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Emenda 24
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Huwa importanti li jkun żgurat li l-
konsumaturi jkollhom fiduċja fl-integrità 
tas-swieq tal-elettriku u tal-gass u li l-
prezzijiet stabbiliti fis-swieq tal-enerġija 
tal-operaturi jirriflettu interazzjoni ġusta 
bejn il-provvista u d-domanda.

(1) Huwa importanti li l-prezzijiet stabbiliti 
fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa jirriflettu 
interazzjoni ġusta bejn il-provvista u d-
domanda, biex b'hekk ikun żgurat li l-
konsumaturi u l-mikro-impriżi iħallsu 
prezz ġust għall-elettriku u l-gass fiż-Żona 
Ekonomika Ewropea kollha.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Peress li l-objettiv tar-regolament hu li jiżgura prezzijiet ġusti tal-enerġija, hu importanti li 
tiġi kkunsidrata is-sitwazzjoni tal-konsumaturi u tal-mikro-impriżi. Fir-rigward ta' 
kwistjonijiet dwar l-enerġija, huwa neċessarju wkoll li jkun enfasizzat l-importanza tar-rwol li 
għandhom is-sħab tagħna fiż-Żona Ekonomika Ewropea.

Emenda 25
Louis Grech

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Huwa importanti li jkun żgurat li l-
konsumaturi jkollhom fiduċja fl-integrità 
tas-swieq tal-elettriku u tal-gass u li l-
prezzijiet stabbiliti fis-swieq tal-enerġija 
tal-operaturi jirriflettu interazzjoni ġusta 
bejn il-provvista u d-domanda.

(1) Huwa importanti li l-prezzijiet stabbiliti 
fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa jirriflettu 
interazzjoni ġusta bejn il-provvista u d-
domanda biex ikun żgurat li l-
konsumaturi jħallsu prezz ġust għall-
elettriku u għall-gass fiż-Żona 
Ekonomika Ewropea kollha, li mat-tul 
taż-żmien iżid il-fiduċja tal-konsumatur 
fis-swieq tal-elettriku u tal-gass u jkun 
żgurat li jkun hemm enerġija bi prezz 
raġonevoli, aċċessibbli u disponibbli 
għaċ-ċittadini kollha.
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Emenda 26
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fl-Unjoni kollha, is-swieq tal-enerġija 
qegħdin isiru dejjem iktar interkonnessi. L-
abbuż tas-suq fi Stat Membru wieħed 
jaffettwa l-prezzijiet tal-operaturi għall-
elettriku u għall-gass min-naħa għall-oħra 
tal-fruntieri nazzjonali kollha. Għalhekk, l-
interess li tkun żgurata l-integrità tas-swieq 
ma tistax tkun kwistjoni għall-Istati 
Membri individwali biss.

(3) Fl-Unjoni kollha, is-swieq tal-enerġija 
qegħdin isiru dejjem iktar interkonnessi. L-
abbuż tas-suq fi Stat Membru wieħed 
jaffettwa mhux biss il-prezzijiet bl-
ingrossa għall-elettriku u għall-gass min-
naħa għall-oħra tal-fruntieri nazzjonali 
kollha iżda wkoll il-prezzijiet bl-imnut 
għall-konsumaturi u għall-mikro-impriżi. 
Għalhekk, l-interess li tkun żgurata l-
integrità tas-swieq ma tistax tkun kwistjoni 
għall-Istati Membri individwali biss.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Peress li l-objettiv tar-regolament hu li jiżgura prezzijiet ġusti tal-enerġija, hu importanti li 
tiġi kkunsidrata is-sitwazzjoni tal-konsumaturi u tal-mikro-impriżi. 

Emenda 27
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fl-Unjoni kollha, is-swieq tal-enerġija 
qegħdin isiru dejjem iktar interkonnessi. L-
abbuż tas-suq fi Stat Membru wieħed 
jaffettwa l-prezzijiet tal-operaturi għall-
elettriku u għall-gass min-naħa għall-oħra 
tal-fruntieri nazzjonali kollha. Għalhekk, l-
interess li tkun żgurata l-integrità tas-swieq 
ma tistax tkun kwistjoni għall-Istati 
Membri individwali biss.

(3) Fl-Unjoni kollha, is-swieq tal-enerġija 
qegħdin isiru dejjem iktar interkonnessi. L-
abbuż tas-suq fi Stat Membru jaffettwa 
kemm il-prezzijiet bl-ingrossa għall-
elettriku u għall-gass min-naħa għall-oħra 
tal-fruntieri nazzjonali kollha kif ukoll il-
prezzijiet bl-imnut għall-konsumaturi. 
Għalhekk, l-interess li tkun żgurata l-
integrità tas-swieq ma tistax tkun kwistjoni 
għall-Istati Membri individwali biss.
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Għalhekk hemm bżonn ta' sorveljanza 
qawwija tas-swieq transkonfinali għat-
tlestija tas-suq intern tal-enerġija li 
jiffunzjona b'mod sħiħ, u li jkun 
interkonness u integrat.

Or. en

Emenda 28
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Is-swieq tal-enerġija tal-operaturi
jinkludu kemm is-swieq tal-komoditajiet 
kif ukoll is-swieq ta’ derivati 
b’interkonnessjoni bejn il-formazzjoni tal-
prezzijiet fiż-żewġ setturi.

