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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta għal Regolament tal-Kummissjoni dwar l-integrità u t-trasparenza tal-enerġija hi 
għodda imfassla apposta li tfittex li tevita l-abbuż tas-suq fis-settur tal-enerġija. Hija 
tipproponi approċċ Ewropew għall-projbizzjonijiet fuq in-negozjar fuq informazzjoni 
privileġġata u bil-manipulazzjoni tas-suq, għas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa għall-prodotti 
kollha tal-elettriku u tal-gass li mhumiex koperti mid-Direttiva dwar l-Abbuż tas-Suq.

Approċċ Ewropew dwar din il-kwistjoni hu ġustifikat bit-tnaqqis tal-fruntieri transnazzjonali 
f'termini ta' fejn isir in-negozjar, il-produzzjoni u l-konsum.  Barra minn hekk, abbuż tas-suq 
f'wieħed mill-Istati Membri mhuwiex limitat għal dak l-Istat Membru partikolari, iżda għandu 
l-potenzjal li jaffettwa l-prezzijiet bl-ingrossa għall-elettriku u għall-gass min-naħa għall-oħra 
tal-fruntieri nazzjonali u b'hekk  il-prezzijiet għall-konsumaturi jogħlew b'mod artifiċjali. Fl-
aħħar mill-aħħar is-swieq tal-enerġija kompetittivi u integrati Ewropej jiddetterminaw l-
ispejjeż tal-enerġija għad-djar u n-negozji fl-Ewropa. Jekk l-abbuż tas-suq ma jiġix indirizzat 
b'mod effettiv. dan iwassal għal prezzijiet tal-enerġija ogħla fl-Istati Membri kollha. 

Fir-rigward tal-ambitu tar-Regolament, għandu jkun innutat li s-swieq tal-enerġija bl-ingrossa 
m'għandhomx jinkludu biss skambji organizzati iżda ukoll dawk is-swieq mhux regolati, 
peress li dawn it-tranżazzjonijiet jistgħu jaffettwaw in-negozjar fil-boroż tal-iskambji tal-
enerġija. Ir-rapporteur iqis li r-Regolament għandu jipprevedi li l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jitħallew jaċċedu għall-informazzjoni rilevanti kollha, inkluż il-kuntratti bilaterali, 
minn madwar l-Ewropa kollha sabiex jifhmu b'mod sħiħ l-iżviluppi fis-suq. 

Ir-Regolament jagħti s-setgħa lill-Kummissjoni tadotta atti delegati fir-rigward tal-obbligi ta' 
rappurtaġġ li jistipulaw l-iskedar, il-forma u l-kontenut tal-informazzjoni li l-parteċipanti fis-
suq ikunu meħtieġa jipprovdu. Il-Kummissjoni għandu jkollha wkoll is-setgħa li tadotta atti 
delegati li jispeċifikaw id-definizzjonijiet dwar l-informazzjoni privileġġata u l-
manipulazzjoni tas-suq, li huma dinamiċi u huma soġġetti għal tibdil. Ir-rapporteur hu tal-
fehma li l-perjodu ta' oġġezzjoni għal dawn l-atti delegati stipulat fir-Regolament għandu 
jikkonforma mal-Ftehim Komuni dwar Arranġamenti Prattiċi għall-użu tal-Atti Delegati. Ir-
Regolament għandu jipprevedi l-possibilità ta' estensjoni b'xahrejn tal-perjodu ta' oġġezzjoni. 
Fit-tħejjija u t-tfassil tal-atti delegati, li għandhom l-għan li jemendaw partijiet mhux 
essenzjali tar-Regolament, il-Kummissjoni għandha tiżgura t-trażmissjoni f'waqtha tad-
dokumenti rilevanti u għandha twettaq il-konsultazzjoni kollha meħtieġa.

