linji ta’ trażmissjoni li ma jaqbżux it-
termini tal-pjan finanzjarju approvat jew 
kwalunkwe  strument ekwivalenti. 

11. Il-Presidenti tal-bord ta’ sorveljanza 
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jew il-bord tad-diretturi tat-TSO 
m’għandhomx jaħdmu fi kwalunkwe 
kapaċità fi kwalunkwe parti ta’ l-
intrapriża integrata b’mod vertikali u 
jwettqu funzjonijiet ta’ ġenerazzjoni jew 
forniment.

12. Il-bordijiet ta’ sorveljanza jew il-
bordijiet tad-diretturi tat-TSO għandhom 
jinkludu membri indipendenti, maħtura 
għal mill-inqas 5 snin. Il-ħatra tagħhom 
għandha tkun innotifikata lill-awtorità 
regolatorja jew kwalunkwe awtorità 
pubblika nazzjonali kompetenti oħra u 
tkun torbot skond il-kundizzjonijiet 
deskritti fil-paragrafu 5. 
13. Għall-għanijiet tal-paragrafu 12, 
membru tal-bord ta’ sorveljanza jew il-
bord  tad-diretturi tat-TSO għandu jitqies 
bħala indipendenti jekk ikun liberu minn 
relazzjoni ta’ negozju jew ta’ xejra oħra fi 
kwalunkwe intrapriża integrata b’mod 
vertikali, l-azzjonisti li għandhom il-
kontroll tagħha jew il-maniġment 
tagħhom li joħloq kunflitt ta’ interess li
jxekkillu l-ġudizzju tiegħu, b’mod 
partikulari:

(a) ma kienx impjegat ta’ xi fergħa ta’ l-
intrapriża integrata b’mod vertikali 
jwettaq funzjonijiet ta’ ġenerazzjoni jew 
forniment fil-ħames snin qabel il-ħatra 
tiegħu fil-bord ta’ sorveljanza jew il-bord
tad-diretturi;

(b) m’għandux interess ġo u ma jirċivix
kwalunkwe kumpens mill-intrapriża 
integrata b’mod vertikali jew kwalunkwe 
kumpanija affiljata tagħha barra t-TS;

(c) m’għandux relazzjoni ta’ negozju
rilevanti  ma’ xi fergħa tal-kumpanija 
integrata b’mod vertikali jwettaq 
funzjonijiet ta’ forniment ta’ l-elettriku 
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matul il-ħatra tiegħu fil-bord ta’ 
sorveljanza jew il-bord  tad-diretturi;

(d)m’huwiex membru tal-bord eżekuttiv 
ta’ kumpanija fejn l-intrapriża integrata 
b’mod vertikali taħtar il-membri fil-bord 
ta’ sorveljanza jew il-bord  tad-diretturi.

13. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
t-TSOs iwaqqfu u jimplimentaw 
programm ta’ konformità li jistipula l-
miżuri meħuda biex jiżguraw li ma sseħħx 
mġiba diskriminatorja. Il-programm 
għandu jistipula l-obbligi speċifiċi ta’ l-
impjegati biex jissodisfaw dan l-objettiv. 
Għandu jkun suġġett għall-approvazzjoni 
ta’ l-awtorità regolatorja jew kwalunkwe 
awtorità pubblika nazzjonali kompetenti 
oħra. Il-konformità mal-programm 
għandha tkun issorveljata b’mod 
indipendenti minn uffiċjal tal-konformità. 
L-awtorità regolatorja għandu jkollha s-
setgħa li timponi sanzjonijiet fil-każ ta’ 
implimentazzjoni mhux adattata tal-
programm ta’ konformità.

15. L-uffiċjal kap eżekuttiv jew il-bord 
eżekuttiv tat-TSO għandu jaħtar persuna 
jew korp bħala uffiċjal tal-konformità 
inkarigat minn:

(i) is-sorveljanza ta’ l-implimentazzjoni 
tal-programm ta’ konformità;

(ii) il-produzzjoni ta’ rapport annwali li 
jistipula l-miżuri li ttieħdu biex ikun 
implimentat il-programm ta’ konformità u 
jibagħtu lill-awtorità regolatorja;

(iii) il-ħruġ ta’ rakkomandazzjonijiet dwar 
il-programm ta’ konformità u l-
implimentazzjoni tiegħu.
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16. L-indipendenza ta’ l-uffiċjal tal-
konformità għandha tkun iggarantita 
b’mod partikulari bit-termini tal-kuntratt 
ta’ l-impjieg tiegħu.