(4) Is-swieq tal-enerġija bl-ingrossa
jinkludu kemm is-swieq tal-komoditajiet 
kif ukoll is-swieq ta’ derivati 
b’interkonnessjoni bejn il-formazzjoni tal-
prezzijiet fiż-żewġ setturi. Dawn jinkludu 
kemm is-swieq regolati u dawk mhux 
regolati u ukoll tranżizzjonijiet fi swieq 
barra l-Borża (OTC).

Or. en

Emenda 29
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Sabiex tiżdied it-trasparenza fis-swieq 
tal-enerġija bl-ingrossa, l-Aġenzija għall-
Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija 
(ACER) għandha tintroduċi reġistru ta' 
parteċipanti tas-suq kif ukoll tinvestiga l-
fattibiltà u l-mument opportun tal-
migrazzjoni tad-derivati barra l-Borża 
għal pjattaformi tal-kummerċ li jinvolvu 
approvazzjoni.
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Emenda 30
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-ispeċifikazzjoni tad-definizzjonijiet 
ta’ informazzjoni privileġġata u ta’ 
manipulazzjoni tas-swieq hija meħtieġa 
sabiex jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tas-
swieq tal-enerġija tal-operaturi, li huma 
dinamiċi u soġġetti għal bidliet. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat f’dak li għandu x’jaqsam ma’ 
regoli dettaljati ta’ din ix-xorta.

(11) L-ispeċifikazzjoni tad-definizzjonijiet 
ta’ informazzjoni privileġġata u ta’ 
manipulazzjoni tas-swieq hija meħtieġa 
sabiex jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tas-
swieq tal-enerġija bl-ingrossa, li huma 
dinamiċi u soġġetti għal bidliet. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat f’dak li għandu x’jaqsam ma’ 
regoli dettaljati ta’ din ix-xorta. Huwa 
partikolarment importanti li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjoni 
xierqa matul il-ħidma preparatorja 
tagħha, inkluż fil-livell ta' esperti. Il-
Kummissjoni, meta tipprepara u tfassal 
atti delegati, għandha tiżgura trażmissjoni 
simultanja, xierqa u fil-ħin tad-dokumenti 
relevanti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Ftehim Komuni tal-Arranġamenti Prattiċi għall-użu tal-Atti Delegati mhuwiex vinkolanti. 
Għalhekk, biex tiġi żgurata ċertezza legali hu neċessarju li ssir referenza għall-Ftehim 
Komuni fil-"Ġustifikazzjonijiet", iżda mhux fit-test leġiżlattiv innifsu.

Emenda 31
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Monitoraġġ effiċjenti tas-swieq huwa 
vitali sabiex jiġi individwat u skoraġġut l-
abbuż tas-suq fis-swieq tal-enerġija tal-
operaturi. L-Aġenzija qiegħda fl-aħjar 
pożizzjoni sabiex twettaq monitoraġġ ta’ 
din ix-xorta peress li għandha kemm 
perspettiva tal-Unjoni kollha fir-rigward 
tas-swieq tal-elettriku u tal-gass, kif ukoll 
l-għarfien espert meħtieġ fit-tħaddim tas-
swieq u tas-sistemi tal-elettriku u tal-gass 
fl-Unjoni. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali, peress li għandhom fehim 
sinifikanti tal-iżviluppi fis-swieq tal-
enerġija fl-Istat Membru tagħhom, għandu 
jkollhom rwol importanti sabiex ikun 
żgurat monitoraġġ effiċjenti tas-swieq.

(13) Monitoraġġ effiċjenti tas-swieq huwa 
vitali sabiex jiġi individwat u skoraġġut l-
abbuż tas-suq fis-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa. L-Aġenzija qiegħda fl-aħjar 
pożizzjoni sabiex twettaq monitoraġġ ta’ 
din ix-xorta peress li għandha kemm 
perspettiva tal-Unjoni kollha fir-rigward 
tas-swieq tal-elettriku u tal-gass, kif ukoll 
l-għarfien espert meħtieġ fit-tħaddim tas-
swieq u tas-sistemi tal-elettriku u tal-gass 
fl-Unjoni. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali, peress li għandhom fehim 
sinifikanti tal-iżviluppi fis-swieq tal-
enerġija fl-Istat Membru tagħhom, għandu 
jkollhom rwol importanti sabiex ikun 
żgurat monitoraġġ effiċjenti tas-swieq.
Għaldaqstant it-tħassib biex jiġi żgurat 
monitoraġġ xieraq u trasparenti tas-swieq 
tal-enerġija jiddependi fuq il-
kooperazzjoni u l-koordinazzjoni msaħħa 
bejn id-diversi Aġenziji Ewropej u l-
awtoritajiet nazzjonali.

Or. en

Emenda 32
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Monitoraġġ effiċjenti tas-swieq huwa 
vitali sabiex jiġi individwat u skoraġġut l-
abbuż tas-suq fis-swieq tal-enerġija tal-
operaturi. L-Aġenzija qiegħda fl-aħjar 
pożizzjoni sabiex twettaq monitoraġġ ta’ 
din ix-xorta peress li għandha kemm 
perspettiva tal-Unjoni kollha fir-rigward 
tas-swieq tal-elettriku u tal-gass, kif ukoll 
l-għarfien espert meħtieġ fit-tħaddim tas-
swieq u tas-sistemi tal-elettriku u tal-gass 

