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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

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

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

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

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

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

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

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

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 1228/2003 dwar il-kundizzjonijiet ta’ aċċess għan-netwerk għal 
skambji bejn il-fruntieri fil-qasam ta’ l-elettriku
(COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2007)0531),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0320/2007),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

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

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

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi mill-Parlament

Emenda 1
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 2c, paragrafu 1, punt (a) (Regolament (KE) Nru 1228/2003)

a) kodiċijiet tekniċi u tas-suq fl-oqsma 
msemmija fil-paragrafu 3;

a) opinjonijiet u rakkomandazzjonijiet 
dwar l-abbozz ta' linjigwidi u l-abbozz ta'
kodiċijiet imsemmija fl-Artikolu 2e;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-artikoli proposti 2e, 2ea u 2eb. Din l-emenda għandha l-għan li 
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tirranġa t-test mal-proċedura l-ġdida.

Emenda 2
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 2c, paragrafu 2, (Regolament (KE) Nru 1228/2003)

2. Il-programm ta’ ħidma annwali msemmi 
fil-paragrafu 1(d) għandu jkun fih lista u 
deskrizzjoni tal-kodiċijiet tekniċi u tas-
suq, pjan fuq operat komuni tan-netwerk u 
attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp, li jridu 
jitfasslu t-tnejn matul dik is-sena u 
kalendarju indikattiv. 

2. Il-programm ta’ ħidma annwali msemmi 
fil-paragrafu 1(d) għandu jkun fih lista u 
deskrizzjoni tal-kodiċijiet żviluppati skond 
l-Artikolu 2eb, pjan fuq operat komuni tan-
netwerk u attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp, 
li jridu jitfasslu t-tnejn matul dik is-sena u 
kalendarju indikattiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-artikoli proposti 2e, 2ea u 2eb. Din l-emenda għandha l-għan li 
tirranġa t-test mal-proċedura l-ġdida.

Emenda 3
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 2c, paragrafu 3, (Regolament (KE) Nru 1228/2003)

3. Il-kodiċijiet dettaljati tekniċi u tas-suq 
għandhom ikopru l-oqsma li ġejjin, skond 
il-prijoritajiet definiti fil-programm ta’ 
ħidma annwali:

imħassar

a) regoli dwar is-sigurtà u l-affidabbiltà;
b) regoli dwar il-konnessjoni max-xibka u 
l-aċċess;
c) regoli dwar l-iskambju ta' dejta u dwar 
l-issetiljar;
d) regoli dwar l-interoperabbiltà;
e) proċeduri operattivi f’emerġenza;
f) allokazzjoni ta' kapaċità u regoli dwar 
it-tmexxija ta' konġestjoni;
g) regoli dwar il-kummerċ;
h) regoli dwar it-trasparenza;
i) regoli dwar l-ibbilanċjar, inklużi regoli 
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dwar r-riżerva ta’ l-enerġija; regoli dwar 
l-ibbilanċjar, inklużi regoli dwar r-riżerva 
ta’ l-enerġija;
regoli dwar l-armonizzazzjoni ta' l-
istrutturi tariffarji għat-trasportazzjoni, 
inklużi sinjali ta' lokalità u regoli dwar il-
kumpens bejn l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni.
k) effiċjenza fl-enerġija tan-netwerks ta’ l-
elettriku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-artikoli proposti 2e, 2ea u 2eb. Din l-emenda għandha l-għan li 
tirranġa t-test mal-proċedura l-ġdida.

Emenda 4
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 2c, paragrafu 6, (Regolament (KE) Nru 1228/2003)

6. Fuq talba tal-Kummissjoni in-Netwerk 
Ewropew ta' Operaturi ta’ Sistema ta' 
Trażmissjoni ta' l-Elettriku għandu javża 
lill-Kummissjoni dwar l-adozzjoni ta' 
Linji gwida kif stabbilit fl-Artikolu 8.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-artikoli proposti 2ba (ġdid), 2bb (ġdid) u 2bc (ġdid). Din l-emenda 
għandha l-għan li tirranġa t-test mal-proċedura l-ġdida.