17. L-uffiċjal tal-konformità għandu 
jkollu l-opportunità li jindirizza b’mod 
regolari lill-bord ta’ sorveljanza jew il-
bord tad-diretturi tat-TSO, ta’ l-intrapriża 
integrata b’mod vertikali u l-awtoritajiet 
regolatorji.

18. L-uffiċjal tal-konformità għandu 
jgħin fis-sessjonijiet kollha tal-bord tas-
sorveljanza jew il-bord tad-diretturi tat-
TSO li jindirizzaw il-kwistjonijiet li ġejjin:

(i) il-kundizzjonijiet ta’ l-aċċess u l-
konnessjoni max-xibka, inkluż il-ġbir tat-
tariffi ta’ l-aċċess, il-kera tal-konġestjoni, 
u l-ħlasijiet taħt il-mekkaniżmu ta’ 
kumpens għall-operatur ta’ sistema ta’ 
inter-trażmissjoni f’konformità ma’ l-
Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 
1228/2003;

(ii) proġetti mwettqa biex tkun operata, 
miżmuma u żviluppata s-sistema tax-
xibka tat-trażmissjoni, inklużi l-
investimenti fl-interkonnessjoni u l-
konnessjoni;

(iii) ir-regoli tal-bilanċ, inklużi r-regoli 
dwar il-forza elettrika bħala riżerva;

(iv) ix-xiri ta’ l-enerġija biex tkopri t-telf 
ta’ l-enerġija.

19. Matul dawn is-sessjonijiet, l-uffiċjal 
tal-konformità m’għandux iħalli 
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informazzjoni dwar il-ħidma tal-
ġenerazzjoni jew il-forniment li tista’ tkun 
kummerċjalment sensittiva li tkun żvelata 
b’mod diskriminatorju lill-bord tas-
sorveljanza jew il-bord tad-diretturi.

20. L-uffiċjal tal-konformità għandu 
jkollu aċċess għall-kotba, ir-rekords u l-
uffiċċji kollha rilevanti tat-TSO, kif ukoll 
għall-informazzjoni kolha meħtieġa fil-
qadi tajjeb tad-dmirijiet tiegħu.

21. L-uffiċjal tal-konformità għandu jkun 
innominat u mneħħi mill-uffiċjal kap 
eżekuttiv jew il-bord eżekuttiv biss wara l-
approvazzjoni minn qabel ta’ l-awtorità 
regolatorja.

22. It-TSOs għandhom jelaboraw pjan ta’ 
żvilupp ta’ 10 snin  għan-netwerk mill-
inqas kull sentejn. Huma għandhom 
jipprovdu miżuri effiċjenti biex 
jiggarantixxu s-suffiċjenza tas-sistema u 
s-sigurtà tal-provvista.

23. Il-pjan ta’ żvilupp ta’ 10 snin  għan-
netwerk għandu b’mod partikulari:

(i) jindika lill-parteċipanti tas-suq l-
infrastrutturi tat-trażmissjoni ewlenin li 
preferibbilment għandhom jinbnew matul 
l-għaxar snin li ġejjin;

(ii) ikun fih l-investimenti kollha deċiżi 
diġà u jidentifika l-investimenti ġodda li 
trid tittieħed deċiżjoni dwar l-
implimentazzjoni tagħhom fit-tliet snin li 
ġejjin.

24. Biex telabora dan il-pjan ta’ żvilupp 
ta’ 10 snin għan-netwerk, kull TSO 
għandha tagħmel ipoteżi raġonevoli dwar 
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l-evoluzzjoni tal-ġenerazzjoni, il-konsum 
u l-iskambji ma’ pajjiżi oħra, u tqis il-
pjanijiet ta’ investiment għan-netwerk 
eżistenti f’livell reġjonali u fl-Ewropa. It-
TSO għandha tissottometti l-abbozz lill-
korp nazzjonali kompetenti fiż-żmien 
dovut.