(13) Monitoraġġ effiċjenti tas-swieq huwa 
vitali sabiex jiġi individwat u skoraġġut l-
abbuż tas-suq fis-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa. L-Aġenzija qiegħda fl-aħjar 
pożizzjoni sabiex twettaq monitoraġġ ta’ 
din ix-xorta peress li għandha kemm 
perspettiva tal-Unjoni kollha fir-rigward 
tas-swieq tal-elettriku u tal-gass, kif ukoll 
l-għarfien espert meħtieġ fit-tħaddim tas-
swieq u tas-sistemi tal-elettriku u tal-gass 
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fl-Unjoni. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali, peress li għandhom fehim 
sinifikanti tal-iżviluppi fis-swieq tal-
enerġija fl-Istat Membru tagħhom, għandu 
jkollhom rwol importanti sabiex ikun 
żgurat monitoraġġ effiċjenti tas-swieq.

fl-Unjoni. L-Aġenzija għandha tikkopera 
mill-qrib mal-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali li, peress li għandhom fehim 
sinifikanti tal-iżviluppi fis-swieq tal-
enerġija fl-Istat Membru tagħhom, huma l-
aħjar biex jipprovdu l-kompetenza 
essenzjali sabiex ikun żgurat monitoraġġ 
effiċjenti tas-swieq

Or. en

Emenda 33
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex tkun żgurata l-flessibbiltà 
meħtieġa fil-ġbir ta’ informazzjoni dwar 
tranżazzjonijiet fi prodotti tal-enerġija tal-
operaturi, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa biex tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat li 
jistabbilixxu l-iskedar, il-forma u l-
kontenut tal-informazzjoni li l-parteċipanti 
fis-suq ikunu meħtieġa jipprovdu. L-
obbligi ta’ rappurtar ma għandhomx 
joħolqu kostijiet żejda għall-parteċipanti 
fis-suq. Persuni li jirrappurtaw 
tranżazzjonijiet lil awtorità kompetenti 
skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar is-swieq 
fl-istrumenti finanzjarji16 u lil repożitorji 
tat-tranżazzjonijiet u awtoritajiet 
kompetenti skont id-dispożizzjonijiet tar-
Regolament ../.. tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar derivati barra l-Borża, 
kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-
tranżazzjonijiet għandhom għalhekk ma 
jkunux soġġetti għal obbligi ta’ rappurtar 
addizzjonali taħt dan ir-Regolament.

(15) Sabiex tkun żgurata l-flessibbiltà 
meħtieġa fil-ġbir ta’ informazzjoni dwar 
tranżazzjonijiet fi prodotti tal-enerġija bl-
ingrossa, il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa biex tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat li jistabbilixxu l-
iskedar, il-forma u l-kontenut tal-
informazzjoni li l-parteċipanti fis-suq 
ikunu meħtieġa jipprovdu. L-obbligi ta’ 
rappurtar ma għandhomx joħolqu kostijiet 
żejda għall-parteċipanti fis-suq. Persuni li 
jirrappurtaw tranżazzjonijiet lil awtorità 
kompetenti skont id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 
2004 dwar is-swieq fl-istrumenti 
finanzjarji16 u lil repożitorji tat-
tranżazzjonijiet u awtoritajiet kompetenti 
skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
../.. tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar derivati barra l-Borża, kontropartijiet 
ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet 
għandhom għalhekk ma jkunux soġġetti 
għal obbligi ta’ rappurtar addizzjonali taħt 
dan ir-Regolament. Huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjoni xierqa matul il-ħidma 
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preparatorja tagħha, inkluż fil-livell ta' 
esperti. Il-Kummissjoni, meta tipprepara 
u tfassal atti delegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, xierqa u fil-ħin 
tad-dokumenti relevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Ftehim Komuni tal-Arranġamenti Prattiċi għall-użu tal-Atti Delegati mhuwiex vinkolanti. 
Għalhekk, biex tiġi żgurata ċertezza legali hu neċessarju li ssir referenza għall-Ftehim 
Komuni fil-"Ġustifikazzjonijiet", iżda mhux fit-test leġiżlattiv innifsu.

Emenda 34
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex tkun żgurata l-flessibbiltà 
meħtieġa fil-ġbir ta’ informazzjoni dwar 
tranżazzjonijiet fi prodotti tal-enerġija tal-
operaturi, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa biex tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat li 
jistabbilixxu l-iskedar, il-forma u l-
kontenut tal-informazzjoni li l-parteċipanti 
fis-suq ikunu meħtieġa jipprovdu. L-
obbligi ta’ rappurtar ma għandhomx 
joħolqu kostijiet żejda għall-parteċipanti 
fis-suq. Persuni li jirrappurtaw 
tranżazzjonijiet lil awtorità kompetenti 
skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 
2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar is-swieq 
fl-istrumenti finanzjarji16 u lil repożitorji 
tat-tranżazzjonijiet u awtoritajiet 
kompetenti skont id-dispożizzjonijiet tar-
Regolament ../.. tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar derivati barra l-Borża, 
kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-
tranżazzjonijiet għandhom għalhekk ma 

(15) Sabiex tkun żgurata l-flessibbiltà 
meħtieġa fil-ġbir ta’ informazzjoni dwar 
tranżazzjonijiet fi prodotti tal-enerġija bl-
ingrossa, il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa biex tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat li jistabbilixxu l-
iskedar, il-forma u l-kontenut tal-
informazzjoni li l-parteċipanti fis-suq 
ikunu meħtieġa jipprovdu. L-obbligi ta’ 
rappurtar ma għandhomx joħolqu kostijiet 
żejda għall-parteċipanti fis-suq iżda jridu 
jiżguraw li l-Aġenzija tirċievi l-
informazzjoni kollha neċessarja biex 
twettaq il-kompiti tagħha b'mod effikaċi.
Persuni li jirrappurtaw tranżazzjonijiet lil 
awtorità kompetenti skont id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/39/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 
ta’ April 2004 dwar is-swieq fl-istrumenti 
finanzjarji16 u lil repożitorji tat-
tranżazzjonijiet u awtoritajiet kompetenti 
skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
../.. tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
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jkunux soġġetti għal obbligi ta’ rappurtar 
addizzjonali taħt dan ir-Regolament.

