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PR_COD_1am

Simboli tal-proċeduri

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

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

**II Proċedura ta’ kooperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa,, biex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri li jiffurmaw il-Parlament, biex tkun 
imwarrba jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta’ kunsens
maġġoranza tal-Membri li jiffurmaw il-Parlament ħlief għal 
każijiet koperti mill-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat tal-KE 
u l-Artikolu 7 tat-Trattat ta’ l-UE

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

***II Proċedura ta’ kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, biex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri li jiffurmaw il-Parlament, biex tkun 
imwarrba jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta’ kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, biex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta’ proċedura tiddependi fuq il-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għat-test leġiżlattiv

F’emendi tal-Parlament, it-test emendat ikun enfasizzat permezz ta’ ittri 
korsivi skuri . Fil-każ ta’ atti emendati, il-passaġġi f’dispożizzjoni eżistenti 
li l-Kummissjoni ma bidlitx, iżda li l-Parlament jixtieq jemenda, huma 
enfasizzati b’tipi skuri. Kull tħassir li l-Parlament jixtieq jagħmel f’passaġġi 
bħal dawn jiġu indikati b’dal-mod: [...].. L-enfażi permezz ta’ l-ittri korsivi
normali hija indikazzjoni għad-dipartimenti rilevanti li turi l-partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom tkun proposta korrezzjoni, biex tgħin fit-tħejjija tat-
test finali (per eżempju, żbalji jew ommissjonijiet ovvji fil-verżjoni ta’ 
lingwa partikulari). Dawn il-korrezzjonijiet issuġġeriti huma suġġetti għall-
qbil tad-dipartimenti kkonċernati.
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ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

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

(Proċedura ta’ kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni u tal-Kunsill (COM(2007)0528),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikoli 47(2), 55 u 95 tat-Trattat tal-KE, li bħala 
riżultat il-Kummissjoni ssottomettiet il-proposta lill-Parlament (C6-0316/2007),

– wara li kkunsidra r-Regola 51 tar-Regoli tiegħu ta’ Proċedura,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat dwar l-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-Kumitat dwar is-Suq 
Intern u l-Protezzjoni tal-Konsumatur (A6-0000/2008),

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

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex tirreferi l-kwistjoni mill-ġdid lill-Parlament jekk biħsiebha
temenda l-proposta b’mod sostanzjali jew tibdilha b’test ieħor;

3. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jibgħat il-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal direttiva – li temenda l--att
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-Unjoni Ewropea iffissat mira ta’  
20% fl-użu ta’ enerġija li tiġġedded sa l-
2020. Għandha tittieħed kull miżura biex 
jigi assigurat li dan isir billi tingħata 
prijorità lil din il-forma ta’ elettriku fejn 
possibbli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-enerġija li tiġġedded għandha tingħata aċċess prijoritarju għall-grilja, biex l-Istati Membri 
jkunu jistgħu jilħqu l-miri tagħhom għall-enerġija li tiġġedded.

Emenda 2

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Is-swieq f’ħafna Stati Membri huma 
dominati minn atturi kbar. L-awtoritajiet 
regolatorji għandhom jingħataw is-setgħa 
li jidentifikaw id-dominanza tas-suq minn 
kumpanija li tipprovdi l-elettriku u jressqu 
pjan ta’ żmien medju biex is-sehem f’xi 
suq relevanti jkun limitat għal 20%. Is-
suq relevanti għandu jiġi definit mill-
Kummissjoni u għandu jqis kull bidla fl-
ambitu ġeografiku tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jiftaħ is-swieq fl-istati membri, b’mod partikolari dawk b’atturi dominanti fis-
suq u jassigura aċċess ġust lill-atturi l-oħra tas-suq.  Hekk kif is-swieq isiru aktar integrati, 
id-daqs ġeografiku tas-suq ser jespandi, u għalhekk din id-dispożizzjoni ser tippermetti il-
kumpaniji biex jikbru hekk kif is-swieq isiru aktar integrati.

Emenda 3

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Kull sistema li trid tiġi implimentata 
għandha tkun effettiva fit-tneħħija ta’
kull kunflitt ta’ interess bejn il-ġeneraturi 
u l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni,
u m’għandhiex toħloq sistema regolatorja 
tqila u ta’ tfixkil għall-awtoritajiet
regolatorji nazzjonali li tkun diffiċli u 
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għalja biex tiġi implimentata.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull sistema li tiġi introdotta għandha tkun effettiva u sempliċi.

Emenda 4

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Sabiex tiġi żviluppata l-
kompetizzjoni fis-suq intern ta’ l-elettriku, 
konsumaturi mhux ta’ residenzi 
għandhom ikunu jistgħu jagħżlu l-
fornituri tagħhom kif ukoll jagħmlu 
kuntratti għall-ħtiġijiet tagħhom ta’ l-
elettriku ma’ diversi fornituri. Il-
konsumaturi għandhom ikunu protetti 
minn klawsoli ta’ esklussività fil-kuntratt 
u li għandhom l-effett li jeskludu offerti li 
jikkompetu u/jew li huma 
kumplementarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva għandu jkollha l-għan li tippermetti l-konsumaturi jibbenefikaw minn prezzijiet 
aktar baxxi ta’ l-enerġija u għalhekk għandha żżomm lill-fornituri dominanti milli jipprovdu 
dispożizzjonijiet ta’ esklussività fil-kunrtatti mal-klijenti. Dispożizzjonijiet ta’ esklussività 
jimpedixxu lill-konsumturi mhux ta’ residenzi milli jmorru għand firxa ta’ fornituri li 
jippermettu roħs sinifikanti fil-kontijiet tagħhom ta’ l-elettriku.



PE402.516v01-00 8/75 PR\707408MT.doc

MT

Emenda 5

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Is-separazzjoni sħiħa ta' l-attivitajiet 
tan-netwerk u tal-forniment għandha 
tapplikaw madwar il-Komunità, sabiex 
kwalunkwe operatur ta' netwerk fil-
Komunità jew il-kumpaniji affiljati tagħha 
jinżammu milli jkollhom kwalunkwe 
attività ta' forniment jew ġenerazzjoni fi 
kwalunkwe Stat Membru. Dan għandu 
japplika b'mod ugwali għall-kumpaniji 
kemm ta' l-UE kif ukoll ta' barra mill-UE. 
Sabiex jiġi żgurat li l-attivitajiet ta' netwerk 
u ta' forniment madwar il-Komunità 
jinżammu separati, l-awtoritajiet regolatorji 
għandu jkollhom is-setgħa jirrifjutaw iċ-
ċertifikazzjoni lil operaturi ta' sistema ta' 
trażmissjoni li ma jikkonformawx mar-
regoli tas-separazzjoni. Sabiex tkun żgurata 
applikazzjoni konsistenti madwar il-
Komunità u r-rispett ta' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità, il-
Kummissjoni għandu jkollha d-dritt 
tisħarreġ id-deċiżjonijiet dwar iċ-
ċertifikazzjoni meħuda mill-awtoritajiet 
regolatorji.

(13) Is-separazzjoni sħiħa ta' l-attivitajiet 
tan-netwerk u tal-forniment għandha 
tapplikaw madwar il-Komunità, sabiex 
kwalunkwe operatur ta' netwerk fil-
Komunità jew il-kumpaniji affiljati tagħha 
jinżammu milli jkollhom kwalunkwe 
attività ta' forniment jew ġenerazzjoni fi 
kwalunkwe Stat Membru. Dan għandu 
japplika b'mod ugwali għall-kumpaniji 
kemm ta' l-UE kif ukoll ta' barra mill-UE. 
Sabiex jiġi żgurat li l-attivitajiet ta' netwerk 
u ta' forniment madwar il-Komunità 
jinżammu separati, l-awtoritajiet regolatorji 
għandu jkollhom is-setgħa jirrifjutaw iċ-
ċertifikazzjoni lil operaturi ta' sistema ta' 
trażmissjoni li ma jikkonformawx mar-
regoli tas-separazzjoni. Sabiex tkun żgurata 
applikazzjoni konsistenti madwar il-
Komunità u r-rispett ta' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità, l-Aġenzija
għandu jkollha d-dritt tisħarreġ id-
deċiżjonijiet dwar iċ-ċertifikazzjoni 
meħuda mill-awtoritajiet regolatorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija tista’ tintuża bħala sensar onest biex jiġi assigurat li l-istati membri kollha qed 
jaħdmu fuq l-istess bażi. L-Aġenzija għandha tkun attrezzata aktar mill-Kummissjoni b’aktar 
ħilijiet tekniċi.
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Emenda 6

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Kull armonizzazzjoni tas-setgħat ta’ 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandha tinkludi inċentivi li jistgħu jiġu 
offruti u sanzjonijiet li jistgħu jiġu imposti 
fuq kumpaniji enerġetiċi. L-Aġenzija 
għandha tingħata s-setgħat xierqa biex 
tkun minn ta’ l-ewwel li tassigura li jkun 
hemm parità fl-inċentivi u s-sanzjonijiet 
fl-Istati Membri kollha, u tipprovdi linji 
gwida dwar miżuri bħal dawn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandha tassigura strateġija komuni dwar dawn il-miżuri.  

Emenda 7

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Ir-regolaturi enerġetiċi u r-
regolaturi finanzjarji tas-suq għandhom 
jikkooperaw biex kull wieħed minnhom 
ikollu stampa globali tas-swieq 
konċernati, u għandu jkollhom is-setgħa 
li jingħataw informazzjoni relevanti 
permezz ta’ setgħat xierqa u suffiċjenti 
biex jinvestigaw, biex jiġu riżolti tilwimiet, 
u jimponu sanzjonijiet effettivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jibqa’ ta’ tħassib in-nuqqas ta’ implimentazzjoni tad-direttivi attwali. Biex jiġi assigurat il-
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ftuħ effettiv tas-suq intern ta’ l-elettriku l-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali għandhom ikunu 
jistgħu jikkooperaw ma’ aworitajiet oħra relevanti u jippermettulhom jimmonitorjaw b’mod 
effettiv is-suq ta’ l-elettriku, u fejn xieraq għandhom ikunu jistgħu jimponu sanzjonijiet 
effettivi, xierqa u diswassivi kontra kumpaniji li jipproduċu l-elettriku fil-każ ta’ nuqqas ta’ 
osservanza ta’ xi wieħed mill-obbligi stipulati f’din id-Direttiva.

Emenda 8

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Premessa 21 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Il-konsumaturi għandhom ikunu 
fiċ-ċentru ta’ din id-Direttiva. Jeħtieġ li d-
drittijiet eżistenti għall-konsumaturi 
jissaħħu u jiġu ggarantiti, u għandhom 
jinkludu trasparenza u rappreżentazzjoni 
akbar. Il-protezzjoni tal-konsumatur 
għandha tassigura li l-konsumaturi 
kollha jibbenefikaw minn suq kompetittiv. 
Id-drittijiet tal-konsumatur għandhom 
jiġu infurzati mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali permezz tal-ħolqien ta’
inċentivi u bl-impożizzjoni ta’ sanzjonijiet 
fuq kumpaniji li ma jonorawx il-
protezzjoni tal-konsumatur u r-regoli tal-
kompetizzjoni.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Premessa 21 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21b) Il-faqar enerġetiku huwa problema 
dejjem tikber fil-Komunità. L-Istati 
Membri għandhom jiżviluppaw pjanijiet 
ta’ azzjoni nazzjonali biex jaffrontaw il-
faqar enerġetiku u jassiguraw prezzijiet 
raġonevoli għall-konsumaturi 
vulnerabbli. Teħtieġ strateġija integrata u 
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l-miżuri għandhom jinkludu tariffi soċjali 
u titjib fl-effiċjenza enerġetika għad-djar. 
Din id-Direttiva għandha, mill-inqas, 
tippermetti diskriminazzjoni pożittiva, 
f'termini ta' mudelli ta' prezzijiet, għall-
konsumaturi vulnerabbli.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Premessa 22 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) L-iżvilupp ta’ grilja tassew Ewropea 
għandha tkun il-mira ta’ din id-Direttiva 
u bħala tali kwistjonijiet regolatorji dwar 
interkonnessjonijiet bejn il-fruntieri u s-
swieq reġjonali għandhom ikunu ir-
responsabbiltà ta’ l-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Sabiex jiġi assigurat li interkonnessjonijiet bejn il-fruntieri u s-swieq reġjonali jiġu żviluppati 
u ġestiti b’mod ċar, trasparenti u mhux diskriminatorju dawn għandhom ikunu regolati mill-
Aġenzija.

Emenda 11

Proposta għal direttiva – li temenda att
Premessa 22 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22b) Kooperazzjoni reġjonali akbar 
għandha tkun l-ewwel pass lejn l-iżvilupp 
ta’ grilja Ewropea totalment integrata, li 
finalment tinkorpora l-gżejjer enerġetiċi li 
jeżistu fl-Unjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni
Netwerk ta’ l-elettriku tassew Ewropew għandu jkun l-għan ta’ din id-Direttiva u bħala tali il-
ħolqa ma’ dawn ir-reġjuni huwa pass vitali.

Emenda 12

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - paragrafu -1 (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) L-Artikolu 1 għandu jinbidel b’dan li 
ġej: 
"Artikolu 1
Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli 
komuni għall-ġenerazzjoni, it-
trażmissjoni, id-distribuzzjoni u l-
provvista ta’ l-elettriku bil-għan li 
jinħolqu swieq enerġetiċi integrati u 
kompetittivi fl-Unjoni Ewropea. Tistipula 
r-regoli dwar l-organizzazzjoni u t-
tħaddim tas-settur ta’ l-elettriku, aċċess 
għas-suq, il-kriterji u l-proċeduri li 
japplikaw għas-sejħa għall-offerti u l-
għoti ta’ awtorizzazzjonijiet u l-
operazzjoni tan-netwerks. Tistipula wkoll 
obbligi universali ta’ servizz u drittijiet 
għall-konsumaturi ta’ l-elettriku u tiċċara 
l-obbligi tal-kompetizzjoni."

Or. en

(L-istess kliem użati fl-Artikolu 1 tad-Direttiva 2003/54 KE, biż-żieda ta’ elementi ġodda 
mat-test eżistenti)

Ġustifikazzjoni
L-ambitu għandu jiġi estiż biex jassigura li l-konsumaturi huma fiċ-ċentru ta’ din id-
Direttiva. Għandha tiġi enfasizzata wkoll ir-rabta ma’ l-obbligi ta’ kompetizzjoni. 
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Amendment 13

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 1 – punt (b a) (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 2 – punt 35 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Il-punt li ġej għandu jiġi miżjud:
"35. ¨kompetizzjoni ġusta f’suq miftuħ¨ 
ifisser ħidma lejn pożizzjoni fejn ebda 
kumpanija ma jkollha aktar minn 20% 
tas-suq relevanti;"

Or. en

(Iż-żieda tal-punt ġdid 35 ma’ l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jiftaħ is-swieq fl-istati membri, b’mod partikolari dawk b’atturi dominanti fis-
suq, li f’ħafna każi kienu ħatja ta’ abbuż ta’ poter, u jassigura aċċess ġust għall-atturi l-oħra 
tas-suq.  Hekk kif is-swieq isiru aktar integrati, id-daqs ġeografiku tas-suq ser jikber, biex din 
id-dispożizzjoni tippermetti l-kumpaniji biex jikbru hekk kif is-swieq isiru aktar integrati.

