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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta’ koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta’ koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza ta’ voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat tal-KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat ta’ l-UE

***I Proċedura ta’ kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
aġġoranza ta’ voti mitfugħa

***II Proċedura ta’ Kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza ta’ voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta’ kodeċiżjoni (it-tielet qari)
Maġġoranza ta’ voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Aemendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa 
qawwija korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi 
rilevanti li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta 
korrezzjoni, bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, 
żbalji ovvji jew nuqqasijiet f’versjoni lingwistika minnhom).  Dawn il-
korrezzjonijiet proposti huma suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

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

(proċedura ta’ kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewsropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2007)0530),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 251(2) u 95 tat-Trattat tal-KE, skond liema Artikoli l-
Kummissjoni ressqet il-proposta lill-Parlament (C6-0318/2007),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli tal-Proċedura tiegħuhaving regard to Rule 51 of 
its Rules of Procedure,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġit, tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u 
tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumaturi (A6-0000/2008),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex tirreferi l-kwistjoni mill-ġdid lill-Parlament jekk ikollha l-
intenzjoni li temenda l-proposta b’mod sostanzjali jew li tbiddilha ma’ test ieħor;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq il-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi mill-Parlament

Emenda 1
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-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 

(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-
koperazzjoni bejn l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni ma tipproduċix ir-riżultati 
meħtieġa jew meta awtorità regolatorja 
nazzjonali li d-deċiżjoni tagħha tmur 
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kontra l-linji gwida ma tkunx trid 
tikkonforma ma' l-opinjoni ta' l-Aġenzija. 

kontra l-linji gwida ma tkunx trid 
tikkonforma ma' l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet ta' 
l-Aġenzija.

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandu jkollha s-setgħat neċessarji biex twettaq il-funzjonijiet regolatorji 
importanti tagħha b’mod effiċjenti..

Emenda 2
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 vinkolanti biex tgħin lill-
awtoritajiet regolatorji u l-atturi fis-suq 
jaqsmu bejniethom prassi tajba.

Justification

L-Aġenzija għandu jkollha s-setgħat neċessarji biex twettaq il-funzjoni regolatorja importanti 
tagħha biex tiżgura l-koperazzjoni transkonfinali b’mod effiċjenti.

Emenda 3
Premessa 10 a (ġdida)

(10a) L-Aġenzija għandha tikkonsulta lill-
partijiet interessati meta jkun xieraq u 
tipprovdilhom okkażjoni raġonevoli biex 
jikkummentaw dwar il-miżuri proposti, 
bħalma huwa l-abbozz tal-kodiċijiet u r-
regoli tan-netwerks.

Ġustifikazzjoni

Konsultazzjoni xierqa mal-partijiet interessati għandha tkun parti prinċipali tal-ħidma ta’ l-
Aġenzija. Konsultazzjoni pubblika fil-qafas ta’ l-abbozz tal-miżuri, bħalma huwa l-abbozz tal-
kodiċijiet u tar-regoli tan-netwerks għandha issir mill-Aġenzija u mhux mill-ENTSOs.

Emenda 4
Premessa 15

(15) L-Aġenzija għandha tkun iffinanzjata 
l-aktar mill-baġit ġenerali tal-Komunitajiet 

(15) L-Aġenzija għandha tkun iffinanzjata 
l-aktar mill-baġit ġenerali tal-Komunitajiet 
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Ewropej, minn tariffi u minn kontributi 
volontarji. B'mod partikolari, ir-riżorsi li 
attwalment iqiegħdu l-awtoritajiet 
regolatorji għall-kooperazzjoni tagħhom 
fil-livell Ewropew għandhom jibqgħu 
disponibbli għall-Aġenzija. Il-proċedura 
baġitarja Komunitarja għandha tibqa' 
applikabbli sakemm tikkonċerna sussidji li 
għandhom jitħallsu mill-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej. Barra minn hekk, 
il-verifikar tal-kontijiet għandu jsir mill-
Qorti ta' l-Awdituri skond l-Artikolu 91 
tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE, 
Euratom) Nru 2343/2002 tat-23 ta' 
Diċembru 2002 dwar ir-Regolament 
Finanzjarju strutturali għall-entitajiet 
imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-
Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament 
Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali 
tal-Komunitajiet Ewropej.

Ewropej, minn tariffi u minn kontributi. 
B'mod partikolari, ir-riżorsi li attwalment 
iqiegħdu l-awtoritajiet regolatorji għall-
kooperazzjoni tagħhom fil-livell Ewropew 
għandhom jibqgħu disponibbli għall-
Aġenzija. Il-proċedura baġitarja 
Komunitarja għandha tibqa' applikabbli 
sakemm tikkonċerna sussidji li għandhom 
jitħallsu mill-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropej. Barra minn hekk, 
il-verifikar tal-kontijiet għandu jsir mill-
Qorti ta' l-Awdituri skond l-Artikolu 91 
tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE, 
Euratom) Nru 2343/2002 tat-23 ta' 
Diċembru 2002 dwar ir-Regolament 
Finanzjarju strutturali għall-entitajiet 
imsemmijin fl-Artikolu 185 tar-
Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002 dwar ir-Regolament 
Finanzjarju li jgħodd għall-baġit ġenerali 
tal-Komunitajiet Ewropej.

Ġustifikazzjoni

Il-possibilità ta’ kontributi volontarji tista’ titfa’ dubji dwar it-trasparenza u l-indipendenza 
ta’ l-Aġenzija..

Emenda 5
Premessa 15 a (ġdida)

(15a) Immedjatament wara l-ħolqien ta’ l-
Aġenzija, il-baġit tagħha għandu jkun 
suġġett għal evalwazzjoni dejjem sejra 
mill-awtorità tal-baġit fuq il-bażi ta’ l-
ammont ta’ xogħol li kontinwament 
ikollha u t-twettiq tagħha. Din l-
evalwazzjoni għandha tiddetermina jekk 
ikunx hemm disponibbli għaliha riżorsi 
umani u finanzjarji biżżejjed. Il-baġit 
għandu jiżgura li jintlaħqu l-aħjar 
standards ta’ effiċjenza. 

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li l-bżonnijiet rigward spejjeż u riżorsi umani jiġu sorveljati kontinwament.  
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Emenda 6
Premessa 18 a (ġdida)

(18a) Il-Kummissjoni għandha 
tissottometti lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill, mhux aktar tard minn erba’ 
snin mill-bidu effettiv ta’ l-operazzjonijiet 
ta’ l-Aġenzija u kull ħames snin wara 
dan, rapport dwar il-kompiti speċifiċi 
tagħha u r-riżultati mwettqa minnha, 
flimkien ma’ proposti xierqa. 

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li l-effiċjenza ta’ l-Aġenzija tiġi sorveljata kontinwament, u jekk ikun hemm 
bżonn tiġi pprovduta aktar tard l-opportunità ta’ reviżjoni.