dwar derivati barra l-Borża, kontropartijiet 
ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet 
għandhom għalhekk ma jkunux soġġetti 
għal obbligi ta’ rappurtar addizzjonali taħt 
dan ir-Regolament. Irid ikun żgurat, 
madankollu, li dawn l-awtoritajiet 
rilevanti u r-repożitorji tat-tranżazzjonijiet 
jagħmlu l-informazzjoni immedjatament 
disponibbli għall-Aġenzija.

Or. en

Emenda 35
Sandra Kalniete

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Fejn l-informazzjoni ma tkunx 
kummerċjalment sensittiva, l-Aġenzija 
għandha tkun tista’ tqiegħed dik l-
informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-
parteċipanti fis-suq u ta’ pubbliku usa’. 
Trasparenza ta’ din ix-xorta tista’ tgħin 
sabiex tinbena fiduċja fis-suq u fl-iżvilupp 
ta’ għarfien dwar il-funzjonament tas-
swieq tal-enerġija tal-operaturi.

(18) Fejn l-informazzjoni ma tkunx 
kummerċjalment sensittiva, l-Aġenzija 
għandha tkun tista’ tqiegħed dik l-
informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-
parteċipanti fis-suq u ta’ pubbliku usa’. 
Trasparenza ta’ din ix-xorta tista’ tgħin 
sabiex tinbena fiduċja fis-suq u fl-iżvilupp 
ta’ għarfien dwar il-funzjonament tas-
swieq tal-enerġija bl-ingrossa. Biex tiżgura 
aktar trasparenza u aċċess għall-
informazzjoni dwar il-prezzijiet tal-
enerġija bl-ingrossa l-Aġenzija għandha 
tipprepara rapport ta' kull xhar pajjiż 
b'pajjiż dwar l-iżviluppi fis-swieq tal-bejgħ 
tal-enerġija bl-ingrossa.

Or. en

Emenda 36
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Premessa 18
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Fejn l-informazzjoni ma tkunx 
kummerċjalment sensittiva, l-Aġenzija 
għandha tkun tista’ tqiegħed dik l-
informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-
parteċipanti fis-suq u ta’ pubbliku usa’. 
Trasparenza ta’ din ix-xorta tista’ tgħin 
sabiex tinbena fiduċja fis-suq u fl-iżvilupp
ta’ għarfien dwar il-funzjonament tas-
swieq tal-enerġija tal-operaturi.

(18) Fejn l-informazzjoni ma tkunx 
kummerċjalment sensittiva, jew tkun tista' 
tiġi ppubblikata f'format aggregat u 
anonimu, l-Aġenzija għandha tqiegħed dik 
l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-
parteċipanti fis-suq u ta’ pubbliku usa’ 
Trasparenza ta’ din ix-xorta tgħin fil-bini
ta' fiduċja fis-suq u fit-trawwim tal-
iżvilupp ta’ għarfien dwar il-funzjonament
tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa.

Or. en

Emenda 37
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom ikunu responsabbli biex 
jiżguraw li dan ir-Regolament jiġi infurzat 
fl-Istat Membri. Għal dan il-għan, huma 
għandu jkollhom is-setgħat investigattivi 
meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jwettqu dan 
il-kompitu b’mod effiċjenti.

(19) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom ikunu responsabbli biex 
jiżguraw li dan ir-Regolament jiġi infurzat 
fl-Istat Membri. Għal dan il-għan, huma 
għandu jkollhom is-setgħat investigattivi 
meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jwettqu dan 
il-kompitu b’mod effiċjenti. Dawn is-
setgħat għandhom ikunu eżerċitati b’mod 
proporzjonat, filwaqt li jkun hemm ir-
rispett xieraq tas-setgħat tal-Istat.

Or. el

Emenda 38
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

Proposta għal regolament
Premessa 23
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Huwa importanti li s-sanzjonijiet 
għall-ksur ta’ dan ir-Regolament ikunu 
proporzjonati u dissważivi, u jirriflettu l-
gravità tal-ksur u l-qligħ potenzjali minn 
negozjar abbażi ta’ informazzjoni 
privileġġata u ta’ manipulazzjoni tas-suq. 
Filwaqt li jirrikonoxxu l-interazzjonijiet 
bejn negozjar ta’ prodotti derivati tal-
elettriku u tal-gass u negozjar effettiv tal-
elettriku u tal-gass, is-sanzjonijiet għall-
ksur ta’ dan ir-Regolament għandhom 
ikunu konformi mas-sanzjonijiet adottati 
mill-Istati Membri fl-implimentazzjoni tad-
Direttiva 2003/6/KE.

