
AM\865269MT.doc PE464.684v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

2010/0363(COD)

27.4.2011

EMENDI
52 - 223

Abbozz ta’ rapport
Jorgo Chatzimarkakis
(PE460.835v01-00)

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
integrità u t-trasparenza tas-swieq tal-enerġija

Proposta għal regolament 
(COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))



PE464.684v01-00 2/101 AM\865269MT.doc

MT

AM_Com_LegReport



AM\865269MT.doc 3/101 PE464.684v01-00

MT

Emenda 52
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Titolu 1 – titolu

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar l-integrità u t-trasparenza 
tas-swieq tal-enerġija (Test b’rilevanza 
għaż-ŻEE)

Proposta għal REGOLAMENT TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar l-integrità u t-trasparenza 
tas-swieq tal-enerġija tal-operaturi (Test 
b’rilevanza għaż-ŻEE)

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Għall-fini ta’ konsistenza mar-regolament.

Emenda 53
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test prospost 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 jkun żgurat li l-
konsumaturi u l-parteċipanti fis-suq l-oħra 
jkollhom fiduċja fl-integrità tas-swieq tal-
elettriku u tal-gass tal-operaturi u li l-
prezzijiet stabbiliti f’dawn is-swieq 
jirriflettu interazzjoni ġusta u bbażata fuq 
il-kompetizzjoni bejn il-provvista u d-
domanda.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Anki n-negozjanti u l-produtturi għandhom ikunu jistgħu jafdaw fit-tħaddim xieraq tas-swieq 
tal-operaturi. Barra minn hekk, it-tibdila fil-formulazzjoni tgħin biex ikun hemm koerenza 
mal-Artikolu 1.
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Emenda 54
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test prospost 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 tkun żgurata l-
integrità tas-swieq tal-elettriku u tal-gass u 
li l-prezzijiet stabbiliti fis-swieq tal-
operaturi tal-elettriku u tal-gass jirriflettu 
interazzjoni ġusta bejn il-provvista u d-
domanda, li jfisser li l-konsumaturi jista’ 
jkollhom fiduċja f’dawn is-swieq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fiduċja tal-konsumaturi mhijiex l-għan ewlieni ta’ dan ir-regolament.

Emenda 55
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test prospost 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 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 u ebda 
profitt mhux dovut ma jista’ jsir permezz 
tal-abbuż tas-suq.

Or. en

Emenda 56
Konrad Szymański
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Proposta għal regolament
Premessa 1

Test prospost 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 jkun żgurat li l-
konsumaturi u parteċipanti oħra tas-suq
jkollhom fiduċja fl-integrità tas-swieq tal-
elettriku u tal-gass tal-operaturi u li l-
prezzijiet stabbiliti fi swieq tal-enerġija tal-
operaturi ta’ din ix-xorta jirriflettu 
interazzjoni ġusta bejn il-provvista u d-
domanda.

Or. en

Emenda 57
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 1

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

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet ta’ konsistenza.

Emenda 58
Anni Podimata

Proposta għal regolament
Premessa 1
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Test prospost 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 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 u 
kompetittiva bejn il-provvista u d-
domanda.

Or. en

Emenda 59
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Premessa 1 a (ġdida)

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) It-trasparenza tas-swieq tal-enerġija 
hija prerekwiżit għal integrazzjoni u 
liberalizzazzjoni ulterjuri tas-suq tal-
enerġija tal-UE u għalhekk dan ir-
Regolament għandu jkun ta’ benefiċċju 
importanti għall-konsumaturi.

Or. en

Emenda 60
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-parir tal-Kumitat tar-Regolaturi tat-
Titoli Ewropej u tal-Grupp ta’ Regolaturi 
Ewropej għall-Elettriku u l-Gass 
ikkonferma li l-ambitu tal-leġiżlazzjoni 
eżistenti jista’ ma jindirizzax b’mod xieraq 
il-kwistjonijiet tal-integrità tas-swieq fis-

(2) Il-parir tal-Kumitat tar-Regolaturi tat-
Titoli Ewropej u tal-Grupp ta’ Regolaturi 
Ewropej għall-Elettriku u l-Gass 
ikkonferma li l-ambitu tal-leġiżlazzjoni 
eżistenti jista’ ma jindirizzax b’mod xieraq 
il-kwistjonijiet tal-integrità tas-swieq fis-
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swieq tal-elettriku u tal-gass u 
rrakkomanda li jiġi kkunsidrat qafas 
leġiżlattiv xieraq fis-settur tal-enerġija, li 
jipprevjeni l-abbuż tas-suq.

swieq tal-elettriku u tal-gass u 
rrakkomanda li jiġi kkunsidrat qafas 
leġiżlattiv xieraq imfassal għas-settur tal-
enerġija li jipprevjeni l-abbuż tas-suq u 
jieħu inkunsiderazzjoni l-kundizzjonijiet 
speċifiċi tas-settur li mhumiex koperti 
b’Direttivi u Regolamenti oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li ssir enfasi fuq id-differenza fin-natura, pereżempju d-Direttiva dwar l-Abbuż tas-
Suq li hija ġenerali fin-natura tagħha u r-REMIT li huwa mfassal għas-settur tal-enerġija.

Emenda 61
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test prospost 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
tal-operaturi 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.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet ta’ konsistenza.

Emenda 62
Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Premessa 3
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Test prospost 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 ta’ 
spiss 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.

Or. en

Emenda 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test prospost 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 ta’ 
spiss 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.

Or. en

Emenda 64
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

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

jinkludu kemm is-swieq tal-komoditajiet 
kif ukoll is-swieq ta’ derivati 
b’interkonnessjoni bejn il-formazzjoni tal-
prezzijiet fiż-żewġ setturi. Dan jinkludi, 
inter alia, swieq regolati, faċilitajiet 
multilaterali ta’ kummerċ u
tranżazzjonijiet barra l-Borża, diretti jew 
permezz tal-intermedjarji finanzjarji.

Or. en

Emenda 65
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test prospost 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 tal-operaturi 
jinkludu kemm is-swieq tal-komoditajiet 
kif ukoll is-swieq ta’ derivati 
b’interkonnessjoni bejn il-formazzjoni tal-
prezzijiet fiż-żewġ setturi. Dan jinkludi, 
inter alia, swieq regolati, faċilitajiet 
multilaterali ta’ kummerċ u 
tranżazzjonijiet barra l-Borża u kuntratti 
bilaterali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kuntratti bilaterali għandhom ikunu koperti wkoll b’dan ir-regolament sabiex jinkludu l-
atturi u t-tranżazzjonijiet kollha tas-suq.

Emenda 66
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

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

jinkludu kemm is-swieq tal-komoditajiet 
kif ukoll is-swieq ta’ derivati 
b’interkonnessjoni bejn il-formazzjoni tal-
prezzijiet fiż-żewġ setturi. Il-kuntratti fuq 
medda twila ta’ żmien kif ukoll il-
kuntratti mal-klijenti finali ma jaqgħux 
fil-qasam ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament.

Or. de

Emenda 67
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test prospost 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 tal-operaturi 
jinkludu kemm is-swieq tal-komoditajiet 
kif ukoll is-swieq ta’ derivati 
b’interkonnessjoni, li huma ta’ importanza 
vitali għas-suq tal-enerġija u dak 
finanzjarju bejn il-formazzjoni tal-
prezzijiet fiż-żewġ setturi.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li jittieħdu għalkollox inkunsiderazzjoni l-istrumenti kollha li jinfluwenzaw il-
mod li bih jiġu ffissati l-prezzijiet reali. L-investimenti tas-suq tad-derivati wittew it-triq 
għall-ispekulazzjoni, li wasslet għall-kriżi finanzjarja.