Emenda 5
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 2d, paragrafu 2, (Regolament (KE) Nru 1228/2003)

2. In-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku 
għandu jissottemetti l-abbozz ta’ kodiċijiet 
tekniċi u tas-suq, l-abbozz ta’ pjan ta’ 

2. In-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku 
għandu jissottemetti l-opinjonijiet u r-
rakkomandazzjonijiet tiegħu dwar il-
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investiment għal 10 snin u l-abbozz ta’ 
programm ta’ ħidma annwali, inkluż l-
informazzjoni dwar il-proċess ta’ 
konsultazzjoni, lill-Aġenzija.

linjigwidi u l-abbozz tal-kodiċijiet, u 
għandu jissottometti l-abbozz ta’ pjan ta’ 
investiment għal 10 snin u l-abbozz ta’ 
programm ta’ ħidma annwali, inkluż l-
informazzjoni dwar il-proċessi ta’ 
konsultazzjoni relatati, lill-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-artikoli proposti 2e, 2ea u 2eb. Din l-emenda għandha l-għan li 
tirranġa t-test mal-proċedura l-ġdida.

Emenda 6
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 2e (Regolament (KE) Nru 1228/2003)

Twaqqif u evalwazzjoni ta’ kodiċijiet 
tekniċi u tas-suq

Linjigwidi u kodiċijiet

1. Wara konsultazzjoni ma' l-Aġenzija, il-
Kummissjoni tkun tista' tistieden in-
Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku, fi 
żmien raġonevoli, biex iħejji kodiċijiet fl-
oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3) meta 
tqies li kodiċijiet bħal dawn huma 
meħtieġa għall-funzjonament effiċjenti 
tas-suq.

1. Il-Kummissjoni tista' tati mandat lill-
Aġenzija biex tiżviluppa linjigwidi u 
tadotta kodiċijiet biex tarmonizza r-regoli 
tekniċi u tas-suq bil-ħsieb li tiffaċilita l-
integrazzjoni tas-suq.

2. L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġustifikata kif xieraw lill-Kummissjoni 
meta tikkonsidra li:

2. Il-linjigwidi u l-kodiċijiet jisgħu, b’mod 
partikulari, ikopru l-oqsma li ġejjin:

a) in-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku 
ma jaqbilx fi żmien raġonevoli dwar 
kodici tekniku jew tas-suq fl-oqsma 
elenkati fl-Artikolu 2c(3);

(a) regoli dwar is-sigurtà u l-affidabbiltà;

b) kodiċi tekniku jew tas-suq adottat min-
Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku fl-
oqmsa elenkati fl-Artikolu 2c(3) ma 
jiżgurax nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
kompetizzjoni effettiva u t-tħaddim 
effiċjenti tas-suq;

(b) regoli dwar il-konnessjoni max-xibka 
u l-aċċess;
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c) operaturi ta’ sistema ta’ trażmissjoni 
ma jimplimentawx kodiċi tekniku jew tas-
suq adottat min-Netwerk Ewropew ta' 
Operaturi ta' Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ 
l-Elettriku fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3).

(c) regoli dwar l-iskambju ta' dejta u dwar 
l-issetiljar;

3. Il-Kummissjoni tista’ tadotta, fuq 
inizzjattiva tagħha stess jew fuq 
rakkomandazzjoni ta’ l-Aġenzija, linji 
gwida fl-oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3) 
meta tikkunsidra li:

(d) regoli dwar l-interoperabbiltà;

a) kodiċi tekniku jew tas-suq adottat min-
Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku fl-
oqmsa elenkati fl-Artikolu 2c(3) ma 
jiżgurax nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
kompetizzjoni effettiva u t-tħaddim 
effiċjenti tas-suq;

(e) proċeduri operattivi f’emerġenza;

b) in-Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-Elettriku 
ma jaqbilx fi żmien raġonevoli dwar 
kodici tekniku jew tas-suq fl-oqsma 
elenkati fl-Artikolu 2c(3);

(f) allokazzjoni ta' kapaċità u regoli dwar 
it-tmexxija ta' konġestjoni;

c) operaturi ta’ sistema ta’ trażmissjoni 
ma jimplimentawx kodiċi tekniku jew tas-
suq adottat min-Netwerk Ewropew ta' 
Operaturi ta' Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ 
l-Elettriku fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3).

(g) regoli għas-swieq transkonfinali ta' 
dak il-jum stess (intra-day) bl-għeluq tal-
grilji armonizzati;

Dawk il-miżuri ddisinnjati biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 13(2).

(h) regoli għall-kummerċ, li jiżguraw 
b’mod partikulari l-iżvilupp ta’ swieq 
sekondarji għad-drittijiet tat-trażmissjoni 
transkonfinali u s-sigurtà tat-trażmissjoni 
tad-drittijiet;

4. Il-Paragrafu 3 għandu jkun bla ħsara 
għad-dritt tal-Kummissjoni biex tadotta u 
temenda linji gwida kif stipulat fl-
Artikolu 8.