Emenda 7
Artikolu 2, paragrafu 4

4. Is-sede ta' l-Aġenzija għandha tinsab fi 
[post]. Sakemm jitlestew il-kwartieri 
tagħha, għandha tkun ospitata fil-kwartieri 
tal-Kummissjoni.The seat of the Agency 
shall be located in [place]. 

4. Is-sede ta' l-Aġenzija għandha tinsab fi 
Brussell. Sakemm jitlestew il-kwartieri 
tagħha, għandha tkun ospitata fil-kwartieri 
tal-Kummissjoni.

Justification

Brussell huwa l-aħjar post biex tiġi ospitata l-Aġenzija. Tnaqqas l-ispejjeż ta’ l-ivvjaġġar u 
tiżgura kuntatt eħfef mad-DĠ TREN u man-Netwerks Ewropej ta’ l-Operaturi tas-Sistemi ta’ 
Trasmissjoni li sejrin jibqgħu jkunu bbażati fi Brussell, kif ukoll ma’ assoċjazzjonijiet 
interessati importanti oħra. L-ERGEG bħalissa tinsab fi Brussell u wriet li qed taħdem 
b’effiċjenza. Brussell hija l-belt kapitali Ewropea li għandha l-aħjar kollegamenti mal-
kapitali Ewropej l-oħrajn kollha.

Emenda 8
Artikolu 4

It-tip ta’ l-azzjonijiet ta’ l-Aġenzija Il-kompiti of the Agency
L-Aġenzija tista’: L-Aġenzija għandha, biex tippromwovi l-

iskop tagħha kif definit fl-Artikolu 1:
(a) toħroġ opinjonijiet indirizzati lil 
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni;

(a) toħroġ opoinjonijiet, 
rakkomandazzjonijiet u deċiżjonijiet 
indirizzati lil operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni, relatati mal-kwistjonijiet 
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tekniċi kollha li għandhom x’jaqsmu mal-
funzjonament tajjeb tas-suq intern;

ħro   (b)  toħroġ opinjonijiet indirizzati lill-
awtoritajiet regolatorji;

(b) toħroġ opinjonijiet indirizzati lill-
awtoritajiet regolatorji;

(c) toħroġ opinjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-
Kummissjoni;

(c) toħroġ opinjonijiet u 
rakkomandazzjonijiet indirizzati lill-
Kummissjoni, lill-Parlament Ewropew jew 
lill-Kunsill;

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

(d) tieħu d-deċiżjonijiet f’każijiet speċifiċi 
kif jissemma fl-Artikoli 6, 7, 8, 8a. 8b u 
8c;

(e) tipprovdi struttura ta’ koperazzjoni 
għar-regolaturi nazzjonali;
(f) tissorvelja l-eżekuzzjoni tal-kompiti ta’ 
l-ENTSOs;
(g) tistabbilixxi termini u kondizzjonijiet 
ekonomiċi u tekniċi għall-iżvilupp ta’ 
kodiċijiet u regoli abbozzati mill-ENTSOs 
u tapprovahom biex tiżgura l-
funzjonament effiċjenti u sikur tas-suq 
intern;
(h) tiffissa metodoloġiji u tariffi għal 
mekkaniżmi ta’ kumpens ta’ l-inter-TSO 
Ewropej, ibbażati fuq evalwazzjoni ta’ 
spejjeż attwali għat-TSOs; 
(i) twettaq konsultazzjonijiet pubbliċi fl-
UE kollha dwar il-kwistjonijiet imsemmija 
hawn fuq.

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tipprovdix struttura ta’ l-UE għall-koperazzjoni effettiva ta’ 
l-NRAs. L-Aġenzija trid tassew ikollha setgħat, biex timmaniġġa b’mod effiċjenti kwistjonijiet 
transkonfinal.  L-Aġenzija jrid ikollha rwol aktar qawwi biex tibda, timmonitorja u tapprova 
l-abbozz ta’ miżuri tat-TSOs sabiex tiżgura li jiġu sodisfatti sa l-aħħar l-interessi pubbliċi. L-
Aġenzija għandu jkollha wkoll rwol importanti fl-implimentazzjoni tal-kodiċijiet tan-Netwerk 
ta’ l-Operaturi tat-Trasmissjoni u fil-mod li jiġu infurzati. B’mod ġenerali, l-Aġenzija trid 
tkun involuta biex jiġi speċifikat l-ambitu u l-kontenut tal-kodiċijiet ta’ l-UE.

Emenda 9
Artikolu 5

L-Aġenzija tista', fuq talba tal-
Kummissjoni jew fuq l-inizjattiva tagħha 

L-Aġenzija tista', fuq talba tal-
Kummissjoni, tal-Parlament Ewropew jew 
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stess, tipprovdi opinjoni lill-Kummissjoni 
dwar il-kwistjonijiet kollha relatati għall-
iskop li ġiet stabbilita għalih. 

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

Ġustifilkazzjoni

Konformi ma’ l-Emenda proposta għall-Artikolu 4 par c), il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
iridu jiżdiedu mal-lista ta’ dawk li jistgħu jirċievu opinjonijiet mill-Aġenzija.

Emenda 10
Artikolu 6, paragrafu 3

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 l-pjan ta’ investiment ta’ 10 
snin tan-Netwerks Ewropew għall-
Operaturi tas-Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-
Elettriku u tal-Gass, imsemmi fl-
Artikolu 2c tar-Regolament (KE) 
Nru 1228/2003  u fl-Artikolu2c tar-
Regolament (KE) Nru 1775/2005, filwaqt 
li tiżgura n-non-diskriminazzjoni, il-
kompetizzjoni effettiva u l-funzjonament 
effiċjenti u sikur tas-suq.  

Ġustifikazzjoni

Il-kodiċijiet tan-netwerk u l-abbozz tal –pjan ta’ investiment ta’ 10 snin għandhom ikunu 
soġġetti għall-approvazzjoni ta’ l-Aġenzija. Huwa neċessarju li tiġi evitata l-awto-
regolamentazzjoni fil-livell ta’ l-UE. Huwa dover ta’ l-awtorità regolatorja nazzjonali li 
tapprova l-pjanijiet ta’ investiment tat-TSOs. Għalhekk fil-livell ta’ l-UE, l-Aġenzija għandha 
tapprova l-pjan ta’ investiment ta’ 10 snin ma’ l-Ewropa kollha. L-investituri għandhom 
bżonn struttura regolatorja ċara u prevedibbli. Għalhekk, huwa importanti li pjanijiet ta’ 
investimenti jkunu soġġetti għall-approvazzjoni tar-Regolaturi, li jkunu liberi mill-indħil 
kummerċjali u politiku..

