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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, 
ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jemmen li suq Ewropew tal-enerġija miftuħ, xprunat mill-kompetizzjoni, integrat u 
flessibbli jagħmilha possibbli li tinżamm is-sigurtà tal-provvista u li jinkisbu prezzijiet 
iktar baxxi u trasparenti, filwaqt li jtejjeb il-kompetittività Ewropea u jikkontribwixxi 
għat-tkabbir ekonomiku u għall-benessri tal-konsumaturi u li, biex dan iseħħ, għandhom 
jitneħħew b'urġenza l-ostakli fiżiċi, statutorji jew regolatorji li fadal li jfixklu l-ftuħ u l-
effiċjenza tas-suq;

2. Jindika l-importanza tas-swieq reġjonali u kooperazzjoni bejn l-Istati Membri fit-tneħħija 
tal-ostakli, fit-tħaffif tal-proċess ta’ integrazzjoni u fit-titjib tal-effiċjenza tan-netwerk;

3. Jinnota li b’riżultat tat-traspożizzjoni inadegwata tat-tielet pakkett ta' leġiżlazzjoni dwar 
is-suq intern tal-enerġija, is-settur tal-enerġija għadu ma ġġenerax il-benefiċċji sħaħ tiegħu 
għall-atturi tas-suq intern u għadu ma jeżisti l-ebda suq intern transfruntier tal-enerġija;  
iħeġġeġ lill-Kummissjoni, għalhekk, tuża l-mezzi kollha għad-dispożizzjoni tagħha biex 
tiggarantixxi t-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni tat-tielet pakkett tal-enerġija, li 
ddewwem, filwaqt li tagħmel pressjoni fuq l-Istati Membri biex jikkonformaw u ma 
tħallihomx joħolqu ostakli ġodda, u timponi sanzjonijiet kull meta jkun meħtieġ;
għaldaqstant, jistieden lill-Kummissjoni tagħti dettalji dwar l-ostakli pendenti kollha 
għall-implimentazzjoni tat-tielet pakkett dwar l-enerġija, flimkien ma’ ċifri ċari li juru 
x’kien l-impatt tagħhom fuq il-prezzijiet tal-enerġija għall-konsumaturi; jinnota li t-tisħiħ 
tar-regoli dwar il-kompetizzjoni jista’ jikkontribwixxi għal sigurtà akbar fil-provvista jekk 
iservi biex jiffaċilita l-aċċess għas-suq u jħeġġeġ l-investiment; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, 
għalhekk, biex tkun determinata u tkompli l-miżuri meħuda fid-dawl tal-inkjesta settorjali 
biex tiżgura l-applikazzjoni effettiva tar-regoli tal-kompetizzjoni fis-settur tal-enerġija; 
jilqa’, f’dan ir-rigward, il-proċeduri li għaddejjin dwar id-dritt tal-kompetizzjoni fis-settur 
tal-enerġija, li l-għan tagħhom huwa li jiġi żgurat li jintlaħaq l-objettiv tat-tlestija tas-suq 
intern tal-enerġija fl-2014 u li jitneħħew l-ostakli għall-kompetizzjoni li ġew stabbiliti 
mill-ġdid mill-fornituri tal-enerġija; jinnota li l-awtoritajiet nazzjonali regolatorji u tal-
antitrust għandhom rwol deċiżiv fl-implimentazzjoni tar-regoli tal-UE, u jitlob minnufih 
lill-Istati Membri jipprovdu lil dawn l-awtoritajiet bir-riżorsi finanzjarji u umani li 
jirrikjedu;

4. Jenfasizza li huwa biss permezz ta’ qafas regolatorju stabbli li se jkun possibbli li jiġi 
attirat l-investiment neċessarju għall-iżvilupp kontinwu ta’ dan is-suq;

5. Jirrakkomanda li, fl-implimentazzjoni tal-baġit tal-enerġija tal-Faċilità "Nikkollegaw l-
Ewropa", il-Kummissjoni tagħti prijorità lil proġetti li għandhom l-akbar impatt fuq il-
funzjonament tas-suq intern, biex b'hekk tingħata spinta lill-kompetizzjoni, titħaffef il-
penetrazzjoni fis-suq tas-sorsi tal-enerġija rinovabbli, jinħolqu l-interkonnessjonijiet 
transfruntieri neċessarji, u tissaħħaħ is-sigurtà tal-provvista;

6. Jitlob it-teħid ta’ miżuri li jħeġġu l-ippjanar konġunt ta' netwerks tal-enerġija sabiex tiġi 
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promossa r-razzjonalizzazzjoni tan-netwerk Ewropew tal-enerġija, filwaqt li jiġu sfruttati 
s-sinerġiji transfruntieri u netwerk ta’ infrastruttura aktar effiċjenti, li għandu jwassal għal 
spejjeż iktar baxxi għall-konsumaturi u għall-industrija;

7. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu miżuri biex telimina l-frammentazzjoni u d-distorsjonijiet 
tas-suq, billi tieqaf tagħti sussidji diretti u indiretti favur il-fjuwils fossili u billi twaqqaf ir-
regolamentazzjoni tal-prezzijiet tal-enerġija għall-konsumaturi; jistieden lill-
Kummissjoni, f’dan ir-rigward, tivverifika jekk il-liġijiet fis-seħħ f’uħud mill-Istati 
Membri – li, minħabba li jiggarantixxu drittijiet esklussivi, joħolqu monopolji tal-fornituri 
u b’hekk iwasslu għal livelli iktar baxxi tal-kompetizzjoni u prezzijiet ogħla għall-
konsumaturi – humiex konsistenti mat-Trattati; jinsisti fuq il-ħtieġa li s-sistemi kollha ta' 
appoġġ għall-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli fl-Istati Membri jsiru progressivament 
aktar koerenti u li jitħeġġeġ l-istabbiliment ta' mekkaniżmi ta' kapaċità li jkunu effikaċi 
fil-livell transfruntier; jenfasizza, f’dan ir-rigward, li wieħed għandu joqgħod attent ħafna 
biex jiġu ddeterminati b’mod preċiż liema miżuri ta' salwagwardja tal-kapaċità huma 
neċessarji u jagħmlu sens; 

8. Jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni għall-ħtieġa ta’ integrazzjoni operattiva rapida tas-
swieq nazzjonali tal-gass u tal-elettriku, li l-funzjonament tagħhom jirrikjedi l-adozzjoni 
formali u l-implimentazzjoni rapida ta’ kodiċijiet ta’ netwerk b’regoli komuni, sabiex jiġu 
definiti mekkaniżmi għall-allokazzjoni ta’ kapaċità, l-ibbilanċjar, il-ħlas, u l-
interoperabilità;

9. Jistieden lill-Kummissjoni taħdem man-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Elettriku (ENTSOs), l-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-
Enerġija (ACER), u partijiet interessati rilevanti oħrajn iħaffu l-għoti ta' kodiċijiet tan-
netwerks, li għandhom jiġu żviluppati b'mod inklussiv u trasparenti;

10. Javża lill-Kummissjoni dwar il-ħtieġa li tiġi żgurata l-applikazzjoni effikaċi ta’ 
leġiżlazzjoni li ssaħħaħ is-setgħat u l-indipendenza tar-regolaturi nazzjonali, bħala mod 
biex jiġi garantit l-operat effiċjenti tas-suq tal-enerġija u jiġu protetti l-interessi tal-
konsumaturi;

11. Jinnota li l-asimmetriji fir-regolamentazzjoni nazzjonali jwasslu wkoll għal asimmetriji 
fil-kompetizzjoni; jitlob tisħiħ tal-funzjonijiet u l-kapaċitajiet tal-ACER sabiex ktun tista' 
toffri ambitu ikbar għall-kooperazzjoni iktar mill-qrib fost ir-regolaturi nazzjonali fid-
definizzjoni ta’ qafas regolatorju li ma jippreġudikax il-funzjonament tas-suq intern tal-
enerġija;

12. Jappoġġa bis-sħiħ miżuri favur kondizzjonijiet ekwi li joħolqu mudelli tas-suq iktar 
deċentralizzati u kompetittivi, peress li joħolqu iktar opportunitajiet għall-produtturi tal-
enerġija lokali u għal atturi industrijali ġodda;

13. Jirrimarka li b'riżultat tan-nuqqas ta’ traspożizzjoni tat-tielet pakkett dwar l-enerġija u tal-
ostakli għall-kompetizzjoni li għadhom jippersistu, il-proċess tal-liberalizzazzjoni tas-suq 
għadu ma wassalx għal alternattivi sinifikanti jew prezzijiet aktar baxxi għall-konsumaturi 
finali, u b'mod partikolari għall-familji; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu miżuri biex 
tikkjarifika d-drittijiet tal-konsumaturi, biex tinkuraġġixxi it-trasparenza fir-rigward tal-
ipprezzar u l-fatturazzjoni, l-informazzjoni, l-iskop għal paragun, il-libertà tal-għażla tal-
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konsumaturi, u r-reattività għall-ħtiġijiet tal-klijenti, kif ukoll il-protezzjoni tal-
konsumaturi; iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkondividu l-aħjar prassi;