Fl-aħħar nett, 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 bl-ingrossa 
jirriflettu interazzjoni ġusta bejn il-provvista u d-domanda. Il-konsumaturi huma l-benefiċjarji 
aħħarija tat-trasparenza u l-integrità tas-suq tal-enerġija bl-ingrossa u wkoll il-vittmi ewlenin 
tal-abbuż tas-suq. Il-prezzijiet ogħla tal-enerġija għandhom effett dirett u indirett fuq il-
konsumaturi, peress li l-konsumaturi mhux biss ikollhom iħallsu prezzijiet tal-enerġija ogħla 
iżda se jiffaċċjaw żieda fil-prezzijiet ta’ prodotti u servizzi oħrajn. Għal dawn ir-raġunijiet u 
biex ikun biżżejjed diswassiv, ir-Rapporteur jipproponi li r-Regolament għandu jistipula li s-
sanzjonijiet m'għandhomx jikkunsidraw biss id-dħul ipprovdut u l-gravità tal-ksur iżda ukoll 
il-ħsara kkawżata lill-konsumaturi.
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EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Protezzjoni tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-
Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li 
ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

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 u li jkun żgurat li l-konsumaturi
jħallsu prezz ġust għall-elettriku u l-gass 
fiż-Żona Ekonomika Ewropea kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' dan ir-Regolament hu li jkun hemm prezzijiet ġusti għall-enerġija. Barra minn 
hekk, fi kwistjonijiet tal-enerġija, l-importanza tar-rwol ta’ sħabna fiż-Żona Ekonomika 
Ewropea għandu jiġi enfasizzat b'mod ċar.

Emenda 2

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 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 
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għall-Istati Membri individwali biss.

Or. en

Emenda 3

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 
mhux uffiċjali (OTC).

Or. en

Emenda 4

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. Fit-tħejjija 
u t-tfassil tal-atti delegati, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura it-trażmissjoni 
simultanja, f'waqtha u adegwata tad-
dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill u għandha twettaq 
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konsultazzjonijiet adegwati u trasparenti, 
inkluż fil-livell ta' esperti, minn ħafna 
qabel, kif stipulat fil-Ftehim Komuni 
dwar Arranġamenti Prattiċi għall-użu tal-
Atti Delegati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Referenza għall-Ftehim Komuni dwar Arranġamenti Prattiċi għall-użu tal-Atti Delegati.

Emenda 5

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 finanzjarji 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 finanzjarji 
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. Fit-tħejjija u t-tfassil 
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tal-atti delegati, il-Kummissjoni għandha 
tiżgura it-trażmissjoni simultanja, 
f'waqtha u adegwata tad-dokumenti 
rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill u għandha twettaq 
konsultazzjonijiet adegwati u trasparenti, 
inkluż fil-livell ta' esperti, minn ħafna 
qabel, kif stipulat fil-Ftehim Komuni 
dwar Arranġamenti Prattiċi għall-użu tal-
Atti Delegati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Referenza għall-Ftehim Komuni dwar Arranġamenti Prattiċi għall-użu tal-Atti Delegati.

Emenda 6

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-
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 u 
l-ħsara kkawżata lill-konsumaturi.. 
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.

Or. en
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. “informazzjoni privileġġata” tfisser 
informazzjoni preċiża li ma saritx 
pubblika, relatata direttament jew 
indirettament ma’ prodott tal-enerġija tal-
operaturi wieħed jew iktar u, li kieku ssir 
pubblika, tista’ taffettwa b’mod sinifikanti 
l-prezzijiet ta’ prodotti tal-enerġija tal-
operaturi ta’ din ix-xorta;

1. “informazzjoni privileġġata” tfisser 
informazzjoni preċiża li ma saritx 
pubblika, relatata direttament jew 
indirettament ma’ prodott tal-enerġija bl-
ingrossa wieħed jew iktar u, li kieku ssir 
pubblika, x'aktarx li jkollha effett
sinifikanti fuq il-prezzijiet ta’ prodotti tal-
enerġija bl-ingrossa ta’ din ix-xorta;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Koerenza mad-definizzjonijiet użati fid-Direttiva dwar l-Abbuż tas-Suq.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2 – punt 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; jew

Or. en



PA\862000MT.doc 9/16 PE462.549v01-00

MT

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. “suq tal-enerġija tal-operaturi” tfisser 
kwalunkwe suq fl-Unjoni fejn jiġu 
nnegozjati prodotti tal-enerġija tal-
operaturi;

5. “suq tal-enerġija bl-ingrossa” tfisser 
kwalunkwe suq, kemm regolat u mhux 
regolat u tranżazzjonijiet fi swieq mhux 
uffiċjali (OTC) fl-Unjoni, fejn jiġu 
nnegozjati prodotti tal-enerġija bl-ingrossa;

