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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni 
Ewropea dwar ir-regolament li jistabbilixxi Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi ta’ l-
Enerġija. Din l-Aġenzija għandu jkollha rwol importanti fl-iżvilupp u fl-implimentazzjoni tat-
Tielet Pakkett ta’ l-Enerġija.  

Din l-Aġenzija għandha tkun kompletament indipendenti u għandu jkollha awtonomija 
amministrattiva u finanzjarja sħiħa sabiex isservi ta’ rwol attiv importanti fid-difiża tad-
drittijiet tal-konsumaturi u tal-partijiet interessati.  Għandu jkollha l-possibbiltà li tikkonsulta 
mal-parteċipanti fis-suq fi stadju bikri, għandha bżonn is-setgħa li tikkoordina u tivverifika l-
investimenti u li tieħu ħsieb is-sorveljanza tas-suq u tkun tista’ tagħti informazzjoni rigward 
xkiel tas-suq. 

L-attivitajiet ta’ l-Aġenzija għandhom jinkludu l-proċess għall-bidu, is-sorveljanza u l-
approvazzjoni tal-proposti tan-Netwerks Ewropej għall-Operaturi tas-Sistemi ta’ Trasmissjoni
(ENTSO), li jkunu jippermettu żvilupp iktar regolat tas-suq intern ta’ l-enerġija, u li jittieħdu 
miżuri adegwati sabiex ikun żgurat li jintlaħaq livell għoli ta’ ħarsien tal-konsumatur. 

L-Aġenzija għandu jkollha rwol ewlieni fil-proċess għall-bidu, l-iżvilupp, it-tisħiħ, l-
implimentazzjoni u l-infurzar ta’ kodiċijiet tekniċi u tas-suq għat-TSOs (Operaturi tas-Sistemi 
ta’ Trasmissjoni).  Barra minn hekk, għandha tkun involuta fl-ispeċifikar ta’ l-ambitu u l-
kontenut tal-kodiċijiet Ewropej. L-Aġenzija għandha tingħata setgħat li tieħu deċiżjonijiet, 
sabiex taqsam ir-responsabiltà mat-TSOs meta jiġu stipulati r-regoli. L-Aġenzija għandha 
tiddeċiedi, flimkien mal-Kummissjoni, dwar eżenzjonijiet eventwali ta’ infrastrutturi 
transkonfinali ġodda mir-rekwiżiti ta’ unbundling.

Il-Parlament Ewropew għandu jkollu l-kapaċità li jiskrutinizza l-prestazzjoni u l-iffunzjonar 
ta’ l-Aġenzija. 

Il-Parlament Ewropew għandu jipprovdi l-approvazzjoni tiegħu għall-għażla, it-tiġdid jew it-
tneħħija mill-kariga tad-Direttur. Id-Direttur ta’ l-Aġenzija, il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni u 
l-Bord tar-Regolaturi huma marbutin li jagħtu rendikont ta’ l-azzjonijiet tagħhom lill-
Parlament Ewropew. Għandhom ikunu preżenti fil-PE fuq it-talba tiegħu.

Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu jkun responsabbli biss mill-kwistjonijiet ta’ ġestjoni u 
kontabilità. L-għadd ta’ persuni fuq il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu jitnaqqas peress li 
l-għadd ta’ 12-il persuna m’huwiex iġġustifikat meta mqabbel mal-Bord tar-Regolaturi u l-
persunal sħiħ ta’ l-Aġenzija. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu jkun magħmul minn 
dawk il-persuni biss li tkun ħatret il-Kummissjoni.

EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal Regolament
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. L-Aġenzija għandha tissorvelja b’mod 
kostanti, is-swieq għal xi xkiel tas-suq, u 
tinforma lill-Kummissjoni, lill-Parlament 
Ewropew u lill-awtoritajiet nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandha tkun kapaċi mhux biss li tinforma, iżda wkoll li tissorvelja u li twissi 
minn kmieni lill-istituzzjonijiet Ewropej u lill-awtoritajiet nazzjonali.