Emenda 11
Artikolu 6, paragrafu 3 a (ġdid)

3a. Il-pjanijiet ta’ investimenti ta’ 10 snin
għandu jkollhom dispożizzjonijiet għat-
tranżizzjoni ta’ smart grids (netwerks ta’ 
l-enerġija elettrika) sa 10 snin minn 
mindu jidħol fis-seħħ dan ir-regolament. 
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L-Aġenzija u l-Awtoritajiet Regolatorji 
Nazzjonali għandhom jiġu kkonsultati 
dwar il-progress ta’ l-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni lejn l-iżvilupp tas-
smart grids. Għal dan l-iskop għandha 
titfassal skeda akbar, li tikkompleta dan 
il-għan. 

Ġustifikazzjoni

Teknoloġija tas-smart grid tirrappreżenta żvilupp importanti, li jeħtieġ jiġi kkunsidrat kif 
jixraq fil-pjan ta’ investiment ta’ 10 snin.

Emenda 12
Artikolu 6, paragrafu 3 b (ġdid)

3b. Il-Kummissjoni għandha tħejji 
mandat, biex tiggwida l-ENTSOs fil-
preparazzjoni ta’ kodiċijiet u kompiti oħra 
speċifikati fl-Artikolu 2c tar-Regolament 
(KE) Nru 1228/2003 u fl-Artikolu 2c tar-
Regolament (KE) Nru 1775/2005 li 
jirreferu għall-operazzjoni teknika tan-
netwerks. L-Aġenzija, fuq inizjattiva 
tagħha jew fuq talba tal-Kummissjoni, 
għandha tipprepara linji gwida 
mandatorji bħala parir lill-Kummissjoni 
dwar il-preparazzjoni tal-mandat.L-
ENTSOs għandhom jagħmlu abbozz tal-
kodiċijiet u jwettqu l-kompiti l-oħra 
tagħhom b’mod li jitwettqu l-objettivi u l-
kriterji kollha speċifikati f’dan il-mandat. 
L-Aġenzija għandha tadotta l-kodiċijiet 
ta’ l-abbozz imħejji mill-ENTSOs.

Ġustifikazzjoni

Biex tiggwida lill-ENTSOs fl-iżvilupp ta’ kodiċijiet u kompiti kritiċi oħra, il-Kummissjoni 
għandha tiżviluppa mandat li jispeċifika l-objettivi u l-kriterji kollha li dawn il-
kodiċijiet/kompiti għandhom jissodisfaw. Dan għandu jiżgura li l-ENTSOs jiffokaw fuq 
kwistjonijiet ta’ prijorità li jwettqu suq ta’ l-UE tassew kompetittiv. L-Aġenzija għandha 
tilgħab irwol ewlieni fit-tħejjija ta’ dan il-mandat. Dan il-mandat għandu jkopri biss 
kwistjonijiet tekniċi – filwaqt li kodiċijiet relatati ma’ l-operazzjoni teknika għandhom 
jitħallew biex jiġu ppreparati mill-ENTSOs (u, bħall-kwistjonijiet tekniċi, għandhom bżonn l-
approvazzjoni ta’ l-Aġenzija). L-ENTSOs m’għandhomx jistipulaw ir-regoli tas-suq.
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Emenda 13
Artikolu 6, paragrafu 3 c (ġdid)

3c. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
kodiċijiet kif ipprovdut skond l-Artikolu 
2c tar-Regolament (KE) Nru 1228/2003 u 
fl-Artikolu 2c tar-Regolament (KE) Nru 
1775/2005 f’oqsma relatati b’mod 
prinċipali mar-regoli tal-kompetizzjoni u 
tas-suq, milli ma’ l-operazzjoni teknika 
tan-netwerks. L-ENTSOs m’għandhomx 
jadottaw kodiċijiet f’dawn l-oqsma. L-
Aġenzija għandha, fuq inizjattiva tagħha 
proprja jew fuq talba tal-Kummissjoni, 
tipprepara linji gwida mandatorji bħala 
parir għall-Kummissjoni għat-tħejjija ta’ 
dawn il-kodiċijiet.

Ġustifikazzjoni

L-ENTSO m’għandux jistipula r-regoli tas-suq. Peress li dawn il-kwistjonijiet huma relatati 
mal-kompetizzjoni għandhom jitħejjew mill-Kummissjoni, li għandha tfittex il-parir ta’ l-
Aġenzija.

Emenda 14
Artikolu 6, paragrafu 6a (ġdid)

6a. L-ispejjeż li jirriżultaw minn 
deċiżjonijiet jew opinjonijiet ta’ l-Aġenzija 
għat-TSOs għandhom ikunu rkuprati 
permezz ta’ sistemi nazzjonali tat-
trażmissjoni ta’ tariffi, sakemm dawn l-
ispejjeż ma jkunux riżultat ta’ ksur jew 
nuqqas ta’ konformità ta’ obbligi 
assenjati lit-TSOs skond dan ir-
Regolament, ir-Regolament (KE) Nru 
1228/2003 jew ir-Regolament (KE) Nru 
1775/2005.

Emenda 15
Artikolu 8, paragrafu 2 a (ġdid)

2a. L-Aġenzija għandha tassumi kompiti 
speċifiċi addizzjonali relatati ma’ l-għan 
tagħha fuq talba tal-Kummissjoni.
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Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tkun tista’ titlob lill-Aġenzija li twettaq kull kompitu speċifiku 
addizzjonali fl-ambitu ġenerali tagħha li jista’ jitqies li jikkontribwixxi għat-twettiq ta’ l-
objettivi tal-qafas regolatrju tal-Komunità għall-koperazzjoni tar-regolaturi ta’ l-enerġija.

Emenda 16
Artikolu 8 a (ġdid)

Artikolu 8a
Limitu ta’ żmien għal deċiżjonijiet

8a. Jekk l-Aġenzija ma tadottax deċiżjoni 
fil-kwistjonijiet fejn l-Aġenzija għandha, 
skond dan ir-Regolament, setgħat li 
jorbtu, saż-żmien limitu massimu ta’ tliet 
xhur mid-data tat-talba tal-partijiet 
interessati, id-deċiżjoni għandha tittieħed 
mill-Kummissjoni Ewropea..

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi evitata paralisi istituzzjonali fl-Aġenzija, qed jiġi introdott mekkaniżmu f’każ ta’ 
nuqqas ta’ azzjoni biex id-deċiżjoni finali tittieħed mill-Kummissjoni Ewropea f’każ ta’ 
dewmien twil. 