(i) regoli dwar it-trasparenza;

j) regoli dwar l-ibbilanċjar, inklużi regoli 
dwar r-riżerva ta’ l-enerġija;

(k) regoli dwar l-armonizzazzjoni ta' l-
istrutturi tariffarji għat-trasportazzjoni, 
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inklużi sinjali ta' lokalità u regoli dwar il-
kumpens bejn l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni.

l) effiċjenza fl-enerġija tan-netwerks ta’ l-
elettriku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-linji gwidi u l-kodiċijiet għandhom jiffaċilitaw l-iżvilupp ta’ swieq kompetittivi u jiżguraw l-
integrazzjoni tas-suq permezz ta’ l-armonizzazzjoni ta’ regoli tekniċi u tas-suq. Dawn ir-
regoli jaqdu l-interessi tas-suq billi jimmassimizzaw l-allokazzjoni ta' kapaċità, l-iżvilupp ta’ 
agregazzjoni/diżaggregazzjoni tas-swieq day-ahead, l-eżistenza ta’ swieq day-ahead 
transkonfinali u ta' swieq ta' dak il-jum stess (intra-day) eċċ. Ir-regoli u l-prinċipji ta’ livell 
għoli għandhom qabelxejn jiġu stipulati fil-linjigwidi, u mbagħad il-kodiċijiet għandhom 
jipprovdu iżjed dettalji dwar dawn il-prinċipji.

Emenda 7
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 2e (ġdid) (Regolament (KE) Nru 1228/2003)

Artikolu 2ea
Żvilupp ta’ linjigwidi

1. Il-Kummissjoni għandha, wara li 
tikkonsulta ma’ l-Aġenzija, tistabbilixxi 
lista annwali ta’ prijoritajiet li tidentifika 
kwistjonijiet ta’ importanza primarja 
għall-iżvilupp tas-suq intern fil-qasam ta’ 
l-elettriku. 
2. Wara li tikkunsidra l-lista ta' 
prijoritajiet, il-Kummissjoni tista' tati 
mandat lill-Aġenzija biex tiżviluppa, fi
żmien ta' mhux inqas minn sitt xhur, 
abbozz ta’ linjigwidi li jistipulaw prinċipji 
bażiċi, ċari u objettivi għall-
armonizzazzjoni tar-regoli li għandhom 
jippermettu l-iżvilupp ta’ suq kompetittiv u 
integrat.
3. Fl-abbozzar ta’ dawn il-linjigwidi, l-
Aġenzija għandha tikkonsulta b’mod 
estensiv għal perjodu ta’ mhux inqas 
minn xahrejn b’mod wiesa’ u trasparenti, 
u għandha żżomm lill-ETNSO u lil 
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parteċipanti rilevanti oħrajn infurmati.
4. L-Aġenzija għandha tiffinalizza l-
linjigwidi fuq il-bażi tar-riżultati tal-
konsultazzjoni sa mhux iżjed tard minn 
xahrejn wara t-tmiem tal-perjodu ta' 
konsultazzjoni. Għandha tippubblika l-
osservazzjonijiet kollha li tkun irċiviet, u 
għandha tispjega kif dawn tqiesu fl-
abbozz finali tal-linjigwidi jew tiġġustifika 
ċ-ċaħda tagħhom.
5. L-Aġenzija għandha tressaq l-abbozz 
finali tal-linjigwidi lill-Kummissjoni, lill-
ENTSO u lil parteċipanti rilevanti oħrajn 
sabiex jagħtu l-opinjoni tagħhom, li 
għandha titressaq sa mhux iżjed tard 
minn xahar wara l-wasla ta’ l-abbozz tal-
linjigwidi. Jekk ikun hemm xi opinjoni 
ngattiva, l-Aġenzija għandha tressaq l-
abbozz finali tal-linjigwidi lill-Bord tar-
Regolaturi tagħha, li għandu jipprovdi 
raġunijiet ssostanzjati kif jixraq dwar l-
ilqigħ jew iċ-ċaħda ta’ l-opinjoni 
inkwistjoni.
6. Il-Kummissjoni għandha tevalwa jekk 
l-abbozz finali tal-linjigwidi jkunx 
jistipula prinċipji bażiċi, ċari u objettivi 
għall-armonizzazzjoni tar-regoli li jmexxu 
l-iżvilupp ta’ suq kompetittiv u integrat, u 
x-xerqa tal-proċess ta’ konsultazzjoni. 
7. Jekk tikkonkludi li l-abbozz finali tal-
linjigwidi mressaq mill-Aġenzija 
jikkostitwixxi f’bażi xierqa, il-
Kummissjoni għandha tibgħat il-
linjigwidi lill-Kumitat imsemmi fl-
Artikolu 13(1) għall-adozzjoni finali 
tagħhom skond il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 13(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi deċiż liema huma l-prijoritajiet għall-iżviluppi tas-suq, huwa kritiku li l-Kummissjoni 
tfassal lista ta’ prijoritajiet wara konsultazzjoni ma’ l-Aġenzija.  Barra minn din il-lista, 
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għandhom jiġu abbozzati linjigwidi biex jiġu stabbiliti prinċipji ewlenin dwar il-kwistjonijiet 
inkwistjoni, bil-ħsieb li jiġu armonizzati r-regoli applikabbli. Huwa biss jekk il-lista ta’ 
prijoritajiet u l-linjigwidi jkunu stabbiliti fuq bażi soda li l-kodiċi jkunu jistgħu jiġu żviluppati 
kif jixraq.