25. Il-korp nazzjonali kompetenti għandu 
jikkonsulta ma’ l-utenti rilevanti kollha 
tan-netwerk fuq il-bażi ta’ abbozz tal-pjan 
ta’ żvilupp ta’ 10 snin għan-netwerk
b’mod miftuħ u  trasparenti u jista’ 
jippubblika r-riżultat tal-proċess ta’ 
konsultazzjoni, b’mod partikulari r-
rekwiżiti ta’ l-investiment possibbli.  

26. Il-korp nazzjonali kompetenti għandu 
jeżamina jekk il-pjan ta’ żvilupp ta’ 10 
snin għan-netwerk ikoprix ir-rekwiżiti 
kollha ta’ l-investiment identifikati fil-
konsultazzjoni. L-awtorità tista’ tobbliga 
lit-TSO li temenda l-pjan tagħha. 

27. Il-korp nazzjonali kompetenti għall-
għanijiet tal-paragrafi 24, 25 u 26 jista’ 
jkun l-awtorità regolatorja nazzjonali, 
kwalunkwe awtorità pubblika nazzjonali 
kompetenti oħra jew it-‘trustee’ ta’ l-
iżvilupp ta’ netwerk stabbilit mit-TSO. 
Fil-każ aħħari, it-TSOs għandhom 
jissottomettu l-abbozzi ta’ l-istatuti, tal-
lista tal-membri u tar-regoli ta’ proċedura 
għall-approvazzjoni ta’ l-awtorità 
pubblika nazzjonali kompetenti

28. Jekk it-TSO ma tilqax l-
implimentazzjoni ta’ investiment speċifiku 
mniżżel fil-pjan ta’ żvilupp ta’ 10 snin 
għan-netwerk biex jitwettaq fit-tliet snin li 
jmiss, l-Istati Membri għandhom 
jassiguraw li l-awtorità regolatorja jew 
awtorità pubblika nazzjonali kompetenti 
oħra jkollha s-setgħa meħtieġa biex 
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timplimenta wieħed miż-żewġ miżuri li 
ġejjin:

(a)titlob lit-TSO biex twettaq, bil-mezzi 
legali kollha, l-obbligi tagħha ta’ 
investiment bl-użu tal-mezzi finanzjarji 
tagħha stess;

(b) tistieden investituri indipendenti biex 
jitfgħu offerti għall-investiment meħtieġ 
f’sistema ta’ trażmissjoni u, meta tagħmel 
hekk, tista’ tobbliga lit-TSO:

- li taqbel mal-finanzjament minn parti 
terza; 
- li taqbel mal-provvista ta’ xogħlijiet ta’ 
bini minn kwalunkwe parti terza u għall-
bini ta’ assi ġodda;

- li taqbel li topera l-assi ġodda.
L-arranġamenti finanzjarji rilevanti 
għandhom ikunu suġġetti għall-
approvazzjoni ta’ l-awtorità regolatorja
jew kwalunkwe awtorità pubblika 
nazzjonali kompetenti oħra. Fiż-żewġ 
każijiet, ir-regolazzjoni tat-tariffi għandha 
tippermetti dħul li jkopri l-ispejjeż ta’ 
investiment bħal dan.

29. L-awtorità pubblika nazzjonali 
kompetenti għandha tissorvelja u tevalwa 
l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ 
investiment.

30. It-TSOs għandhom ikunu obbligati 
jistabbilixxu u jippubblikaw proċeduri 
trasparenti u effiċjenti għall-konnessjoni 
mingħajr diskriminazzjoni ta’ impjanti ta’ 
l-enerġija ġodda max-xibka. Dawn il-
proċeduri għandhom ikunu suġġetti 
għall-approvazzjoni ta’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali jew kwalunkwe 
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awtorità pubblika nazzjonali kompetenti 
oħra.