Emenda 68
András Gyürk

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Is-swieq tal-enerġija tal-operaturi 
jinkludu kemm is-swieq tal-komoditajiet 

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

komoditajiet kif ukoll is-swieq ta’ derivati 
b’interkonnessjoni bejn il-formazzjoni tal-
prezzijiet fiż-żewġ setturi.

Or. en

Emenda 69
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Premessa 4 a (ġdid)

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Sabiex tiżdied it-trasparenza fis-suq 
tal-enerġija tal-operaturi, l-Aġenzija 
għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-
Enerġija (l-Aġenzija ) għandha kemm
tintroduċi reġistru tal-parteċipanti fis-suq 
kif ukoll tinvestiga l-vijabilità u l-iskedar
ta’ derivati migratorji barra l-Borża għal
żoni ta’ negozjar li jinkludu l-ikklirjar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-negozjar barra l-Borża jirrappreżenta l-maġġoranza tat-tranżazzjonijiet tas-suq tal-
enerġija tal-operaturi fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri. Jekk dawn it-tranżazzjonijiet jiġu 
nnegozjati f’żoni ta’ negozjar, it-trasparenza fis-suq tiżdied b’mod sinifikanti. Barra minn 
hekk, l-obbligi ta’ rappurtar jgħaddu fuq il-korpi għall-ikklirjar taż-żoni ta’ negozjar.

Emenda 70
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Premessa 4 b (ġdida)

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(4b) Sabiex ikun hemm kundizzjonijiet 
ugwali bejn postijiet tas-suq u tipi ta’ 
kuntratti differenti, għandhom jiġu 
previsti rekwiżiti minimi għal żoni ta’ 
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negozjar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti minimi għaż-żoni ta’ negozjar m’għandhomx jippermettu l-migrazzjoni ta’ 
tranżazzjonijiet għaż-żoni ta’ negozjar li huma inqas regolati.

Emenda 71
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Premessa 5 a (ġdida)

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Filwaqt li tirrikonoxxi l-
interazzjonijiet bejn is-swieq tal-elettriku 
u tal-gass mas-swieq taż-żejt, il-faħam u s-
CO2, l-Aġenzija għandha tissorvelja dawn 
is-swieq sabiex tiżgura fehim komprensiv
tal-iżviluppi tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Anke jekk is-swieq taż-żejt, il-faħam u tal-kwoti ta’ emissjonijiet tas-CO2 għandhom 
karatteristiċi differenti minn dawk tas-swieq tal-elettriku u tal-gass, huma jinfluwenzaw lil 
xulxin u l-prevenzjoni effettiva tal-abbuż u l-manipulazzjoni tas-suq tista’ tiġi żgurata biss 
meta s-swieq rilevanti kollha jiġu ssorveljati.

Emenda 72
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Premessa 5 b (ġdida)

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) Il-Kummissjoni bħalissa għaddejja 
bil-konsultazzjoni mal-partijiet interessati 
dwar “L-iżgurar tal-integrità tas-suq 
Ewropew tal-karbonju”1. 
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Sussegwentement, b’mod urġenti din 
għandha tabbozza proposta għal 
leġiżlazzjoni speċifika li tintroduċi ksur 
rispettiv fis-suq tal-kwoti ta’ emissjonijiet 
tas-CO2 sa tmiem l-2012 filwaqt li tiżgura 
l-koerenza ma’ dan ir-Regolament.
1

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/over
sight_en.htm

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istrument leġiżlattiv li jiżgura l-integrità tas-suq Ewropew tal-karbonju għandu jkun parti 
mill-pakkett ta’ trasparenza u integrità li jinkludi r-REMIT, il-MAD, l-EMIR u l-MiFID. 
Għalhekk, il-Kummissjoni b’mod urġenti għandha tabbozza l-proposta tagħha biex tneħħi d-
differenzi fis-swieq tal-karbonju.

Emenda 73
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Imġiba li ddgħajjef l-integrità tas-swieq 
tal-enerġija bħalissa mhijiex ipprojbita 
b’mod ċar f’uħud mill-iktar swieq tal-
enerġija importanti.

(6) Sabiex jiġu protetti l-konsumaturi 
finali u jiġu żgurati prezzijiet tal-enerġija 
li jkunu jistgħu jaffordjawhom iċ-ċittadini 
Ewropej, huwa essenzjali li tiġi pprojbita 
l-imġiba li ddgħajjef l-integrità tas-swieq 
tal-enerġija bħalissa.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-konsumaturi finali jkunu protetti u li jiġu żgurati prezzijiet tal-enerġija li 
ċ-ċittadini Ewropej ikunu jistgħu jaffordjaw.

Emenda 74
Adina-Ioana Vălean
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Proposta għal regolament
Premessa 6 a (ġdida)

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Billi l-manipulazzjoni tas-suq hija 
maħsuba biex tiżgura pożizzjoni 
kummerċjali dominanti fuq il-provvista 
ta’ jew fid-domanda għal prodotti tal-
enerġija tal-operaturi, li tista’ tirriżulta 
b’mod dirett jew indirett fl-iffissar tal-
prezzijiet tax-xiri jew tal-bejgħ jew toħloq 
kundizzjonijiet inġusti ta’ kummerċ.

Or. en

Emenda 75
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Premessa 6 b (ġdida)

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) L-awtoritajiet nazzjonali jistgħu 
jinfluwenzaw l-imġiba tal-kumpaniji tal-
utilitajiet, inkluż permezz tal-għoti ta’ 
drittijiet speċjali jew esklużivi jew bil-
parteċipazzjoni fil-kapital tagħhom u bir-
rappreżentanza fil-korpi amministrattivi, 
maniġerjali u superviżorji tal-entitajiet u 
għalhekk għandhom rwol importanti fl-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
inkluż f’termini tat-trasparenza u n-
nondiskriminazzjoni fl-akkwist pubbliku.

Or. en

Emenda 76
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Premessa 6 c (ġdida)
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Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(6c) Il-liberalizzazzjoni tas-swieq tal-
enerġija ma twassalx awtomatikament 
għal iktar kompetizzjoni, minħabba li l-
operaturi stabbiliti ta’ spiss iżommu ishma 
sostanzjali ħafna fis-swieq, u f’xi Stati 
Membri, il-preżenza ta’ intrapriżi li huma 
proprejtà tal-istat li jistgħu jfixklu l-
funzjonament tas-suq. Għalhekk, dan ir-
Regolament għandu jiżgura t-trattament 
indaqs għall-atturi kollha tas-suq biex jiġi 
mminimizzat ir-riskju ta’ prattiki tan-
negozju riskjużi u biex jiġu żgurati 
kundizzjonijiet ugwali.

Or. en

Emenda 77
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(7) In-negozjar tad-derivati u n-negozjar 
tal-komoditajiet jintużaw flimkien fis-
swieq tal-enerġija tal-operaturi. Għalhekk 
huwa importanti li d-definizzjonijiet ta’ 
abbuż tas-suq, li jikkonsisti f’negozjar 
permezz ta’ abbuż minn informazzjoni 
privileġġata u f’manipulazzjoni tas-suq, 
ikunu kompatibbli bejn is-swieq tad-
derivati u tal-komoditajiet.