Din l-emenda għandha tieħu post it-test ta’ l-Artikolu 2e tar-Regolament 1288/2003.

Emenda 8
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 2e b (ġdid) (Regolament (KE) Nru 1228/2003)

Artikolu 2eb
Żvilupp ta’ kodiċijiet

1. Wara l-adoption tal-linjigwidi skond l-
Artikolu 2ea, il-Kummissjoni għandha tati 
mandat lill-ENTSO biex jiżviluppa, fi 
żmien sitt xhur, abbozz ta’ kodiċi li jkunu 
konformi bis-sħiħ mal-prinċipji stabbiliti 
fil-linjigwidi.
2. Fl-abbozzar ta’ dawn il-kodiċijiet, l-
ENTSO għandu jikkonsulta fi stadju bikri 
u b’mod estensiv, miftuħ u trasparenti 
mal-parteċipanti kollha tas-suq, u fil-
proċess ta’ l-abbozzar għandu jinvolvi lill-
parteċipanti rilevanti kollha u jżommhom 
informati.
3. L-ENTSO għandu jressaq l-abozz tal-
kodiċi lill-Aġenzija għal iżjed 
konsultazzjoni.
5. L-Aġenzija għandha tikkonsulta dwar 
l-abbozz tal-kodiċijiet b’mod estensiv għal 
perjodu ta’ mhux inqas minn xahrejn 
b’mod miftuħ u trasparenti.
6. Abbażi tal-konsultazzjoni, l-Aġenzija 
għandha tiffinalizza l-linjigwidi sa mhux 
iżjed tard minn xahrejn wara t-tmiem tal-
perjodu ta' konsultazzjoni. Għandha 
tippubblika l-osservazzjonijiet kollha li 
tkun irċiviet, u għandha tispjega kif dawn 
tqiesu fl-abbozz finali tal-linjigwidi jew 
tiġġustifika ċ-ċaħda tagħhom. .
7. L-Aġenzija għandha tressaq l-abbozz 
finali tal-kodiċijiet lill-Kummissjoni għall-
evalwazzjoni tal-kompatibilità tagħhom 
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mal-linjigwidi.
8. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
konformità ta’ l-abbozz tal-kodiċijiet mal-
prinċipji tal-linjigwidi adottati skond l-
Artikolu 2ea.
8. Il-Kummissjoni għandha tevalwa wkoll, 
jekk il-kodiċijiet humiex se jgħinu fl-
iżvilupp ta’ suq kompetittiv u integrat. 
Jekk ikollha xi opinjoni negattiva, il-
Kummissjoni għandha tati mandat lill-
ENTSO biex jemenda l-abbozz tal-
kodiċijiet.
9. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-
applikazzjoni tal-kodiċijiet fuq inizjattiva 
tagħha stess, fuq talba mill-Aġenzija jew 
wara rakkomandazzjoni mill-parteċipanti 
rilevanti tas-suq. Meta tidentifika li xi 
kodiċi adottat ma jkunx qiegħed jiġi 
applikat, il-Kummissjoni għandha tressaq 
il-kodiċi lill-kumitat msemmi fl-Artikolu 
13(1) biex jagħmel evalwazzjoni skond il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 13(2). 
10. Għall-aġġornament tal-kodiċijiet 
għandha tapplika l-istess proċedura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-artikolu propost 2ea..