31. It-TSOs m’għandhomx ikunu 
intitolati li jirrifjutaw il-konnessjoni ta’ 
impjant ta’ l-enerġija ġdida fuq il-bażi ta’ 
limitazzjonijiet possibbli fil-ġejjieni għall-
kapaċitajiet disponibbli tan-netwerk, per 
eżempju l-konġestjoni f’partijiet remoti 
tax-xibka tat-trażmissjoni. It-
TSOgħandha tkun obbligata tipprovdi l-
informazzjoni meħtieġa.

32. It-TSOs m’għandhomx ikunu 
intitolati li jirrifjutaw punt ta’ konnesjoni 
ġdid fuq il-bażi unika li din il-konnessjoni 
ġdida se twassal għal spejjeż addizzjonali 
minħabba ż-żieda meħtieġa fil-kapaċità 
ta’ l-elementi tax-xibka li jkunu f’żona 
qrib dak il-punt ta’ konnessjoni ġdid. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri li ma implimentawx is-separazzjoni tas-sjieda qed jingħataw l-opportunità li 
jilliberalizzaw aktar is-swieq tagħhom mingħajr ma jkollhom iduru għas-separazzjoni tas-
sjieda.

Emenda 8

Proposta għal att li jemenda Direttiva
Artikolu 1 – punt (8)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10 imħassar
Operaturi tas-sistemi indipendenti
1. Fejn mad-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva, is-sistema ta’ trażmissjoni tkun 
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tappartjeni lil impriża integrata 
vertikalment, l-Istati Membri jistgħu 
jippermettu derogi mill-Artikolu 8(1), bil-
kundizzjoni li jinħatar mill-awtorità 
regolatorja operatur tas-sistema 
indipendenti, fuq proposta minn sid is-
sistema ta’ trażmissjoni u soġġett għall-
approvazzjoni ta’ din il-ħatra min-naħa 
tal-Kummissjoni. Fi kwalunkwe każ, 
impriżi integrati vertikalment li huma 
sidien ta’ sistema ta’ trażmissjoni fl-ebda 
każ ma għandhom jiġu mċaħħda milli 
jieħdu passi biex jikkonformaw ma’ l-
Artikolu 8(1).
2. L-Istat Membru jista' japprova u jaħtar 
operaturi ta' sistema indipendenti biss 
meta:
(a) l-operatur kandidat ikun wera li 
jikkonforma mar-rekwiżiti ta’ l-
Artikolu 8(1)(b) sa (d);
(b) l-operatur kandidat ikun wera li 
għandu għad-dispożizzjoni tiegħu l-
finanzi, u r-riżorsi tekniċi u umani 
meħtieġa biex iwettaq il-kompiti tiegħu 
skond l-Artikolu 9;

(c) l-operatur kandidat ikun intrabat 
li jikkonforma ma’ pjan ta’ għaxar snin 
għall-iżvilupp tan-netwerk, propost mill-
awtorità regolatorja;
(d) il-proprjetarju tas-sistema ta’ 
trażmissjoni jkun wera l-kapaċità tiegħu li 
jikkonforma ma’ l-obbligi tiegħu skond il-
paragrafu 6. Għal dawn il-finijiet, għandu 
jipprovdi abbozz ta’ l-arranġamenti 
kontrat twali  kollha ma’ l-impriża 
kandidata u ma’ kwalunkwe impriża oħra 
rilevanti;

(e) l-operatur kandidat ikun wera l-
kapaċità tiegħu li jikkonforma ma’ l-
obbligi tiegħu skond ir-Regolament (KE) 
Nru 1228/2003 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2003 dwar 
kundizzjonijiet għall-aċċess għan-
networks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-
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elettriku inkluża l-kooperazzjoni ta’ l-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni fil-
livell Ewropew u dak reġjonali.
3. L-impriżi li jkunu ġew iċċertifikati mill-
awtorità regolatorja bħala li kkonformaw 
mar-rekwiżiti ta' l-Artikoli 8a u 10(2) 
għandhom jiġu approvati u maħtura 
bħala operaturi indipendenti tas-sistema 
mill-Istati Membri. Għandha tapplika l-
proċedura ta' ċertifikazzjoni fl-
Artikolu 8b .