Emenda 14

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 1 – punt (b b) (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 2 – punt 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) Għandu jiżdied il-punt li ġej:
"36. “il-faqar enerġetiku¨ jfisser familja li 
ma tistax tħallas biex issaħħan id-dar 
f’livell aċċettabbli. Dan huwa bbażat fuq 
il-livelli rakkomandati mill-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa ta’ 
mill-inqas 18°C għaż-żoni kollha ta’ 
għejxien meta jkunu okkupati (18-22°C 
skond il-funzjoni tal-kamra). Għandu 
jinkludu wkoll il-kapaċità li jinxtraw 
servizzi oħra enerġetiċi fid-dar bi prezz 
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raġonevoli. Familja hija fqira fil-qasam 
enerġetiku jekk is-sehem tagħha tan-
nefqa għall-enerġija fi ħdan in-nefqa 
totali tad-dar teċċedi b’darbtejn in-nefqa 
medja ta’ l-enerġija nazzjonali;"

Or. en

(Iż-żieda ta’ punt ġdid nru 36 ma’ l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Minħabba nuqqas ta’ definizzjoni, ħafna Stati Membri ma jiġbrux uffiċjalment id-dejta fuq l-
għadd kbir ta’ ċittadini li għandhom faqar enerġetiku. Permezz ta’ definizzjoni komuni, l-
Istati Membri jkunu konxji tad-dimensjoni tal-problema u għandhom jiġu mħajra jieħdu 
miżuri biex isolvuha. Din id-definizzjoni hija bbażata fuq riċerka li saret minn grupp ta’ 
akkademiċi Ewropej u tassigura kalkolu relattiv li jista’ jiġi applikat fil-Komunità Ewropea 
kollha kemm hi. Għandha l-għan li tilħaq familji bi dħul baxx li jħallsu proporzjonalment 
aktar għall-enerġija li jikkunsmaw minn dawk li għandhom dħul għoli. 

Emenda 15

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 1 – punt (b c) (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 2 – punt 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) Għandu jiġi miżjud il-punt li ġej:
"37. ¨prezz raġjonevoli¨ ifisser prezz 
definit mill-Istati Membri f’livell 
nazzjonali b’konsultazzjoni mar-
regolaturi nazzjonali, l-imsieħba soċjali u 
l-partijiet interessati relevanti filwaqt li 
titqies id-definizzjoni ta’ faqar enerġetiku 
previst fl-Artikolu 2(36);"

Or. en

(Iż-żieda ta’ punt ġdid nru 37 ma’ l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Prezz raġonevoli għandu jkun determinat fil-livell ta’ l-istati membri minħabba li din hija 
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evidentement kwisjoni ta’ sussidjarjetà.

Emenda 16

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 1 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-Artikolu 3(3) għandu jinbidel 
b’dan li ġej:
”3. L-Istati Membri għandhom 
jassiguraw li l-konsumaturi residenzjali 
u ... impriżi żgħar, (jiġifieri impriżi 
b’inqas minn 50 persuna jaħdmu bi 
qligħ u dħul annwali jew bilanċ tal-
pagament li ma jaqbiżx
EUR 10 miljuni), igawdu minn servizz 
universali, jiġifieri d-dritt li jkollhom 
provvista ta’ elettriku ta’ kwalità 
speċifikata fi ħdan it-territorju tagħhom 
bi prezz li jifilħu jħallsu, li jitqabblu 
b’mod sempliċi u mhux diskriminatorju. 
Dawn il-konsumaturi għandu jkollhom 
aċċess għall-għażla, ġustizzja, 
rappreżentazzjoni u kumpens. Il-kwalità 
tas-servizz għandu jkun fattur ċentrali fir-
reponsabbiltajiet tal-kumpaniji li 
jipproduċu l-elettriku.    Biex tiġi 
assigurata l-provvista ta’ servizz 
universali, l-Istati Membri jistgħu jaħtru 
fornitur bħala l-aħħar espedjent.  L-
Istati Membri għandhom jimponu fuq il-
kumpaniji ta’ distribuzzjoni obbligu li 
jqabbdu lill-konsumaturi mal-grilja
skond it-termini, il-kundizzjoni u t-
tariffi stipulati skond il-proċedura 
mniżżla fl-Artikolu 23(2).  L-ebda fattur 
f’din id-Direttiva m’għandu jżomm lill-
Istati Membri milli jsaħħu l-pożizzjoni 
tas-suq tal-konsumaturi domestiċi, 
żgħar u ta’ daqs medju billi 
jippromwovu l-possibilitajiet ta’ 
aggregazzjoni volontarja għal din il-
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klassi ta’ konsumaturi.

Or. en

(Iż-żieda ta’ elementi ġodda ma’ l-Artikolu 3, paragrafu 3, Direttiva 2003/54 KE) 

Ġustifikazzjoni

L-enerġija hija kruċjali għall-ħajja ta’ kuljum tal-konsumaturi u l-garanzija ta’ aċċess għall-
elettriku bi prezz raġonevoli hija essenzjali. Minħabba ċ-ċirkostanzi partikolari li jaffettwaw 
il-ftuħ tas-suq ta’ l-elettriku għandhom jiġu assigurati d-drittijiet tal-konsumatur. Is-servizz 
universali huwa mezz vitali li jassigura l-protezzjoni tal-konsumatur. Għandhom jingħataw 
linji gwida ċari biex jiġi assigurat servizz tassew universali li jenfasizza t-tħassib tal-
konsumaturi bi dħul baxx u vulnerabbli.

Emenda 17

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 1 b (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) L-Artikolu 3(5) għandu jinbidel 
b’dan li ġej:
"5. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jipproteġu l-
konsumaturi finali, u għandhom b’mod 
partikolari jassiguraw li hemm 
protezzjoni xierqa biex tħares lill-
konsumaturi vulnerabbli, inkluż il-
projbizzjoni tal-qtugħ tas-servizztad-dawl
fejn jidher ċar li l-kont ma jistax jitħallas.  
F’dan il-kuntest, l-Istati Membri 
għandhom jirrikonoxxu l-faqar 
enerġetiku li hemm proviżjoni dwaru fl-
Artikolu 2 u għandhom jipprovdu 
definizzjonijiet tal-konsumaturi 
vulnerabbli. L-Istati Membri għandhom 
jassiguraw li d-drittijiet u l-obbligi 
marbuta mal-konsumaturi vulnerabbli 
jiġu applikati u b’mod partikolari jieħdu 
miżuri biex jipproteġu l-konsumaturi 
finali f’żoni remoti.  Għandhom 
jassiguraw livelli għolja ta' protezzjoni 
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tal-konsumatur, b’mod partikolari fit-
trasparenza fir-rigward ta’ termini u 
kundizzjonijiet tal-kuntratt, 
informazzjoni ġenerali u mekkaniżmi 
biex jissolva t-tilwim.  L-Istati Membri 
għandhom jassiguraw li l-konsumatur 
eliġibbli huwa fil-fatt kapaċi jaqleb 
faċilment għall-fornitur ġdid. Rigward 
għall-inqas il-konsumaturi residenzjali, 
dawn il-miżuri għandhom jinkludu 
dawk stipulati fl-Anness A."

Or. en

(Iż-żieda ta’ elementi ġodda ma’ l-Artikolu 3 paragrafu 5, Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest ta’ obbligi ta’ servizz pubbliku u universali, għandhom jitqiesu d-drittijiet tal-
konsumaturi vulnerabbli. Miżuri bħal dawn jeżistu diġà fid-Direttiva attwali iżda għandhom 
jissaħħu bir-rikonoxximent tal-faqar enerġetiku u jiġu implimentati permezz ta’ regoli 
armonizzati.

Emenda 18

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 1 c (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1c) Fl-Artikolu 3, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"5a. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jindirizzaw il-faqar 
enerġetiku fil-Pjanijiet Nazzjonali 
Enerġetiċi ta’ Azzjoni sabiex jiżguraw li l-
għadd ta’ nies li jbatu minn faqar 
enerġetiku jonqos f’termini reali u 
għandhom jikkomunikaw dawn il-miżuri 
lil-Kummissjoni. L-Istati Membri jistgħu 
jadottaw strateġija integrata biex 
jassiguraw li jintlaħqu l-obbligi universali 
ta’ servizz u l-obbligi tas-servizz pubbliku. 
Miżuri bħal dawn jistgħu jinkludu tariffi 
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speċjali għal konsumaturi vulnerabbli u 
djar individwali u għandhom jinkludu 
titjib fl-effiċjenza enerġetika. Il-
Kummissjoni għandha tipprovdi 
indikaturi biex jiġi sorveljat l-impatt ta’ 
miżuri bħal dawn dwar il-faqar 
enerġetiku. Miżuri bħal dawn 
m’għandhomx ifixklu ftuħ tas-suq 
stipulat fl-Artikolu 21."

Or. en

(Iż-żieda ta’ paragrafu ġdid 5a ma’ l-Artikolu 3, Direttiva 2005/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Il-Faqar Enerġetiku huwa problema dejjem tikber fl-Istati Membri kollha. Teħtieġ strateġija 
integrata u r-rwol ta’ l-NRAs huwa essenzjali. Il-Kummissjoni għandha tieħu wkoll ir-
responsabbiltà tas-sorveljanza tal-progress ta’ l-Istati Membri f’dan il-qasam u biex 
tikkomunika l-miżuri ta’ suċċess mill-Istati Membri biex tinstab soluzzjoni għall-faqar 
enerġetiku.

Emenda 19

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 1 d (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1d) Fl-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 
3(6), punt (a) għandu jinbidel b’dan li 
ġej:
"(a) il-kontribuzzjoni ta’ kull sors ta’
enerġija għall-firxa ambjentali ta’ fjuwil
tal-fornitur fuq is-sena ta’ qabel b’mod 
armonizzat u li jinftiehem fi ħdan l-Istati 
Membri biex ikun hemm paragun faċli;"

Or. en

(L-istess kliem bħal dawk tad-Direttiva 2003/54 (KE),biż-żieda ta’  "b’mod armonizzat u li 
jinftiehem fi ħdan l-istati membri biex ikun hemm paragun faċli")
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Ġustifikazzjoni

Li tingħata informazzjoni ċara u faċli biex tinftiehem huwa essenzjali għall-konsumaturi biex 
ikunu jistgħu jagħmlu paragun bejn il-fornituri.

Emenda 20

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 1 e (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 - punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1e) Fl-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 
3(6), punt (b) għandu jinbidel b’dan li 
ġej:

"(b) ... Informazzjoni dwar l-impatt 
ambjentali, f’termini ta’ mill-inqas l-
emissjonijiet CO2 u l-iskart radjuattiv 
bħala riżultat ta’ l-elettriku prodott mill-
firxa totali ta’ fjuwil tal-fornitur fuq is-
sena preċedenti hija disponibbli għall-
pubbliku."

Or. en

(Temenda l-Artikolu 3 paragrafu 6 subparagrafu 1 punt (b) (Direttiva 2005/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Mhux il-konsumaturi kollha għandhom aċċess għall-internet u bħala tali din l-informazzjoni 
għandha tkun inkluża fil-liġijiet. 

Emenda 21

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 1 f (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 6 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1f) Fl-Artikolu 3(6), subaragrafu 3 
għandu jinbidel b’dan li ġej:
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"L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jieħdu l-passi meħtieġa biex 
jassiguraw li l-informazzjoni mogħtija 
mill-fornituri lill-klijenti tagħhom skond 
dan l-Artikolu hija ta’ min joqgħod 
fuqha. Regoli dwar il-preżentazzjoni ta’ l-
informazzjoni għandhom ikunu 
armonizzati fi ħdan l-Istati Membri u s-
swieq relevanti. L-implimentazzjoni 
għandha tkun sorveljata mill-Aġenzija."

Or. en

(Iż-żieda ta’ elementi ġodda ma’ l-Artikolu 3, paragrafu 6, Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-konsumaturi jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jkollhom għażla reali għandu jkollhom 
aċċess għad-dejta li tikkontribwixxi biex jintlaħqu l-miri soċjali u ambjentali. L-għażla tal-
konsumatur għandha tfisser li jkun jista’ jagħmel il-paraguni bejn il-prodotti. Il-
preżentazzjoni tad-dejta għandha tkun armonizzata fost il-fornituri kollha ta’ l-elettriku. Il-
konsistenza tassigura trasparenza u ttejjeb il-kapaċità tal-klijent biex jaqleb għall-fornitur 
ieħor u jagħmel għażla infurmata dwar il-fornitur tagħhom.

Emenda 22

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 1 g (ġdid)
Direttiva 2003/54 (KE)
Artikolu 3 – paragrafu 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1g) Fl-Artikolu 3,  paragrafu 7 għandu 
jinbidel b’dan li ġej:
"7. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw miżuri xierqa biex jilħqu 
l-għanijiet ta’ koeżjoni soċjali u 
ekonomika u protezzjoni ambjentali, li 
għandhom jassiguraw li ma jkunx hemm 
diskriminazzjoni b’mod partikolari kontra 
dawk bi dħul baxx, miżuri ta’ ġestjoni ta’ 
effiċjenza enerġetika/min-naħa tad-
domanda u mezzi biex tiġi miġġielda l-
bidla fil-klima, u s-sigurtà tal-provvista.  
Miżuri bħal dawn jistgħu jinkludu, 
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b’mod partikolari, id-dispożizzjoni ta’ 
inċentivi ekonomiċi adegwati, bl-użu, 
fejn xieraq, ta’ l-għodod kollha eżistenti 
nazzjonali u Komunitarji, għall-
manutenzjoni u l-bini ta’ l-
infrastruttura meħtieġa tan-netwerk, 
inkluz il-kapaċità ta’ interkonnessjoni."

Or. en

(Temenda l-Artikolu 3, paragrafu 7 (Direttiva 2005/54 KE) biż-żieda ta’  "għandha tkun 
assigurata l-prevenzjoni tad-diskriminazzjoni b’mod partikolari kontra dawk bi dħul baxx")

Ġustifikazzjoni

Attwalment ħafna konsumaturi jsofru diskriminazzjoni b’mod partikolari dawk bi dħul baxx 
jew dawk li jgħixu f’ċerti żoni ġeografiċi.

Emenda 23

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 1 h (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1h) Fl-Artikolu 3, wara paragrafu 7,
għandu jiġi inserit il-paragrafu li ġej:
"7a. Sabiex jippromwovu l-effiċjenza 
enerġetika u jgħinu biex jitnaqqas il-faqar 
enerġetiku, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jesiġu li l-fornituri 
ta’ l-elettriku jintroduċu formuli ta’ 
prezzijiet li jinvolvu ż-żieda ta’ tariffi sħaħ 
li bih iż-żieda fil-prezz għal-livelli akbar 
ta’ konsum, awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jassiguraw li l-parti 
tal-konsum suġġetta għall-prezz irħas 
huwa daqs il-konsum tipiku ta’ familji bi 
dħul baxx."