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 6 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. "parteċipant tas-suq" tfisser 
kwalunkwe persuna li tidħol fi 
tranżazzjoni, inkluż it-tqegħid ta' ordnijiet 
għall-kummerċ, f'wieħed jew f'iktar mis-
swieq tal-enerġija bl-ingrossa;

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 6 b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6b. "persuna" tfisser kwalunkwe persuna 
naturali jew legali;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

cfr. Direttiva dwar l-Abbuż tas-Suq DIR 2003/6

Emenda 12

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. Fir-rigward tal-paragrafu 1 (b), 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 
dwar il-kapaċità tal-faċilitajiet għall-
produzzjoni, il-ħżin, il-konsum jew it-
trażmissjoni tal-elettriku jew tal-gass 
naturali.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jitqiesu l-iżviluppi futuri fis-
swieq tal-enerġija tal-operaturi, il-
Kummissjoni għandha tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 15 u soġġetti għall-
kundizzjonijiet tal-Artikoli 16 u 17, li 
jispeċifikaw id-definizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 2(1) sa (5) .

1. Sabiex jitqiesu l-iżviluppi futuri fis-
swieq tal-enerġija bl-ingrossa, u biex tiġi 
żgurata l-applikazzjoni uniformi ta' dan 
ir-Regolament fl-Unjoni, il-Kummissjoni 
għandha tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 15 u soġġetti għall-kundizzjonijiet 
tal-Artikoli 16 u 17, li jispeċifikaw id-
definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2(1) sa 
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(5) .

Or. en

Emenda 14

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-
Kummissjoni u l-Parlament Ewropew 
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.

Or. en

Emenda 15

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 

L-Aġenzija tista’ tagħmel 
rakkomandazzjonijiet rigward ir-reġistri 
tan-negozjar bilaterali dirett kollu u tat-
tranżazzjonijiet, inklużi ordnijiet biex isir 
negozju, li tikkunsidra li jkunu meħtieġa 
sabiex is-swieq tal-enerġija bl-ingrossa
jkunu mmonitorjati b’mod effettiv u 
effiċjenti. Qabel ma tagħmel 
rakkomandazzjonijiet ta’ din ix-xorta, l-
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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.

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 16

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija għandha tkun ipprovduta 
b’reġistrazzjoni tat-tranżazzjonijiet tas-
swieq tal-enerġija tal-operaturi, inklużi l-
ordnijiet biex isir negozju. Il-Kummissjoni 
għandha tadotta l-atti delegati, skont l-
Artikolu 15 u skont il-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 16 u 17, li jistipulaw l-iskedar, il-
forma u l-kontenut ta’ din l-informazzjoni 
li tiġi rrapportata u, fejn ikun xieraq, li 
jiddefinixxu l-limiti għar-rappurtar tat-
tranżazzjonijiet kif ukoll jispeċifikaw it-tipi 
ta’ kuntratti li għandhom jiġu rrapportati t-
tranżazzjonijiet li jirrigwardawhom.

1. L-Aġenzija għandha tkun ipprovduta 
b’reġistrazzjoni tat-tranżazzjonijiet tas-
swieq tal-enerġija bl-ingrossa, inklużi l-
ordnijiet biex isir negozju. Il-Kummissjoni 
għandha tadotta l-atti delegati, skont l-
Artikolu 15 u skont il-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 16 u 17, li jistipulaw l-iskedar, il-
forma u l-kontenut ta’ din l-informazzjoni 
li tiġi rrapportata u li jiddefinixxu l-limiti 
għar-rappurtar tat-tranżazzjonijiet kif ukoll 
jispeċifikaw it-tipi ta’ kuntratti li 
għandhom jiġu rrapportati t-
tranżazzjonijiet li jirrigwardawhom.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-atti delegati msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiżguraw li l-persuni msemmija 
fil-paragrafu 3 a), b) u c) li jkunu 

2. L-atti delegati msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiżguraw li l-persuni msemmija 
fil-paragrafu 3 a), b) u c) li jkunu 
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rrapportaw tranżazzjonijiet skont id-
Direttiva 2004/39/KE jew skont ir-
Regolament (KE)---/---- tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar Derivati OTC, 
kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-
tranżazzjonijiet tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill [Regolament dwar l-
Infrastruttura tas-Swieq Ewropej –
2010/0250(COD)] ma jkunux soġġetti għal 
obbligi ta’ rappurtar minbarra dawk 
stabbiliti f’dik il-leġiżlazzjoni.