(7) In-negozjar tad-derivati u n-negozjar 
tal-komoditajiet jintużaw flimkien fis-
swieq tal-enerġija tal-operaturi. Għalhekk 
huwa importanti li d-definizzjonijiet ta’ 
abbuż tas-suq, li jikkonsisti f’negozjar 
permezz ta’ abbuż minn informazzjoni 
privileġġata u f’manipulazzjoni tas-suq, 
ikunu kompatibbli bejn is-swieq tad-
derivati u tal-komoditajiet. Dan ir-
Regolament bi prinċipju għandu japplika 
għat-tranżazzjonijiet kollha li jiġu 
konklużi, sew jekk direttament jew 
permezz tal-intermedjarji, fi swieq 
regolati, f’faċilitajiet multilaterali ta’ 
kummerċ, fi tranżazzjonijiet barra l-Borża
jew f’kuntratti bilaterali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-forom u l-postijiet tal-kummerċ kollha għandhom ikunu soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ 
dan ir-Regolament sabiex ikopru għalkollox is-suq u għalhekk jissodisfaw l-għanijiet tat-
trasparenza u l-integrità ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 78
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(7) In-negozjar tad-derivati u n-negozjar 
tal-komoditajiet jintużaw flimkien fis-
swieq tal-enerġija tal-operaturi. Għalhekk 
huwa importanti li d-definizzjonijiet ta’ 
abbuż tas-suq, li jikkonsisti f’negozjar 
permezz ta’ abbuż minn informazzjoni 
privileġġata u f’manipulazzjoni tas-suq, 
ikunu kompatibbli bejn is-swieq tad-
derivati u tal-komoditajiet.

(7) In-negozjar tad-derivati u n-negozjar 
tal-komoditajiet jintużaw flimkien fis-
swieq tal-enerġija tal-operaturi. Għalhekk 
huwa importanti li d-definizzjonijiet ta’ 
abbuż tas-suq, li jikkonsisti f’negozjar 
permezz ta’ abbuż minn informazzjoni 
privileġġata u f’manipulazzjoni tas-suq, 
ikunu kompatibbli bejn is-swieq tad-
derivati u tal-komoditajiet. Għalhekk, dan 
ir-Regolament bi prinċipju għandu 
japplika għat-tranżazzjonijiet kollha li 
jiġu konklużi.

Or. en

Emenda 79
András Gyürk

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(7) In-negozjar tad-derivati u n-negozjar 
tal-komoditajiet jintużaw flimkien fis-
swieq tal-enerġija tal-operaturi. Għalhekk 
huwa importanti li d-definizzjonijiet ta’ 
abbuż tas-suq, li jikkonsisti f’negozjar 
permezz ta’ abbuż minn informazzjoni 
privileġġata u f’manipulazzjoni tas-suq, 
ikunu kompatibbli bejn is-swieq tad-

(7) In-negozjar tad-derivati u n-negozjar 
tal-komoditajiet jintużaw flimkien fis-
swieq tal-enerġija tal-operaturi. Għalhekk 
huwa importanti li d-definizzjonijiet ta’ 
abbuż tas-suq, li jikkonsisti f’negozjar 
permezz ta’ abbuż minn informazzjoni 
privileġġata u f’manipulazzjoni tas-suq, 
ikunu kompatibbli bejn is-swieq tad-
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derivati u tal-komoditajiet. derivati u tal-komoditajiet iżda fl-istess ħin 
jieħdu inkunsiderazzjoni l-karatteristiċi 
tas-swieq tal-enerġija tal-operaturi.

Or. en

Emenda 80
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-użu jew it-tentattiv li jsir użu minn 
informazzjoni privileġġata sabiex isir 
negozjar jew personali jew f’isem parti 
terza għandu jkun ipprojbit b’mod ċar. L-
użu ta’ informazzjoni privileġġata jista’ 
jikkonsisti wkoll fin-negozjar ta’ prodotti 
tal-enerġija tal-operaturi minn persuni li 
jafu, jew li suppost jafu, li l-informazzjoni 
li għandhom hija informazzjoni 
privileġġata.

(9) L-użu jew it-tentattiv li jsir użu minn 
informazzjoni privileġġata sabiex isir 
negozjar jew personali jew f’isem parti 
terza għandu jkun ipprojbit b’mod ċar. L-
użu ta’ informazzjoni privileġġata jista’ 
jikkonsisti wkoll fin-negozjar ta’ prodotti 
tal-enerġija tal-operaturi minn persuni li 
jafu, jew li suppost jafu, li l-informazzjoni 
li għandhom hija informazzjoni 
privileġġata. L-informazzjoni li għandha 
ssir pubblika skont id-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KE) Nru 714/2009 jew tar-
Regolament (KE) Nru 715/2009, inklużi l-
linji gwida u l-kodiċijiet tan-netwerk 
adottati skont dawk ir-Regolamenti, 
jistgħu jservu ta’ bażi għad-deċiżjonijiet 
tal-parteċipanti fis-suq biex jidħlu fi 
tranżazzjonijiet fi prodotti tal-enerġija tal-
operaturi u għalhekk jistgħu 
jikkostitwixxu informazzjoni privileġġata 
sakemm issir pubblika.

Or. en

Emenda 81
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Premessa 9
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Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-użu jew it-tentattiv li jsir użu minn 
informazzjoni privileġġata sabiex isir 
negozjar jew personali jew f’isem parti 
terza għandu jkun ipprojbit b’mod ċar. L-
użu ta’ informazzjoni privileġġata jista’ 
jikkonsisti wkoll fin-negozjar ta’ prodotti 
tal-enerġija tal-operaturi minn persuni li 
jafu, jew li suppost jafu, li l-informazzjoni 
li għandhom hija informazzjoni 
privileġġata.

(9) L-użu jew it-tentattiv li jsir użu minn 
informazzjoni privileġġata sabiex isir 
negozjar jew personali jew f’isem parti 
terza għandu jkun ipprojbit b’mod ċar. L-
użu ta’ informazzjoni privileġġata jista’ 
jikkonsisti wkoll fin-negozjar ta’ prodotti 
tal-enerġija tal-operaturi minn persuni li 
jafu, jew li suppost jafu, li l-informazzjoni 
li għandhom hija informazzjoni 
privileġġata. L-informazzjoni li għandha 
ssir pubblika skont id-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KE) Nru 714/2009 jew tar-
Regolament (KE) Nru 715/2009, inklużi l-
linji gwida u l-kodiċijiet tan-netwerk 
adottati skont dawk ir-Regolamenti, 
jistgħu jkunu informazzjoni li x’aktarx 
taffettwa b’mod sinifikanti l-prezzijiet ta’
prodotti tal-enerġija tal-operaturi u 
għalhekk tista’ tikkostitwixxi 
informazzjoni privileġġata sakemm issir 
pubblika.

Or. en

Emenda 82
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-użu jew it-tentattiv li jsir użu minn 
informazzjoni privileġġata sabiex isir 
negozjar jew personali jew f’isem parti 
terza għandu jkun ipprojbit b’mod ċar. L-
użu ta’ informazzjoni privileġġata jista’ 
jikkonsisti wkoll fin-negozjar ta’ prodotti 
tal-enerġija tal-operaturi minn persuni li 
jafu, jew li suppost jafu, li l-informazzjoni 
li għandhom hija informazzjoni 
privileġġata.

(9) L-użu minn informazzjoni privileġġata 
sabiex isir negozjar jew personali jew 
f’isem parti terza għandu jkun ipprojbit 
b’mod ċar. L-użu ta’ informazzjoni 
privileġġata jista’ jikkonsisti wkoll fin-
negozjar ta’ prodotti tal-enerġija tal-
operaturi minn persuni li jafu, jew li 
suppost jafu, li l-informazzjoni li 
għandhom hija informazzjoni privileġġata.
L-informazzjoni li għandha ssir pubblika 
skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
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(KE) Nru 714/2009 jew tar-Regolament 
(KE) Nru 715/2009, inklużi l-linji gwida u 
l-kodiċijiet tan-netwerk adottati skont 
dawk ir-Regolamenti biss, jistgħu 
jikkostitwixxu informazzjoni privileġġata 
sakemm issir pubblika.