Emenda 2

Proposta għal Regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 vinkolanti u mhux vinkolanti 
biex tgħin lill-awtoritajiet regolatorji u l-
atturi fis-suq jaqsmu bejniethom prassi 
tajba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kompetenzi ta’ l-Aġenzija għandhom jissaħħu sabiex ikun possibbli jingħatalha rwol
importanti attiv fid-difiża tad-drittijiet tal-konsumaturi u tal-partijiet interessati.
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Emenda 3

Proposta għal Regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-Aġenzija għandu jkollha persunal 
ta’ professjonalità għolja. B'mod 
partikolari, għandha tgawdi mill-
kompetenza u l-esperjenza ta’ persunal 
issekondat mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali, mill-Kummissjoni u mill-Istati 
Membri. Ir-Regolamenti tal-Persunal ta’ l-
Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, ir-
regolamenti applikabbli għal impjegati 
oħra tal-Komunitajiet Ewropej u r-regoli 
adottati b’mod konġunt mill-istituzzjonijiet 
tal-Komunitajiet Ewropej għall-iskopijiet 
ta’ l-applikazzjoni ta’ dawk ir-Regolamenti 
għandhom japplikaw għall-persunal ta’ l-
Aġenzija. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, 
bi ftehim mal-Kummissjoni, għandu 
jadotta r-regoli meħtieġa ta’
implimentazzjoni.

L-Aġenzija għandu jkollha persunal ta’
professjonalità għolja, billi tirrekluta 
eċċezzjonalment persunal issekondat mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali, mill-
Kummissjoni u mill-Istati Membri. Ir-
Regolamenti tal-Persunal ta’ l-Uffiċjali tal-
Komunitajiet Ewropej, ir-regolamenti 
applikabbli għal impjegati oħra tal-
Komunitajiet Ewropej u r-regoli adottati 
b’mod konġunt mill-istituzzjonijiet tal-
Komunitajiet Ewropej għall-iskopijiet ta’ l-
applikazzjoni ta’ dawk ir-Regolamenti 
għandhom japplikaw għall-persunal ta’ l-
Aġenzija. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni, 
bi ftehim mal-Kummissjoni, għandu 
jadotta r-regoli meħtieġa ta’
implimentazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Reklutaġġ eċċessiv ta’ persunal issekondat mill-awtoritajiet u mir-regolaturi nazzjonali jista’
jnaqqas l-indipendenza ta’ l-Aġenzija u dan ir-reklutaġġ għandu jkun biss l-aħħar għażla.

Emenda 4

Proposta għal Regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Il-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi terzi fil-
ħidma ta’ l-Aġenzija għandu jkun
possibbli skond il-ftehimiet xierqa li 
għandhom jiġu konklużi mal-Komunità.

(18) Il-koperazzjoni ma’ regolaturi ta’ l-
enerġija ta’ pajjiżi terzi fil-ħidma ta’ l-
Aġenzija għandha tkun possibbli skond il-
ftehimiet xierqa li għandhom jiġu konklużi 
mal-Komunità.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ ikun iċċarat li l-parteċipazzjoni tal-pajjiżi terzi hija limitata għall-proġetti ta’ 
koperazzjoni ma’ regolaturi ta’ l-enerġija oħrajn (mhux sempliċiment kwalunkwe entità oħra 
barranija) u fi kwalunkwe każ ma taffettwax direttament ix-xogħol ta’ l-Aġenzija.

Emenda 5

Proposta għal Regolament
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a.) L-Aġenzija hija marbuta li tagħti 
rendikont ta’ l-azzjonijiet tagħha lill-
Parlament Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew għandu jkollu l-kapaċità li jiskrutinizza l-prestazzjoni u l-iffunzjonar 
ta’ l-Aġenzija.

Emenda6

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 - punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) toħroġ opinjonijiet indirizzati lil 
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni;

(a) toħroġ opinjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet indirizzati lil 
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kompetenzi tat-teħid ta’ deċiżjonijiet ta’ l-Aġenzija għandhom ikunu estiżi sabiex tinqasam 
ir-responsabbiltà mat-TSOs meta jiġu stipulati r-regoli.
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Emenda7

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 - punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) toħroġ opinjonijiet indirizzati lill-
awtoritajiet regolatorji;

(b) toħroġ opinjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-
awtoritajiet regolatorji;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kompetenzi tat-teħid tad-deċiżjonijiet ta’ l-Aġenzija għandhom ikunu estiżi sabiex tinqasam 
ir-responsabbiltà mat-TSOs meta jiġu stipulati r-regoli.