Or. en
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(Zieda ta’ paragrafu ġdid nru 7a ma’ Artikolu 3, Direttiva 2005/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Dan il-mudell ta’ tariffa għandu jbiddel il-mudell attwali tal-prezzijiet. Fi żmien meta 
qegħdin nippruvaw innaqqsu l-konsum enerġetiku il-mudell attwali ta’ prezzijiet jippremja 
lin-nies permezz ta’ prezzijiet aktar baxxi iktar ma jużaw enerġija. Dan il-mudell għandu 
jkollu prezz newtrali għall-kumpaniji li jipproduci l-elettriku iżda għandu jipprovdi inċentivi 
għall-effiċjenza enerġetika. Dan il-mudell ikun stabbilit meta jiġu introdotti l-ismart meters.

Emenda 24

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 1 i (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 9 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1h) Fl-Artikolu 3, wara paragrafu 9, 
għandu jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
"9a. Fejn jista’ jiġi ppruvat li l-kumpaniji 
li jipproduċu l-elettriku għaddew l-ispejjeż 
taċ-ċertifikati ta’ l-iskema ta’ skambju tal-
kwoti ta’ l-emissjonijiet lill-klijenti meta 
dawn iċ-ċertifikati ġew allokati b’xejn l-
Istati Membri jistgħu jesiġu ħlas lura 
mingħand dawn il-kumpaniji permezz ta’ 
taxxi addizzjonali. Id-dħul għandu jintuża 
għall-promozzjoni ta’ l-effiċjenza 
enerġetika fl-istat membru fejn sar il-
ġbir."

Or. en

(Żieda ta’ paragrafu ġdid 9a ma’ l-Artikolu 3 Direttiva 2005/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Ħafna kumpaniji għamlu profitti mhux mistennija mill-Iskema ta’ l-Iskambju tal-Kwoti ta’ l-
Emissjonijiet fejn ġew allokati ċertifikat ETS mingħajr ħlas, iżda li madankollu għaddew l-
ispejjeż nominali lill-konsumaturi. 
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Emenda 25

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 2
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 3 – paragrafu 10

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 
tiġi adotatta skond il-proċedura regolatorja 
bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 30(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 tiġi adotatta 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3)".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din għandha tkun miżura li turbot, u din l-azzjoni teħtieġ tittieħed fil-waqt

Emenda 26

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 3
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 5a

Text propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri għandhom 
jikkooperaw bejniethom bil-għan li 
jintegraw is-swieq nazzjonali tagħhom 
għall-inqas fuq livell reġjonali. B’mod 
partikolari, l-Istati Membri għandhom 
jippromwovu l-kooperazzjoni ta’ l-
operaturi tan-netwerk fil-livell reġjonali, u 
jrawmu l-konsistenza tal-qafas legali u 
regolatorju tagħhom. Iż-żona ġeografika 
koperta mill-kooperazzjonijiet reġjonali 
għandha tkun konformi mad-definizzjoni
taż-żoni ġeografiċi mill-Kummissjoni
skond l-Artikolu 2h(3) tar-Regolament tal-

5a. L-Istati Membri u l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom 
jikkooperaw bejniethom bil-għan li 
jintegraw is-swieq nazzjonali tagħhom 
għall-inqas fuq livell reġjonali. B’mod 
partikolari, l-Istati Membri għandhom 
jippromwovu l-kooperazzjoni ta’ l-
operaturi tan-netwerk fil-livell reġjonali 
bil-għan li jitwaqqaf suq kompetittiv 
Ewropew, u tkun faċilitata l-
armonizzazzjoni tan-netwerk tagħhom 
legali u regolatorju. Iż-żona ġeografika 
koperta mill-kooperazzjonijiet reġjonali 
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
(KE) Nru 1228/2003 as-26 ta' Ġunju dwar 
kundizzjonijiet għall-aċċess għan-networks 
għall-bdil bejn il-fruntieri.

għandha tkun konformi mad-definizzjoni 
ta’ reġjuni mill-Kummissjoni skond l-
Artikolu 2h(3) tar-Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
(KE) Nru 1228/2003 as-26 ta' Ġunju dwar 
kundizzjonijiet għall-aċċess għan-networks 
għall-bdil bejn il-fruntieri .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni reġjonali tista’ tippromwovi l-integrazzjoni tas-suq u tistabbilixxi suq 
Ewropew kompetittiv. Biex jiġi assigurat li l-kooperazzjoni reġjonali twassal għal suq pan-
Ewropew rinkonċiljabbli u reali, għandha tintalab kooperazzjoni inter-reġjonali mir-
regolaturi, TSO's u ACER. ACER għandu jkollha wkoll is-setgħa li tagħmel 
rakkomandazzjoni xierqa biex tiġi faċilitata l-integrazzjoni tas-suq. Kull mossa lejn is-swieq 
reġjonali m’għandhiex issir esklussiva u għandu jkun hemm qafas regolatorju ċar għal dawn 
is-swieq, jew inkella, hemm il-periklu ta’ żvilupp ta’ qasma regolatorja.

Emenda 27

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 3 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 5a – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) F’Artikolu 5a, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"L-Aġenzija għandha tikkoopera ma’ l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
operaturi separati ta’ sistemi ta’ 
trażmissjoni (skond Kapitolu IV ta’ din id-
Direttiva) biex tassigura l-konverġenza ta’ 
strutturi regolatorji bejn ir-reġjuni bil-
għan li jkun hemm suq Ewropew 
kompetittiv. Fejn l-Aġenzija tikkunsidra li 
hemm bżonn regoli li jorbtu dwar 
kooperazzjoni bħal din, għandha tagħmel 
rakkomandazzjonijiet xierqa. Fi swieq 
reġjonali l-Aġenzija għandha ssir l-
awtorità regolatorja kontabbli."

Or. en
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(Żieda ta’ paragrafu ġdid nru 2 ma’ l-Artikolu Artikolu 5a, Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda preċedenti

Emenda 28

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 3 b (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 6 – paragrafu 2- punt (i a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Fl-Artikolu 6(2) għandu jiżdied il-
punt li ġej:
"(ia) il-kontribut ta’ l-Istati Membri biex 
jintlaħaq l-għan ta’ 20% għall-enerġiji li 
jiġġeddu sa l-2020;"

Or. en

(Żieda ta’ paragrafu ġdid ma’ l-Artikolu 6,, paragrafu 2, Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw l-obbligi tagħhom fil-konfront tal-mira ta’ 20% fl-
enerġija li tiġġedded stipulata fil-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-8 u d-9 ta’ Marzu 2007 meta 
jevalwaw il-kapaċità ġdida ta’ ġenerazzjoni. Dawn il-miri jistgħu jkunu suġġetti għal bidla 
permezz tal-proċess leġiżlattiv.

Emenda 29

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu pun 3 c (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 6 – paragrafu 2- punt (i b) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) F’Artikolu 6(2), għandu jiżdied il-
punt li ġej:
"(ib) il-ħtieġa ta’ ġeneraturi biex tiġi 
kkunsidrata l-iskema ta’ skambju tal-
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kwoti ta’ l-emissjonijiet."

Or. en

(Żieda ta’ paragrafu ġdid (2k) ma’ l-Artikolu 6, Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw l-impatt ta’ l-Iskema ta’ l-Iskambju tal-Kwoti ta’ l-
Emissjonijiet meta jevalwaw kapaċità ġdida ta’ ġenerazzjoni.

Emenda 30

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 3 c (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3c) L-Artikolu 7(5) għandu jinbidel 
b’dan li ġej: 
"5. L-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtorità jew entità pubblika jew entità 
privata indipendenti mill-attivitajiet ta’ 
ġenerazzjoni, trażmissjoni, 
distribuzzjoni u provvista ta’ l-elettriku, 
li tista’ tkun awtorità regolatorja 
nazzjonali li tissemma fl-Artikolu 22a(1), 
biex tkun responsabbli ta’ l-
organizzazzjoni, is-sorveljanza u l-
kontroll tal-proċedura ta’ l-offerti li 
tissemma fil-paragrafi 4 sa 4. ... Din l-
awtorità jew entità għandha tieħu l-passi 
kollha meħtieġa biex tassigura l-
kunfidenzjalità ta’ l-informazzjoni li 
hemm fl-offerti."

Or. en
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(Temenda Artikolu 7, Paragrafu 5 (Direttiva 2005/54 KE) jitħassar  "fejn operatur ta’ 
sistema tat-trażmissjoni huwa totalment indipendenti minn attivitajiet oħra mhux relatati mas-
sistema ta’ trażmissjoni f’termini ta’ proprjetà, l-operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni għandu 

jinħatar bħala l-entità responsabbli mill-organizzazzjoni u l-kontroll tal-proċedura ta’ l-
offerti")

Ġustifikazzjoni

Din għandha tkun ir-responsabbiltà tal-NRA u mhux tat- TSO.

Emenda 31

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jippermettu 
derogi mill-paragrafi 1(b), 1(c) u 1(d) sa 
[id-data ta’ traspożizzjoni biż-żieda ta’ 
sentejn], sakemm l-operaturi tas-sistema 
ta’ trażmissjoni ma jkunux jiffurmaw 
parti minn impriża integrata vertikalment.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din mhijiex relevanti f’sistema ta’ separazzjoni totali ta’ proprjetà.

Emenda 32

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-obbligu stipulat fil-paragrafu 1(a) 
jitiqes imwettaq f'sitwazzjoni fejn bosta 
impriżi sidien ta' sistemi tat-trażmissjoni 
jkunu ħolqu impriża konġunta li taġixxi 
bħala operatur ta' sistema ta' trażmissjoni 

5. L-obbligu stipulat fil-paragrafu 1(a) 
jitiqes imwettaq f'sitwazzjoni fejn bosta 
impriżi sidien ta' sistemi tat-trażmissjoni 
jkunu ħolqu impriża konġunta li taġixxi 
bħala operatur ta' sistema ta' trażmissjoni 
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f'bosta Stati Membri għas-sistemi ta' 
trażmissjoni kkonċernati. L-ebda impriża 
oħra ma tista' tkun parti minn din l-impriża 
konġunta, sakemm ma tkunx ġiet 
approvata skond l-Artikolu 10 bħala 
operatur indipendenti ta’ sistema.

f'bosta Stati Membri għas-sistemi ta' 
trażmissjoni kkonċernati. L-ebda impriża 
oħra ma tista' tkun parti minn din l-impriża 
konġunta, sakemm ma tonorax totalment 
dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kumpaniji kollha li mhuwiex totalment separati (unbundled) m’għandhomx jitħallew 
jaġixxu bħala operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni.   

Emenda 33

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 5
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8b – paragrafu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. Il-Kummissjoni għandha tadotta linji 
gwida li jistipulaw id-dettalji tal-proċedura 
li għandha tiġi segwita għall-applikazzjoni 
tal-paragrafi 6 sa 9. 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 27b(3)."

13. Il-Kummissjoni għandha tadotta fi 
żmien sena mid-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva linji gwida li jistipulaw id-dettalji 
tal-proċedura li għandha tiġi segwita għall-
applikazzjoni tal-paragrafi 6 sa 9. 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 27b(3)."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din għandha tkun miżura li torbot u din l-azzjoni teħtieġ tittieħed fil-ħin
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Emenda 34

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 6
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 9 - punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iżgurar tal-kapaċità għaż-żmien fit-tul 
tas-sistema li tissodisfa domanda 
raġonevoli għat-trażmissjoni ta' l-elettriku, 
topera, iżżomm u tiżviluppa taħt 
kundizzjonijiet ekonomiċi sistemi ta' 
trażmissjoni sikuri, affidabbli u effiċjenti li 
jagħtu l-attenzjoni dovuta lill-ambjnet, u li 
jippromwovu l-effiċjenza fl-enerġija u r-
riċerka u l-innovazzjoni partikolarment fir-
rigward ta' l-iżgurar tal-penetrazzjoni ta' l-
għejun enerġetiċi li jiġġeddu u t-tixrid ta' 
teknoloġija b'livell baxx ta' karbonju.

(a) l-iżgurar tal-kapaċità għaż-żmien fit-tul 
tas-sistema li tissodisfa domanda 
raġonevoli għat-trażmissjoni ta' l-elettriku, 
topera, iżżomm u tiżviluppa taħt 
kundizzjonijiet ekonomiċi sistemi ta' 
trażmissjoni sikuri, affidabbli u effiċjenti li 
jagħtu l-attenzjoni dovuta lill-ambjnet, u li 
jippromwovu l-effiċjenza fl-enerġija u r-
riċerka u l-innovazzjoni partikolarment fir-
rigward ta' l-iżgurar tal-penetrazzjoni ta' l-
għejun enerġetiċi li jiġġeddu u t-tixrid ta' 
teknoloġija b'livell baxx ta' karbonju. Il-
ħidma lejn l-iżvilupp ta’ smart grids fi 
żmien 10 snin fl-isfond ta’ tabella ta’ 
żmien li tiżdied b’konsultazzjoni ma’ l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali u l-
Aġenzija. Meta jiġi żviluppat in-netwerk l-
operatur tas-sistema ta’ trasmissjoni 
huwa responsabbli għall-ippjanar , 
(inkluż il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni) 
il-bini u l-kummissjonament ta’ l-
infrastruttura ġdida.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Iżvilupp ta’ Smart Grids għandu jinkoraġġixxi mġiba ambjentali konxja u jtejjeb ir-rwol 
tal-konsumatur biex jinfluwenza s-suq b’mod pożittiv. Jeħtieġ li jkun hemm linji ċari ta’ 
demarkazzjoni biex jiġi assigurat li kulħadd ikun jaf fejn hemm responsabiltà.

Emenda 35

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 6 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 9 - punt (d)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) F’Artikolu 9, punt (d) għandu 
jinbidel b’dan li ġej: 
"(d) l-għoti lill-operatur ta’ kwalunkwe 
sistema oħra li magħha s-sistema tagħha 
hija interkonnessa biżżejjed 
informazzjoni biex tkun assigurata 
operazzjoni sikura u effiċjenti ..."

Or. en

L-istess kliem bħal dak ta’ l-Artikolu  9(c) tad-Direttiva 2003/54 KE, u jitħassar  "żvilupp 
koordinat u interoperabilità tas-sistema ta’ interkonnessjoni"

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li niffissaw standards komuni biex inkunu nistgħu naħdmu lejn sistema komuni 
Ewropea.