Emenda 17
Artikolu 8 b (ġdid)

Artikolu 8b
Konsultazzjoni u traspartenza

1. Qabel ma jiġu adottati miżuri, l-
Aġenzija għandha tikkonsulta, fejn 
xieraq, il-partijiet interessati u tagħtihom 
opportunità raġonevoli biex 
jikkommentaw dwar il-miżura proposta. 
Ir-riżultati tal-proċedura ta’ 
konsultazzjoni għandhom jiġu ppublikati.
2. L-Aġenzija għandha twettaq l-
attivitajiet tagħha b’livell għoli ta’ 
trasparenza.
3. L-Aġenzija għandha tiżgura li l-
pubbliku u l-partijiet kollha interessati 
jingħataw informazzjoni oġġettiva, 
affidabbli u aċċessibbli faċilment, b’mod 
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partikolari rigward ir-riżultati tal-ħidma 
tagħha, fejn ikun xieraq.
4. L-Aġenzija għandha tistipula fir-regoli 
tal-proċedura interni tagħha l-
arranġamenti prattiċi għall-
implimentazzjoni tar-regoli tat-
trasparenza li sar riferiment għalihom fil-
paragrafi 2 u 3.

Ġustifikazzjoni

Il-konsultazzjoni pubblika fil-livell ta’ l-UE qed issir fil-preżent mill-ERGEG. Għaldaqstant l-
Aġenzija għandha tiret dan il-kompitu, peress li l-ERGEG diġà għandha regoli u esperjenzi 
stabbiliti tajjeb fit-twettiq ta’ konsultazzjonijiet pubbliċi. L-Aġenzija sejra tkompli taġixxi fl-
interess tal-parteċipanti kollha tas-suq.

Emenda 18
Artikolu 8 c (ġdid)

Artikolu 8c
Monitoraġġ u rappurtaġġ dwar is-settur 

ta’ l-enerġija
1. L-Aġenzija għandha tissorvelja l-
iżviluppi fis-swieq tal-gass u ta’ l-enerġija 
elettrika, u b’mod partikolari l-prezzijiet 
bl-imnut tal-gass u ta’ l-enerġija elettrika 
u l-osservanza tad-drittijiet tal-
konsumatur imniżżla fid-Direttiva 
2003/55/KE u d-Direttiva 2003/54/KE.
2. L-Aġenzija għandha tippubblika 
rapport annwali dwar l-iżviluppi fis-swieq 
tal-gass u ta’ l-enerġija elettrika, inklużi 
kwistjonijiet  relatati mal-konsumaturi, 
fejn għandha tidentifika l-ostakoli li baqa’ 
għall-ikkompletar tas-suq intern ta’ l-
enerġija elettrika u l-gass.
3. Meta tippubblika r-rapport annwali 
tagħha, l-Aġenzija tista’ tressaq lill-
Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni, 
opinjoni dwar il-miżuri li jistgħu jittieħdu 
biex jitneħħew l-ostakoli li saret referenza 
għalihom fil-paragrafu 2.

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija jkollha rwol li tipprovdi rapport annwali dwar l-iżvilupp tas-suq ta’ l-enerġija 
elettrika u tal-gass, bil-kapaċità li toħroġ rakkomandazzjonijiet dwar il-miżuri li għandhom 
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jittieħdu biex titjieb il-liberalizzazzjoni tas-swieq ta’ l-enerġija. 

Emenda 19
Artikolu 9, paragrafu 1

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 ħames membri. Tnejn
għandhom jinħatru mill-Kummissjoni, 
tnejn mill-Kunsill u wieħed mill-
Parlament Ewropew. Il-mandat tal-Bord 
għandu jkun ta' ħames snin, u jista' 
jiġġedded darba. 

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun jista’ jaħdem b’mod effiċjenti ħafna l-Bord ta’ l-Aministrazzjoni għandu jkun 
magħmul minn ħames membri: tnejn li jinħatru mill-Kummissjoni, tnejn mill-Kunsill u wieħed 
mill-Parlament Ewropew.

Emenda 20
Artikolu 9, paragrafu 3

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-
President tiegħu, fuq talba tal-Kummissjoni 
Ewropea jew fuq talba ta' mill-inqas terz 
tal-membri tiegħu. Il-Bord ta' l-
Amministrazzjoni jista' jistieden lil 
kwalunkwe persuna b'opinjonijiet li jistgħu 
jkunu rilevanti 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.

3. Il-laqgħat tal-Bord ta' l-
Amministrazzjoni għandhom jissejħu mill-
President tiegħu. Id-Direttur u l-President 
tal-Bord tar-Regolaturi ta' l-Aġenzija 
għandhom jieħdu sehem fid-
deliberazzjonijiet mingħajr l-ebda dritt ta’ 
vot, 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-
President tiegħu, fuq talba tal-Kummissjoni 
Ewropea jew fuq talba ta' mill-inqas tnejn
mill-membri tiegħu. Il-Bord ta' l-
Amministrazzjoni jista' jistieden lil 
kwalunkwe persuna b'opinjonijiet li jistgħu 
jkunu rilevanti 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 
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pprovduti mill-Aġenzija.

Ġustifikazzjoni

Biex tkun żgurata kordinazzjoni aħjar fost il-Bordijiet differenti ta’ l-Aġenzija, huwa meħtieġ 
li tinkludi fid-deliberazzjonijiet lid-Direttur ta’ l-Aġenzija u l-President tal-Bord tar-
Regolaturi, mingħajr id-dritt tal-vot. Il-Bord tar-Regolaturi se jkun affettwat b’mod materjali 
mid-deċiżjonijiet tal-Bord ta’ l-Amministrazzjoni.

Emenda 21
Artikolu 9, paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Il-membri tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni għandhom jaġixxu 
b’mod indipendenti fl-interess pubbliku u 
għandhom jagħmlu dikjarazzjoni 
pubblika bil-miktub kull sena dwar l-
impenji u l-interessi li jistgħu jkunu ta’ 
preġudizzju għall-indipendenza tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda hija meħtieġa biex tkun iggarantita l-indipendenza tal-membri tal-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni.

Emenda 22
Artikolu 10, paragrafu 1

1. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni, wara li 
jkun ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi,
għandu jaħtar id-Direttur skond l-
Artikolu 13(2). 

1. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni għandu 
jaħtar id-Direttur skond l-Artikolu 13(2). 

Ġustifikazzjoni

Bi qbil ma’ l-Emenda proposta għall- Artikolu 13(2).

Emenda 23
Artikolu 10, paragrafu 2

2. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni għandu Tħassar
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jaħtar il-membri tal-Bord tar-Regolaturi 
skond l-Artikolu 11(1).

Ġustifikazzjoni

Biex tkun żgurata l-indipendenza ta’ l-Aġenzija, il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni m’għandux 
ikun responsabbli għall-ħatra tal-membri tal-Bord tar-Regolaturi.

Emenda 24
Artikolu 10, paragrafu 11 a (ġdid)

11a. Il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni 
għandu jwettaq il-kompiti tiegħu b’mod 
indipendenti, b’mod oġġettiv u fl-interess 
pubbliku.