Huwa essenzjali li l-kodiċijiet jikkonformaw b’mod sħiħ mar-regoli u l-prinċipji stabbiliti fil-
linjigwidi. Barra minn dan, il-konsultazzjoni estensiva u l-involviment mill-qrib tal-
parteċipanti tas-suq fil-proċess kollu huma kritiċi biex jiġi żgurat li l-kodiċijiet ikunu 
sensibbli. L-aġġornament ta’ kodiċijiet diġà eżistenti, minħabba bidliet teknoloġiċi u proċessi 
mtejba, għandu jsegwi l-istess proċessi (ara § 10).

Emenda 9
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 2f, paragrafu 1, (Regolament (KE) Nru 1228/2003)

1. Waqt il-qadi tal-kompiti tiegħu, in-
Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 

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

estensiv b'mod wiesa' u trasparenti; Il-
konsultazzjoni għandha tinkludi impriżi ta’ 
forniment u ġenerazzjoni, klijenti, utenti 
tas-sistemi, operaturi ta’ sistema ta’ 
distribuzzjoni, inklużi assoċjazzjonijiet (ta’ 
l-industrija) rilevanti, korpi tekniċi u 
pjattaformi ta’ partijiet interessati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-artikoli proposti 2e, 2ea u 2eb. Din l-emenda għandha l-għan li 
tirranġa t-test mal-proċedura l-ġdida.

Emenda 10
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 2f, paragrafu 3, (Regolament (KE) Nru 1228/2003)

3. Qabel ma jiġu adottati l-programm ta' 
ħidma annwali u l-kodiċijiet tekniċi u tas-
suq msemmija fl-Artikolu 2c(1) u (3), in-
Netwerk Ewropew ta' Operaturi ta' 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku
għandu jindika l-osservazzjonijiet li jkunu 
daħlu waqt il-konsultazzjoni u kif dawn l-
osservazzjonijiet tqiesu. Għandu jagħti r-
raġunijiet fejn l-osservazzjonijiet ma 
tqisux.

3. Qabel ma jiġu adottati l-linjigwidi u l-
kodiċijiet, l-Aġenzija għandha tindika l-
osservazzjonijiet li jkunu daħlu waqt il-
konsultazzjoni u kif dawn l-
osservazzjonijiet tqiesu.  Għandu jagħti r-
raġunijiet fejn l-osservazzjonijiet ma 
tqisux.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-artikoli proposti 2e, 2ea u 2eb. Din l-emenda għandha l-għan li 
tirranġa t-test mal-proċedura l-ġdida.
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Emenda 11
ARTIKOLU 1, PUNT 5

Artikolu 6,  subparagrafu 2a (ġdid) (Regolament (KE) Nru 1228/2003)

Id-dħul jista’ jitqies mill-awtoritajiet 
regolatorji meta jiġu biex japprovaw il-
metodoloġija għall-kalkolu tat-tariffi tan-
netwerk, u/jew għall-evalwazzjoni ta’ jekk 
it-tariffi għandhomx jiġu modifikati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iddaħħal mill-ġdid dispożizzjoni li kienet tħassret mir-Regolament 1228/2003. 

Emenda 12
ARTIKOLU 1, PUNT 8

Artikolu 8, (Regolament (KE) Nru 1228/2003)

Linjigwidi Linjigwidi relatati mal-mekkaniżmu ta’ 
kumpens għal operatur ta’ sistema 

ta’intertrażmissjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bidla fit-titolu biex tiġi evitata l-konfużjoni mal-linjigwidi msemmija fl-Artikolu 2e.

Emenda 13
ARTIKOLU 1, PUNT 8

Artikolu 8, paragrafu 3, punt (h) (Regolament (KE) Nru 1228/2003)

h) dettalji fuq is-suġġetti elenkati fl-
Artikolu 2c(3).

h) dettalji fuq is-suġġetti elenkati fl-
Artikolu 2e.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-artikoli proposti 2e, 2ea u 2eb. Din l-emenda għandha l-għan li 
tirranġa t-test mal-proċedura l-ġdida.
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NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni

1. Ir-Rapporteur jilqa’ t-tielet pakkett dwar il-liberalizzazzjoni għas-swieq ta’ l-enerġija ta’ 
l-Unjoni Ewropea minħabba li joffri, fl-opinjoni tiegħu, proposta leġiżlattiva sħiħa u 
koerenti li fiha l-maġġoranza tar-rakkomandazzjonijiet adottati mill-Parlament Ewropew 
f’Ġunju 2007 ġew inklużi fil-proposti.