Emenda 36

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt  6 b (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 9 - punt (f a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) F’Artikolu  9, għandu jiżdied il-punt 
li ġej: 
"(fa) il-ġbir ta’ kirjiet u pagamenti ta’ 
konġestjoni skond il-mekkaniżmu ta’ 
kumpens ta’ l-operatur tas-sistema ta’ 
inter trażmissjoni skond l-Artikolu 3 tar-
Regolament (KE) nru 1228/2003 li jagħti 
u jiġġestixi aċċess għall-partijiet terzi u l-
għoti ta’ spjegazzjonijiet raġunati meta 
dan jiġi miċħud li għandu jkun sorveljat 
mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali; fit-
twettiq ta’ ħidmiethom skond dan l-
Artikolu, l-operaturi tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni għandhom jikkunsidraw 
primarjament il-benefiċċji tar-reġjun fejn 
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joperaw."

Or. en

(Żieda ta’ punt ġdid (fa) ma’ l-Artikolu  9, Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Din tispjega fid-dettall uħud mill-attivitajiet li jeħtieġ li jsiru mit-TSOs, imma jeħtieġ ukoll li 
nassiguraw li r-raġunijiet ta’ falliment fl-għoti ta’ aċċess jitmexxew b’mod trasparenti.

Emenda 37

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 8
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10 Imħassar

Operaturi ta’ sistemi indipendenti

1. Fejn mad-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva, is-sistema ta’ trażmissjoni tkun 
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-
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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 kuntrattwali kollha ma’ l-
impriża kandidata u ma’ kwalunkwe 
impriża oħra relevanti;

(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-
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-
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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 
jist’' 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 għal żmien fit-tul tas-sistema 
biex tilħaq ma’ domanda raġonevoli 
permezz ta’ ppjanar ta’ l-investimenti. 
Waqt l-iżvilupp tan-netwerk, l-operatur 
tas-sistema indipendenti huwa 
responsabbli għall-ippjanar (inkluż il-
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 relevanti lill-operatur tas-sistema 
indipendenti għat-twettiq tal-kompiti 
tiegħu, inkluż b’mod partikolari t-tagħrif 
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kollu relevanti;

(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 relevanti 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 
relevanti fuq il-kompetizzjoni għandha
tingħata s-setgħat kollha relevanti sabiex 
tissorvelja b’mod effikaċi l-konformità ta’
sid is-sistema ta’ trażmissjoni ma’ l-
obbligi tiegħu skond il-paragrafu 6.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mudell ta’ operatur ta’ Sistema indipendenti jimplika burokrazija u kontroll regolatorju 
għali u m’huwiex għalhekk alternattiva vijabbli għall-separazzjoni sħiħa ta’ proprjetà. Ir-
Rapporteur għandha tikkunsidra minbarra s-separazzjoni sħiħa ta’ proprjetà kull mudell 
ieħor li jista’ jagħti assigurazzjoni lill-kompetituri li jidħlu fis-suq, tassigura li ma jinħoloq 
ebda kunflitt ta’ interess u li jkun effettiv daqs il-mudell ta’ separazzjoni ta’ proprjetà.
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Emenda 38

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 8
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 10a

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 ta’ l-impriża 
integrata ta’ l-elettriku li hija 
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 
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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 (27b(3)."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Emenda preċedenti

Emenda 39

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 8 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-Artikolu 11(2) għandu jinbidel 
b’dan li ġej: 
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"2. It-tqassim ta’ l-installazzjonijiet ta’ 
ġenerazzjoni u l-użu ta’ 
interkonnessjonijiet għandu jiġi 
determinat fuq il-bażi ta’ kriterji li 
għandhom jiġu approvati minn 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali u li 
għandhom ikunu oġġettivi, ippubblikati 
u applikati b’mod mhux diskriminatorju 
li jassigura it-tħaddim kif suppost tas-
suq komuni fl-elettriċità. Għandhom 
jikkunsidraw il-preċedenza ekonomika 
ta’ l-elettriċità minn installazzjonijiet ta’ 
ġenerazzjoni disponibbli jew 
trasferimenti ta’ interkonnessjoni u l-
ostakli tekniċi fuq is-sistema."

Or. en

(L-istess kliem bħal dak ta’ l-Artikolu 11, paragrafu 2 tad-Direttiva 2003/54 KE, bil-bdil ta’ 
elementi fit-test eżistenti)

Ġustifikazzjoni

Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali indipendenti huma f'pożizzjoni aħjar li jkunu oġġettivi 
mill-Gvernijiet ta’ l-Istati Memrbi.

Emenda 40

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 8 b (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) L-Artikolu 11(3) għandu jinbidel 
b’dan li ġej: 
"3. Awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tesiġi mill-operatur tas-sistema, 
meta jitqassmu l-installazzjonijiet ta’ 
ġenerazzjoni, li jagħti prijorità lill-
installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni li 
jużaw għejjun ta’ enerġija li tiġġedded 
jew skart jew li jipproduċu sħana u 
elettriku flimkien ħlief meta jiġu 
kompromessi r-rekwiżiti ta’ bilanċ tekniku 
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jew is-sigurtà u kredibilità tal-grilja"

Or. en

(L-istess kliem bħal dak ta’ l-Artikolu 11, paragrafu 3 tad-Direttiva 2003/54 KE, bil-bdil ta' 
elementi fit-test eżistenti)

Ġustifikazzjoni

Enerġija li tiġġedded għandha tingħata aċċess prijoritarju fil-grilja, sakemm m’hemmx 
kwistjonijiet ta’ bilanċ tekniku assoċjati ma’ dan.  Dan jippermetti lill-Istati Membri li 
jkollhom l-opportunità jilħqu l-għanijiet tagħhom għall-enerġija li tiġġedded.

Emenda 41

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 8 c (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8c) L-Artikolu 11(5) għandu jinbidel 
b’dan li ġej: 
"5. L-Istati Membri, permezz ta’ l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali, jistgħu 
jitolbu lill-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni biex jikkonformaw ruħhom 
ma’ l-istandards minimi għall-
manutenzjoni u l-iżvilupp tas-sistema ta’ 
trażmissjoni, inkluż il-kapaċità ta’ 
interkonnessjoni. Awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jingħataw setgħa 
usa’ li tassigura li l-konsumatur Ewropew 
jiġi kkunsidrat fil-ħidma tagħha."

Or. en

(L-istess kliem bħal dak ta’ l-Artikolu 11, paragrafu 5 tad-Direttiva 2003/54 KE, bil-bdil ta’ 
elementi fit-test eżistenti)

Ġustifikazzjoni

Il-protezzjoni tal-konsumatur għandha tkun prijoritarja meta jittieħdu deċiżjonijiet ta’ 
manteniment biex ikun assigurat li m’hemm ebda effett detrimentali għall-utenti finali. 
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Attwalment ħafna Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali m’għandhom ebda setgħa li jagħtu każ 
il-konsumatur Ewropew biex id-deċiżjonijiet jittieħdu għal benefiċċju tal-konsumatur biss, u 
dan jeħtieġ jinbidel jekk suq enerġetiku Ewropew tassew għandu jirnexxi.

Emenda 42

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 9 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) L-Artikolu 14(1) għandu jinbidel 
b’dan li ġej: 
"1. L-operatur tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni għandu jkun responsabbli 
li jassigura l-kapaċità fit-tul tas-sistema 
biex jilqa’ għad-domanda raġonevoli tad-
distribuzzjoni ta’ l-elettriku, billi jħaddem 
jagħmel manutenzjoni u jiżviluppa 
f'kundizzjonijiet ekonomiċi  sistema ta’ 
distribuzzjoni ta’ l-elettriku sikura, ta’ 
min joqgħod fuqha u effiċjenti fiż-żona 
tiegħu b’kunsiderazzjoni xierqa għall-
ambjent, u l-promozzjoni ta’ l-effiċjenza 
enerġetika."

Or. en

(L-istess kliem bħal dak ta’ l-Artikolu 14, paragrafu 1 tad-Direttiva 2003/54 KE, bil-bdil ta’ 
elementi fit-test eżistenti)

Ġustifikazzjoni

Id-DSO għandu jkollu l-istess responsabilitajiet bħal TSO biex jonora l-kriterji stipulati hawn 
fuq.  

Emenda 43

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 9 b (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 14 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) L-Artikolu 14(4) għandu jinbidel 
b’dan li ġej: 
"4. Stat Membru għandu jesiġi mill-
operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni, 
meta jitqassmu l-installazzjonijiet ta' 
ġenerazzjoni, li jagħti prijorità lill-
installazzjoijiet ta’ ġenerazzjoni li jużaw 
għejjun ta’ enerġija li tiġġedded jew 
skart jew li jipproduċu sħana u elettriku 
flimkien ħlief meta jkunu kompromessi r-
rekwiżiti tekniċi ta’ bilanċ jew is-sigurtà 
jew il-kredibilità tal-grilja."

Or. en

(L-istess kliem bħal dak ta’ l-Artikolu 14, paragrafu 4 tad-Direttiva  2003/54 KE, bil-bdil ta’ 
elementi fit-test eżistenti)

Ġustifikazzjoni

L-enerġija li tiġġedded għandha tingħata aċċess prijoritarju lill-grilja, sakemm m’hemm ebda 
kwistjonijiet ta’ bilanċ tekniku assoċjati ma’ dan. Dan għandu jippermetti li l-Istati Membri 
jkollhom l-opportunità li jilħqu l-għanijiet tagħhom għall-enerġija li tiġġedded.

Emenda 44

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 9 c (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 14 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9c) Fl-Artikolu 14, wara paragrafu 4, 
għandu jiżdied il-paragrafu li ġej: 
"4a. L-Istati Membri għandhom ukoll 
jimpenjaw ruħhom biex jinstallaw smart 
meters u grids fi żmien għaxar snin wara 
d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva li 
għandhom ikunu responsabbli għalihom 
il-kumpaniji ta’ distribuzzjoni ta’ l-
elettriku. L-Awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom ifasslu programm 



PR\707408MT.doc 41/75 PE402.516v01-00

MT

biex jassiguraw li jkun hemm konformità 
sad-data stabbilita."

Or. en

(Iż-żieda ta’ paragrafu ġdid nru  4 subparagrafu (a) ma’ l-Artikolu 14, Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

L-Unjoni Ewropea għandha tinkoraġġixxi l-istati membri biex jinstallaw smart meters u grids 
f’qafas ta’ zmien iffissat, u l-evidenza tissuġġerixxi li l-konsumaturi aktarx isiru aktar konxji 
mill-enerġija b’għarfien aħjar tal-konsum personali tagħhom ta’ l-enerġija fuq bażi ta’ żmien 
reali, li jwassal għall-effiċjenza fl-enerġija.

Emenda 45

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 9 d (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 14 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9d)  Fl-Artikolu 14, wara paragrafu 4,
għandu jizdied il-paragrafu li ġej: 
"4b. L-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu l-immodernizzar tan-
netwerks ta’ distribuzzjoni li għandhom 
jinbnew b’tali mod li jinkoraġġixxi l-
ġenerazzjoni deċentralizzata u jassigura 
effiċjenza fl-enerġija."

Or. en

(Iż-żieda ta’ paragrafu ġdid nru 4 subparagrafu (b)ma’ l-Artikolu 14, Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jagħmlu iżjed biex jinkoraġġixu b’mod partikolari t-tisħin u l-
elettriku.
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Emenda 46

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 10 - punt (c)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn l-operatur tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni jifforma parti minn impriża 
integrata vertikalment, l-Istati Membri
għandhom jiżguraw li l-attivitajiet ta' l-
operatur tas-sistema ta' distribuzzjoni jiġu 
ssorveljat sabiex ma jkunx jista’ japprofitta 
ruħu mill-integrazzjoni vertikali tiegħu 
biex ixekkel il-kompetizzjoni. B'mod 
partikolari, operaturi ta' sistemi ta' 
distribuzzjoni integrati vertikalment ma 
għandhomx, fil-komunikazzjonijiet u l-l-
użu tal-marka (branding) tagħhom, joħolqu 
konfużjoni fir-rigward ta' l-identità 
separata tal-fergħa tal-forniment ta' l-
impriża vertikalment integrata.

3. Fejn l-operatur tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni jifforma parti minn impriża 
integrata vertikalment, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jiżguraw 
li l-attivitajiet ta' l-operatur tas-sistema ta' 
distribuzzjoni jiġu ssorveljat sabiex ma 
jkunx jista’ japprofitta ruħu mill-
integrazzjoni vertikali tiegħu biex ixekkel 
il-kompetizzjoni. B'mod partikolari, 
operaturi ta' sistemi ta' distribuzzjoni 
integrati vertikalment ma għandhomx, fil-
komunikazzjonijiet u l-l-użu tal-marka 
(branding) tagħhom, joħolqu konfużjoni 
fir-rigward ta' l-identità separata tal-fergħa 
tal-forniment ta' l-impriża vertikalment 
integrata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-NRAs għandhom jassumu r-responsabilità li jissorveljaw id-dispożizzjonijiet ta’ 
separazzjoni għall-Operaturi tas-Sistema ta’ Distribuzzjoni biex jassiguraw l-indipendenza 
tad-DSO.

Emenda 47

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 10 - punt (c)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji gwida 
biex tiżgura l-konformità sħiħa u effettiva 
ta’ l-operatur tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni mal-paragrafu 2 fir-rigward 

Imħassar
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ta’ l-indipendenza sħiħa ta’ l-operatur 
tas-sistema ta’ distribuzzjoni, l-assenza ta’ 
mġiba diskriminatorja, u li l-attivitajiet ta’ 
forniment ta’ l-impriża integrata 
vertikalment ma jeħdux vantaġġ inġust 
mill-integrazzjoni vertikali tiegħu. 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 27b(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan m’għandux jiġi deċiż mill-Kummissjoni permezz tal-proċess ta’ komitoloġija, iżda 
permezz ta’ kodeċiżjoni.

Emenda 48

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 12 
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22a – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

”3a. Il-Kummissjoni għanda tadotta 
standards minimi dwar it-trasparenza u l-
kontabilità ta’ l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali permezz ta’ l-adozzjoni ta’ linji 
gwida li jassiguraw konformità sħiħa u 
effettiva ta’ l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali b’paragrafi 1 u 2. Dawn il-
miżuri mfassla biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi 
jissupplimentawha għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju li hemm referenza għalih 
f’Artikolu 27b(3).” 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex jiġi assigurat il-ftuħ effettiv tas-suq intern fl-elettriku l-Awtoritajiet Regolatorji 
Nazzjonali għandhom ikunu suġġetti għall-istandards minimi dwar it-trasparenza u l-
kontabilità li jippermetulhom li jissorveljaw b’mod effettiv is-suq ta’ l-elettriku.