Ġustifikazzjoni

Biex tkun żgurata l-indipendenza ta’ l-Aġenzija, il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu 
jaġixxi wkoll b’mod indipendenti mingħajr ma jfittex struzzjonijiet mingħand il-gvern 
nazzjonali jew mingħand kwalunkwe parti oħra b’interess rilevanti.

Emenda 25
Artikolu 11, paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Kull Awtorità Regolatorja Nazzjonali 
se tkun responsabbli għall-ħatra tar-
rappreżentant tagħha  fil-Bord tar-
Regolaturi u s-supplenti. 

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li ssir b’mod espliċitu li r-Regolaturi Nazzjonali huma responsabbli b’mod dirett 
għall-ħatra tar-rappreżentanti tagħhom, u mhux il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni.

Emenda 26
Artikolu 11, paragrafu 3

3. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jaġixxi 
fuq maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri 
tiegħu. Kull membru jew supplenti 

3. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jaġixxi 
fuq maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri 
tiegħu. Il-voti tal-membri tiegħu se jkunu 
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għandu jkollu vot wieħed. ddifferenzjati kif stipulat fl-Artikolu 205 
(2) tat-Trattat tal-KE.

Ġustifikazzjoni

L-ERGEG attwalment tieħu d-deċiżjonijiet billi ssegwi dan il-prinċipju tal-votazzjoni. 
Jagħmel sens li l-Bord tar-Regolaturi għandu jagħmel hekk ukoll, u jieħu deċiżjonijiet li jqisu 
l-popolazzjoni differenti rrapreżentata minn kull Regolatur.

Emenda 27
Artikolu 12, paragrafu 1

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jipprovdi 
opinjoni lid-Direttur qabel l-adozzjoni ta' l-
opinjonijiet, ir-rakkomandazzjonijiet u d-
deċiżjonijiet imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, 
u 8. Barra minn hekk, il-Bord tar-
Regolaturi, fl-ambitu tal-kompetenza 
tiegħu, għandu jservi ta' gwida lid-Direttur 
fit-twettiq tal-kompiti tiegħu.

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jipprovdi 
opinjoni ġġustifikata lid-Direttur qabel l-
adozzjoni ta' l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, 8, 8a, 8b u 
8c.  Barra minn hekk, il-Bord tar-
Regolaturi, fl-ambitu tal-kompetenza 
tiegħu, għandu jservi ta' gwida lid-Direttur 
fit-twettiq tal-kompiti tiegħu.

Ġustifikazzjoni
Id-Direttur għandu rwol regolatorju importanti. Fid-dawl ta’ dan, u biex tkun żgurata l-
indipendenza regolatorja tiegħu, huwa jew hija għandu l-ewwel jirċievi opinjoni ġġustifikata 
b’mod sħiħ mill-Bord tar-Regolaturi.

Emenda 28
Artikolu 12, paragrafu 2

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu jagħti 
opinjoni dwar il-kandidat li se jinħatar
bħala Direttur skond l-Artikolu 10(1) u l-
Artikolu 13(2). Il-Bord għandu jibbaża d-
deċiżjoni tiegħu fuq maġġoranza ta' tliet 
kwarti tal-membri tiegħu.

1. Il-Bord tar-Regolaturi għandu 
jipproponi lill-Bord ta’ l-
Amministrazzjoni lista ta’ mill-inqas żewġ 
kandidati għall-ħatra ta’ Direttur skond l-
Artikolu 10(1) u l-Artikolu 13(2). Il-Bord 
għandu jibbaża d-deċiżjoni tiegħu fuq 
maġġoranza ta' tliet kwarti tal-membri 
tiegħu. 
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Ġustifikazzjoni
Ara l-Ġustifikazzjoni ta’ l-Emenda proposta għall-Artikolu 13 (2).

Emenda 29
Artikolu 13, paragrafu 2

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 
rilevanti għas-settur ta’ l-enerġija, minn 
lista ta' talanqas żewġ kandidati proposti 
mill-Bord tar-Regolaturi, 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.

Ġustifikazzjoni

Biex jinħoloq bilanċ bejn il-poteri fi ħdan l-istruttura attwali ta’ l-Aġenzija, il-lista tal-
kandidati hija proposta mill-Bord tar-Regolaturi u mhux mill-Kummissjoni.

Emenda 30
Artikolu 13, paragrafu 4

4. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni, li jaġixxi 
fuq proposta mill-Kummissjoni, filwaqt li 
jaġixxi fuq proposta tal-Kummissjoni, u 
filwaqt li jqis ir-rapport ta' evalwazzjoni u 
f'dawk il-każijiet biss fejn ikun iġġustifikat
mid-dmirijiet u r-rekwiżiti ta' l-Aġenzija 
jista' jestendi l-mandat tad-Direttur darba 
għal mhux iktar minn tliet snin. 

4. Il-Bord ta' l-Amministrazzjoni, wara li 
jikkonsulta l-Bord tar-Regolaturi u l-
Kummissjoni, filwaqt li jaġixxi fuq 
proposta tal-Kummissjoni, u filwaqt li jqis 
ir-rapport ta' evalwazzjoni u f'dawk il-
każijiet biss fejn ikun iġġustifikat mid-
dmirijiet u r-rekwiżiti ta' l-Aġenzija jista' 
jestendi l-mandat tad-Direttur darba għal 
mhux iktar minn tliet snin. 

Ġustifikazzjoni
Minħabba li l-Bord tar-Regolaturi għandu rwol essenzjali fil-ħatra tad-Direttur, huwa 
għandu jkun ikkonsultat dwar kwalunkwe estensjoni tal-mandat tiegħu. Biex iħares l-
indipendenza tiegħu, il-Bord ta’ l-Amministrazzjoni għandu jkollu s-setgħa li jestendi l-
mandat tiegħu mingħajr ma joqgħod jistenna proposta mill-Kummissjoni.
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Emenda 31
Artikolu 14, paragrafu 3

3. Id-Direttur jadotta l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, u 8, soġġett 
għall-approvazzjoni tal-Bord tar-
Regolaturi.

3. Id-Direttur jadotta l-opinjonijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet u d-deċiżjonijiet 
imsemmija fl-Artikoli 5, 6, 7, 8, 8a, 8b u 
8c wara li jirċievi opinjoni ġġustifikata
tal-Bord tar-Regolaturi.

Ġustifikazzjoni

Ara l-Ġustifikazzjoni ta’ l-Emenda proposta għall-Artikolu 12 (1).

Emenda 32
Artikolu 15, paragrafu 2

2. Wara sejħa għal espressjoni ta' interess, 
il-membri tal-Bord ta' l-Appell għandhom 
jinħatru mill-Bord ta' l-Amministrazzjoni, 
fuq proposta tal-Kummissjoni, wara li dan 
ikun ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi. 