2. F’dan is-sens, huwa jaqbel ma’ l-inklużjoni ta’ poteri iktar qawwija u indipendenti għar-
regolaturi, ir-rekwiżiti miżjuda għat-trasparenza tas-suq, il-qafas imtejjeb għall-
kooperazzjoni fil-livell Ewropew bejn regolaturi nazzjonali kif ukoll bejn l-Operaturi tas-
Sistemi ta’ Trasmissjoni, l-enfasi mogħtija lil aktar żvilupp fil-kapaċità ta’ 
interkonnessjoni bejn l-Istati Membri u l-proposta ta’ separazzjoni proprjetarja bħala l-
aktar effettiva, iżda mhux l-uniku mezz biex jiġu mħajra investimenti u tiġi evitata d-
diskriminazzjoni fil-konfront ta’ mseħbin ġodda.

3. Huwa jaqbel ukoll mal-ħolqien propost ta’ Aġenzija ta’ Regolaturi Ewropej għalkemm 
għandu riservi dwar l-istruttura attwali u l-poter tat-teħid ta’ deċiżjonijiet ta’ dan il-korp 
ġdid.

4. Dwar ir-Regolament dwar l-iskambji ta’ l-elettriċità bejn il-fruntieri, ir-Rapporteur 
jidhirlu li l-problema ewlenija dwar il-proposta leġiżattiva tinsab fil-mod kif huma 
mqassmin il-kompetenzi bejn l-atturi differenti li jwassal għal proċess tat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet li jkun konfuż u pjuttost kumplikat. Dan id-dokument ser jenfasizza t-tħassib 
ewlieni tar-Rapporteur rigward din il-proposta partikolari.

L-Istruttura tar-Responsabiltajiet

5. Kif intqal qabel, ir-Rapporteur jidhirlu li l-problema ewlenija f’dan id-dokument hija li l-
istruttura attwali tar-responsabiltajiet ippreżentata fil-proposta tal-Kummissjoni għal 
Regolament dwar l-iskambji ta’ l-elettriċità bejn il-fruntieri ma jikkorrispondix mat-
tqassim attwali u naturali ta’ kompetenzi f’livell nazzjonali hekk kif l-Operaturi tas-
Sistemi ta’ Trasmissjoni jingħataw status kważi regolatorju filwaqt li l-Aġenzija 
Regolatorja tidher li spiċċat tingħata biss ir-rwol ta’ korp ta’ konsulenza.

6. B’mod partikolari, huwa jemmen li bosta mill-ħdax-il biċċa xogħol li jridu jsiru mill-
Operaturi tas-Sistemi ta’ Trasmissjoni (TSOs) għandhom minflok ikunu f’idejn l-
awtoritajiet regolatorji.

7. Fil-fatt, waqt li r-Rapporteur jaqbel ma’ l-idea tal-Kummissjoni dwar it-twaqqif ta’ 
strateġija minn isfel għal fuq (bottom-up) rigward l-iżvilupp ta’ kodiċijiet tekniċi ladarba 
t-TSOs huma l-aktar adattati biex jagħmlu dan u għandhom interess dirett biex jiġu 
simplifikati u armonizzati dawn ir-regoli fil-livell Ewropew, jemmen li kodiċijiet oħra 
bħal dawk dwar it-trasparenza fil-kummerċ u fis-suq għandhom isegwu strateġija 
differenti fejn l-Aġenzija, bħala awtorità trasparenti għandha tkun responsabbli għat-
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tfassil ta’ linji gwida b’kooperazzjoni mill-qrib mal-parteċipanti tas-suq u, m’hemmx 
għalfejn jingħad, it-TSOs, u biex jiġu adottati.

8. Barra minn hekk, in-natura volontarja ta’ l-implimentazzjoni tal-kodiċijiet imsemmija 
qabel tqanqal xi mistoqsijiet dwar jekk hemmx valur miżjud mas-sistema attwali tal-
kooperazzjoni tat-TSOs fil-livell Ewropew. Ir-Rapporteur jemmen bis-sħiħ li xi regoli u 
kodiċijiet li joħorġu mill-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandhom ikunu 
obbligatorji.