Emenda 49

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22b – punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li jiġi żgurat l-iżvilupp ta’ sistemi 
sikuri, effiċjenti u ta’ min joqgħod fuqhom, 
li jippromwovu l-effiċjenza fl-enerġija, l-
adegwatezza tas-sistema u riċerka u 
innovazzjoni li tilqa’ d-domanda u l-
iżvilupp ta’ teknoloġiji rinovabbli u b’użu
baxx ta’ karbonju, kemm għal żmien qasir 
kif ukoll għal żmien twil;

(d) li jiġi żgurat, bl-inqas prezz għall-
konsumaturi, l-iżvilupp ta’ sistemi ta’ grid
sikuri, effiċjenti u ta’ min joqgħod fuqhom, 
li jippromwovu l-adegwatezza tas-sistema
filwaqt li tiġi assigurata l-effiċjenza u l-
integrazzjoni enerġetika ta’ prodotti li 
jiġġeddu kbar u ta’ skala żgħira u 
ġenerazzjoni mqassma fil-grilji ta’ 
trażmissjoni u distribuzzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Regolaturi Nazzjonali m’għandu jkollhom ebda influwenza fuq il-firxa ta’ enerġija fl-Istati 
Membri, u dan għandu jitħalla lis-sussidjarjetà.

Emenda 50

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 - punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kooperazzjoni dwar kwistjonijiet 
transkonfinali ma' l-awtorità jew l-
awtoritajiet regolatorji ta' dawk l-Istati 
Membri;

(b) kooperazzjoni dwar kwistjonijiet 
transkonfinali ma' l-awtorità jew l-
awtoritajiet regolatorji ta' dawk l-Istati 
Membri u l-Aġenzija;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aġenzija għandha tkun involuta fl-attivitajiet kollha bejn il-fruntieri biex tassigura 
trasparenza u prattiċi ġusti u livelli suffiċjenti ta’ investiment m’għandniex inħallu li 
tiżviluppa qasma regolatorja rigward is-swieq bejn il-fruntieri u dawn reġjonali.

Emenda 51

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 - punt (e)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tiżgura li ma jkunx hemm sussidji 
inkroċati bejn l-attivitajiet ta' trażmissjoni, 
distribuzzjoni u forniment;

(e) tiżgura li ma jkunx hemm sussidji 
inkroċati bejn l-attivitajiet ta' trażmissjoni, 
distribuzzjoni u forniment kif ukoll tiżgura 
li t-tariffi ta’ distribuzzjoni u trażmissjoni 
jiġu ffissati minn qabel tal-perjodi 
relevanti li matulhom japplikaw;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ippjanar effettiv ta’ l-investimenti huwa kruċjali għall-iżvilupp tas-suq intern ta’ l-elettriku, 
u l-NRAs għandhom ikunu jistgħu jassiguraw li t-tariffi jiġu ffissati ferm qabel biex jgħinu fl-
ippjanar ta’ l-investimenti.   

Emenda 52

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artickolu 22c – paragrafu 1 - punt (f)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) tirrevedi l-pjanijiet ta’ investiment ta’ l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni, u 
tipprovdi fir-rapport annwali tagħha 
valutazzjoni tal-pjan ta’ investiment ta’ l-

(f) tirrevedi l-pjanijiet ta’ investiment ta’ l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni, u 
tipprovdi fir-rapport annwali tagħha 
valutazzjoni tal-pjan ta’ investiment ta’ l-
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operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni fir-
rigward tal-konsistenza tiegħu mal-pjan ta’ 
l-iżvilupp tan-netwerk madwar l-Ewropa 
fuq firxa ta’ għaxar snin kif imsemmi fl-
Artikolu 2c(1) tar-Regolament 
(KE) Nru 1228/2003;

operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni fir-
rigward tal-konsistenza tiegħu mal-pjan ta’ 
l-iżvilupp tan-netwerk madwar l-Ewropa 
fuq firxa ta’ għaxar snin kif imsemmi fl-
Artikolu 2c(1) tar-Regolament 
(KE) Nru 1228/2003; il-pjan ta’ 
investiment ta’ 10 snin għandu jiżgura li 
l-kwalità u n-numru tal-ħaddiema huma 
biżżejjed biex jiġu onorati l-obbligi tas-
servizz; jekk il-pjan ta’ investiment ta’ 10 
snin ma jiġix onorat dan iwassal biex jiġu 
imposti s-sanzjonijiet xierqa skond il-linji 
gwida maħruġa mill-Aġenzija;  

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji għandhom ikunu responsabbli li jassiguraw li l-pjanijiet ta’ 
investiment ta’ għaxar snin jinkludu dispożizzjonijiet li jassiguraw li l-ħaddiema jkunu jistgħu 
jonoraw kull obbligu tas-servizz pubbliku kif stipulat f’din id-direttiva.  Għandu jkun hemm 
sanzjonijiet effettivi, xierqa u disswasivi biex jintużaw kontra kumpaniji li jipproduċu l-
elettriku f'każijiet fejn ma jikkonformawx ruħhom ma’  kwalunkwe obbligu stipulat f'din id-
Direttiva.

Emenda 53

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 - punt (g)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) is-sorveljanza tas-sigurtà u l-
affidabbiltà tan-netwerk, u r-reviżjoni tar-
regoli dwar is-sigurtà u l-affidabbiltà tan-
netwerk;

(g) is-sorveljanza tas-sigurtà u l-
affidabbiltà tan-netwerk, bl-iffissar jew 
approvazzjoni ta’ standards u rekwiżiti 
għall-kwalità tas-servizz u l-provvista u r-
reviżjoni tar-riżultati għall-kwalità tas-
servizz u li jkun hemm regoli dwar is-
sigurta’ u ta’ serħan il-moħħ tan-netwerk;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji għandhom ikunu jistgħu jissorveljaw il-kwalità tas-servizz, flimkien 
mas-sigurtà u l-kredibilità tan-netwerk biex jassiguraw li l-obbligi tas-servizz pubbliku 
jintlaħqu. 

Emenda 54

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu - punt (i a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“(ia) is-sorveljanza ta’ prattiċi 
kuntrattwali restrittivi, inkluż 
dispożizzjonijiet ta’ esklussività, li jistgħu 
jfixklu jew iżommu l-għażla tal-klijenti 
mhux residenzjali milli jagħmlu kuntratt 
fl-istess ħin ma’ iktar minn fornitur
wieħed; fejn xieraq l-awtoritajiet 
regolatorji nazzxjonali għandhom 
jinfurmaw lill-awtoritajiet nazzjonali tal-
kompetizzjoni bi prattiċi bħal dawn;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jiġi permess lill-klijenti mhux residenzjali li jagħżlu l-fornituri tagħhom u l-fatt li ma jkunux 
ristretti permezz ta’ klawsoli ta’ esklussività jgħin biex tiżviluppa l-kompetizzjoni fis-suq 
intern. 

Emenda 55

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 - punt (i b) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“(ib) ir-rikonoxximent ta’ libertà 
kuntrattwali fir-rigward ta’ kuntratti fit-
tul u l-possibiltà li jiġu konklużi kuntratti 
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bbażati fuq l-assi sakemm dawn ikunu 
kompatibbli mal-leġiżlazzjoni eżistenti ta’ 
l-UE."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tiġi żviluppata kapaċità ġdida speċjalment mill-applikanti l-ġodda, u jistgħu jkunu 
neċessarji kuntratti fit-tul ma’ klijenti tal-bażi biex tiġi assigurata parti mill-finanzjament ta’ 
investimenti bħal dawn. Barra minn hekk xi utenti b’konsum għoli ta’ enerġija jeħtieġ li 
jkollhom aċċess għall-kuntratti ta’ l-enerġija fit-tul u li jistgħu jitbassru biex jibqgħu 
kompetittivi ma’ reġjuni oħra fejn dawn ikunu disponibbli. 

Emenda 56

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 - punt (j)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) tissorvelja ż-żmien li jittieħed mill-
impriżi ta’ trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni 
biex isiru konnessjonijiet u tiswijiet;

(j) tissorvelja ż-żmien li jittieħed mill-
impriżi ta’ trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni 
biex isiru konnessjonijiet u tiswijiet u jiġu 
imposti sanzjonijiet skond il-linji gwida 
ta’ l-Aġenzija jekk dawn jitwalu mingħajr 
raġuni valida;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm sanzjonijiet effettivi, xierqa u disswasivi biex jintużaw kontra kumpaniji li 
jipproduċu l-elettriku f’każ li ma jikkonformawx ruħhom ma’ kwalunkwe obbligu stipulat 
f’din id-Direttiva.

Emenda 57

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 - punt (k)
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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 
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 u infurzati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu protetti l-konsumaturi b’mod effettiv id-dispożizzjonijiet stipulati fl-Anness A jeħtieġ 
li jiġu infurzati u l-Awtoritajiet Regolatorji għandu jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom 
sanzjonijiet effettivi, xierqa u disswasivi biex jintużaw kontra kumpaniji li jipproduċu l-
elettriku f’każ li ma jikkonformawx ruħhom ma’ xi waħda  mill-obbligi stipulati f'din id-
Direttiva.

Emenda 58

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 - punt (l)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) tippubblika rakkomandazzjonijiet, mill-
inqas fuq bażi annwali, dwar il-konformità 
tat-tariffi tal-forniment ma' l-Artikolu 3;

(l) tippubblika rakkomandazzjonijiet u 
deċiżjonijiet, mill-inqas fuq bażi annwali, 
dwar il-konformità tat-tariffi tal-forniment 
ma' l-Artikolu 3 biex jiġu aboliti saż-żmien 
ta’ l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva 
prezzijiet ġeneralizzati u regolati ta’ l-
utent finali inqas mill-prezz tal-valur tas-
suq ta’ l-elettriku li jinbiegħ; għandhom 
jiġu imposti sanzjonijiet jekk dan ma jiġix 
onorat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi megħjun l-iżvilupp tas-suq intern tariffi regolati li huma ffissati bi prezz aktar baxx 



PE402.516v01-00 50/75 PR\707408MT.doc

MT

minn dak tas-suq għandhom ikunu projbiti biex is-suq jinfetaħ. Għandu jkun hemm 
sanzjonijiet effettivi, xierqa u disswasivi li jintużaw kontra kumpaniji li jipproduċu l-elettriku 
f'każ li ma jikkonformawx ruħhom ma' dan.

Emenda 59

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 - punt (l a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

¨(la) jiġu rrappurtati lill-awtoritajiet 
nazzjonali tal-kompetizzjoni u lill-
Kummissjoni dawk l-Istati Membri li 
fihom it-tariffi regolati huma aktar baxxi 
mill-prezz tas-suq;¨

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi megħjun l-iżvilupp tas-suq intern, it-tariffi regolati ffissati bi prezz aktar baxx mill-
prezz tas-suq għandhom ikunu aboliti biex jinfetaħ is-suq. Għandu jkun hemm sanzjonijiet 
effettivi, xierqa u disswasivi li jintużaw kontra l-kumpaniji li jipproduċu l-elettriku li ma 
ikkonformawx ruħhom ma’ dan.

Emenda 60

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 - punt (o a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

¨(oa) l-iffissar jew l-approvazzjoni ta’ 
tariffi tan-netwerk u l-pubblikazzjoni tal-
metodoloġija li ntużat biex jiġu ffissati t-
tariffi.¨

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-NRAs għandhom ikunu jistgħu jiffissaw jew japprovaw it-tariffi biex jiġi assigurat aċċess 
ġust għall-atturi kollha fis-suq ta’ l-elettriku, u l-metodoloġija li ntużat biex jiġu ffissati t-
tariffi għandha tkun trasparenti u pubblikata skond paragrafu 4 ta’ dan l-artikolu.

Emenda 61

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 - punt (o b) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

¨(ob) jiġu imposti limiti ta’ prezz fi swieq 
mhux kompetittivi għal perjodu definit u 
limitat biex jiġu protetti l-klijenti kontra l-
abbuż mis-suq; il-limiti tal-prezzijiet 
għandhom ikunu ffissati f’livell għoli 
biżżejjed biex ma jiġux imgerrxa 
kompetituri ġodda u dawk eżistenti li qed 
jespandu;¨

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-NRAs għandhom ikunu jistgħu jimponu limiti fuq il-prezzijiet fejn hemm poter eċċessiv tas-
suq, iżda dawn għandhom ikunu għolja biżżejjed biex ma jiġux imgerrxa kompetituri ġodda u 
dawk eżistenti li qed jespandu u l-iżvilupp tas-suq intern fl-elettriku.

Emenda 62

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 - punt (o c) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

¨(oc) l-iżvilupp flimkien ma’ l-awtoritajiet 
relevanti ta’ l-ippjanar ta’ linji gwida 
rigward proċedura ta’ liċenzjar limitata 
fiż-żmien biex jiġu mħajra applikanti 
ġodda fil-ġenerazzjoni u l-kummerċ; 
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dawn il-linji gwida għandhom ikunu 
approvati mill-Aġenzija biex jiġi assigurat 
livell minimu ta’ armonizzazzjoni fl-
ippjanar fl-Istati Membri kollha;¨

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħafna applikanti ġodda attwalment isibuha diffiċli biex ikollhom aċċess għas-suq ta’ 
ġenerazzjoni u kummerċ.

Emenda 63

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 1 - punt (o d) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

¨(od) jiġi assigurat li ċaqliq ta’ prezzijiet 
bl-ingrossa jkunu trasparenti.¨

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi assigurat li jkun hemm l-istess possibiltajiet għall-atturi kollha tas-suq għandha tkun 
disponibbli kull bidla fil-prezzijiet bl-ingrossa.

Emenda 64

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 3 - punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) twettaq, f'kooperazzjoni ma' l-awtorità 
nazzjonali għall-kompetizzjoni, 
investigazzjonijiet dwar l-operat tas-swieq 
ta' l-elettriku, u tiddeċiedi, fin-nuqqas ta' 
ksur ta' regoli tal-kompetizzjoni, dwar kull 

(b) twettaq, f'kooperazzjoni ma' l-awtorità 
nazzjonali għall-kompetizzjoni, 
investigazzjonijiet dwar l-operat tas-swieq 
ta' l-elettriku, u tiddeċiedi, fin-nuqqas ta' 
ksur ta' regoli tal-kompetizzjoni, dwar kull 
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miżura xierqa meħtieġa u proporzjonata 
għall-promozzjoni ta' kompetizzjoni 
effettiva u tiżgura l-operat kif suppost tas-
suq, inkluż impjanti virtwali tal-qawwa 
elettrika

miżura xierqa meħtieġa u proporzjonata 
għall-promozzjoni ta' kompetizzjoni 
effettiva u tiżgura l-operat kif suppost tas-
suq, inkluż impjanti virtwali tal-qawwa 
elettrika; filwaqt li jkun żgurat li jitwaqqaf 
suq ta’ l-UE tassew kompetittiv billi jkun 
hemm rilaxx dejjem jiżdied tal-kapaċità 
ta’ ġenerazzjoni bi prezz reali biex sa l-
2020 ebda kumpanija individwali ma 
tirrappreżenta iktar minn 20% ta’ 
kwalunkwe suq relevanti; is-suq relevanti 
għandu jiġi definit mill-Kummissjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi assigurat li ma jkunx hemm dominanzi f’suq speċifiku, minn xi wieħed jew iktar mill-
atturi, l-Awtoritajiet Regolatorji għandu jkollhom is-setgħa li jillimitaw is-sehem tas-suq għal 
20% għal kumpanija li tipproduċi l-elettriku. Dan jiftaħ is-swieq fl-istati membri b’mod 
partikolari dawk b’atturi tas-swieq dominanti, li f’ħafna każi kienu ħatja ta’ abbuż ta’ poter, 
u jiġi assigurat aċċess ġust għall-atturi l-oħra tas-suq.  Hekk kif is-swieq isiru aktar integrati, 
id-daqs ġeografiku tas-suq ser jespandi, u b’hekk din id-dispożizzjoni tippermetti lill-
kumpaniji jikbru hekk kif is-swieq isiru aktar integrati.