(23) Huwa importanti li s-sanzjonijiet 
għall-ksur ta’ dan ir-Regolament ikunu 
proporzjonati u dissważivi, u jirriflettu l-
gravità tal-ksur u l-qligħ potenzjali minn 
negozjar abbażi ta’ informazzjoni 
privileġġata u ta’ manipulazzjoni tas-suq. 
Filwaqt li jirrikonoxxu l-interazzjonijiet 
bejn negozjar ta’ prodotti derivati tal-
elettriku u tal-gass u negozjar effettiv tal-
elettriku u tal-gass, is-sanzjonijiet għall-
ksur ta’ dan ir-Regolament għandhom 
ikunu konformi mas-sanzjonijiet adottati 
mill-Istati Membri fl-implimentazzjoni tad-
Direttiva 2003/6/KE. F'dan ir-rigward, 
huwa importanti li s-sanzjonijiet ikun 
sostanzjalment armonizzati fl-Istati 
Membri kollha sabiex jiġi evitat arbitraġġ 
regolatorju, jiġifieri konklużjoni ta' 
kuntratti fil-pajjiż fejn hemm l-inqas 
riskju ta' ħlas ta' sanzjonijiet.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiżdied il-fiduċja tal-partijiet kollha interessati fis-suq fejn joperaw, għandhom 
jittieħdu miżuri biex jiżguraw li s-suq ikkonċernat jimponi sanzjonijiet effettivi, dissważivi u 
proporzjonali għall-abbuż tiegħu u jitlob lill-Kummissjoni tissorvelja l-implimentazzjoni tar-
regolament mill-Istati Membri, li jridu jaġixxu f'koordinazzjoni biex jipprevjenu arbitraġġ 
regolatorju, jiġifieri l-konklużjoni ta' tranżazzjonijiet f'postijiet fejn ir-reġimi tas-sanzjonijiet 
huma aktar flessibbli u anqas stretti 

Emenda 39
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Huwa importanti li s-sanzjonijiet 
għall-ksur ta’ dan ir-Regolament ikunu 
proporzjonati u dissważivi, u jirriflettu l-

(23) Huwa importanti li s-sanzjonijiet 
għall-ksur ta’ dan ir-Regolament ikunu 
proporzjonati u dissważivi, u jirriflettu l-
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gravità tal-ksur u l-qligħ potenzjali minn 
negozjar abbażi ta’ informazzjoni 
privileġġata u ta’ manipulazzjoni tas-suq. 
Filwaqt li jirrikonoxxu l-interazzjonijiet 
bejn negozjar ta’ prodotti derivati tal-
elettriku u tal-gass u negozjar effettiv tal-
elettriku u tal-gass, is-sanzjonijiet għall-
ksur ta’ dan ir-Regolament għandhom 
ikunu konformi mas-sanzjonijiet adottati 
mill-Istati Membri fl-implimentazzjoni tad-
Direttiva 2003/6/KE.

gravità tal-ksur u l-qligħ potenzjali minn 
negozjar abbażi ta’ informazzjoni 
privileġġata u ta’ manipulazzjoni tas-suq. 
Filwaqt li jirrikonoxxu l-interazzjonijiet 
bejn negozjar ta’ prodotti derivati tal-
elettriku u tal-gass u negozjar effettiv tal-
elettriku u tal-gass, is-sanzjonijiet għall-
ksur ta’ dan ir-Regolament għandhom 
ikunu konformi mas-sanzjonijiet adottati 
mill-Istati Membri fl-implimentazzjoni tad-
Direttiva 2003/6/KE. Sabiex jintlaħaq il-
livell ta' dissważjoni meħtieġa, għandhom 
jitwaqqfu sanzjonijiet minimi ta’ livell li 
jkun tal-anqas id-doppju tal-gwadanji 
finanzjarji potenzjali diretti u indiretti u 
tal-ħsara kkawżata lill-konsumaturi 
b'riżultat tal-azzjonijiet li dan ir-
regolament qed jipprova jipprevjeni.

Or. en

Emenda 40
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli li 
jipprojbixxu prattiki abbużivi fis-swieq tal-
enerġija tal-operaturi koerenti ma’ dawk
applikabbli fis-swieq finanzjarji. Huwa 
jipprovdi għall-monitoraġġ tas-swieq tal-
enerġija tal-operaturi mill-Aġenzija.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli li 
jipprojbixxu prattiki abbużivi fis-swieq tal-
enerġija bl-ingrossa,koerenti ma’ dawk 
applikabbli fis-swieq finanzjarji. Huwa 
jipprovdi għall-monitoraġġ tas-swieq tal-
enerġija bl-ingrossa mill-Aġenzija u 
jwaqqaf ir-rekwiżiti minimi għall-
operazzjonijiet fil-pjattaformi tal-
kummerċ, għan-negozjar kollu barra l-
Borża u għall-kuntratti bilaterali.

Or. en

Emenda 41
Ashley Fox
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli li 
jipprojbixxu prattiki abbużivi fis-swieq tal-
enerġija tal-operaturi koerenti ma’ dawk 
applikabbli fis-swieq finanzjarji. Huwa 
jipprovdi għall-monitoraġġ tas-swieq tal-
enerġija tal-operaturi mill-Aġenzija.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli li 
jipprojbixxu prattiki abbużivi fis-swieq tal-
enerġija bl-ingrossa,koerenti ma’ dawk 
applikabbli fis-swieq finanzjarji. Huwa 
jipprovdi għall-monitoraġġ tas-swieq tal-
enerġija tal-operaturi mill-Aġenzija, 
f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-
awtoritajiet regolatorji Nazzjonali.