Emenda 8

Proposta għal Regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Aġenzija tista’, fuq talba tal-
Kummissjoni jew fuq l-inizjattiva tagħha 
stess, tipprovdi opinjoni lill-Kummissjoni 
dwar il-kwistjonijiet kollha relatati ma’ l-
iskop li għalih ġiet stabbilita. 

5. L-Aġenzija tista’, fuq talba tal-
Kummissjoni jew fuq l-inizjattiva tagħha 
stess, tipprovdi opinjoni jew 
rakkomandazzjoni lill-Kummissjoni dwar 
il-kwistjonijiet kollha relatati ma’ l-iskop li 
għalih ġiet stabbilita.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jirriżulta minn AM5 u AM6.
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Emenda 9

Proposta għal Regolament
Artikolu 6 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Aġenzija tista’ tagħti opinjoni lin-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku kif 
imsemmi fl-Artikolu 2d(2) tar-Regolament 
(KE) Nru 1228/2003 u tan-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta’
Trażmissjoni tal-Gass kif imsemmi fl-
Artikolu 2d(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 1775/2005 dwar il-kodiċijiet tekniċi 
jew tas-suq, dwar l-abbozz tal-programm 
ta’ ħidma annwali u l-abbozz tal-pjan ta’
investiment fuq firxa ta’ 10 snin.

3. L-Aġenzija għandha tapprova l-
kodiċijiet u r-regoli, inklużi l-pjan ta’ 
investiment fuq firxa ta’ 10 snin, sabiex 
tkun żgurata nondiskriminazzjoni u l-
funzjonament sigur u effiċjenti tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-Aġenzija jkollha s-setgħat kollha ta’ koordinazzjoni u ta’ approvazzjoni tal-
proposti ta’ l-ENTSO.

Emenda 10

Proposta għal Regolament
Artikolu 6 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Aġenzija għandha, fuq inizjattiva 
tagħha stess jew fuq it-talba tal-
Kummissjoni, tagħti pariri lill-
Kummissjoni meta tkun qiegħda tħejji l-
linji gwida strateġiċi għall-ENTSOs, li 
fuqhom għandhom jitħejjew kodiċijiet u 
regoli (inklużi kodiċijiet tekniċi, għodod 
operattivi ta’ netwerk komuni u pjanijiet 
ta’ riċerka, pjan ta’ investiment għal 10 
snin, inkluż prospett  dwar l-adegwatezza 
tal-ġenerazzjoni kull sentejn, programm 
ta' ħidma annwali kif imsemmi fl-
Artikolu 2c1 (a) u (c), tar-Regolament 
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(KE) Nru 1228/2003 u fl-Artikolu 2c1 (a) 
u (c) tar-Regolament (KE) Nru
1775/2005, inkluż, meta jkun xieraq, dwar 
l-adozzjoni ta’ linji gwida mandatarji. L-
Aġenzija għandha, fuq inizjattiva tagħha 
stess jew fuq it-talba tal-Kummissjoni, 
tagħti pariri lill-Kummissjoni meta tkun 
qiegħda tħejji l-kodiċijiet tas-suq, inkluża 
l-adozzjoni ta’ linji gwida mandatarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ambitu tal-kodiċijiet u r-regoli proposti, u l-punt safejn dawn għandhom jaslu – kemm jekk 
ikunux japplikaw għall-infrastrutturi ta’ trażmissjoni kollha jew għall-interazzjonijiet bejn in-
netwerks nazzjonali ta’ trażmissjoni eżistenti – għandhom ikunu definiti ex ante. L-ewwel, l-
Aġenzija għandha tipprovdi pariri lill-Kummissjoni, fuq it-talba tal-Kummissjoni jew fuq 
inizjattiva tagħha stess, dwar l-ambitu eżatt tal-kodiċi jew ir-regola u l-punt safejn din
għandha tasal,  fi ħdan l-oqsma speċifikati fl-Artikolu 2c (3) tar-Regolament dwar l-elettriċità 
u l-gass. Bl-istess mod, l-għanijiet ta’ livell għoli u l-ambitu għall-pjan ta’ investiment fuq 
firxa ta’ 10 snin jeħtieġ ikunu definiti ex ante.