Emenda 65

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 3 - punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) titlob għal kwalunkwe informazzjoni 
mill-impriżi ta' l-elettriku li tkun rilevanti 
għall-qadi tad-dmirijiet tagħha;

(c) takkwista kwalunkwe informazzjoni 
mill-impriżi ta' l-elettriku li tkun rilevanti 
għall-qadi tad-dmirijiet tagħha, inklużi l-
ġustifikazzjonijiet għar-rifjut li jingħata
aċċess għall-partijiet terzi,u kull 
informazzjoni dwar miżuri meħtieġa biex 
jissaħħaħ in-netwerk, u għandha 
tikkoopera mar-regolaturi tas-suq 
finanzjarju fejn meħtieġ;.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Biex jiġi assigurat li l-NRAs jistgħu jissorveljaw it-tħaddim tas-suq ta’ l-elettriku għandhom 
ikunu jistgħu jakkwistaw kull informazzjoni relevanti mill-kumpaniji li jipproduċu l-elettriku.

Emenda 66

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 3 - punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) timponi sanzjonijiet effettivi, xierqa u 
disswassivi lil impriżi ta' l-elettriku li ma 
jikkonformawx ma' l-obbligi tagħhom 
skond din id-Direttiva jew kwalunkwe 
deċiżjoni ta' l-awtorità regolatorja jew ta' l-
Aġenzija;

(d) timponi sanzjonijiet effettivi, xierqa u 
disswassivi, inkluż l-irtirar tal-permessi, 
lil impriżi ta' l-elettriku li ma 
jikkonformawx ma' l-obbligi tagħhom 
skond din id-Direttiva, inkluż l-Anness A
jew kwalunkwe deċiżjoni ta' l-awtorità 
regolatorja jew ta' l-Aġenzija;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm sanzjonijiet effettivi, xierqa u disswasivi li jintużaw kontra l-kumpaniji li 
jipproduċu l-elettriku f’każ li ma jikkonformawx ruħhom ma’ kull obbligu stipulat f'din id-
Direttiva.

Emenda 67

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/54 (KE)
Artikolu 22c – paragrafu 4 - punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tqabbid u aċċess man-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni. Dawn it-tariffi 
għandhom jippermettu l-investimenti 
meħtieġa fin-netwerks li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 

(a) tqabbid u aċċess man-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni u l-metodoloġiji 
tagħhom, jew b’mod alternattiv, il-
metodoloġiji u s-sorveljanza tagħhom biex 
jiġu ffissati jew approvati t-tariffi ta’ 
trażmissjoni u distribuzzjoni. Dawn it-
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jaċċertaw il-vijabbiltà tan-netwerks; tariffi għandhom jippermettu l-investimenti 
meħtieġa fin-netwerks li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jaċċertaw il-vijabbiltà tan-netwerks;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasparenza tas-sistema għandha tkun garantita biex jiġi żgurat aċċess għall-atturi kollha 
tas-suq, u l-NRA għandha tassigura l-abilità li jkun hemm ippjanar effettiv.

Emenda 68

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta jiffissaw jew japprovaw it-tariffi, l-
awtoritajiet regolatorji għandhom jiżguraw 
li l-operaturi tan-netwerk jingħataw 
inċentiva tajba biżżejjed, kemm fit-tul kif 
ukoll fiż-żmien qasir, biex iżidu l-
effiċjenzi, jinkoraġġixxu l-integrazzjoni 
tas-suq u jappoġġjaw l-attivitajiet ta' 
riċerka.

5. Meta jiffissaw jew japprovaw it-termini 
u l-kundizzjonijiet tat-tariffi u s-servizzi 
ta’ bilanċ,, l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom jiżguraw li l-operaturi tan-
netwerk jingħataw inċentiva tajba 
biżżejjed, kemm fit-tul kif ukoll fiż-żmien 
qasir, biex iżidu l-effiċjenzi, jinkoraġġixxu 
l-integrazzjoni tas-suq u jappoġġjaw l-
attivitajiet ta' riċerka relatati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-NRAs għandhom jassiguraw li l-attivitajiet ta’ bilanċ tat-TSO’s isiru b’mod miftuħ u 
trasparenti biex tiġi assigurata parità għall-atturi kollha tas-suq.

Emenda 69

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtoritajiet regolatorji għandu 
jkollhom l-awtorità li jirrikjedu lil operaturi 
tat-trasmissjoni u tad-distribuzzjoni, jekk 
meħtieġ, li jimmodifikaw it-termini u l-
kundizzjonijiet, inklużi t-tariffi msemmija 
f'dan l-Artikolu, biex jaċċertaw li huma 
proporzjonati u applikati b’mod mhux 
diskriminatorju.

6. L-awtoritajiet regolatorji għandu 
jkollhom l-awtorità li jirrikjedu lil operaturi 
tat-trasmissjoni u tad-distribuzzjoni, jekk 
meħtieġ, li jimmodifikaw it-termini u l-
kundizzjonijiet, inklużi t-tariffi msemmija 
f'dan l-Artikolu, biex jaċċertaw li huma 
proporzjonati u applikati b’mod mhux 
diskriminatorju. F’każ ta’ dewmien 
rigward l-iffissar tat-tariffi ta’ 
trażmissjoni u distribuzzjoni, l-awtoritajiet 
regolatorji għandu jkollhom is-setgħa li 
jiffissaw tariffi ta’ trażmissjoni u 
distribuzzjoni fuq bażi preliminari u 
jiddeċiedu dwar il-miżuri xierqa ta’ 
kompensazzjoni fil-każ li t-tariffi finali 
jiddevjaw minn dawn it-tariffi provviżorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolaturi nazzjonali għandu jkollhom is-setgħa li jassiguraw li azzjoni xierqa tittieħed 
mit-TSOs u d-DSOs.

Emenda 70

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Id-Deċiżjonijiet meħuda mill-
awtoritajiet regolatorji għandhom ikunu 
motiviati.

12. Id-Deċiżjonijiet meħuda mill-
awtoritajiet regolatorji għandhom ikunu 
raġunati u motivati b’mod xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċarezza tal-lingwaġġ hija meħtieġa biex tkun assigurata l-indipendenza ta’ l-NRA.
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Emenda 71

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jeżistu mekkaniżmi xierqa fuq livell 
nazzjonali li bihom parti affettwata minn 
deċiżjoni ta' awtorità regolatorja nazzjonali 
jkollha d-dritt għall-appell lil entità 
indipendenti mill-partijiet involuti.

13. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jeżistu mekkaniżmi xierqa fuq livell 
nazzjonali li bihom parti affettwata minn 
deċiżjoni ta' awtorità regolatorja nazzjonali 
jkollha d-dritt għall-appell lil entità
ġuridika nazzjonali jew awtorità oħra 
nazzjonali indipendenti mill-partijiet 
involuti jew minn kwalinkwe gvern.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm proċess effettiv ta’ appell fl-Istati Membri kollha li jassigura trattament 
ġust lill-atturi kollha tas-suq, iżda huwa importanti li dan ikun indipendenti mill-gvern.

Emenda 72

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22c – paragrafu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji 
gwida għall-implimentazzjoni mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tas-
setgħat deskritti f'dan l-Artikolu. 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 27b(3).

14. Il-Kummissjoni għandha tadotta fi 
żmien sena wara d-dħul fis-seħħ ta’ din 
id-Direttiva linji gwida għall-
implimentazzjoni mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali tas-setgħat deskritti 
f'dan l-Artikolu. 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 27b(3).
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din għandha tkun miżura obbligatorja li tassigura l-ħidma effettiva ta’ l-awtoritajiet 
regolatorji biex jgħinu fl-iżvilupp tas-suq intern ta’ l-elettriku, u din l-azzjoni jeħtieġ tittieħed 
fi żmien xieraq.

Emenda 73

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22d – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jikkooperaw talanqas fil-livell reġjonali 
biex jinkoraġġixxu l-ħolqien ta’ 
arranġamenti ta’ operat sabiex tiġi żgurata 
ġestjoni ottima tan-netwerk, sabiex jiġu 
żviluppati skambji konġunti ta' elettriku u 
l-allokazzjoni ta’ kapaċità transkonfinali, 
kif ukoll sabiex jiġi żgurat livell minimu
ta’ kapaċità ta’ interkonnessjoni fir-reġjun 
li jippermetti l-iżvilupp ta’ kompetizzjoni 
effettiva.

2. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jikkooperaw talanqas fil-livell reġjonali 
biex jinkoraġġixxu l-ħolqien ta’ 
arranġamenti ta’ operat sabiex tiġi żgurata 
ġestjoni ottima tan-netwerk, sabiex jiġu 
żviluppati skambji konġunti ta' elettriku u 
l-allokazzjoni ta’ kapaċità transkonfinali, 
kif ukoll sabiex jiġi żgurat livell adegwat
ta’ kapaċità ta’ interkonnessjoni fir-reġjun 
li jippermetti l-iżvilupp ta’ kompetizzjoni 
effettiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jinkoraġġixxi aktar armonizzazzjoni tar-regolamenti bejn il-fruntieri, iżda 
għandu jkun fid-diskrezzjon ta’ l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali. Mingħajr din iż-żieda xi 
NRAs jistgħu jinżammu lura milli jikkooperaw.

Emenda 74

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22d – paragrafu 2 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-awtoritajiet regolatorji għandu 
jkollhom id-dritt li jagħmlu ftehim ma’ 
xulxin biex titkattar il-kooperazzjoni 
regolatorja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara ġustifikazzjoni għal Emenda  73.

Emenda 75

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 12
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 22f – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni 
uniformi ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni 
tista' tadotta linji gwida li jiddefinizzi l-
metodi u l-arranġamenti għaż-żamma tar-
reġistri kif ukoll il-forma u l-kontenut tad-
dejta li għandha tinżamm. Dawn il-miżuri, 
maħsuba biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tissupplimentaha, għandha tiġi adotatta 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 27b(3).

4. Sabiex tkun żgurata l-applikazzjoni 
uniformi ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni 
tista' tadotta linji gwida li jiddefinizzi l-
metodi u l-arranġamenti għaż-żamma tar-
reġistri kif ukoll il-forma u l-kontenut tad-
dejta li għandha tinżamm bl-użu ta’ l-aħjar 
prattika attwali. Dawn il-miżuri, maħsuba 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' din id-Direttiva billi tissupplimentaha, 
għandha tiġi adotatta skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 27b(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tassigura li l-aħjar prassi tkun applikata fiż-żamma tar-rekords ta’ 
l-Istati Membri kollha.
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Emenda 76

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 13 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Artikolu 26(1) għandu jinbidel 
b’dan li ġej: 
"1. L-Istati Membri li jistgħu juru, wara 
li d-Direttiva tkun daħlet fis-seħħ, li 
hemm problemi kbar għat-tħaddim tas-
sistemi żgħar iżolati tagħhom, jistgħu 
japplikaw għal derogi mid-
dispożizzjonijiet relevanti tal-Kapitoli 
IV, V, VI, VII, kif ukoll Kapitolu III, fil-
każ ta’ mikro sistemi iżolati, fejn jidħlu 
modernizzar, titjib u espansjoni tal-
kapaċità eżistenti, li tista’ tingħata 
lilhom mill-Kummissjoni. Din ta’ l-
aħħar għandha tinforma lill-Istati 
Membri b’dawk l-applikazzjonijiet 
qabel ma tieħu deċiżjoni, billi tqis ir-
rispett għall-kunfidenzjalità. Din id-
deċiżjoni għandha tkun pubblikata fil-
Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea. 
…"

Or. en

(L-istess kliem bħal ta' l-Artikolu 26, paragrafu 1 tad-Direttiva 2003/54 KE, u jitħassar "Dan 
l-artikolu għandu japplika wkoll għal-Lussemburgu") 

Ġustifikazzjoni

Waqt li huwa raġonevoli li jiġi ssuġġerit li attwalment ħafna stati membri jinsabu fi swieq 
iżolati fejn hemm diffikultajiet biex jinkiseb suq ta’ l-elettriku bejn il-fruntieri tassew 
kompetittiv u għalhekk għandhom jingħataw id-derogi, il-Lussemburgu jinsab fil-qalba tas-
suq ta’ l-elettriku ta’ l-UE.
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Emenda 77

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 13 b (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolue 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13b) L-Artikolu 26(2) għandu jinbidel 
b’dan li ġej: 
"2. Stat Membru li, wara li d-Direttiva 
tidħol fis-seħħ, għal raġunijiet ta’ natura 
teknika għandu problemi kbar biex 
jiftaħ is-suq tiegħu għal ċerti gruppi 
limitati ta’ klijenti mhux residenzjali li 
hemm referenza għalihom f'Artikolu 
21(1)(b) jista’ japplika għal deroga minn 
din id-dispożizzjoni, li tista’ tingħata lilu 
mill-Kummissjoni għal perjodu ta’ 
mhux aktar minn 12-il xahar wara d-
data msemmija fl-Artikolu 30(1). F’kull 
każ, deroga bħal din għandha tintemm 
fid-data msemmija f'Artikolu 21(1)(c)."

Or. en

(L-istess kliem bħal dak ta’ l-Artikolu 26, paragrafu 2 tad-Direttiva 2003/54 KE, bit-tqassir 
ta’ l-iskadenza għal 12-il xahar)

Ġustifikazzjoni

12-il xahar huwa żmien biżżejjed għall-Istati Membri biex jegħlbu kull diffikultà teknika.

Emenda 78

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 14 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Anness A - punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Punt (a) ta’ Anness A għandu 
jinbidel b’dan li ġej: 
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"(a) jingħata d-dritt li jsir kuntratt mal-
fornitur tagħhom tas-servizz ta’ l-
elettriku li jispeċifika:
- l-identità u l-indirizz tal-fornitur;
- is-servizzi pprovduti, il-livelli ta’ 
kwalità tas-servizz offruti, kif ukoll iż-
żmien meta saret il-konnessjoni inizjali;
- … it-tipi ta’ servizzi ta’ manutenzjoni 
offruti;
- il-mezzi li permezz tagħhom tista’
tinkiseb informazzjoni aġġornata dwar 
it-tariffi kollha applikabbli u l-prezzijiet 
tal-manutenzjoni;
- it-tul tal-kuntratt, il-kundizzjonijiet 
għat-tiġdid u t-terminazzjoni tas-
servizzi u tal-kuntratt, l-eżistenza ta’ 
kwalunkwe dritt biex ikun hemm irtirar 
mingħajr ħlas;
- kwalunkwe kumpens u arranġamenti 
ta’ rifużjoni li japplikaw jekk il-livelli
tal-kwalità tas-servizz kuntrattat ma 
jintlaħqux inklużi kontijiet mhux korretti 
u li jdumu ma jinħarġu; …
- il-metodu ta’ l-inizjar tal-proċeduri 
għas-soluzzjoni ta’ tilwimiet skond punt 
(f); u
- informazzjoni fuq id-drittijiet tal-
konsumatur, inkluż dak imsemmi hawn 
fuq, komunikati b’mod ċar permezz ta’ 
kontijiet u tas-siti ta’ l-internet tal-
kumpaniji ta’ l-elettriku."