14. Jinnota li simplifikazzjoni teknika hija essenzjali għall-konsumaturi u li, għal dan il-fini, 
b'kunsiderazzjoni tal-ħidma tar-Rapport tal-Grupp ta’ Ħidma dwar "it-Trasparenza fis-
Swieq tal-Bejgħ bl-Imnut tal-Enerġija tal-UE", l-istess komponenti tal-prezz għandhom 
ikunu preżenti fl-offerta, fil-kuntratt u fil-kont, u l-preżentazzjoni ta’ din id-data għandha 
tiġi allinjata; jemmen li sabiex il-konsumaturi jkunu iżjed proattivi fil-ġestjoni tal-konsum 
tal-enerġija, jeħtieġ li jkunu konxji mill-modi kif jiġi kkontrollat il-konsum, kif ukoll mill-
possibilitajiet ta’ ffrankar tal-enerġija, u mill-effiċjenza enerġetika u l-produzzjoni fuq 
skala żgħira; jaqbel mar-Rapport tal-Grupp ta’ Ħidma li l-għodda u l-websajts għat-tqabbil 
jistgħu jkunu għodda tajba għall-konsumaturi jekk jitmexxew b’mod indipendenti, 
trasparenti u affidabbli; jirrakkomanda lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jniedu 
websajts għat-tqabbil tal-prezzijiet u kampanji ta’ informazzjoni adatti għall-konsumaturi, 
li fihom għandhom jieħdu sehem attiv il-gvernijiet lokali u reġjonali; jilqa’ l-idea tal-
verifika tal-eżattezza u l-oġġettività tal-għodda għat-tqabbil tal-prezzijiet permezz ta’ 
marka ta’ fiduċja online; jistieden lill-Kummissjoni tesplora l-possibilità ta’ tali marka ta’ 
fiduċja għall-għodda u l-websajts għat-tqabbil fil-livell tal-UE;

15. Jinnota li s-sistemi ta’ arloġġi intelliġenti u tariffi tal-elettriku varjabbli jistgħu joffru lill-
konsumaturi inċentiv biex inaqqsu l-konsum tagħhom, u għaldaqstant il-kontijiet 
tagħhom, u jistgħu jagħtu lok għal trasparenza ikbar; jenfasizza, madankollu, li fl-istess 
ħin, l-introduzzjoni ta’ tali arloġġi intelliġenti għandha tiġi ppreċeduta b’valutazzjoni 
dettaljata, b’mod partikolari tal-potenzjal reali ta’ ffrankar, tal-interoperabilità, u tal-
implikazzjonijiet tal-protezzjoni tad-data;

16. Jenfasizza li l-konsumaturi jiffavorixxu dipendenza enerġetika inqas u huma dejjem iktar 
favur li jinvestu f’awtoproduzzjoni; jissuġġerixxi, għalhekk, il-grilji intelliġenti u 
possibilitajiet oħrajn li jippermettu li l-konsumaturi jipparteċipaw b’mod attiv fis-suq 
intern tal-enerġija għandhom jitħeġġu b’mod attiv;

17. Jiġbed l-attenzjoni għall-vantaġġ tal-applikazzjoni ta’ tariffi għall-użu ta’ netwerk 
varjabbli sabiex il-konsumaturi jitħeġġu jikkunsmaw enerġija barra mill-perjodi intensi, 
fl-interessi tal-użu sostenibbli tal-enerġija;

18. Huwa favur appoġġ għal arranġamenti ġodda għas-soluzzjoni effettiva tat-tilwim; jitlob, 
b'mod partikolari, għat-traspożizzjoni fil-pront tad-direttiva dwar is-soluzzjoni alternattiva 
tat-tilwim, adottata riċentement flimkien mar-regolament dwar is-soluzzjoni online, li t-
tnejn ġew maħsuba biex jiggarantixxu aċċess universali mtejjeb fl-UE kollha għall-korpi li 
jsolvi t-tilwim; iħeġġeġ, fir-rigward ta' kwistjonijiet relatati mal-enerġija, li s-soluzzjoni 
fil-pront tat-tilwim tiġi żgurata b'mod sempliċi u kosteffikaċi, sabiex il-bilanċ tal-poter ta' 
negozjar bejn il-konsumaturi finali u l-fornituri jiġi ristawrat;

19. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu promossi inizjattivi li jgħinu biex jiġi żgurat rwol aktar attiv 
għall-konsumaturi fis-suq intern tal-enerġija, li mbagħad jistimulaw il-kompetizzjoni fis-
suq; jinnota li l-qlib kollettiv diġà wera xi benefiċċji pożittivi għall-konsumaturi; jistieden 
lill-Kummissjoni tevalwa l-benefiċċji possibbli għall-konsumaturi li jitnisslu minn qlib 
kollettiv fis-settur tal-enerġija, kif ukoll ir-riskji li jistgħu jkunu assoċjati miegħu; iqis li 
għandhom jiġu implimentati miżuri, fil-livell tal-UE, li jippermettu li l-konsumaturi 



PE507.948v02-00 6/7 AD\937725MT.doc

MT

jaqilbu l-fornitur tal-enerġija mingħajr il-possibilità li jiġu imposti penali għall-ksur ta’ 
kuntratti.
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