4. Meta l-Kummissjoni tkun ħadet 
deċiżjoni skond il-proċedura fl-
Artikolu 8b u tara li l-awtorità regolatorja 
ma tkunx ikkonformat mad-deċiżjoni 
tagħha fi żmien xahrejn, għandha, fi 
żmien sitt xhur, taħtar, fuq proposta mill-
Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-
Regolaturi ta' l-Enerġija u wara li tkun 
semgħet il-fehmiet tal-proprjetarju tas-
sistema ta' trażmissjoni u l-operatur tas-
sistema ta' trażmissjoni, operatur ta' 
sistema indipendenti għal perjodu ta' 5 
snin. F'kull ħin, sid is-sistema ta' 
trażmissjoni jista' jipproponi lill-awtorità 
regolatorja l-ħatra ta' operatur ta' sistema 
indipendenti ġdid skond il-proċedura fl-
Artikolu 10(1)).

5. Kull operatur indipendenti tas-sistema 
għandu jkun responsabbli mill-għoti u 
mill-amministrazzjoni ta' l-aċċess minn 
terzi, inkluż il-ġbir ta' tariffi ta' l-aċċess, 
kirjiet għall-konġestjoni, u ħlasijiet skond 
il-mekkaniżmu ta' kumpens għal operatur 
ta' sistema ta' inter-trażmissjoni skond l-
Artikolu 3 tar-Regolament 1228/2003, kif 
ukoll għall-operat, il-manutenzjoni u l-
iżvilupp tas-sistema ta' trażmissjoni, u 
għall-iżgurar tal-kapaċità għaż-żmien fit-
tul tas-sistema biex tiltaqa' ma' domanda 
raġonevoli permezz ta' pjjanar ta' l-
investimenti. Waqt l-iżvilupp tan-netwerk, 
l-operatur tas-sistema indipendenti huwa 
responsabbli għall-ippjanar (inkluż il-
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proċedura ta' awtorizzazzjoni), il-
kostruzzjoni u l-ikkummissjonar ta' 
infrastruttura ġdida. Għal dan il-għan, 
għandu jaġixxi bħala operatur tas-sistema 
ta’ trażmissjoni f’konformità ma’ dan il-
Kapitolu. Il-proprjetarji ta' sistema ta' 
trażmissjoni ma jistgħux ikunu 
responsabbli mill-għoti u l-ġestjoni ta' l-
aċċess ta' parti terza, u lanqas għall-
ippjanar ta' l-investiment.
6. Meta jkun inħatar operatur ta' sistema 
indipendenti, il-proprjetarju tas-sistema 
ta' trażmissjoni għandu:
(a) jipprovdi l-kooperazzjoni u l-appoġġ 
kollha rilevanti lill-operatur tas-sistema 
indipendenti għat-twettiq tal-kompiti 
tiegħu, inkluż b’mod partikolari t-tagħrif 
kollu rilevanti;
(b) jiffinanzja l-investimenti deċiżi mill-
operatur tas-sistema indipendenti u 
approvati mill-awtorità regolatorja, jew 
jagħti l-kunsens tiegħu li jiġu ffinanzjati 
minn kwalunkwe parti interessata, inkluż 
l-operatur tas-sistema indipendenti; L-
arranġament rilevanti ta' l-iffinanjzar 
għandhom ikunu soġġetti għall-
approvazzjoni mill-awtorità regolatorja; 
Qabel din l-approvazzjoni, l-Awtorità 
Regolatorja għandha tikkonsulta l-
proprjetarju ta' l-assi flimkien ma' 
partijiet interessati oħra;
(c) tipprovdi għall-kopertura tar-
responsabbiltà li tikkonċerna l-assi tan-
netwerk, eskluża r-responsabbiltà 
marbuta mal-kompiti ta' l-operatur tas-
sistema indipendenti;

(d) tipprovdi garanziji biex tiffaċilita kull 
espansjoni tan-netwerk bl-eċċezzjoni ta' 
dawk l-investimenti fejn, skond il-
paragrafu b, tkun tat il-kunsens tagħha 
għall-finanzjament minn kwalunkwe parti 
interessata inkluż l-operatur tas-sistema 
indipendenti. 