Or. en

(L-istess kliem bħal dak ta’ l-Anness A(a), Direttiva 2003/54 KE, biż-żieda ta’ l-aħħar 
intestatura)

Ġustifikazzjoni

Il-kwalità tas-servizz u t-trasparenza huma drittijiet essenzjali f’suq kompetittiv.
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Emenda 79

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 14 b (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Anness A - punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14b) Punt (b)ta’ l-Anness A għandu 
jinbidel b’dan li ġej: 
"(b) jingħata avviż xieraq ta’ kull 
intenzjoni li jiġu modifikati l-
kundizzjonijiet kuntrattwali u jkunu 
infurmati bid-dritt tagħhom li jirtiraw 
meta jingħata l-avviż. Fornituri tas-
servizz għandhom jinnotifikaw lill-
abbonati tagħhom direttament b’kull
żieda fil-prezzijiet, fi żmien xieraq mhux 
aktar tard minn perjodu wieħed li fih 
jirċievu l-kont wara li ż-żieda tidħol fis-
seħħ b’mod trasparenti u li jinftiehem.  L-
Istati Membri għandhom jassiguraw li l-
klijenti huma ħielsa li jirtiraw minn 
kuntratti jekk ma jaċċettawx il-
kundizzjonijiet ġodda notifikati lilhom 
mill-fornitur tagħhom tas-servizz ta’ l-
elettriku;"

Or. en

(L-istess kliem bħal dak ta’ l-Anness A(b), Direttiva 2003/54 KE, biż-żieda ta’ "b’mod 
trasparenti u li jinftiehem")

Ġustifikazzjoni

It-trasparenza hija essenzjali f'suq kompetittiv.

Emenda 80

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 14 c (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Anness A - punt (c)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14c) Punt (c) ta’ l-Anness A għandu 
jinbidel b’dan li ġej: 
"(c) tingħata informazzjoni trasparenti 
indipendenti dwar prezzijiet u tariffi li 
japplikaw u dwar termini u 
kundizzjonijiet standard, rigward l-
aċċess għal u l-użu tas-servizzi ta’ l-
elettriku f’livell nazzjonali u 
komunitarju;"

Or. en

(L-istess kliem bħal dak ta’ l-Anness A(c), Direttiva 2003/54 KE, biż-żieda ta’ 'f’livell 
nazzjonali u komunitarju')

Ġustifikazzjoni

Din l-informazzjoni ttejjeb il-kompetizzjoni.

Amenda 81

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 14 d (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Anness A - punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14d) Punt (d) ta’ l-Anness A għandu 
jinbidel b’dan li ġej: 
"(d) tiġi offruta għażla wiesgħa ta’ 
metodi ta’ ħlas biex ma ssirx
diskriminazzjoni kontra klijenti 
vulnerabbli, li għandu jinkludi miters 
imħallsin minn qabel u l-kalkoli tat-tariffi 
mingħajr ħlas fejn japplika. Kull
differenza fit-termini u l-kundizzjonijiet 
għandha tirrifletti l-ispejjeż għall-
fornitur tas-sistemi differenti ta’ ħlas. 
Termini u kundizzjonijiet għandhom 
ikunu ġusti u trasparenti. Għandhom 
jingħataw b’lingwaġġ ċar u li jinftiehem. 
Il-klijenti għandhom ikunu protetti 
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minn metodi ta’ bejgħ mhux ġusti u li 
jqarrqu inkluż ostakli mhux kuntrattwali 
imposti mill-kummerċjant;"

Or. en

(L-istess kliem bħal dak ta’ l-AnnessA(d), Direttiva 2003/54 KE biż-żieda ta’ " biex ma ssirx 
diskriminazzjoni kontra klijenti vulnerabbli, li għandu jinkludi miters imħallsin minn qabel u 
l-kalkoli tat-tariffi mingħajr ħlas fejn japplika" u " inkluż ostakli mhux kuntrattwali imposti 

mill-kummerċjant ")

Ġustifikazzjoni

Il-klijenti vulnerabbli jeħtieġ li jiġu protetti b’mod partikolari.

Emenda 82

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 14 e (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Anness A - punt (f)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14e) Punt (f) ta’ l-Anness A għandu 
jinbidel b’dan li ġej: 
"(f) jittieħed benefiċċju minn proċeduri 
trasparenti, sempliċi u rħas biex jiġu 
riżolti l-ilmenti tagħhom. Proċeduri bħal 
dawn għandhom iwasslu biex tilwimiet 
jiġu riżolti b’mod ġust u fil-waqt 
f’perjodu ta’ tliet xhur b’dispożizzjoni, 
fejn meħtieġ, ta’ sistema ta’ rimborż 
u/jew kumpens. Għandhom isegwu, fejn 
possibbli, il-prinċipji stipulati fir-
Rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni 
98/257/KE;"

Or. en
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(L-istess kliem bħal dak fl-Anness A(f), Direttiva 2003/54 KE, biż-żieda ta’  "f’perjodu ta’ tliet 
xhur")

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi għandhom ikunu rappreżentati minn entità indipendenti mir-Regolatur 
Nazzjonali, il-Gvern u l-fornituri ta’ l-elettriku.

Emenda 83

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 15
Direttiva 2003/54/KE
Anness A - punt (h)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom 
id-dejta dwar il-konsum, u għandhom 
ikunu jistgħu, bi ftehim espliċitu u 
mingħajr ħlas, jagħtu lil kwalunkwe 
impriża li għandha liċenzja ta’ forniment 
ta' aċċess għad-dejta tagħha dwar il-kejl. Il-
parti responsabbli għall-ġestjoni tad-dejta 
ikollha l-obbligu li tgħaddi din id-dejta lill-
impriża. L-Istati Membri għandhom 
jiddefinixxu format għad-dejta kif ukoll 
proċedura għall-fornituri u għall-
konsumaturi biex ikollhom aċċess għad-
dejta. L-ebda spiża addizzjonali ma tista’ 
tiġi ddebitata lill-konsumatur għal dan is-
servizz.

(h) għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom 
id-dejta dwar il-konsum, u għandhom 
ikunu jistgħu, bi ftehim espliċitu u 
mingħajr ħlas, jagħtu lil kwalunkwe 
impriża li għandha liċenzja ta’ forniment 
ta' aċċess għad-dejta tagħha dwar il-kejl li 
jista’ jinkludi l-provvista enerġetika 
disponibbli f’żona partikolari u l-
mekkaniżmi kollha nazzjonali u 
komunitarji li jippromwovu l-effiċjenza fl-
enerġija. Il-parti responsabbli għall-
ġestjoni tad-dejta ikollha l-obbligu li 
tgħaddi din id-dejta lill-impriża. L-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu format 
għad-dejta kif ukoll proċedura għall-
fornituri u għall-konsumaturi biex 
ikollhom aċċess għad-dejta. L-ebda spiża 
addizzjonali ma tista’ tiġi ddebitata lill-
konsumatur għal dan is-servizza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jinkoraġġixxi l-imġiba konxja dwar l-ambjent u jtejjeb ir-rwol tal-konsumatur li jkollu 
influwenza pożittiva fuq is-suq.
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Emenda 84

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 15
Direttiva 2003/54/KE
Anness A - punt (i)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) għandhom kull xahar jiġu infurmati 
tajjeb dwar il-konsum attwali ta' l-elettriku 
u l-ispejjeż. L-ebda spiża addizzjonali ma 
tista’ tiġi ddebitata lill-konsumatur għal 
dan is-servizz.

(i) għandhom kull xahar jiġu infurmati 
tajjeb dwar il-konsum attwali ta’ l-elettriku 
u l-ispejjeż li jista’ jinkludi l-provvista 
enerġetika disponibbli f’żona partikolari u 
l-mekkaniżmi kollha nazzjonali u 
komunitarji li jippromwovu l-effiċjenza fl-
enerġija. L-ebda spiża addizzjonali ma 
tista’ tiġi ddebitata lill-konsumatur għal 
dan is-servizz. Sa l-2015 smart meters 
għandhom jiġu installati fid-djar kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jinkoraġġixxi mġiba konxja dwar l-ambjent u jtejjeb ir-rwol tal-konsumaturi biex 
jinfluwenzaw lis-suq b’mod pożittiv. Smart meters jikkomunikaw il-konsum attwali lill-
fornitur u jinfurmaw lill-konsumatur bil-prezz tal-konsum attwali. Dan jista’ jippermetti lill-
konsumaturi biex inaqqsu d-domanda f’ħinijiet ta’ konsum għoli u jraħħsu l-prezzijiet ta’ l-
enerġija. Kemm-il darba l-miżuri ambjentali jinftehmu sew mill-konsumaturi, jistgħu iseħħu 
ż-żidiet fl-effiċjenza mixtieqa li mistenni sseħħ bħala riżultat.

Emenda 85

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - 15 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Anness A - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummisdsjoni Emenda

(15a) Fl-Anness A, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej: 
"Il-Karta Ewropea tad-Drittijiet tal-
Konsumaturi ta’ l-Enerġija, kif proposta 
mill-Kummissjoni għandha sservi bħala 
bażi għal-linji gwida dwar il-protezzjoni 



PE402.516v01-00 68/75 PR\707408MT.doc

MT

tal-konsumatur proposti mill-Aġenzija lill-
Kummissjoni."

Or. en

(Jiżdied paragrafu ġdid (k) ma’ l-Anness A, Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Il-Karta Ewropea tad-Drittijiet tal-Konsumaturi ta’ l-Enerġija tikkunsidra l-ideat tal-partijiet 
interessati relevanti u l-imsieħba soċjali dwar id-drittijiet tal-Konsumatur u għandha tkun 
rikonoxxuta fi ħdan il-qafas ta’ din id-Direttiva.

Emenda 86

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 1 - punt 15 b (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Anness A - paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) Fl-Anness A, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej: 
"Għandha titwaqqaf entità statutorja 
indipendenti tal-konsumatur f’kull Stat 
Membru. Din l-entità għandha 
tirrappreżenta l-konsumaturi fil-
konsultazzjonijiet formali dwar is-suq 
enerġetiku ta’ l-UE. Din l-entità għandha 
tassigura li l-konsumaturi finali huma 
protetti b’mod xieraq skond id-
dispożizzjonijiet stipulati f’din id-Direttiva 
u għandha tkun responsabbli li tipprovdi 
b’mod partikolari pariri  indipendenti, 
informazzjoni ta’ min wieħed joqgħod 
fuqha, pariri u rappreżentazzjoni lill-
klijenti"

Or. en
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(Żieda ta’ paragrafu ġdid (l) ma’ l-Anness A, Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikaxzzjoni

Filwaqt li r-Regolaturi Nazzjonali għandhom jingħataw is-setgħa li jipproteġu lill-klijenti, 
jeħtieġ li l-konsumaturi jingħataw vuċi formali. Ir-Regolatur Nazzjonali u l-entità tal-
Konsumatur għandhom jassiguraw li jkun hemm kooperazzjoni, skambju ta’ informazzjoni u 
trattament konsistenti ta’ materji li jeffettwaw iż-żewġ organizzazzjonijiet.

Emenda 87

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 2 - paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
sabiex jiġu konformi ma’ din id-Direttiva 
sa mhux aktar tard minn [18-il xahar wara 
d-dħul fis-seħħ]. Għandhom jikkomunikaw 
minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawn 
id-dispożizzjonijiet u tabella ta’ 
korrelazzjoni bejn dawn id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa 
sabiex jiġu konformi ma’ din id-Direttiva 
sa mhux aktar tard minn [12-il xahar wara 
d-dħul fis-seħħ]. Għandhom jikkomunikaw 
minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawn 
id-dispożizzjonijiet u tabella ta’ 
korrelazzjoni bejn dawn id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

12-il xahar mhuwiex żmien biżżejjed biex l-istati membri jdaħħlu fis-seħħ din id-Direttiva.

Emenda 88

Proposta għal direttiva – li temenda l-att
Artikolu 2 - paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom japplikaw dawn id-
dispożizzjonijiet minn [18-il xahar wara d-
dħul fis-seħħ].

Għandhom japplikaw dawn id-
dispożizzjonijiet minn [12-il xahar wara d-
dħul fis-seħħ].

Or. en
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Ġustifikazzjoni

12-il xahar huwa żmien biżżejjed għall-istati membri biex jittrasponu din id-Direttiva.
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NOTA SPJEGATTIVA

1. Mingħajr suq ta’ l-elettriku u tal-gass li jitħaddem kif suppost l-Unjoni Ewropea ser 
issibha dejjem aktar diffiċli li tassigura s-sigurtà tal-provvista, suq sostenibbli u ta’ 
karbonju baxx u tassigura l-kompetittività globali.

2. Qabel ma nħarsu lejn il-mudell xieraq għas-suq jeħtieġ li nistaqsu “għaliex qegħdin 
ninsistu fuq din il-bidla?” Neħtieġu din il-bidla biex il-konsumaturi jirċievu trattament 
ġust, biex ikun hemm l-istess kundizzjonijiet għall-atturi kollha tas-suq, il-produtturi u 
l-konsumaturi, biex jiġu assigurati kundizzjonijiet aħjar għall-investiment billi tkun 
assigurata s-sigurtà tal-provvista u aċċess aħjar għall-prodotti li jiġġeddu, u jeħtieġ li 
nnaqqsu l-konċentrazzjoni tal-poter tal-kumpaniji kbar li jipproduċu l-elettriku billi l-
SMEs ikollhom aċċess aħjar għall-grilja. Dan jeħtieġ strateġija doppja: 
regolamentazzjoni aħjar u governanza tas-swieq ta’ l-elettriku u tal-gass rigward it-
tħaddim tal-monopolji tan-netwerk u d-disinn tas-suq; u applikazzjoni assertiva tal-liġi 
tal-kompetizzjoni biex titnaqqas il-konċentrazzjoni tas-suq.

I – Il-protezzjoni tal-konsumatur u l-impatt soċjali

3. Kull mudell mistenni jara żieda fil-prezzijiet ta' l-enerġija. L-impatt ta’ l-UE ETS, l-
obbligu ta’ 20% tal-prodotti li jiġġeddu, u l-provvista taż-żejt li dejjem aktar tonqos bi 
prezzijiet ta’ madwar $100 l-barmil ser ifissru prezzijiet li mistennija jkomplu 
jiżdiedu.