Or. en

Emenda 42
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2 – sottopunt a – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– tiżgura jew tipprova tiżgura, minn 
persuna jew persuni li jaġixxu 
f’kollaborazzjoni, il-prezz ta’ prodott jew 
ta’ diversi prodotti tal-enerġija tal-
operaturi f’livell anormali jew artifiċjali, 
sakemm il-persuna li tkun ipparteċipat fit-
tranżazzjonjiet jew ħarġet l-ordnijiet sabiex 
isir in-negozju ma tistabbilixxix li r-
raġunijiet tagħha biex tagħmel dan huma 
leġittimi u li dawn it-tranżazzjonijiet jew 
dawn l-ordnijiet biex isir negozju huma 
konformi mal-prattiki aċċettati tas-suq fis-
suq tal-enerġija tal-operaturi konċernat; 
jew

– tiżgura jew tipprova tiżgura, minn 
persuna jew persuni li jaġixxu 
f’kollaborazzjoni, il-prezz ta’ prodott jew 
ta’ diversi prodotti tal-enerġija bl-ingrossa
f’livell anormali jew artifiċjali, sakemm il-
persuna li tkun ipparteċipat fit-
tranżazzjonjiet jew ħarġet l-ordnijiet sabiex 
isir in-negozju ma ġġibx provi li r-
raġunijiet biex tagħmel dan huma leġittimi 
u, jekk ikun il-każ, dawn it-tranżazzjonijiet 
jew dawn l-ordnijiet biex isir negozju 
huma konformi mal-prattiki aċċettati tas-
suq fis-suq tal-enerġija bl-ingrossa
konċernat mingħajr ma jaffettwaw b'mod 
negattiv lill-konsumaturi finali; jew

Or. en

Emenda 43
Kyriacos Triantaphyllides



AM\861428MT.doc 15/24 PE460.944v01-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4 – sottopunt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) kuntratti relatati mal-konverżjoni tal-
gass naturali (id-delikwefazzjoni u l-
likwefazzjoni);

Or. el

Emenda 44
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-parteċipanti fis-suq għandhom 
jiżvelaw pubblikament informazzjoni 
privileġġata dwar negozju jew faċilitajiet li 
l-parteċipant konċernat ikollu jew 
jikkontrolla jew li l-parteċipant ikun 
responsabbli għalih għal kwistjonijiet 
operattivi, jew b’mod sħiħ jew b’mod
parzjali. Informazzjoni ta’ din ix-xorta 
għandha tinkludi informazzjoni rilevanti 
għall-kapaċità tal-faċilitajiet għall-
produzzjoni, għall-ħżin, għall-konsum jew 
għat-trażmissjoni tal-elettriku jew tal-gass 
naturali.

4. Il-parteċipanti fis-suq għandhom 
jiżvelaw b'mod effikaċi u pubblikament 
informazzjoni privileġġata dwar negozju 
jew faċilitajiet li l-parteċipant konċernat 
ikollu jew jikkontrolla jew li l-parteċipant 
ikun responsabbli għalih għal kwistjonijiet 
operattivi, jew b’mod sħiħ jew b’mod 
parzjali. Informazzjoni ta’ din ix-xorta 
għandha tinkludi informazzjoni rilevanti 
għall-kapaċità tal-faċilitajiet għall-
produzzjoni, għall-ħżin, għall-konsum jew 
għat-trażmissjoni tal-elettriku jew tal-gass 
naturali.

Or. en

Emenda 45
Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jkun ipprojbit l-involviment fi jew Għandu jkun ipprojbit l-involviment fi jew 
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it-tentattiv ta’ involviment 
f’manipulazzjoni tas-suq fis-swieq tal-
enerġija tal-operaturi.

it-tentattiv ta’ involviment 
f’manipulazzjoni tas-suq fis-swieq tal-
enerġija bl-ingrossa, pereżempju permezz 
tal-iffissar tal-prezzijiet..

Or. nl

Emenda 46
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Għal trasparenza sħiħa u l-ogħla 
integrazzjoni u likwidità possibbli tas-
swieq, l-inklużjoni tas-swieq rilevanti 
kollha u l-attivitajiet għandhom jiġu 
rrappurtati, inkluż id-dispożizzjonijiet tal-
ibbilanċjar u l-bgħit mill-ġdid, sew jekk 
b'risposta għall-kuntratti, rekwiżiti 
regolatorji, jew għall-kodiċi tan-netwerk.

Or. en

Emenda 47
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Sabiex twettaq il-kompiti tagħha 
b'mod effikaċi, l-Aġenzija għandu jkollha 
aċċess għall-informazzjoni rigward ir-
realtà fiżika ta' netwerks, pajpijiet u 
faċilitajiet ta' ħażna, sabiex tkun tista’ 
tipproċedi għad-disinji tas-suq, tidentifika 
l-punti ta’ konġestjoni, tikkodifika l-
kapaċitajiet u taqbel dwar algoriżmi għad-
disponibbilità ta' netwerks li jiżguraw 
kundizzjonijiet ta' swieq trasparenti b'mod 
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sħiħ.

Or. en

Emenda 48
Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Rigward l-iżvilupp fil-ġejjieni ta' 
supernetwerk tal-elettriku u l-gass, se 
jkun hemm bżonn ta' superviżjoni minn 
korp ta' sorveljanza Ewropew.

Or. nl

Emenda 49
Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Fid-dawl tal-varjazzjonijiet sostanzjali 
fil-prezzijiet tal-elettriku u tal-gass għall-
konsumaturi finali li bħalissa huma 
kkawżati minn ċaqliq fil-prezzijiet tal-
prodotti, għandhom isiru sforzi biex 
jiffaċilitaw l-introduzzjoni ta' dazju tas-
sisa varjabbli fuq dawn il-prodotti, b'hekk 
jistabilizzaw il-prezzijiet imħallsa mill-
konsumaturi finali.