2. Wara sejħa għal espressjoni ta' interess, 
il-membri tal-Bord ta' l-Appell għandhom 
jinħatru mill-Bord ta' l-Amministrazzjoni, 
fuq proposta tal-Kummissjoni, wara li dan 
ikun ikkonsulta mal-Bord tar-Regolaturi. 
Qabel jinħatru, il-kandidati magħżula mill-
Bord ta' l-Amministrazzjoni għandhom 
jagħmlu dikjarazzjoni quddiem il-kumitat 
kompetenti tal-Parlament Ewropew u 
jwieġbu l-mistoqsijiet li jagħmlulhom il-
membri tiegħu.

Ġustifikazzjoni
Huwa importanti li jkun hemm kontroll demokratiku fuq il-ħatra tal-Bord ta’ l-Appell għall-
inqas b’seduta ta’ smigħ tal-Parlament Ewropew.

Emenda 33
Artikolu 18, paragrafu 1, punt (c)

(c) kwalunkwe kontribut volontarju mill-
Istati Membri jew mill-awtoritajiet 
regolatorji tagħhom;

(c) ir-riżorsi komuni ta’ l-awtoritajiet 
regolatorji għall-koperazzjoni tagħhom 
fil-livell ta’ l-UE; 

Ġustifikazzjoni

Biex l-awtonomija u l-indipendenza sħiħa ta’ l-Aġenzija jkunu ggarantiti, hija trid tingħata 
baġit awtonoma. Minħabba f’hekk, irid ikun evitat li l-Istati Membri jikkontribwixxu b’mod 
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differenti u voliontarju.

Emenda 34
Artikolu 19, paragrafu 1

1. Tariffi huma dovuti lill-Aġenzija għal 
talbiet għal deċiżjoni ta' eżenzjoni skond l-
Artikolu 8(1).

1. Tariffi huma dovuti lill-Aġenzija għal 
talbiet għal deċiżjoni ta' eżenzjoni skond l-
Artikolu 8(1) jew pariri speċifiċi jew 
speċjali, deċiżjonijiet jew kompiti ta’ 
sorveljanza għan-Netwerk Ewropew ta' l-
Operaturi tas-Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-
Elettriku jew in-Netwerk Ewropew ta' l-
Operaturi tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-
Gass.

Ġustifikazzjoni
Biex tiżdied l-awtonomija finanzjarja ta’ l-Aġenzija u minħabba l-probema tat-tnaqqis fil-
baġi ta’ l-UE, huwa ssuġġerit li jkunu estisi d-dispożizzjonijiet biex jinstab finanzjament mis-
suq.

Emenda 35
Artikolu 20, paragrafu 1

1. Sa mhux aktar tard mill-15 ta' Frar ta' 
kull sena, id-Direttur għandu jħejji abbozz 
preliminari tal-baġit li jkopri n-nefqa 
operattiva u l-programm ta' ħidma 
mistennija għas-sena finanzjarja ta' wara, u 
għandu jibgħat dan l-abbozz preliminari 
lill-Bord ta' l-Amministrazzjoni flimkien 
ma' lista tal-karigi proviżorji. Kull sena, il-
Bord ta' l-Amministrazzjoni għandu 
jagħmel stima tad-dħul u l-infiq ta' l-
Aġenzija għas-sena finanzjarja ta' wara, 
abbażi ta' l-abbozz imħejji mid-Direttur. 
Din l-istima, li għandha tinkludi abbozz ta' 
pjan ta' stabbiliment, għandha tintbagħat 
mill-Bord ta' l-Amministrazzjoni lill-
Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-31 ta' 
Marzu. Qabel ma tiġi adottata l-istima, l-
abbozz imħejji mid-Direttur għandu 
jintbagħat lill-Bord tar-Regolaturi, li jista' 
joħroġ opinjoni dwar l-abbozz.

1. Sa mhux aktar tard mill-15 ta' Frar ta' 
kull sena, id-Direttur għandu jħejji abbozz 
preliminari tal-baġit li jkopri n-nefqa 
operattiva u l-programm ta' ħidma 
mistennija għas-sena finanzjarja ta' wara, u 
għandu jibgħat dan l-abbozz preliminari 
lill-Bord ta' l-Amministrazzjoni flimkien 
ma' lista tal-karigi proviżorji. Kull sena, il-
Bord ta' l-Amministrazzjoni għandu 
jagħmel stima tad-dħul u l-infiq ta' l-
Aġenzija għas-sena finanzjarja ta' wara, 
abbażi ta' l-abbozz imħejji mid-Direttur. 
Din l-istima, li għandha tinkludi abbozz ta' 
pjan ta' stabbiliment, għandha tintbagħat 
mill-Bord ta' l-Amministrazzjoni lill-
Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-31 ta' 
Marzu. Qabel ma tiġi adottata l-istima, l-
abbozz imħejji mid-Direttur għandu 
jintbagħat lill-Bord tar-Regolaturi, li jista' 
joħroġ opinjoni ġġustifikata dwar l-
abbozz.
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Ġustifikazzjoni
Id-Direttur għandu rwol regolatorju importanti. Fid-dawl ta’ dan, u biex tkun żgurata l-
indipendenza regolatorja tiegħu, huwa jew hija għandu l-ewwel jirċievi opinjoni ġġustifikata 
b’mod sħiħ mill-Bord tar-Regolaturi.
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NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni

Matul id-dibattitu dwar dan ir-Regolament, ir-rapporteur ikkonvinċa ruħu iżjed dwar il-bżonn 
li hemm li wieħed iħares ’l bogħod iżjed mill-proposti tal-Kummissjoni għal Aġenzija għall-
Koperazzjoni tar-Regolaturi ta’ l-Enerġija, u li tinħoloq Aġenzija b’iżjed indipendenza u li 
jkollha iżjed setgħat għat-teħid ta’ deċiżjonijiet.

Ir-rapporteur huwa ta’ l-opinjoni li, f’każ li dan kollu jikkontribwixxi b’mod effettiv għall-
iżvilupp ta’ suq integrat kompetittiv ta’ l-enerġija għall-Unjoni Ewropea, l-Aġenzija ser 
ikollha bżonn iżjed setgħat, indipendentement mill-Kummissjoni, sabiex tieħu f’idejha 
sitwazzjonijiet trans-konfinali u twettaq koperazzjoni effettiva bejn it-TSOs (l-operaturi tas-
sistemi tat-trażmissjoni) u r-regolaturi nazzjonali ta’ l-enerġija.

Għalhekk, l-emendi proposti f’dan l-abbozz tar-rapport jissuġġerixxu li l-Aġenzija jkollha 
setgħat sinifikanti ġodda għat-teħid ta’ deċiżjonijiet – b’mod partikolari rigward l-iżvilupp ta’ 
kodiċi tekniċi u pjanijiet ta’ investiment ta’ l-ENTSOs – u jkollha indipendenza regolatorja u 
finanzjarja ikbar.