9. Fl-aħħarnett, ir-Rapporteur jidhirlu li, skond l-għoti tat-tfassil u l-adozzjoni tal-kodiċijiet 
tas-suq lill-Aġenzija, din l-awtorità regolatorja għandha tkun responsabbli għat-tmexxija 
tal-konsultazzjoni ta’ l-imsieħba minflok it-TSOs, skond il-proċess imwettaq f’livell 
nazzjonali.

L-Aġenzija

10. Ir-Rapporteur huwa konxju mil-limitazzjonijiet li l-opinjoni tas-servizz legali tal-
Kummissjoni tefgħet fuq il-poteri mogħtija lill-Aġenzija tar-Regolaturi Ewropej. 
Madankollu, jidhirlu li bosta mill-inċertezzi u l-konfużjoni fl-istruttura tal-poteri ġejja 
preċiżament min-nuqqas ta’ kompetenzi. Għal din ir-raġuni, ir-Rapporteur irid li l-
Kumitat jitlob lis-servizz legali tal-Parlament biex jistudja jekk il-poteri ta’ l-Aġenzija 
jistgħux jiġu estiżi biex ikunu jistgħu jingħataw deċiżjonijiet regolatorji finali, skond ir-
riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta’ Ġunju 2007 dwar il-liberalizzazzjoni tas-swieq 
ta’ l-enerġija.

11. Jekk dak ma jkunx possibbli, allura r-Rapporteur jemmen li l-Parlament għandu jirrifletti 
dwar jekk il-mudell propost isolvix il-problemi biex jintlaħaq għan komuni li joħroġ 
attwalament bejn ir-regolaturi nazzjonali u jekk dan ikunx aċċettabbli bħala pass 
intermedjarju lejn Regolatur Ewropew ta’ veru.

12. Il-Parlament Ewropew esprima ftit iluI x-xewqa tiegħu li jwaqqaf korp Ewropew ta’ 
regolaturi nazzjonali li jingħata poteri ta’ teħid ta’deċiżjoni għall-kwistjonijiet bejn il-
fruntieri ta’ bejn l-Istati Membri filwaqt li r-regolaturi nazzjonali jibqgħu responsabbli 
għad-deċiżjonijiet dwar materji fi ħdan it-territorju nazzjonali tagħhom. Il-pożizzjoni tal-
Parlament kienet intiża biex ittemm is-sitwazzjonjijiet ta’ staġnar fil-ftehim bejn ir-
regolaturi nazzjonali li naraw fil-preżent; huwa għalhekk li l-proposta tal-Kummissjoni 
kif inhija llum tagħti lill-Aġenzija l-kompetenza li ssolvi dawn id-diffikultajiet attwali u 
potenzjali. Ir-Rapporteur jemmen li Aġenzija indipendenti, bil-kompetenzi adegwati 
għall-kwistjonijiet bejn il-fruntieri, tippromwovi l-iżvilupp ġenwin ta’ regolament ta’ l-
Unjoni Ewropea dwar l-enerġija, b’aktar effiċjenza u b’aktar trasparenza.

13. Ir-Rapporteur huwa wkoll imħasseb dwar it-terminazzjoni ta’ l-ERGEG eżistenti u l-
implikazzjojijiet li jista’ jkollu dan il-fatt f’termini ta’ indipendenza minħabba li l-
Aġenzija kif proposta attwalment tkun dipendenti żżejjed fuq il-Kummissjoni Ewropea.

Rekwiżiti ta’ separazzjoni (unbundling) skond in-Netwerk Ewropew ta’ l-Operaturi tas-
Sistemi ta’ Trażmissjoni
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14. Ir-Rapporteur jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni biex jiġi formalizzat il-qafas eżistenti ta’ 
kooperazzjoni ta’ l-Operaturi ta’ Sistemi ta’ Trasmissjoni biex tinġieb ’il quddiem l-
integrazzjoni fil-livell Ewropew u tiġi żviluppata armonizzazzjoni sħiħa tar-regoli tekniċi 
bejn is-27 Stat Membru.

15. Sabiex il-mudell ENTSO jitħaddem sew, u lil hinn mil-livell ta’ separazzjoni meħtieġa 
f’kull Stat Membru – jiġifieri, TSO jew ISO isseparat (unbundled) -, ir-Rapporteur 
jidhirlu li kull Operatur tas-Sistemi ta’ Trasmissjoni fi ħdan l-ENTSO għandu jiġi ttrattat 
b’mod ugwali f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-obbligi tagħhom bħala operatur tas- sistemi 
u fl-assigurazzjoni ta’ aċċess mingħajr diskriminazzjoni għall-grilja.