Or. en

Emenda 83
Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-użu jew it-tentattiv li jsir użu minn 
informazzjoni privileġġata sabiex isir 
negozjar jew personali jew f’isem parti 
terza għandu jkun ipprojbit b’mod ċar. L-
użu ta’ informazzjoni privileġġata jista’ 
jikkonsisti wkoll fin-negozjar ta’ prodotti 
tal-enerġija tal-operaturi minn persuni li 
jafu, jew li suppost jafu, li l-informazzjoni 
li għandhom hija informazzjoni 
privileġġata.

(9) L-użu jew it-tentattiv li jsir użu minn 
informazzjoni privileġġata sabiex isir 
negozjar jew personali jew f’isem parti 
terza għandu jkun ipprojbit b’mod ċar. L-
użu ta’ informazzjoni privileġġata jista’ 
jikkonsisti wkoll fin-negozjar ta’ prodotti 
tal-elettriku u tal-gass tal-operaturi minn 
persuni li jafu, jew li suppost jafu, li l-
informazzjoni li għandhom hija 
informazzjoni privileġġata.

Or. en

Emenda 84
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-manipulazzjoni fis-swieq tal-
enerġija tal-operaturi tinvolvi li l-prezzijiet 
jinġiebu b’mod artifiċjali f’livell mhux 
iġġustifikat mid-disponibbiltà effettiva u 
mill-kostijiet effettivi tal-produzzjoni, mill-
kapaċità effettiva tal-ħażna jew tat-trasport 

(10) Il-manipulazzjoni fis-swieq tal-
enerġija tal-operaturi tinvolvi li l-prezzijiet 
jinġiebu b’mod artifiċjali f’livell mhux 
iġġustifikat mid-disponibbiltà effettiva u 
mill-kostijiet effettivi tal-produzzjoni, mill-
kapaċità effettiva tal-ħażna jew tat-trasport 
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u mid-domanda effettiva. u mid-domanda effettiva, fi kliem ieħor 
fejn ir-riċevituri jkollhom il-kapaċità 
teknika jew teknoloġika li jirċievu l-
enerġija u l-kapaċità finanzjarja li jħallsu 
għaliha.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi evitata l-ispekulazzjoni, ix-xiri ma jistax jiġi aċċettat fejn r-riċevituri ma jkunux 
jistgħu jirċievu jew iħallsu.

Emenda 85
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-manipulazzjoni fis-swieq tal-
enerġija tal-operaturi tinvolvi li l-prezzijiet 
jinġiebu b’mod artifiċjali f’livell mhux 
iġġustifikat mid-disponibbiltà effettiva u 
mill-kostijiet effettivi tal-produzzjoni, mill-
kapaċità effettiva tal-ħażna jew tat-
trasport u mid-domanda effettiva.

(10) Il-manipulazzjoni fis-swieq tal-
enerġija tal-operaturi tinvolvi li l-prezzijiet 
jinġiebu b’mod artifiċjali f’livell mhux 
iġġustifikat mill-provvista effettiva u l-
ekwilibriju tad-domanda u varjabbli 
fundamentali oħra.

Or. en

Emenda 86
András Gyürk

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test prospost 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-

(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-
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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.

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 ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol ta’ preparazzjoni tagħha inkluż 
f’livell espert. Il-kompetenza tista’ b’mod 
partikolari tiġi pprovduta inter alia minn 
esperti mill-Aġenzija għall-Kooperazzjoni 
tar-Regolaturi tal-Enerġija (l-Aġenzija), 
mill-Kumitat tar-Regolaturi Ewropej tat-
Titoli (KRET), min-Netwerks Ewropej ta’
Operaturi tas-Sistema tal-Gass u l-
Elettriku (ENTSO-E, ENTSO-G), mill-
Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 
(AETS) mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali, mill-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni nazzjonali, mill-awtoritajiet 
finanzjarji kompetenti fl-Istati Membri u 
minn partijiet interessati bħall-
parteċipanti fis-suq. Il-Kummissjoni, meta 
tkun qiegħda tħejji u tfassal atti delegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
f'waqtha u b'mod xieraq tad-dokumenti 
rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill u tiżgura li l-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill ikunu involuti mill-qrib fil-fażi 
preparatorja u jkunu mistiedna 
regolarment biex jieħdu sehem fil-laqgħat 
tal-esperti.

Or. en

Emenda 87
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-ispeċifikazzjoni tad-definizzjonijiet 
ta’ informazzjoni privileġġata u ta’ 
manipulazzjoni tas-swieq hija meħtieġa 
sabiex jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tas-

(11) L-ispeċifikazzjoni tad-definizzjonijiet 
ta’ informazzjoni privileġġata u ta’ 
manipulazzjoni tas-swieq hija meħtieġa 
sabiex jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tas-
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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.

swieq tal-enerġija tal-operaturi u biex tiġi 
żgurata l-koerenza ma’ liġi tal-UE oħra 
rilevanti fl-oqsma tas-servizzi finanzjarji u 
tal-enerġija, li huma kollha 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 ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol ta’ preparazzjoni tagħha inkluż 
f’livell espert. Il-kompetenza tista’ tiġi 
pprovduta inter alia minn esperti mill-
Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-
Regolaturi tal-Enerġija, mill-Kumitat tar-
Regolaturi Ewropej tat-Titoli (KRET), 
min-Netwerks Ewropej ta’ Operaturi tas-
Sistema tal-Gass u l-Elettriku, mill-
Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 
(AETS) mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali, mill-awtoritajiet finanzjarji 
kompetenti fl-Istati Membri u mill-
parteċipanti fis-suq. Il-Kummissjoni, meta 
tkun qiegħda tħejji u tfassal atti delegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
f'waqtha u b'mod xieraq tad-dokumenti 
rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

Or. en

Emenda 88
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test prospost 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-

(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-



AM\865269MT.doc 23/101 PE464.684v01-00

MT

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.

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 ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol ta’ preparazzjoni tagħha inkluż 
f’livell espert. Il-kompetenza b’mod 
partikolari tista’ tiġi pprovduta inter alia 
minn esperti mill-Aġenzija għall-
Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-
Enerġija, mill-Kumitat tar-Regolaturi 
Ewropej tat-Titoli (KRET), min-Netwerks
Ewropej ta’ Operaturi tas-Sistema tal-
Gass u l-Elettriku, mill-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq (AETS) mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali, mill-
awtoritajiet tal-kompetizzjoni nazzjonali, 
mill-awtoritajiet finanzjarji kompetenti fl-
Istati Membri u mill-partijiet interessati 
bħas-swieq individwali organizzati
(pereżempju l-kambji tal-enerġija) u l-
parteċipanti fis-suq.

Or. en

Emenda 89
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test prospost 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 tal-operaturi, li huma 
dinamiċi u soġġetti għal bidliet. Abbażi 
tad-definizzjonijiet ċari stabbiliti f’dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat f’dak li 
għandu x’jaqsam mar-regoli dettaljati.
Kull meta l-Kummissjoni turi r-rieda li 
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tadotta atti delegati, huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol 
ta’ preparazzjoni tagħha inklużi l-
Aġenzija, l-operaturi tas-suq tal-enerġija, 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, l-
Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 
(AETS). Il-Kummissjoni, meta tkun 
qiegħda tħejji u tfassal atti delegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
f'waqtha u b'mod xieraq tad-dokumenti 
rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill u tiżgura li l-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill ikunu involuti mill-qrib fil-fażi 
preparatorja u jkunu mistiedna 
regolarment biex jieħdu sehem fil-laqgħat 
tal-esperti.