Madankollu, flimkien ma’ ammont ikbar ta’ setgħa u indipendenza għandu jkun hemm ukoll 
ammont ikbar ta’ responsabiltà – kemm lejn il-Parlament kif ukoll lejn il-partijiet interessati. 
Għalhekk, sabiex jibbilanċja dawn is-setgħat il-ġodda, ir-rapporteur jipproponi li jkun hemm 
żieda konsiderevoli tal-bżonn li l-Aġenzija toffri konsulti lill-Parlament, u żieda fit-
trasparenza u r-responsabiltà tagħha lejn dan ta’ l-aħħar.

Wieħed għandu jżomm f’moħħu l-ħin kollu li t-Tielet Pakkett dwar l-Enerġija għandu jiġi 
ttrattat bħala ħaġa kompluta – bl-Aġenzija bħala element importanti b’karattru orizzontali. L-
irwol, is-setgħat u d-dmirijiet li l-Parlament jadotta għall-Aġenzija f’dan ir-Regolament 
għandhom ikunu konsistenti ma’ l-abbozzi tad-Direttivi u Regolamenti tal-pakkett – b’mod 
partikolari ladarba huma marbutin mas-setgħat u r-responsabiltajiet ta’ l-ENTSOs.

Kwistjonijiet Legali: Bilanċ Istituzzjonali u Setgħat ta’ l-Aġenzija

Il-Parlament Ewropew jifhem l-importanza tal-prinċipju ta’ bilanċ istituzzjonali li l-
Kummissjoni Ewropea, permezz tat-Trattat, għandha l-obbligu li tiddefendi.

Permezz ta’ dan l-abbozz tar-rapport, ir-rapporteur kien konxju tal-prinċipji legali importanti 
ppreżentati fil-ġurisprudenza mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-każ Meroni ta’ l-1958 (u 
f’każijiet oħra):

 li l-awtorità deleganti ma tistax tikkonferixxi lil xi korp ieħor setgħat differenti minn dawk 
li għandu d-delegatur skond it-Trattat, u li ma jkunux soġġetti għall-istess dmirijiet; u

 li huwa impossibbli li jiġu delegati setgħat li jinvolvu elementi qawwija ta’ diskrezzjoni 
bejn ħafna għanijiet u xogħlijiet differenti, biex b’hekk wieħed jitbiegħed mir-
responsabiltajiet u mill-kontroll politiku.
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Fuq din il-bażi, il-maġġoranza ta’ l-Aġenziji Ewropej eżistenti ġew mogħtija tagħrif u 
dmirijiet ta’ koordinazzjoni, fejn l-abiltà li jeżerċitaw is-setgħat għat-teħid ta’ deċiżjonijiet
(b’impatti ġuridikament vinkolanti fuq terzi persuni) tkun ristretta biss għall-każijiet 
individwali.

Iżda kull Aġenzija għandha l-mod individwali tagħha ta’ kif tkun imqassma istituzzjonalment, 
u l-awtorità tagħhom għandha tiġi żviluppata, l-ewwel u qabel kollox, billi jżommu 
f’moħħhom il-bżonnijiet tas-setturi speċifiċi li jkunu ser jaħdmu fihom. Dan huwa l-approċċ li 
għandna nieħdu meta nkunu qegħdin naħdmu fuq il-ħolqien ta’ din l-Aġenzija l-ġdida għas-
settur ta’ l-enerġija.

Kollox ma’ kollox, ir-rapporteur jemmen li l-qalba tal-prinċipji Meroni m’humiex affettwati 
min-naturi ta’ l-emendi proposti minnu.

L-idea li l-Aġenzija ser ikollha marġni wiesgħa ta’ setgħa ta’ diskrezzjoni minħabba l-
proposti ppreżentati f’dan ir-rapport, hija waħda kwestjonabbli. Is-sitwazzjoni hija 
kompletament differenti minn dik diskussa fil-każ Meroni, fejn l-awtorità deleganti għandha 
tqis “tmien objettivi differenti”. L-Aġenzija ser tieħu deċiżjonijiet li jeħtieġu evalwazzjonijiet 
tekniċi ħafna; m’hijiex ser teżerċita t-tip ta’ diskrezzjoni li tinħtieġ għall-għażla bejn ħafna 
interessi pubbliċi differenti u li ma jaqblux bejniethom.

Fil-fatt, il-funzjonijiet fdati f’idejn l-Aġenzija skond l-Artikolu 4 wara li ġie emendat, ma 
jinvolvux setgħat regolatorji ġenerali u lanqas libertà ġenerali ta’ evalwazzjoni li flimkien ma’ 
l-iżvilupp tal-'politika ta’ l-enerġija', jistgħu jkunu ndaqs kompletament (jew anki 
parzjalment). F’dawn il-proposti għall-emendi, il-possibiltà li jiġu adottati deċiżjonijiet li 
jorbtu hija llimitata għal deċiżjonijiet individwali jew regoli li jikkonċernaw strettament 
kwistjonijiet tekniċi meħtieġa sabiex jiġi assigurat funzjonament effiċjenti u sikur tas-suq 
intern ta’ l-enerġija.

L-emendi għall-Artikolu 6, paragrafu 3, juru dan l-approċċ: l-Aġenzija hija awtorizzata biss li 
tapprova kodiċi (mħejjija mill-ENTSO) li jirrelataw ma’ l-operazzjoni teknika tan-netwerk. 
Min-naħa l-oħra, hija tagħti biss pariri lill-Kummissjoni dwar kodiċi li jirrelataw b’mod 
partikolari mar-regoli tal-kompetizzjoni u tas-suq. Filwaqt li l-approvazzjoni ta’ kodiċi hija 
fil-fatt dmir purament tekniku għall-Aġenzija, il-Kummissjoni hija responsabbli, bid-dritt, 
mill-kodiċi tas-suq, ladarba dawn jirrelataw mal-politika ta’ kompetizzjoni.

Għalhekk, il-prinċipji stabbiliti fil-każ Meroni għandhom jiġu kkunsidrati fil-kuntest, u mhux 
jiġu implimentati b’mod simplistiku u konservattiv iżżejjed. Fil-każ ta’ l- Aġenzija għall-
Koperazzjoni tar-Regolaturi ta’ l-Enerġija (li ssib il-bażi legali tagħha fl-Artikolu 95 tat-
Trattat KE) dawn jeħtieġu evalwazzjoni mill-ġdid u li għandha ssir iżjed bir-reqqa.