L-Investimenti

16. Il-proposti tal-Kummissjoni għall-preżentazzjoni ta’ pjan ta’ investiment ta’ 10 snin mit-
TSOs huwa skond l-obbligi li jeżistu diġà fil-livell ta’ Stati Membri, u għalhekk ir-
Rapporteur jilqa’ l-għan li miegħu tiżdied dimensjoni Ewropea, b’mod partikolari dwar l-
immodernizzar u t-titjib tal-kapaċità ta’ trasmissjoni bejn Stati Membri.

17. Madankollu, huwa importanti li dan il-pjan jiġi adottat mill-korp regolatorju u mhux jiġi 
sempliċement sottomess għar-reviżjoni.

It-Transparenza

18. Ir-Rapporteur huwa konvint li regoli dwar it-trasparenza għandhom jiġu żviluppati, 
b’konsultazzjoni mat-TSOs, mill-korp regolatorju u mhux riveduti biss mill-Aġenzija. 
Filwaqt li jilqa’ l-iżvilupp ta’ linji gwida fil-livell ta’ l-UE, huwa jippreferi jara dawn il-
linji gwida jorbtu l-elementi l-aktar importanti.

19. Huwa jixtieq ukoll jiġbed l-attenzjoni li f’ċerti partijiet tar-Regolazzjoni, it-trasparenza 
tidher li qed ifixkluha mal-monitoraġġ u r-rappurtaġġ, u għalhekk jixtieq jiddifferenzja 
dawn il-partijiet kif jixraq fir-rapport tiegħu.

L-Armonizzazzjoni

20. Ir-Rapporteur jemmen li l-armonizzazzjoni mhijiex titgħata post prominenti fil-proposta. 
L-eżistenza ta’ 27 qafas regolatorju differenti huwa wieħed mill-ostakli ewlenin għall-
integrazzjoni tas-swieq ta’ l-enerġija. Għalhekk, ir-Rapporteur jidhirlu li n-natura 
volontarja ta’ l-armonizzazzjoni tar-regoli tekniċi u tas-suq ma tkunx biżżejjed biex 
tegħleb il-barrieri eżistenti għall-kummerċ bejn il-fruntieri ta’ bejn l-Istati Membri bħala 
riżultat ta’ integrazzjoni mhix suffiċjenti. Għal din ir-raġuni, jidhirlu li l-armonizzazzjoni 
tal-kodiċijiet tekniċi kif ukoll il-qafas regolatorju għandu jkun wieħed mill-għanijiet 
fundamentali tal-pakkett.

Is-swieq reġjonali

21. Ir-Rapporteur jilqa’ l-inklużjoni fir-Regolamenti u d-Direttivi ta’ l-iżvilupp tas-swieq 
reġjonali bħala pass pożittiv lejn l-integrazzjoni. Fil-fatt, il-progress li sar dan l-aħħar 
f’dan il-qasam, kif ukoll fi swieq diġà stabbiliti tajjeb bħas-suq Nordiku, jista’ jipprovdi 
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bażi soda biex jitqabblu l-mudelli differenti u biex possibbilment jiġu adattati xi wħud 
minn dawn l-esperjenzi fil-livell ta’ l-UE.

Il-livelli ta’ interkonnessjoni

22. Ir-Rapporteur jilqa’ l-ħatra ta’ Koordinaturi speċjali biex jitħaffef l-iżvilupp ta’ l-erba’ 
proġetti ewlenin ta’ interkonnessjoni bejn l-Istati Membri u li kienu staġnati. Jidhirlu li 
jista’ jkollhom influwenza pożittiva biex jitħaffu dawn il-proċessi billi ssir medjazzjoni 
bejn l-atturi u l-partijiet interessati kollha.

23. Madankollu, dawn il-każijiet individwali, filwaqt li huma ta’ natura importanti, huma biss 
parti żgħira mill-problema u ħafna ostakli politiċi, tekniċi u amministrattivi jibqgħu fl-
Unjoni Ewropea kollha biex tiżdied il-kapaċità ta’ interkonnessjoni bejn l-Istati Membri 
anki fejn dawn il-proġetti huma ekonomikament u teknikament vijabbli.
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