Or. en

Emenda 90
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test prospost 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 tal-operaturi, li huma 
dinamiċi u soġġetti għal bidliet kif ukoll 
sabiex tkun żgurata l-konsistenza ma’ 
leġiżlazzjoni oħra tal-UE f’dan il-qasam. 
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. L-ACER u 
l-parteċipanti fis-suq l-oħra għandhom 
ikunu involuti fil-konsultazzjonijiet u x-
xogħlijiet ta’ tħejjija f’ħin propizju, u l-
Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom ikunu infurmati minn kmieni.
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Or. de

Emenda 91
Anni Podimata

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test prospost 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 tal-operaturi, li huma 
dinamiċi u soġġetti għal bidliet. Għandha 
tiġi żgurata l-koerenza ma’ liġi tal-UE 
oħra rilevanti fil-qasam tas-servizzi 
finanzjarji, li huwa wkoll dinamiku u 
soġġett għall-bidla, sabiex jiġu evitati 
nuqqasijiet regolatorji. 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.

Or. en

Emenda 92
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal regolament
Premessa 11 a (ġdida)

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-entitajiet involuti fil-kummerċ tal-
enerġija koperti b’dan ir-Regolament, li 
ma jaqgħux fil-qasam ta’ applikazzjoni 
tad-Direttiva 2004/39/KE, għandhom 
ikunu soġġetti għar-rekwiżiti ta’ 
awtorizzazzjoni mifruxa mal-UE kollha. 
Dan ir-Regolament għandu jipprevedi 
skema ta’ awtorizzazzjoni mfassla għall-
kummerċjanti tal-enerġija biex 
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jiskrutinizzaw il-kapaċità tal-parteċipanti 
fis-suq li jirrispettaw dan ir-Regolament 
filwaqt li jevitaw l-applikazzjoni ta’ 
rekwiżiti ta’ piż għall-kummerċjanti 
finanzjarji inklużi fid-Direttiva
2004/39/KE. Sabiex tiġi prevista skema ta’ 
awtorizzazzjoni mfassla għall-
kummerċjanti tal-enerġija, is-setgħa li 
jiġu adottati atti f’konformità mal-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni
fir-rigward tar-rekwiżiti u l-ambitu tal-
awtorizzazzjoni, il-proċeduri għall-għoti u 
r-rifjut tal-awtorizzazzjoni kif ukoll il-
kundizzjonijiet għall-irtirar. Huwa ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol ta’ preparazzjoni tagħha inklużi 
f’livell espert. Il-Kummissjoni, meta tkun 
qiegħda tħejji u tfassal atti delegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
f'waqtha u b'mod xieraq tad-dokumenti 
rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill u tiżgura li l-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill ikunu involuti mill-qrib fil-fażi 
preparatorja , l-aktar billi jkunu 
mistiedna regolarment biex jieħdu sehem 
fil-laqgħat tal-esperti.

Or. en

Emenda 93
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Premessa 11 a (ġdida)

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-entitajiet involuti fil-kummerċ tal-
enerġija koperti b’dan ir-Regolament li 
ma jaqgħux fil-qasam ta’ applikazzjoni 
tad-Direttiva 2004/39/KE, għandhom 
ikunu soġġetti għar-rekwiżiti ta’ 
awtorizzazzjoni mifruxa mal-UE kollha. 
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Dan ir-Regolament għandu jiprevedi 
skema ta’ awtorizzazzjoni mfassla għall-
kummerċjanti tal-enerġija biex 
jiskrutinizzaw il-kapaċità tal-parteċipanti 
fis-suq li jirrispettaw dan ir-Regolament 
filwaqt li jevitaw l-applikazzjoni ta’ 
rekwiżiti ta’ piż għall-kummerċjanti 
finanzjarji inklużi fid-Direttiva 
2004/39/KE.Is-setgħa li jiġu adottati atti 
f’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni fir-rigward tar-rekwiżiti u l-
ambitu tal-awtorizzazzjoni, il-proċeduri 
għall-għoti u r-rifjut tal-awtorizzazzjoni 
kif ukoll il-kundizzjonijiet għall-irtirar .

Or. en

Emenda 94
András Gyürk

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test prospost 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 fil-
livell tal-Unjoni 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
f’livell nazzjonali. Il-ġbir ta’ dejta mill-
Aġenzija mhuwiex ta’ dannu għad-dritt 
tal-awtoritajiet nazzjonali li jiġbru dejta 
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addizzjonali għal finijiet nazzjonali.

Or. en

Emenda 95
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test prospost 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 fil-
livell tal-Unjoni 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 
f’livell nazzjonali.

Or. en

Emenda 96
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test prospost 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 

(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 
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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.

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 tal-enerġija, 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.

Or. en

(Din l-emenda tapplika għat-test kollu)

Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet tal-leġiżlazzjoni dwar l-enerġija speċifika għal dan is-settur, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali tal-enerġija organizzati fl-Aġenzija (ACER), huma l-awtorità 
nazzjonali responsabbli għall-kooperazzjoni fil-monitoraġġ, l-investigazzjoni u kompiti oħra 
relatati.

Emenda 97
András Gyürk

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Monitoraġġ effiċjenti tas-swieq jeżiġi 
aċċess regolari għar-reġistri tat-
tranżazzjonijiet. Għal din ir-raġuni, il-
parteċipanti fis-suq li jinnegozjaw prodotti 
tal-enerġija tal-operaturi għandhom ikunu
meħtieġa jipprovdu din l-informazzjoni 
lill-Aġenzija.

(14) Sabiex tkun tista’ twettaq monitoraġġ 
effettiv tas-suq, l-Aġenzija għandu jkollha 
lista sħiħa ta’ kummerċjanti tal-enerġija 
tal-operaturi. Fejn is-sistema ta’ ħruġ ta’ 
liċenzji diġà qed tiffunzjona,l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom 
jitrasferixxu d-dejta rilevanti għall-
Aġenzija, inkluża l-informazzjoni, f’pajjiż 
li mhuwiex il-pajjiż ta’ oriġini fejn il-
kummerċjanti tal-operaturi huma attivi. 
Fejn ma teżistix sistema ta’ din ix-xorta, l-
Istati Membri għandhom jintroduċu 
reġistru obbligatorju għall-kummerċjanti 
tal-enerġija tal-operaturi. Id-dettalji tas-
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sistema ta’ reġistrazzjoni, li għandha tiġi 
stabbilita, għandhom jiġu ddeterminati 
mill-Kummissjoni f’kooperazzjoni mal-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jittrasferixxu d-dejta rilevanti 
lill-Aġenzija kif intqal qabel. L-Aġenzija 
għandha tinforma lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali kkonċernata li għandha l-
kummerċjanti tal-operaturi attivi fis-suq 
tagħha. L-Aġenzija għandha tiġġestixxi u 
żżomm attiv dan ir-reġistru pubbliku ta’ 
kummerċjanti tal-enerġija tal-operaturi u 
tippermetti aċċess għar-regolaturi 
nazzjonali jew awtoritajiet kompetenti 
oħra għall-finijiet ta’ investigazzjoni. 
Monitoraġġ effiċjenti tas-swieq jeżiġi 
aċċess regolari għar-reġistri tat-
tranżazzjonijiet kif ukoll l-aċċess għal 
dejta fundamentali dwar il-kapaċità u l-
użu tal-faċilitajiet għall-produzzjoni, 
għall-ħżin, għall-konsum jew għat-
tranżmissjoni tal-elettriku jew tal-gass 
naturali jew dik relatata mal-kapaċità u l-
użu ta’ faċilitajiet ta’ gas naturali 
likwifikat (LNG). Għal din ir-raġuni, il-
parteċipanti fis-suq, inklużi l-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni, il-fornituri, il-
kummerċjanti, il-produtturi u l-
intermedjarji finanzjarji li jinnegozjaw 
prodotti tal-enerġija tal-operaturi, li jew 
għandhom liċenzja jew li huma reġistrati,
għandhom ikunu obbligati jipprovdu din l-
informazzjoni lill-Aġenzija.