Or. nl

Emenda 50
Sandra Kalniete
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Aġenzija għandha tippubblika kull 
xhar rapport pajjiż b'pajjiż dwar l-
iżviluppi tal-prezzijiet fis-swieq tal-
elettriku u l-gass bl-ingrossa tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Emenda 51
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 6– paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mill-inqas fuq bażi annwali, l-Aġenzija 
għandha tressaq rapport quddiem il-
Kummissjoni dwar l-attivitajiet tagħha 
skont dan ir-Regolament. Rapporti ta’ din 
ix-xorta għandhom jinnotifikaw lill-
Kummissjoni dwar difetti fir-regoli, fl-
istandards u fil-proċeduri tas-swieq li 
jistgħu jiffaċilitaw negozjar permezz ta’ 
abbuż minn informazzjoni privileġġata u l-
manipulazzjoni tas-suq jew idgħajfu s-suq 
intern. Ir-rapporti jistgħu jiġu kkombinati 
mar-rapport imsemmi fl-Artikolu 11(2) tar-
Regolament (KE) Nru 713/2009.

3. Mill-inqas fuq bażi annwali, l-Aġenzija 
għandha tressaq rapport quddiem il-
Parlament Ewropew u l-Kummissjoni
dwar l-attivitajiet tagħha skont dan ir-
Regolament u għandha tagħmel dan ir-
rapport aċċessibbli għall-pubbliku.
Rapporti ta’ din ix-xorta għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar difetti 
fir-regoli, fl-istandards u fil-proċeduri tas-
swieq li jistgħu jiffaċilitaw negozjar 
permezz ta’ abbuż minn informazzjoni 
privileġġata u l-manipulazzjoni tas-suq jew 
idgħajfu s-suq intern. Ir-rapporti jistgħu 
jiġu kkombinati mar-rapport imsemmi fl-
Artikolu 11(2) tar-Regolament (KE) Nru 
713/2009.

Or. en

Emenda 52
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Proposta għal regolament
Artikolu 6– paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija tista’ tagħmel 
rakkomandazzjonijiet rigward ir-reġistri 
tat-tranżazzjonijiet, inklużi ordnijiet biex 
isir negozju, li tikkunsidra li jkunu 
meħtieġa sabiex is-swieq tal-enerġija tal-
operaturi jkunu mmonitorjati b’mod 
effettiv u effiċjenti. Qabel ma tagħmel 
rakkomandazzjonijiet ta’ din ix-xorta, l-
Aġenzija għandha tikkonsulta lill-partijiet 
interessati skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 
713/2009. B’mod partikolari, l-Aġenzija 
għandha tikkonsulta lill-AETS, lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali u lill-
awtoritajiet finanzjarji kompetenti fl-Istati 
Membri.

L-Aġenzija tista’ tagħmel 
rakkomandazzjonijiet rigward ir-reġistri 
tat-tranżazzjonijiet, inklużi ordnijiet biex 
isir negozju u tranżazzjonijiet ta' negozjar 
bilaterali, li tikkunsidra li jkunu meħtieġa 
sabiex is-swieq tal-enerġija tal-operaturi 
jkunu mmonitorjati b’mod effettiv u 
effiċjenti. Qabel ma tagħmel 
rakkomandazzjonijiet ta’ din ix-xorta, l-
Aġenzija għandha tikkonsulta lill-partijiet 
interessati skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 
713/2009. B’mod partikolari, l-Aġenzija 
għandha tikkonsulta lill-AETS, lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali u lill-
awtoritajiet finanzjarji kompetenti fl-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 53
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rakkomandazzjonijiet kollha 
għandhom ikunu disponibbli għall-
Parlament Ewropew, għall-Kunsill u 
għall-Kummissjoni Ewropeja, kif ukoll 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

Or. en

Emenda 54
Claude Turmes
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Aġenzija tista’ tiddeċiedi li tagħmel 
pubblikament disponibbli partijiet mill-
informazzjoni li jkollha sakemm ma tiġix 
rilaxxata informazzjoni sensittiva mil-lat 
kummerċjali dwar parteċipanti individwali 
fis-suq jew dwar tranżazzjonijiet 
individwali.

2. L-Aġenzija għandha tiddeċiedi li 
tagħmel pubblikament disponibbli partijiet 
mill-informazzjoni li jkollha - ibbażata fuq 
id-dejta fundamentali u dwar is-swieq -
f'format aċċessibbli, inkluż dik relatata 
mal-kuntratti bilaterali, biex tiżdied it-
trasparenza u l-fiduċja tas-swieq sakemm 
ma tiġix rilaxxata informazzjoni sensittiva 
mil-lat kummerċjali dwar parteċipanti 
individwali fis-suq jew dwar 
tranżazzjonijiet individwali.

Or. en

Emenda 55
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Aġenzija tista’ tiddeċiedi li tagħmel 
pubblikament disponibbli partijiet mill-
informazzjoni li jkollha sakemm ma tiġix 
rilaxxata informazzjoni sensittiva mil-lat 
kummerċjali dwar parteċipanti individwali 
fis-suq jew dwar tranżazzjonijiet 
individwali.

2. L-Aġenzija għandha tkun f'pożizzjoni li 
tagħmel, fejn ikun xieraq, pubblikament 
disponibbli l-informazzjoni li jkollha 
sakemm ma tinħariġx informazzjoni 
sensittiva mil-lat kummerċjali dwar 
parteċipanti individwali fis-suq jew dwar 
tranżazzjonijiet individwali.