7. F’kooperazzjoni mill-qrib ma’ l-
awtorità regolatorja, l-awtorità nazzjonali 
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rilevanti fuq il-kompetizzjoni għandha 
tingħata s-setgħat kollha rilevanti sabiex 
tissorvelja b’mod effikaċi l-konformità ta' 
sid is-sistema ta’ trażmissjoni ma’ l-
obbligi tiegħu skond il-paragrafu 6.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għażla ISO ma tipprovdix alternattiva vijabbli għas-separazzjoni tas-sjieda minħabba l-
ispiża regolatorja eċċessiva tagħha.

Emenda 9

Proposta għal att li jemenda Direttiva
Artikolu 1 – punt (8)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 10 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a imħassar
Separazzjoni tal-proprjetarji tas-sistema 
ta' trażmissjoni
1. Il-proprjetarji tas-sistema ta’ 
trażmissjoni, fejn operatur ta' sistema 
indipendenti jkun inħatar, li jkunu parti 
minn impriżi integrati vertiklament, 
għandhom ikunu indipendenti, għall-
inqas f’termini tal-forma ġuridika, l-
organizzazzjoni u t-teħid tad-deċiżjonijiet 
tagħhom, minn attivitajiet oħrajn li ma 
humiex relatati mat-trażmissjoni.
2. Sabiex tiġi aċċertata l-indipendenza tal-
proprjetarju tas-sistema ta' trażmissjoni 
imsemmi fil-paragrafu 1, għandhom 
japplikaw l-kriterji minimi li ġejjin:

(a) dawk il-persuni responsabbli għall-
amministrazzjoni tal-proprjetarju tas-
sistema ta' trażmissjoni ma jistgħux 
jieħdu sehem fl-istrutturi tal-kumpaniji 
ta’ l-impriża integrata ta' l-elettriku li hija 
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responsabbli, direttament jew 
indirettament, għall-operat ta’ kuljum tal-
ġenerazzjoni, id-distribuzzjoni u l-
forniment ta' l-elettriku;

(b) għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex 
jiġi aċċertat illi l-interessi professjonali 
tal-persuni responsabbli għall-
amministrazzjoni tal-proprjetarju tas-
sistema ta' trażmissjoni jitqiesu b’mod li 
jiżgura li huma kapaċi li jaġixxu b’mod 
indipendenti;
(c) il-prorjetarju tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandu jfassal programm ta' 
konformità, li jistabbilixxi l-miżuri 
meħuda biex ikun żgurat li ma jkun 
hemm l-ebda mġiba diskriminatorja, u 
biex ikun żgurat li l-ħarsien ta' dan il-
programm ikun issorveljat b'mod xieraq. 
Il-programm għandu jistabbilixxi l-
obbligi speċifiċi ta’ l-impjegati li jilħqu 
dawn l-għanijiet. Rapport ta’ kull sena, li 
jindika l-miżuri li jkunu ttieħdu, għandu 
jingħata mill-persuna jew organu 
responsabbli għas-sorveljanza tal-
programm ta’ konformità lill-awtorità 
regolatorja u għandu jiġi ppubblikat.

3. Il-Kummissjoni tista’ toħroġ linji gwida 
biex taċċerta l-konformità sħiħa u 
effettiva mal-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu ta' sid is-sistema ta’ trażmissjoni. 
Din il-miżura, maħsuba biex temenda 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi tissupplimentaha, għandha 
tiġi adotatta skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 30(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn id-disspożizzjonijiet jibnu fuq l-Artikolu 10 u m’humiex rilevanti jekk l-Artikolu 10 
tħassar.