Governanza u Struttura ta’ l-Aġenzija

Il-kambjamenti proposti għall-istruttura u l-funzjonament ta’ l-Aġenzija huma maħsuba 
sabiex jiżguraw l-iżjed bilanċ effettiv bejn il-bżonnijiet għal indipendenza regolatorja fuq in-
naħa l-waħda, u kontroll politiku adegwat fuq in-naħa l-oħra. Prinċipju importanti għar-
rapporteur huwa li l-indipendenza ta’ Aġenzija hija kritika mhux biss minħabba l-effiċjenza 
tagħha iżda wkoll minħabba fil-kredibiltà tagħha.
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Bħala riżultat ta’ dan kollu, l-emendi proposti mir-rapporteur jintroduċu l-bidliet  prinċipali li 
ġejjin:

 Irwol iżjed b’saħħtu għall-Bord tar-Regolaturi u għall-Parlament meta jinħatar 
Direttur. Id-Direttur xorta jibqa’ jinħatar mill-Bord Amministrattiv, iżda fuq il-bażi ta’ 
lista ta’ 2 ismijiet, ta’ l-inqas, nominati mill-Bord tar-Regolaturi, minflok mill-
Kummissjoni.

 Bord Amministrattiv li jkun iżjed effiċjenti u iżjed trasparenti. Is-sħubija ssir iżjed 
effiċjenti b’mod konsiderevoli, b’5 membri b’kollox - 2 membri nominati mill-
Kummissjoni u 2 oħra mill-Kunsill; iżda wkoll rappreżentant nominat mill-Parlament 
Ewropew, sabiex jassigura li l-opinjonijiet tal-leġiżlaturi jiġu riflessi. Il-membri jkunu 
mistennija li jaħdmu b’mod indipendenti u li jagħmlu dikjarazzjoni ta’ l-impenji u l-
interessi li jistgħu jkunu ta’ xkiel għal din l-indipendenza.

 Skadenza ta’ żmien tiġi introdotta sabiex wieħed jassigura li ma jkunx hemm 
dewmien fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet mill-Aġenzija. L-Aġenzija tkun 
mistennija tieħu deċiżjonijiet f’perijodu determinat ta’ żmien – huma ssuġġeriti tliet xhur. 
Jekk ma tittieħed l-ebda deċiżjoni matul dan il-perijodu, id-deċiżjoni taqa’ f’idejn il-
Kummissjoni. Dan jevita paraliżi istituzzjonali u inċertezza għas-suq. Dan jipprovdi wkoll 
lill-Kummissjoni b’mekkaniżmu adegwat għal superviżjoni u kontroll.

 Żieda fl-indipendenza finanzjarja għall-Aġenzija. Hemm skop ulterjuri għall-Aġenzija 
li ġġib il-finanzi mis-suq (bħala ‘ħlas’ tas-servizzi mogħtija/deċiżjonijiet mittieħda) u 
mingħand ir-regolaturi nazzjonali.

Ġeneralment, dawn il-proposti jsaħħu l-indipendenza regolatorja ta’ l-Aġenzija, filwaqt li 
jassiguraw responsabiltà politika effettiva. B’mod partikolari, ir-responsabiltà ta’ l-Aġenzija 
lejn il-Parlament tissaħħaħ.

Konsultazzjoni, Monitoraġġ u Rapportar

L-aħjar mod ta’ kif tingħata setgħa vinkolanti lill-Aġenzija (b’pass li jkompli jsaħħaħ il-
kompatibiltà tagħha mal-prinċipji ta’ Meroni) huwa li jinbena qafas legali adegwat li 
jiggarantixxi li l-partijiet ikkonċernati kollha jiġu kkonsultati; jistabbilixxi b’mod ċar id-dmir 
ta’ trasparenza ta’ l-Aġenzija; u, b’mod partikolari, jestendi r-responsabiltà (permezz ta’ għoti 
ta’ tagħrif u rapportar) ta’ l-Aġenzija lejn il-Parlament Ewropew.

Għal dan il-għan, l-Artikoli proposti l-ġodda 8b (ġdid) u 8c (ġdid) għandhom jinkludu fir-
regolament propost bżonnijiet preċiżi għall-ACER:

 li jwettaq konsultazzjonijiet mal-partijiet kollha konċernati b’kull mezz li jsir skond 
ir-Regolament;

 li jassigura livell għoli ta’ trasparenza, u li jipprovdi aċċess faċli għat-tagħrif, 
permezz ta’ arranġamenti ċari li jinstabu fir-Regoli ta’ Proċedura; u
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 li josserva żviluppi fis-swieq tal-gass u ta’ l-elettriku – b’mod partikolari 
kwistjonijiet ta’ konsumaturi – u jipproduċi rapport annwali għall-Parlament u l-
Kummissjoni, fejn (fejn hemm bżonn) jiġu ppreżentati proposti għall-azzjoni sabiex 
jitjieb il-ftuħ tas-swieq.

Konklużjoni

L-għan tat-Tielet Pakkett dwar l-Enerġija huwa li bil-mod il-mod is-suq ta’ l-enerġija, li sa 
għaxar snin ilu kien ibbażat fuq sistema ta’ monopolju, jimxi minn stadju ta’ liberalizzazzjoni 
għal stadju fejn il-kompetizzjoni tkun ġenwina u sostenibbli.

Sabiex jintlaħaq dan l-għan, ir-relazzjoni bejn il-proċessi regolatorji u l-iżvilupp tas-suq 
għandhom ikunu rregolati permezz ta’ approċċ li huwa:
 ikkonċentrat fuq l-istat futur tas-suq (jiġifieri approċċ li dejjem iħares ’il quddiem) fejn il-

kondizzjonijiet ser ikunu iżjed kompetittivi u diversifikati; u
 iffukat fuq l-implimentazzjoni tal-liġi tal-kompetizzjoni, sabiex inaqqas kemm jista’ jkun 

ir-regoli ex-ante applikati skond il-każ.

Dawn l-għanijiet jistgħu jseħħu fuq livell Ewropew, filwaqt li l-qafas kompetittiv u r-regoli 
ex-ante jiġu armonizzati. Dan ifisser li r-regolamentazzjoni tas-settur ta’ l-enerġija tibda 
tonqos progressivament, sakemm ir-regoli li jiġu applikati jkunu r-regoli ta’ kompetizzjoni. 
Tajjeb li wieħed jissottolinea li sakemm ma jintlaħaqx ambjent effiċjenti u kompetittiv, ir-
regolamentazzjoni speċifika għal settur jibqa’ jkollha rwol importanti.

Iżda s-settur ta’ l-enerġija jaqa’ biss taħt sistema bbażata primarjament fuq regoli ta’ 
kompetizzjoni meta jiġi stabbilit li l-industrija ma tkunx għadha monopolju naturali u tkun 
saret industrija "normali".

Il-futur tas-suq ta’ l-enerġija fl-Ewropa u l-iżvilupp tiegħu wara l-implimentazzjoni tat-Tielet 
Pakkett dwar l-Enerġija għalhekk ser ikollu bżonn irwol importanti li ser ikun ta’ l-Aġenzija 
għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi ta’ l-Enerġija. Din hija r-raġuni għala s-setgħa u l-
indipendenza ta’ l-Aġenzija għandhom jissaħħu u jiżdiedu aktar minn kif propost mill-
Kummissjoni.
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