Emenda11

Proposta għal Regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-Aġenzija għandha tikkonsulta 
b’mod estensiv u fi stadju bikri, mal-
parteċipanti, il-konsumaturi u l-
utilizzaturi aħħarin b’mod miftuħ u 
trasparenti, partikolarment dwar ix-
xogħlijiet tagħha fir-rigward tat-TSOs.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Bħalissa l-ERGEG qiegħda tmexxi konsultazzjonijiet pubbliċi fuq livell ta’ l-UE. Għalhekk, l-
ACER għandha tiret din il-biċċa xogħol peress li diġà għandha regoli stabbiliti u esperjenza 
fit-tmexxija ta’ konsultazzjonijiet pubbliċi. Barra minn hekk, l-Aġenzija, b’kuntrast ma’ l-
ENTSOs, hija l-korp li nħoloq biex jaġixxi fl-interess tal-parteċipanti tas-suq kollha.

Emenda12

Proposta għal Regolament
Artikolu 9 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jkun magħmul minn tnax-il membru. Sitta 
għandhom 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 sitt membri maħtura 
mill-Kummissjoni. Il-mandat tal-Bord 
għandu jkun ta’ ħames snin, u jista’
jiġġedded darba. Il-Bord se jkun soġġett
għall-vot ta’ approvazzjoni tal-Parlament 
Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew għandu jkollu l-kapaċità li jiskrutinizza l-prestazzjoni u l-iffunzjonar 
ta’ l-Aġenzija. Għalhekk l-Aġenzija għandha tagħti rendikont ta’ l-azzjonijiet kollha tagħha
lill-Parlament Ewropew.

Emenda 13

Proposta għal Regolament
Artikolu 9 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-laqgħat tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandhom jissejħu mill-
President tiegħu. Id-Direttur ta’ l-Aġenzija 
għandu jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet, 
sakemm il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni ma 
jiddeċidix mod ieħor. Il-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandu jiltaqa’ talanqas 
darbtejn fis-sena f’sessjoni ordinarja. 
Għandu jiltaqa’ wkoll fuq l-inizjattiva tal-

3. Il-laqgħat tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandhom jissejħu mill-
President tiegħu. Id-Direttur ta’ l-Aġenzija 
għandu jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet, 
sakemm il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni ma 
jiddeċidix mod ieħor. Il-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandu jiltaqa’ talanqas 
erba’ darbiet fis-sena f’sessjoni ordinarja. 
Għandu jiltaqa’ wkoll fuq l-inizjattiva tal-
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President tiegħu, fuq talba tal-Kummissjoni 
Ewropea jew fuq talba ta’ għallanqas terz 
tal-membri tiegħu. Il-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni jista’ jistieden lil 
kwalunkwe persuna b’opinjonijiet li jistgħu 
jkunu relevanti biex tattendi l-laqgħat bħala 
osservatur. Il-membri tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni jistgħu, soġġetti għar-
regoli ta’ proċedura tiegħu, jingħataw 
għajnuna minn konsulenti jew esperti. Is-
servizzi segretarjali tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandhom jiġu 
pprovduti mill-Aġenzija.

President tiegħu, fuq talba tal-Kummissjoni 
Ewropea jew fuq talba ta’ għallanqas terz 
mill-membri tiegħu. Il-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni jista’ jistieden lil 
kwalunkwe persuna b’opinjonijiet li jistgħu 
jkunu relevanti biex tattendi l-laqgħat bħala 
osservatur. Il-membri tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni jistgħu, soġġett għar-
regoli ta’ proċedura tiegħu, jingħataw 
għajnuna minn konsulenti jew esperti. Is-
servizzi segretarjali tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandhom jiġu 
pprovduti mill-Aġenzija. 

Or. en

Ġustifikazzjoni
Erba’ laqgħat fis-sena jiżguraw ħarsa ġenerali aħjar tal-politiki li l-Aġenzija se tkun qiegħda 
tamministra, u aġġornament iktar regolari tax-xogħol tagħha.

Emenda 14

Proposta għal Regolament
Artikolu 9 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-deċiżjonijiet tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandhom jiġu adottati 
abbażi ta’ maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-
membri preżenti.