Or. en

Emenda 98
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Monitoraġġ effiċjenti tas-swieq jeżiġi (14) Monitoraġġ effiċjenti tas-swieq jeżiġi 



AM\865269MT.doc 31/101 PE464.684v01-00

MT

aċċess regolari għar-reġistri tat-
tranżazzjonijiet. Għal din ir-raġuni, il-
parteċipanti fis-suq li jinnegozjaw prodotti 
tal-enerġija tal-operaturi għandhom ikunu 
meħtieġa jipprovdu din l-informazzjoni 
lill-Aġenzija.

aċċess regolari għar-reġistri tat-
tranżazzjonijiet. Għal din ir-raġuni, il-
parteċipanti fis-suq li jinnegozjaw prodotti 
tal-enerġija tal-operaturi għandhom ikunu 
meħtieġa jipprovdu din l-informazzjoni 
lill-Aġenzija. Jekk ikun meħtieġ għall-
monitoraġġ effiċjenti, l-Aġenzija tista' 
tistabbilixxi uffiċċji ta’ kollegament li 
jinsabu qrib tal-postijiet ta' kummerċ 
sinifikanti.

Or. en

Emenda 99
Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Monitoraġġ effiċjenti tas-swieq jeżiġi 
aċċess regolari għar-reġistri tat-
tranżazzjonijiet. Għal din ir-raġuni, il-
parteċipanti fis-suq li jinnegozjaw prodotti 
tal-enerġija tal-operaturi għandhom ikunu 
meħtieġa jipprovdu din l-informazzjoni 
lill-Aġenzija.

(14) Monitoraġġ effiċjenti tas-swieq jeżiġi 
aċċess regolari għar-reġistri tat-
tranżazzjonijiet. Għal din ir-raġuni, il-
parteċipanti fis-suq li jinnegozjaw prodotti 
tal-elettriku u tal-gass tal-operaturi 
għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu din l-
informazzjoni għal prodotti standardizzati 
biss lill-Aġenzija.

Or. en

Emenda 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Monitoraġġ effiċjenti tas-swieq jeżiġi 
aċċess regolari għar-reġistri tat-
tranżazzjonijiet. Għal din ir-raġuni, il-
parteċipanti fis-suq li jinnegozjaw prodotti 

(14) Monitoraġġ effiċjenti tas-swieq jeżiġi 
aċċess regolari għar-reġistri tat-
tranżazzjonijiet. Għal din ir-raġuni, il-
parteċipanti fis-suq li jinnegozjaw prodotti 
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tal-enerġija tal-operaturi għandhom ikunu 
meħtieġa jipprovdu din l-informazzjoni 
lill-Aġenzija.

tal-enerġija tal-operaturi għandhom ikunu 
meħtieġa jipprovdu din l-informazzjoni 
għal prodotti standardizzati biss lill-
Aġenzija.

Or. en

Emenda 101
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Monitoraġġ effiċjenti tas-swieq jeżiġi 
aċċess regolari għar-reġistri tat-
tranżazzjonijiet. Għal din ir-raġuni, il-
parteċipanti fis-suq li jinnegozjaw prodotti 
tal-enerġija tal-operaturi għandhom ikunu 
meħtieġa jipprovdu din l-informazzjoni 
lill-Aġenzija.

(14) Monitoraġġ effiċjenti tas-swieq jeżiġi 
aċċess immedjat u regolari għar-reġistri 
tat-tranżazzjonijiet. Għal din ir-raġuni, il-
parteċipanti fis-suq li jinnegozjaw prodotti 
tal-enerġija tal-operaturi għandhom ikunu
meħtieġa jipprovdu din l-informazzjoni 
lill-Aġenzija.

Or. en

Emenda 102
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Monitoraġġ effiċjenti tas-swieq jeżiġi 
aċċess regolari għar-reġistri tat-
tranżazzjonijiet. Għal din ir-raġuni, il-
parteċipanti fis-suq li jinnegozjaw prodotti 
tal-enerġija tal-operaturi għandhom ikunu 
meħtieġa jipprovdu din l-informazzjoni 
lill-Aġenzija.

(14) Monitoraġġ effiċjenti tas-swieq jeżiġi 
aċċess regolari għar-reġistri tat-
tranżazzjonijiet. Għal din ir-raġuni, il-
parteċipanti fis-suq li jinnegozjaw prodotti 
tal-enerġija tal-operaturi għandhom ikunu 
meħtieġa jipprovdu din l-informazzjoni
lill-Aġenzija b’mod regolari.

Or. ro
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Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet ta’ kjarfika

Emenda 103
András Gyürk

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test prospost 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 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 jew piżijiet 
amministrattivi għall-parteċipanti fis-suq, 
u għandhom għalhekk jgħaddu minn 
analiżi ex ante tal-benefiċċji meta 
mqabbla mal-ispejjeż. L-obbligi ta’ 
rappurtar dwar il-parteċipanti fis-suq
relatati mal-kapaċità u l-użu tal-
produzzjoni, il-ħżin, il-konsum jew it-
tranżmissjoni tal-elettriku jew tal-gass 
naturali jew dawk relatati mal-kapaċità u 
l-użu ta’ faċilitajiet ta’ gas naturali 
likwifikat (LNG) għandhom jiġu 
minimizzati bil-ġbir tal-informazzjoni 
meħtieġa jew ta’ partijiet minnha minn 
sorsi eżistenti fejn huwa possibbli, filwaqt 
li jittieħdu inkunsiderazzjoni l-oqsfa tat-
trasparenza stabbiliti skont ir-Regolament
(KE) Nru 714/2009 u r-Regolament (KE) 
Nru 715/2009. Il-ġbir ta’ dejta għandu 
jieħu inkunsiderazzjoni wkoll il-proposta 
tal-Grupp ta’ Regolaturi Ewropej għall-
Elettriku u l-Gass għal-Linji Gwida dwar 
il-Komitoloġija għat-Trasparenza fid-
Dejta Fundamentali dwar l-Elettriku.
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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 doppji ta’ rappurtar. Huwa ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol ta’ preparazzjoni tagħha inkluż 
f’livell espert. Il-Kummissjoni, meta tkun 
qiegħda tħejji u tfassal atti delegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
f'waqtha u b'mod xieraq tad-dokumenti 
rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill u tiżgura li l-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill ikunu involuti mill-qrib fil-fażi 
preparatorja , jkunu mistiedna 
regolarment biex jieħdu sehem fil-laqgħat 
tal-esperti.

Or. en

Emenda 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test prospost 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-

(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 wara 
konsultazzjoni dovuta mal-parteċipanti 
fis-suq, il-partijiet u l-awtoritajiet 
interessati inkluża l-Aġenzija, atti delegati 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat li 
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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.