4. Għalkemm il-faqar enerġetiku u l-protezzjoni tal-klijenti vulnerabbli huwa qasam ta’ 
kompetenza nazzjonali, hemm b’mod ċar rabta mal-politika ta’ l-UE. L-UE għandha 
tfassal definizzjoni ċara tal-faqar enerġetiku u tinsisti li l-pjanijiet dwar il-faqar 
enerġetiku ta’ l-Istati Membri jiġu sottomessi u sorveljati mill-Kummissjoni.  
Madankollu l-għodod użati biex jiġu protetti klijenti vulnerabbli għandhom jaħdmu 
ma’, u jappoġġjaw, il-prerekwiżiti ta’ swieq miftuħa u kompetittivi. Jeħtieġ 
niggarantixxu li l-klijenti, b’mod partikolari l-pensjonanti, li ma jistgħux iħallsu ma 
jinqatgħalhomx is-servizz u li ma jkunx hemm diskiriminazzjoni f’termini ta’ mudelli 
ta’ prezzijiet kontra l-konsumaturi fqar. Il-ġlieda kontra l-faqar enerġetiku tista’ sseħħ 
bl-aħjar mod permezz tal-promozzjoni ta’ l-effiċjenza enerġetika u tal-miżuri biex tiġi 
ffrankata l-enerġija u għandna nesploraw kif insaħħu r-rabta bejn din id-direttiva u l-
ħtiġijiet ta’ effiċjenza fl-enerġija. 

5. Teħtieġ aktar trasparenza f’termini tad-drittijiet tal-konsumatur. L-anness ma’ din id-
Direttiva għandu jiġi implimentat, issorveljat u mgħasses mill-Awtoritajiet Regolatorji 
Nazzjonali (NRAs) b’superviżjoni ta’ entità ġdida regolatorja Ewropea. Il-kwalità tas-
servizz għandu jkun fattur ċentrali tar-responsabilitajiet tal-kumpaniji ta’ l-elettriku. 
Għandhom jitwettqu sanzjonijiet ċari fin-nuqqas ta’ implimentazzjoni, inkluż l-irtirar 
tal-liċenzja jew ekwivalenti fil-livell nazzjonali.  Il-Karta Ewropea tad-Drittijiet tal-
konsumatur li hija proposta għandha tiġi infurzata permezz tad-direttivi ta’ l-elettriku 
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u l-gass u b’hekk tingħata piż legali. Għandha titwaqqaf entità statutorja dwar l-
enerġija tal-Konsumatur f’kull Stat Membru.

II- Liema mudell ta’ enerġija?

6. Is-separazzjoni sħiħa tal-propjetà huwa l-uniku mudell li jista’ jassigura lill-
kompetituri li jridu jidħlu fis-suq u jassigura li ma jinqala’ ebda kunflitt ta’ interess.

7. Il-potenzjal ta’ diskriminazzjoni inġusta ser jeżisti dejjem fejn kumpanija hija involuta 
fi prattiċi kemm kompetittivi kif ukoll ta’ monopolju. Iżda dan jeħtieġ li jimxi id f’id 
ma’ iktar trasparenza, koordinazzjoni ta’ l-operaturi tan-netwerk, l-armonizzazzjoni 
tar-regoli tas-suq u l-konverġenza ta’ regolamenti nazzjonali inkluża l-politika ta’ 
kompetizzjoni. 

8. Il-proposta tal-Kummissjoni ma teħtieġx il-privatizzazzjoni ta’ bilfors tan-netwerks ta’ 
trażmissjoni li huma proprjetà ta’ l-istat wara s-separazzjoni tal-proprjetà.

9. Il-mudell ta’ l-Operatur tas-Sistemi Indipendenti, fejn kumpanija tista’ tkun is-sid ta’ 
iżda mhux tmexxi network ta’ l-elettriku, jimplika burokrazija u kontroll regolatorju li 
jiswa l-flus u għalhekk mhuwiex alternattiva vijabbli għas-separazzjoni sħiħa tal-
proprjetà.

a) L-Investiment

10. L-esperjenza ta’ l-Istati Membri tindika li s-separazzjoni sħiħa tal-proprjetà twassal 
għal żieda fl-investiment u tħaddim aħjar tan-netwerk.

11. Il-pjanijiet ta’ investiment ta’ għaxar snin meħtieġa skond ir-regolament għandhom 
jassiguraw li l-istrateġiji fit-tul ikunu fis-seħħ biex il-ħtiġijiet tal-konsumaturi u mhux 
dawk ta’ l-azzjonisti jitqiegħdu fuq quddiem. Din l-istrateġija ta’ investiment għandha 
tassigura li l-kwalità u n-numru tal-ħaddiema jkun biżżejjed biex jingħataw l-obbligi 
tas-servizz. Għandha tkun approvata u sorveljata mill-NRAs u mgħassa mill-Aġenzija 
Regolatorja Ewropea ġdida. Il-pjani ta’ investiment għandhom jikkunsidraw il-ħtieġa 
biex fl-aħħar mill-aħħar issir ħidma lejn netwerk Ewropew.

b) Il-prodotti li jiġġeddu u l-ġenerazzjoni deċentralizzata

12. Il-mudell ta’ separazzjoni sħiħa tal-proprjetà ser jassigura aċċess aħjar għall-grilji
għall-enerġija li tiġġedded, madankollu għandna nagħmlu pass ieħor u nassiguraw li l-
enerġija li tiġġedded u l-mikroġenerazjoni għandu jkollhom aċċess prijoritarju fil-
grilji, ħlief meta l-kwistjonijiet ta’ bilanċ tekniku jagħmlu dan impossibbli.

13. Irridu nassiguraw li l-poter jitregga’ lura għand in-nies permezz ta’ appoġġ għall-
ġenerazzjoni lokali u dik mikro u l-impjanti ta’ tisħin u enerġija. Dan ikun jeħtieġ 
investimenti kbar ħafna fl-ismart grids. Illum, kumpaniji ta’ elettriku integrati 
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vertikalment m’għandhom ebda inċentiv biex jagħmlu dawn l-investimenti, minħabba 
li ma jkunux qegħdin jibnu jew jikkontrollaw ħafna minn din il-ġenerazzjoni lokali.

14. L-immodernizzar tan-netwerks tad-distribuzzjoni huwa essenzjali għall-iżvilupp tal-
ġenerazzjoni deċentralizzata u biex titjieb l-effiċjenza tal-enerġija. Id-Direttiva 
għandha tassigura li s-sistemi diretti jistgħu jiġu inkuraġġiti.

III – L-implimentazzjoni u r-regolaturi

15. Il-Kummissjoni għandha timxi rigorożament ma’ l-Istati Membri li ma implimentawx 
id-direttivi attwali. Is-sorveljanza u s-sanzjonijiet ċari huma meħtieġa biex jiġi 
assigurat li l-mudell li jmiss jirnexxi, u dan huwa partikolarment veru għan-netwerks 
ta’ l-enerġija, li huma monopolji naturali.

16. Ir-regolaturi nazzjonali għandhom ikunu tassew indipendenti kemm mill-gvern kif 
ukoll mill-industrija, u għandhom jintlaħqu standards minimi fl-armonizzazzjoni tas-
setgħat tagħhom permezz tat-twaqqif ta’ regoli komuni dwar it-trasparenza u l-
kontabilità. Għandhom ukoll ikollhom ir-responsabiltà li jassiguraw li l-ħtiġijiet tal-
konsumaturi Ewropej jiġu kkunsidrati meta jittieħdu deċiżjonijiet l-aktar dwar l-
investimenti bejn il-fruntieri.

17. L-NRAs għandhom ikunu jistgħu jimponu miżuri biex jistimulaw il-kompetizzjoni, u 
jkunu responsabbli biex jirrevedu liema kumpaniji jgawdu dominanza sinfikanti tas-
suq. L-NRAs għandhom jingħataw l-għodod biex jiksbu riżultati aktar kompetittivi, 
permezz ta’ kooperazzjoni mill-qrib bejn l-awtoritajiet tal-kartell nazzjonali u tal-UE, 
u għandhom ikollhom il-poter legali li jagħmlu ftehim ma’ awtoritajiet regolatorji oħra 
ta’ l-UE u dawk nazzjonali (eż. t-tqassim tad-dejta).

18. Il-leġiżlazzjoni ta’ l-UE għandha telenka b’mod ċar l-għanijiet politiċi u l-ambitu 
preċiż tad-doveri u l-poteri ta’ l-NRAs, li jkopru l-poter li jiffissaw jew japprovaw it-
tariffi ta’ aċċess għan-netwerk u l-metodu użat biex jiġu ffissati t-tariffi. L-NRAs
għandu jkollhom kull waħda l-poter li jiksbu l-informazzjoni relevanti mill-kumpaniji 
tal-gass u l-elettriku u jimponu sanzjonijiet effettivi flimkien mad-drittijiet xierqa ta’
investigazzjoni u biżżejjed poteri biex isolvu t-tilwimiet.

19. Ir-regolaturi nazzjonali għandhom jiġu inkoraġġiti biex jużaw id-dritt li jimponu limiti 
fuq il-prezzijiet fi swieq mhux kompetittivi għal perjodu ta’ żmien definit u limitat 
fejn l-istati membri qed jitnikkru biex jimplimentaw il-liġijiet ta’ l-UE u b’hekk il-
klijenti jibqgħu mingħajr protezzjoni mill-abbuż tas-suq. L-awtoritajiet tal-
Kummissjoni għandhom jieħdu passi kontra tariffi regolati li huma iktar baxxi mir-
rata tas-suq minħabba li dawn ixekklu u jgħawġu l-kompetizzjoni speċjalment fost 
dawk li l-aktar jużaw enerġija fl-UE.

20. Il-Kummissjoni tissuġġerixxi għadd ta’ dispożizzjonijiet, li jiddelegaw poteri lill-
Kummissjoni biex tadotta linji gwida li jorbtu permezz tal-Komitoloġija. Madanakollu 
l-poteri leġiżlattivi għandhom ikunu indirizzati permezz ta’ kodeċiżjoni fejn xieraq, u 
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mhux permezz tal-Komitoloġija, biex ma jiġux imminati l-poteri tal-Parlament 
Ewropew.

IV – L-Aġenzija Regolatorja Ewropea ta’ l-Enerġija (l-Aġenzija)

21. Għandhom jiġu stipulati d-doveri ċari ta’ l-entitajiet regolatorji nazzjonali u Ewropej 
biex ma jkunx hemm duplikazzjoni. L-Awtorità Regolatorja għandha tissorvelja 
kwalunkwe kundizzjoni stipulalta fid-Direttiva għar-Regolaturi Nazzjonali. In-nuqqas 
ta’ konformità mar-regoli stipulati fid-direttiva għandu jwassal biex jitwettqu
sanzjonijiet ċari.  Il-poteri u l-indipendenza ta’ l-Aġenzija Regolatorja Ewropea 
għandhom ikunu assigurati permezz tal-kontabilità lejn il-Parlament Ewropew.

22. Fi kwistjonijiet bejn il-fruntieri, jeħtieġ li jiġi rikonoxxut in-nuqqas regolatorju u l-
ħtieġa ta’ interkonnessjonijiet aħjar f’partijiet tas-Suq Ewropew.  Huwa għalhekk  ta’ 
min jilqagħha l-proposta li jingħata lill-Aġenzija l-poter li tiddeċiedi fuq l-
eżenzjonijiet għall-interkonnetturi u fuq l-eżenzjonijiet jekk l-infrastruttura tinsab fit-
territorju ta’ iktar minn Stat Membru wieħed. Jekk l-NRAs kompetenti ma jistgħux 
jilħqu ftehim fuq strateġija regolatorja xierqa l-Aġenzija Ewropea tista’ toħroġ offerta 
fuq l-interkonnetturi essenzjali b’konsultazzjoni ma’ l-awtoritajiet xierqa. L-ispejjeż 
għandhom jitħallsu mill-konsumatur f’qafas regolat u trasparenti. L-Aġenzija għandu 
jkollha rwol aktar attiv fir-regolamentazzjoni tal-kwistjonijiet bejn il-fruntieri.

V – Is-Swieq Reġjonali ta' l-Elettriku

23. Fl-aħħar mill-aħħar l-għan tagħna għandu jkun li naħdmu lejn network wieħed 
Ewropew fl-elettriku permezz ta’ miżuri xierqa, ċari u li jiżdiedu. Għandu jkun ċar li 
dan għandu jsir flimkien ma’ separazzjoni sħiħa tal-proprjetà u mhux ikun kunsidrat 
bħala mudell alternattiv.

24. It-TSOs għandu jkollhom mappa u skeda ċari tar-rotta biex jassiguraw li din 
titħaddem. Għandu jinstab bilanċ dwar liema poteri huma tat-TSOs u liema ta’ l-
awtoritajiet regolatorji. Ġeneralment ir-regolaturi huma f’pożizzjoni aħjar biex 
jiddefinixxu kodiċijiet għall-attivitajiet kummerċjali – per eżempju regoli ta’ bilanċ, 
regoli ta’ konġestjoni filwaqt li kodiċijiet tekniċi għandhom ikunu r-responsabbli 
għalihom it-TSOs. L-iżvilupp ta’ kodiċi ta’ grilja ta’ l-UE għandu jassigura li s-swieq 
reġjonali ma jispiċċawx jitbiegħdu minn xulxin.

25. Hija kruċjali d-definizzjoni tar-reġjuni u l-istimulu ta’ kooperazzjoni reġjonali biex 
jiġi assigurat suq integrat bla skossi fil-kuntest usa’ Ewropew. Huwa essenzjali 
kollegament mal-"ġżejjer ta’ l-enerġija" bħall-istati Baltiċi li ma ġewx konnessi mal-
grilja ta’ l-UCTE (l-Unjoni għall-Koordinazzjoni u Trażmissjoni ta’ l-elettriku). 
Neħtieġu inċentivi biex negħlbu l-ostakli li jwasslu għal dewmien fil-ħolqien ta’ 
intrastruttura ġdida ta’ enerġija li nimpurtaw u nesportaw. L-Aġenzija għalhekk 
għandha topera anki fir-rispett tad-dimensjoni reġjonali.
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VI – Il-Proprjetà ta’ Pajjiżi Terzi

26. L-enerġija hija bla dubju qasam fejn l-interessi nazzjonali u Ewropej għandhom ikunu 
kkunsidrati bħala ewlenin partikolarment fil-kuntest tas-sigurtà u l-provvista. Hemm 
aktar ħtieġa ta’ kjarifika dwar x’ser ikun l-impatt ta’ din il-klawsola fir-rigward ta’
investimenti attwali ta’ pajjiżi terzi fis-sistemi ta’ trażmissjoni ta’ l-UE, u l-
limitazzjoni f’ċirku ta’ investiment għax-xiri ta’ infrastruttura bla saħħa bħala riżultat 
tar-rekwiżiti tas-separazzjoni. Ir-rapporteur għandha tiddikjara li l-għażla li 
tippreferixxi għall-proprjetà ta’ l-infrastruttura tkun proprjetà maġġoritarja min-naħa 
tas-settur pubbliku.
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