4. Id-deċiżjonijiet tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandhom jiġu adottati 
abbażi ta’ maġġoranza assoluta tal-
membri preżenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-għadd ta’ membri fuq il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu jitnaqqas għal 6
(AM16), ir-regoli tal-votazzjoni għandhom jiġu kkjarifikati.
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Emenda 15

Proposta għal Regolament
Artikolu 9 - paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni jista’ 
jintemmlu l-mandat fuq proposta tal-
Kummissjoni u b’deċiżjoni meħuda mill-
Parlament Ewropew. Il-Parlament se 
jieħu d-deċiżjoni tiegħu b’vot ta’ 
maġġoranza assoluta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jirriżulta minn AM12

Emenda16

Proposta għal Regolament
Artikolu 10 - paragrafu -1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1a. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni se 
jkun responsabbli mill-kwistjonijiet ta’ 
ġestjoni u ta’ kontabilità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tqassim ta’ xogħlijiet bejn iż-żewġ bordijiet għandu jkun iktar ċar u l-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandu jkollu biss xogħol ta’ ġestjoni sabiex l-Aġenzija tassew tingħata s-
setgħat meħtieġa biex twettaq il-funzjonijiet regolatorji b’mod effiċjenti u indipendenti.
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Emenda17

Proposta għal Regolament
Artikolu 10 - paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Il-Parlament Ewropew jista’ jistieden 
kwalunkwe membru (jew membri) tal-
Bord ta’ l-Amministrzzjoni biex jagħmel 
dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti u jwieġeb mistoqsijiet li 
jagħmlulu l-membri tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew għandu jkollu l-kapaċità li jiskrutinizza l-prestazzjoni u l-iffunzjonar 
ta’ l-Aġenzija.

Emenda 18

Proposta għal Regolament
Artikolu 11 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkun 
magħmul minn rappreżentant wieħed, għal 
kull Stat Membru mill-awtoritajiet 
regolatorji, kif imsemmi fl-Artikolu 22a 
tad-Direttiva 2003/54/KE u fl-
Artikolu 24(a) tad-Direttiva 2003/55/KE, 
kif ukoll rappreżentant tal-Kummissjoni li 
ma jkollux id-dritt tal-vot. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jaħtru 
membru supplenti għal kull Stat Membru.

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jkun 
magħmul minn rappreżentant wieħed, għal 
kull Stat Membru mill-awtoritajiet 
regolatorji, kif imsemmi fl-Artikolu 22a 
tad-Direttiva 2003/54/KE u fl-
Artikolu 24(a) tad-Direttiva 2003/55/KE, 
kif ukoll żewġ rappreżentanti tal-
Kummissjoni li ma jkollhomx id-dritt tal-
vot, fi rwol konsultattiv. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jaħtru 
membru supplenti għal kull Stat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jirriżulta minn AM17
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Emenda19

Proposta għal Regolament
Artikolu 12 - paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Parlament jista’ jistieden 
kwalunkwe membru, jew membri, tal-
Bord tar-Regolaturi biex jagħmel 
dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti u jwieġeb mistoqsijiet li 
jagħmlulu l-membri tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jirriżulta minn AM16

Emenda 20

Proposta għal Regolament
Artikolu 13 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Id-Direttur għandu jinħatar mill-Bord ta’
l-Amministrazzjoni, abbażi tal-mertu kif 
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 se jiġi mitlub
jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew u 
jwieġeb mistoqsijiet li jagħmlulu l-membri 
tiegħu. Il-kandidat se jkun soġġett għall-
vot ta’ approvazzjoni tal-Parlament 
Ewropew.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan jirriżulta minn AM17

Emenda 21

Proposta għal Regolament
Artikolu 13 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jinforma lill-Parlament Ewropew dwar l-
intenzjoni tiegħu li jestendi l-mandat tad-
Direttur. Fi żmien xahar qabel l-estensjoni 
tal-mandat tiegħu/tagħha, id-Direttur jista’
jiġi mistieden jagħmel dikjarazzjoni 
quddiem il-kumitat kompetenti tal-
Parlament u jwieġeb għal mistoqsijiet li 
jagħmlulu l-membri tiegħu

5. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jinforma lill-Parlament Ewropew dwar l-
intenzjoni tiegħu li jestendi l-mandat tad-
Direttur. Fi żmien xahar qabel l-estensjoni 
tal-mandat tiegħu/tagħha, id-Direttur 
għandu jagħmel dikjarazzjoni quddiem il-
kumitat kompetenti tal-Parlament u 
jwieġeb għal mistoqsijiet li jagħmlulu l-
membri tiegħu. L-estensjoni tal-mandat
tad-direttur se tkun soġġetta għall-vot ta’ 
approvazzjoni tal-Parlament Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jirriżulta minn AM17

Emenda22

Proposta għal Regolament
Artikolu 13 - paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-kariga
tiegħu biss permezz ta’ deċiżjoni tal-Bord 
ta’ l-Amministrazzjoni, wara li dan ikun 
ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi. Il-
Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu jasal 
għad-deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’
tliet kwarti tal-membri tiegħu.