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 jew piżijiet 
amministrattivi għall-parteċipanti fis-suq u 
għandhom għalhekk jgħaddu minn 
analiżi ex ante tal-benefiċċji meta 
mqabbla mal-ispejjeż. 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. Il-Kummissjoni, meta 
tkun qiegħda tħejji u tfassal atti delegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
f'waqtha u b'mod xieraq tad-dokumenti 
rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill u twettaq konsultazzjonijiet xierqa 
u trasparenti minn ħafna qabel, inkluż 
f’livell espert.

Or. en

Emenda 105
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test prospost 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 

(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 
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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.

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 għandhom jiżguraw li l-
Aġenzija tirċievi l-informazzjoni kollha 
meħtieġa biex tkompli twettaq il-kompiti 
tagħha b’mod effettiv. 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. Madankollu, għandu 
jiġi żgurat li dawn l-awtoritajiet u r-
repożitorji tat-tranżazzjonijiet jagħmlu l-
informazzjoni meħtieġa immedjatament 
għad-dispożizzjoni tal-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-piż ammnistrattiv għall-parteċipanti fis-suq għandu jinżammu baxx, l-Aġenzija 
għandha tirċievi l-informazzjoni kollha meħtieġa. Fi żmien tal-komunikazzjoni diġitali u tal-
ICT avvanzata, dan ma jimponix kostijiet żejda għall-parteċipanti fis-suq jekk dawn ikollhom 
jirrappurtaw dejta simultanjament lil awtoritajiet differenti.

Emenda 106
András Gyürk

Proposta għal regolament
Premessa 17
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Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Aġenzija għandha tiżgura s-sigurtà 
operattiva tad-dejta li tirċievi, għandha 
tipprevjeni l-aċċess mhux awtorizzat għall-
informazzjoni miżmuma mill-Aġenzija u 
għandha tistabbilixxi proċeduri sabiex 
tiżgura li d-dejta li tiġbor ma tintużax ħażin 
minn persuni b’aċċess awtorizzat għaliha. 
L-Aġenzija għandha wkoll tingħata 
assigurazzjoni li dawk l-awtoritajiet li 
jkollhom aċċess għad-dejta miżmuma mill-
Aġenzija se jkunu jistgħu jżomm livell 
daqstant għoli ta’ sigurtà.

(17) L-Aġenzija għandha tiżgura s-sigurtà 
operattiva tad-dejta li tirċievi, għandha 
tipprevjeni l-aċċess mhux awtorizzat għall-
informazzjoni miżmuma mill-Aġenzija u 
għandha tistabbilixxi proċeduri sabiex 
tiżgura li d-dejta li tiġbor ma tintużax ħażin 
minn persuni b’aċċess awtorizzat għaliha. 
L-Aġenzija għandha wkoll tingħata 
assigurazzjoni li dawk l-awtoritajiet li 
jkollhom aċċess għad-dejta miżmuma mill-
Aġenzija se jkunu jistgħu jżomm livell 
daqstant għoli ta’ sigurtà. Is-siġurtà 
operattiva tas-sistemi tal-IT użati għall-
ipproċessar u t-trażmissjoni tad-dejta 
għandha għalhekk tkun żgurata. Għall-
istabbilment ta' sistema tal-IT, li tiżgura l-
aktar livell għoli ta' kunfidenzjalità tad-
dejta, l-Aġenzija għandha titħeġġeġ biex 
taħdem mill-qrib mal-Aġenzija Ewropea 
dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-
Informazzjoni (ENISA).

Or. en

Emenda 107
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Aġenzija għandha tiżgura s-sigurtà 
operattiva tad-dejta li tirċievi, għandha 
tipprevjeni l-aċċess mhux awtorizzat għall-
informazzjoni miżmuma mill-Aġenzija u 
għandha tistabbilixxi proċeduri sabiex 
tiżgura li d-dejta li tiġbor ma tintużax ħażin 
minn persuni b’aċċess awtorizzat għaliha. 
L-Aġenzija għandha wkoll tingħata 
assigurazzjoni li dawk l-awtoritajiet li 
jkollhom aċċess għad-dejta miżmuma mill-
Aġenzija se jkunu jistgħu jżomm livell 

(17) L-Aġenzija għandha tiżgura s-sigurtà 
operattiva tad-dejta li tirċievi, għandha 
tipprevjeni l-aċċess mhux awtorizzat għall-
informazzjoni miżmuma mill-Aġenzija u 
għandha tistabbilixxi proċeduri sabiex 
tiżgura li d-dejta li tiġbor ma tintużax ħażin 
minn persuni b’aċċess awtorizzat għaliha. 
L-Aġenzija għandha wkoll tingħata 
assigurazzjoni li dawk l-awtoritajiet li 
jkollhom aċċess għad-dejta miżmuma mill-
Aġenzija se jkunu jistgħu jżomm livell 
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daqstant għoli ta’ sigurtà. daqstant għoli ta’ sigurtà u se jkunu 
marbutin b’arranġamenti ta’ 
kunfidenzjalità xierqa. Dawn ir-regoli 
għandhom japplikaw ukoll għal 
awtoritajiet oħra li jiksbu aċċess għad-
dejta għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 108
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Aġenzija għandha tiżgura s-sigurtà 
operattiva tad-dejta li tirċievi, għandha 
tipprevjeni l-aċċess mhux awtorizzat għall-
informazzjoni miżmuma mill-Aġenzija u 
għandha tistabbilixxi proċeduri sabiex 
tiżgura li d-dejta li tiġbor ma tintużax ħażin 
minn persuni b’aċċess awtorizzat għaliha. 
L-Aġenzija għandha wkoll tingħata 
assigurazzjoni li dawk l-awtoritajiet li 
jkollhom aċċess għad-dejta miżmuma mill-
Aġenzija se jkunu jistgħu jżomm livell 
daqstant għoli ta’ sigurtà.

(17) L-Aġenzija għandha tiżgura s-sigurtà 
operattiva tad-dejta li tirċievi, għandha 
tipprevjeni l-aċċess mhux awtorizzat għall-
informazzjoni miżmuma mill-Aġenzija u 
għandha tistabbilixxi proċeduri kif ukoll 
dispożizzjonijiet legali rilevanti sabiex 
tiżgura li d-dejta li tiġbor ma tintużax ħażin 
minn persuni b’aċċess awtorizzat għaliha. 
L-Aġenzija għandha wkoll tingħata 
assigurazzjoni li dawk l-awtoritajiet li 
jkollhom aċċess għad-dejta miżmuma mill-
Aġenzija se jkunu jistgħu jżomm livell 
daqstant għoli ta’ sigurtà.

Or. de

Emenda 109
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Aġenzija għandha tiżgura s-sigurtà 
operattiva tad-dejta li tirċievi, għandha 
tipprevjeni l-aċċess mhux awtorizzat għall-

(17) L-Aġenzija għandha tiżgura s-sigurtà 
operattiva u l-protezzjoni tad-dejta li 
tirċievi, għandha tipprevjeni l-aċċess mhux 
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informazzjoni miżmuma mill-Aġenzija u 
għandha tistabbilixxi proċeduri sabiex 
tiżgura li d-dejta li tiġbor ma tintużax ħażin 
minn persuni b’aċċess awtorizzat għaliha. 
L-Aġenzija għandha wkoll tingħata 
assigurazzjoni li dawk l-awtoritajiet li 
jkollhom aċċess għad-dejta miżmuma mill-
Aġenzija se jkunu jistgħu jżomm livell 
daqstant għoli ta’ sigurtà.

awtorizzat għall-informazzjoni miżmuma 
mill-Aġenzija u għandha tistabbilixxi 
proċeduri sabiex tiżgura li d-dejta li tiġbor 
ma tintużax ħażin minn persuni b’aċċess 
awtorizzat għaliha. L-Aġenzija għandha 
wkoll tingħata assigurazzjoni li dawk l-
awtoritajiet li jkollhom aċċess għad-dejta 
miżmuma mill-Aġenzija se jkunu jistgħu 
jżomm livell daqstant għoli ta’ sigurtà.