PA\707346MT.doc 25/26 PE402.514v01-00

MT

Emenda 10

Proposta għal att li jemenda Direttiva
Artikolu 1 – punt (12)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22 c – paragrafu 1 – punt (i)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) tissorvelja l-livell ta’ ftuħ fis-suq u ta’ 
kompetizzjoni fil-livelli ta’ bejgħ bl-
ingrossa u bl-imnut, inklużi l-iskambji ta’ 
l-elettriku, il-prezzijiet domestiċi, ir-rati 
tas-‘switching’, ir-rati tal-konnessjoni jew 
qtugħ, ir-rati tal-manutenzjoni, u lmenti 
domestiċi f’forma miftehma, kif ukoll 
kwalunkwe tixkil jew restrizzjoni tal-
kompetizzjoni f’kooperazzjoni ma’ l-
awtoritajiet dwar il-kompetizzjoni, inkluż 
billi tipprovdi kull tagħrif rilevanti, filwaqt 
li tgħaddi l-każijiet rilevanti lill-awtoritajiet 
dwar il-kompetizzjoni rilevanti;

(i) tissorvelja l-livell ta’ ftuħ fis-suq u ta’ 
kompetizzjoni fil-livelli ta’ bejgħ bl-
ingrossa u bl-imnut, inklużi l-iskambji ta’ 
l-elettriku, il-prezzijiet domestiċi, ir-rati 
tas-‘switching’, ir-rati tal-konnessjoni u
qtugħ, ir-rati tal-manutenzjoni, u lmenti 
domestiċi f’forma miftehma, kif ukoll 
kwalunkwe tixkil jew restrizzjoni tal-
kompetizzjoni f’kooperazzjoni ma’ l-
awtoritajiet dwar il-kompetizzjoni, inkluż 
billi tipprovdi kull tagħrif rilevanti, filwaqt 
li tgħaddi l-każijiet rilevanti lill-awtoritajiet 
dwar il-kompetizzjoni rilevanti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għoti tas-setgħa lill-awtorità biex tissorvelja firxa aktar wiesgħa ta’ rati u tariffi hija fl-
interess ta’ għażla aħjar għall-konsumatur.

Emenda 11

Proposta għal att li jemenda Direttiva
Artikolu 1 – punt (12)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22 c – Paragrafu 1 – punt (k)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) bla ħsara għall-kompetenza ta' l-
awtoritajiet regolatorji l-oħra, tiżgura 
standards għoljin ta' servizzi universali u 
pubbliku għall-elettriku, il-protezzjoni ta' 
klijenti vunnerabbli, u li l-miżuri tal-
ħarsien tal-konsumatur stipulati fl-
Anness A jkunu effettivi;

(k) bla ħsara għall-kompetenza ta' l-
awtoritajiet regolatorji l-oħra, tiżgura fl-
UE,  standards għoljin komuni u 
trasparenti ta' servizzi universali u 
pubbliku għall-konsumaturi ta’ l-elettriku, 
inklużi ċ-ċittadini, u tiżgura l-protezzjoni 
ta' klijenti vunnerabbli, u li l-miżuri tal-
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ħarsien tal-konsumatur stipulati fl-
Anness A jkunu effettivi; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aktar kjarifika dwar id-dmirijiet ta’ l-awtorità sservi l-funzjoni tas-suq u finalment 
tibbenefika lill-konsumatur.

Emenda 12

Proposta għal att li jemenda Direttiva
Artikolu 1 – punt (12)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22 c – Paragrafu 1 – punt (m)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) tiżgura l-aċċess għad-dejta dwar il-
konsum tal-klijent, l-applikazzjoni ta’ 
format armonizzat għad-dejta dwar il-
konsum u l-aċċess għad-dejta skond il-
paragrafu (h) ta’ l-Anness A;

(m) tiżgura l-aċċess għad-dejta dwar il-
konsum tal-klijent inklużi l-prezzijiet u 
kwalunkwe spejjeż irrelatati, l-
applikazzjoni ta’ format armonizzat għad-
dejta dwar il-konsum tali u l-aċċess fil-
pront għall-klijenti kollha għad-dejta 
skond il-paragrafu (h) ta’ l-Anness A;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aktar kjarifika dwar id-dmirijiet ta’ l-awtorità sservi l-funzjoni tas-suq u finalment
tibbenefika lill-konsumatur.
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