7. Id-Direttur jista’ jitneħħa mill-kariga 
tiegħu permezz ta’ deċiżjoni tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni, wara li dan ikun 
ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi. Il-
Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu jasal 
għad-deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta’
tliet kwarti tal-membri tiegħu. Id-Direttur 
jista’ jitneħħa mill-kariga mill-Parlament 
Ewropew, wara li jikkonsulta l-Bord tar-
Regolaturi. Il-Parlament  jieħu d-
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deċiżjoni tiegħu permezz ta’ vot ta’ 
maġġoranza assoluta. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jirriżulta minn AM17

Emenda 23

Proposta għal Regolament
Artikolu 14 - paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Parlament Ewropew jista’ jistieden 
lid-Direttur biex jagħmel dikjarazzjoni 
quddiem il-kumitat kompetenti u 
jirrispondi l-mistoqsijiet li jagħmlulu l-
membri tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jirriżulta minn  AM17

Emenda 24

Proposta għal Regolment
Artikolu 15 - paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-Parlament Ewropew jista’ jistieden 
kwalunkwe membru (jew membri) tal-
Bord ta’ l-Appell biex jagħmel 
dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti u jirrispondi l-mistoqsijiet li 
jagħmlulu l-membri tiegħu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan jirriżulta minn AM17

Emenda25

Proposta għal Regolament
Artikolu 25 - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni jista’ 
jadotta dispożizzjonijiet oħra sabiex esperti 
nazzjonali minn Stati Membri jkunu jistgħu 
jiġu impjegati billi jiġu ssekondati ma’ l-
Aġenzija.

4. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni jista’ 
jadotta dispożizzjonijiet, f’każijiet 
eċċezzjonali, sabiex esperti nazzjonali 
minn Stati Membri jkunu jistgħu jiġu 
impjegati billi jiġu ssekondati ma’ l-
Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reklutaġġ eċċessiv ta’ persunal issekondat mill-awtoritajiet u mir-regolaturi nazzjonali 
jista’ jnaqqas l-indipendenza ta’ l-Aġenzija u dan ir-reklutaġġ għandu jkun biss l-aħħar 
għażla.

Emenda 26

Proposta għal Regolament
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

28. L-Aġenzija għandha tkun miftuħa 
għall-parteċipazzjoni ta’ pajjiżi li mhumiex 
membri ta’ l-Unjoni Ewropea u li jkunu 
ffirmaw ftehimiet mal-Komunità għal dan 
il-għan. Skond id-dispożizzjonijiet 
relevanti ta’ dawn il-ftehimiet, għandhom 
jiġu stabbiliti arranġamenti li jispeċifikaw, 
b’mod partikolari, in-natura, l-ambitu u l-
aspetti proċedurali ta’ l-involviment ta’
dawn il-pajjiżi fil-ħidma ta’ l-Aġenzija, 
inklużi dispożizzjonijiet relatati mal-
kontributi finanzjarji u mal-persunal.

28. L-Aġenzija għandha tkun miftuħa 
għall-kooperazzjoni mar-regolaturi ta’ l-
enerġija ta’ pajjiżi li mhumiex membri ta’
l-Unjoni Ewropea u li jkunu ffirmaw 
ftehimiet mal-Komunità għal dan il-għan. 
Skond id-dispożizzjonijiet rilevanti ta’
dawn il-ftehimiet, għandhom jiġu stabbiliti 
arranġamenti li jispeċifikaw, b’mod 
partikolari, in-natura, l-ambitu u l-aspetti 
proċedurali ta’ l-involviment ta’ dawn ir-
regolaturi ta’ l-enerġija tal-pajjiżi terzi, 
inklużi dispożizzjonijiet relatati mal-
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kontributi finanzjarji u mal-persunal.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ jinkiteb b’mod divers. Il-kliem użat fl-Artikolu għandu jiġi ċċarat.
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