Or. en

Emenda 56
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) f’kollaborazzjoni ma’ awtoritajiet jew 
ma’ impriżi oħrajn fis-suq;

(b) f’kollaborazzjoni ma’ awtoritajiet 
oħrajn;

Or. el

Emenda 57
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta għal regolament
Artikolu 10 - paragrafu 2 - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jintalbu r-reġistrazzjonijiet telefoniċi 
eżistenti u r-reġistri tat-traffiku tad-dejta 
eżistenti;

(d) jintalbu r-reġistrazzjonijiet telefoniċi 
eżistenti u r-reġistri tat-traffiku tad-dejta 
eżistenti, filwaqt li jirrispettaw kif xieraq 
il-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni ta’ 
dejta personali;

Or. el

Emenda 58
Pier Antonio Panzeri, Louis Grech

Proposta għal regolament
Artikolu 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar is-sanzjonijiet applikabbli 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn 
jiġu implimentati. Is-sanzjonijiet 
ipprovduti jridu jkunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi. L-Istati 
Membri għandhom jinnotifikaw dawn id-
dispożizzjoniijiet lill-Kummissjoni mhux 
iktar tard minn ... u għandhom 
jinnotifikawha immedjatament bi 

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar is-sanzjonijiet applikabbli 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn 
jiġu implimentati. Is-sanzjonijiet stipulati 
jridu jkunu effettivi, proporzjonati, 
dissważivi u sostanzjalment armonizzati 
fl-Istati Membri kollha. L-Istati Membri 
għandhom jinnotifikaw dawn id-
dispożizzjoniijiet lill-Kummissjoni mhux 
iktar tard minn ... u għandhom 
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kwalunkwe emenda sussegwenti li 
taffettwahom. 

jinnotifikawha immedjatament bi 
kwalunkwe emenda sussegwenti li 
taffettwahom. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiżdied il-fiduċja tal-partijiet kollha interessati fis-suq fejn joperaw, għandhom 
jittieħdu miżuri biex jiżguraw li s-suq ikkonċernat jimponi sanzjonijiet effettivi, dissważivi u 
proporzjonali għall-abbuż tiegħu u jitlob lill-Kummissjoni tissorvelja l-implimentazzjoni tar-
regolament mill-Istati Membri, li jridu jaġixxu f'koordinazzjoni biex jipprevjenu arbitraġġ 
regolatorju, jiġifieri l-konklużjoni ta' tranżazzjonijiet f'postijiet fejn ir-reġimi tas-sanzjonijiet 
huma aktar flessibbli u anqas stretti 

Emenda 59
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar is-sanzjonijiet applikabbli 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn 
jiġu implimentati. Is-sanzjonijiet 
ipprovduti jridu jkunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi. L-Istati 
Membri għandhom jinnotifikaw dawn id-
dispożizzjoniijiet lill-Kummissjoni mhux 
iktar tard minn ... u għandhom 
jinnotifikawha immedjatament bi 
kwalunkwe emenda sussegwenti li 
taffettwahom.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar is-sanzjonijiet applikabbli 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn 
jiġu implimentati. Il-pieni previsti 
għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u 
dissważivi u jirriflettu l-ħsara kkawżata 
lill-konsumaturi. Għandhom jiġu 
stabbiliti standards minimi mal-UE kollha 
għal sanzjonijiet, li għandhom jiġu 
approvati uffiċjalment sal-2012, li jkunu
tal-anqas id-doppju tal-gwadanji 
finanzjarji potenzjali diretti u indiretti li 
jirriżultaw minn azzjonijiet li dan ir-
regolament qed jipprova jipprevjeni. L-
Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawn id-dispożizzjoniijiet lill-
Kummissjoni mhux iktar tard minn ... u 
għandhom jinnotifikawha immedjatament 
bi kwalunkwe emenda sussegwenti li 
taffettwahom.
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Or. en

Emenda 60
Toine Manders

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Rigward l-użu ħażin ppruvat tal-
kariga minn persuni mniżżla fl-Artikolu 
3(2), kollha għandhom ikunu soġġetti 
għal prosekuzzjoni.

Or. nl

Emenda 61
Louis Grech, Pier Antonio Panzeri

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-deċiżjoni tar-revoka għandha ġġib fi 
tmiemha d-delega tas-setgħat speċifikati 
f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-
seħħ immedjatament jew f’data iktar tard 
speċifikata fiha. Hija ma għandhiex 
taffettwa l-validità tal-atti delegati li diġà 
jkunu fis-seħħ. Hija għandha tiġi 
ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

3. Id-deċiżjoni tar-revoka għandha ġġib fi 
tmiemha d-delega tas-setgħat speċifikati 
f’dik id-deċiżjoni. Għandha tidħol fis-seħħ 
b’effett mill-jum ta’ wara l-publikazzjoni 
tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea jew f’data iktar tard 
speċifikata fiha. Hija ma għandhiex 
taffettwa l-validità tal-atti delegati li diġà 
jkunu fis-seħħ. Hija għandha tiġi 
ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali huwa meħtieġ li jiġi speċifikat b’mod preċiż it-tul ta' 
żmien. Il-formulazzjoni hija klawsola standard proposta fl-Anness tal-Ftehim Komuni dwar 
Arranġamenti Prattiċi għall-Użu tal-Atti Ddelegati.
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