rrapportaw tranżazzjonijiet skont id-
Direttiva 2004/39/KE jew skont ir-
Regolament (KE)---/---- tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar Derivati OTC, 
kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-
tranżazzjonijiet tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill [Regolament dwar l-
Infrastruttura tas-Swieq Ewropej –
2010/0250(COD)] ma jkunux soġġetti għal 
obbligi ta’ rappurtar minbarra dawk 
stabbiliti f’dik il-leġiżlazzjoni, sakemm 
jitwettqu l-obbligi ta' rappurtaġġ ta' dan 
ir-Regolament.

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi 
mekkaniżmi sabiex tikkondividi l-
informazzjoni li tirċievi skont l-Artikolu 
6(1) u l-Artikolu 7 mal-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali, mal-awtoritajiet 
finanzjarji kompetenti tal-Istati Membri, 
mal-awtoritajiet tal-kompetizzjoni tal-Istati 
Membri u ma’ awtoritajiet rilevanti oħrajn. 
L-Aġenzija għandha tagħti aċċess għall-
mekkaniżmi msemmija fil-paragrafu 1 biss 
lill-korpi li jkunu stabbilixxew sistemi li 
jagħtu l-possibbiltà lill-Aġenzija li 
tissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 9(1).

1. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi 
mekkaniżmi sabiex tikkondividi l-
informazzjoni li tirċievi skont l-Artikolu 
6(1) u l-Artikolu 7 mal-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali, mal-awtoritajiet 
finanzjarji kompetenti tal-Istati Membri, 
mal-awtoritajiet tal-kompetizzjoni tal-Istati 
Membri, l-AETS u ma’ awtoritajiet 
rilevanti oħrajn. L-Aġenzija għandha tagħti 
aċċess għall-mekkaniżmi msemmija fil-
paragrafu 1 biss lill-korpi li jkunu 
stabbilixxew sistemi li jagħtu l-possibbiltà 
lill-Aġenzija li tissodisfa r-rekwiżiti tal-
Artikolu 9(1).

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 
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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 l-
informazzjoni li jkollha sakemm ma 
tinħariġx informazzjoni sensittiva mil-lat 
kummerċjali dwar parteċipanti individwali 
fis-suq jew dwar tranżazzjonijiet 
individwali.

Or. en

Emenda 20

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. Is-sanzjonijiet 
ipprovduti jridu jkunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi. Il-ħsara 
kkawżata lill-konsumaturi għandha titqies 
fid-determinazzjoni tas-sanzjonijiet. L-
Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawn id-dispożizzjoniijiet lill-
Kummissjoni mhux iktar tard minn... u 
għandhom jinnotifikawha immedjatament 
bi kwalunkwe emenda sussegwenti li 
taffettwahom.

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fit-tħejjija u t-tfassil tal-atti delegati, 
il-Kummissjoni għandha tiżgura it-
trażmissjoni simultanja, f'waqtha u 
adegwata tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Il-
Kummissjoni għandha twettaq ukoll 
konsultazzjonijiet adegwati u trasparenti, 
inkluż fil-livell ta' esperti, minn ħafna 
qabel, kif stipulat fil-Ftehim Komuni 
dwar Arranġamenti Prattiċi għall-użu tal-
Atti Delegati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Referenza għall-Ftehim Komuni dwar Arranġamenti Prattiċi għall-użu tal-Atti Delegati.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għall-att delegat 
f’perjodu ta’ xahrejn mid-data tan-notifika. 
Fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew 
tal-Kunsill, dan il-perjodu għandu jiġi estiż 
b’xahar.

1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għall-att delegat 
f’perjodu ta’ xahrejn mid-data tan-notifika. 
Fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew 
tal-Kunsill, dan il-perjodu għandu jiġi estiż 
b’xahrejn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Koerenza mal-Ftehim Komuni dwar Arranġamenti Prattiċi għall-użu tal-Atti Delegati.
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Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. F'każ ta' oġġezzjoni mill-Parlament 
Ewropew u mill-Kunsill, il-Kummissjoni 
għandha, fit-tħejjija u t-tfassil ta' atti 
delegati ġodda, tinforma lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar kif kienet 
tqieset l-oġġezzjoni.

Or. en