Or. en

Emenda 110
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test prospost 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) Id-disponibilità tal-informazzjoni 
dwar il-prezzijiet hija prekundizzjoni vitali 
għat-trasparenza. 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.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipanti fis-suq għandhom ikunu jistgħu jaċċessaw l-informazzjoni dwar il-prezzijiet 
sabiex jiżguraw it-trasparenza tat-tħaddim tas-suq, filwaqt li t-taħdidiet dwar l-
“informazzjoni sensittiva” jħallu opportunità biex tinżamm informazzjoni ta’ din ix-xorta.

Emenda 111
Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Premessa 18
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Test prospost 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 tal-operaturi. Biex 
tiżgura iktar trasparenza u aċċess 
pubbliku għal informazzjoni dwar il-
prezzijiet tal-enerġija tal-operatur, l-
Aġenzija għandha tħejji rapport fuq bażi 
ta’ pajjiż b’pajjiż dwar l-iżviluppi fil-
prezzijiet fi swieq tal-enerġija tal-
operaturi.

Or. en

Emenda 112
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test prospost 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’ 
ladarba trasparenza ta’ din ix-xorta (a)
tista’ tgħin sabiex tinbena fiduċja fis-suq u 
fl-iżvilupp ta’ għarfien dwar il-
funzjonament tas-swieq tal-enerġija tal-
operaturi u(b) ma jkollhiex effetti negattivi 
fuq il-likwidità tas-suq jew fuq l-interessi 
kummerċjali tal-parteċipanti fis-suq.

Or. en
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Emenda 113
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test prospost 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 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. L-Aġenzija tista’ tiżviluppa u
żżomm metodoloġija li tistabbilixxi l-mod 
kif se tagħmel din l-informazzjoni 
disponibbli.

Or. en

Emenda 114
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test prospost 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 tal-operaturi. L-Aġenzija 
u l-aġenziji regolatorji nazzjonali 
m’għandhomx jippubblikaw 
informazzjoni sensittiva kontemporanja 
dwar is-suq.

Or. en
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Emenda 115
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test prospost 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 se tgħin biex
tinbena fiduċja fis-suq u se trawwem l-
iżvilupp ta’ għarfien dwar il-funzjonament 
tas-swieq tal-enerġija tal-operaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-għan ta’ dan ir-Regolament huwa ż-żieda fit-trasparenza fis-suq tal-enerġija 
tal-operaturi, is-sejbiet għandhom isiru pubbliċi u għandhom jippermettu li parteċipanti 
ġodda, ir-regolaturi, ix-xjentisti, il-konsumaturi u partijiet interessati oħra jiġu infurmati 
dwar il-qagħda tas-swieq tal-enerġija.

Emenda 116
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test prospost 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-

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

Or. en

Emenda 117
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test prospost 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. Sabiex 
tibbenefika mill-perspettiva unika tagħha 
tal-UE u biex tipprovdi informazzjoni 
affidabbli li tappoġġa t-talbiet biex isiru
investigazzjonijiet, l-Aġenzija għandu 
jkollha setgħat investigattivi 
f’koordinazzjoni b’saħħitha mal-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
kkonċernati, pereżempju f’każ ta’ każijiet 
transkonfinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan se jillimita r-riżorsi meħtieġa mill-korpi investigattivi tal-Istati Membri biex isegwu n-
notifiki tal-ACER li ma jkunx fihom dejta u analiżi. Għalhekk, dawn is-setgħat addizzjonali se 
jkunu effiċjenti meta mqabbla mal-ispejjeż u se jsaħħu l-kredibilità tal-Aġenzija.

Emenda 118
András Gyürk

Proposta għal regolament
Premessa 19
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Test prospost 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 u 
ta’ infurzar meħtieġa sabiex ikunu jistgħu 
jwettqu dan il-kompitu b’mod effiċjenti. L-
Aġenzija għandha tiżgura li dawn is-
setgħat investigattivi jkunu eżerċitati 
konsistentement b'mod simili u 
proporzjonat. Għal din ir-raġuni, il-
Kummissjoni tista' tipprovdi gwida lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali.

Or. en

Emenda 119
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test prospost 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. Il-Kummissjoni għandha, 
flimkien mal-Aġenzija, tiżgura mod 
koordinat u konsistenti ta’ kif tapplika s-
setgħat ta’ monitoraġġ u investigazjoni.

Or. en

Emenda 120
Zigmantas Balčytis

Proposta għal regolament
Premessa 19
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Test prospost 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 
implimentat fl-Istat Membri u biex tiġi 
ssorveljata l-implimentazzjoni tiegħu. 
Għal dan il-għan, huma għandu jkollhom 
is-setgħat investigattivi u dawk ta’ 
sorveljanza meħtieġa sabiex ikunu jistgħu 
jwettqu dan il-kompitu b’mod effiċjenti.

Or. lt

Emenda 121
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test prospost 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 
b’mod strett fl-Istat Membri. Għal dan il-
għan, huma għandu jkollhom is-setgħat 
investigattivi meħtieġa sabiex ikunu jistgħu 
jwettqu dan il-kompitu b’mod effiċjenti.

Or. en

Emenda 122
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-Aġenzija għandha tiżgura li l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament issir 
b’mod ikkoordinat fl-Unjoni kollha, u tkun 

(20) L-Aġenzija għandha tiżgura li l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament issir 
b’mod ikkoordinat fl-Unjoni kollha, u tkun 
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koerenti mal-applikazzjoni tad-Direttiva 
2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar abbuż 
minn informazzjoni privileġġata u 
manipulazzjoni tas-suq (abbuż tas-suq). 
Peress li l-abbuż tas-suq fis-swieq tal-
enerġija tal-operaturi ta’ spiss jaffettwa 
iktar minn Stat Membru wieħed, l-
Aġenzija għandu jkollha rwol importanti 
sabiex tiżgura li l-investigazzjonijiet 
jitwettqu b’mod effiċjenti u koerenti. 
Sabiex jintlaħaq dan l-għan, hija għandha 
tkun tista’ tikkoordina l-ħidma tal-gruppi 
investigattivi magħmula minn 
rappreżentanti tal-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali konċernati u, fejn ikun xieraq, 
ta’ awtoritajiet oħrajn.

koerenti mal-applikazzjoni tad-Direttiva 
2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar abbuż 
minn informazzjoni privileġġata u 
manipulazzjoni tas-suq (abbuż tas-suq). 
Peress li l-abbuż tas-suq fis-swieq tal-
enerġija tal-operaturi ta’ spiss jaffettwa 
iktar minn Stat Membru wieħed, l-
Aġenzija għandu jkollha rwol importanti 
sabiex tiżgura li l-investigazzjonijiet 
jitwettqu b’mod effiċjenti u koerenti. 
Sabiex jintlaħaq dan l-għan, hija għandha 
tkun tista’ titlob li jkun hemm 
kooperazzjoni, li ssir investigazzjoni 
ulterjuri u li tikkoordina l-ħidma tal-gruppi 
investigattivi magħmula minn 
rappreżentanti tal-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali konċernati u, fejn ikun xieraq, 
ta’ awtoritajiet oħrajn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biż-żieda ta’ dawn ir-responsabilitajiet, l-Aġenzija tista’ tibbenefika mill-perspettiva tagħha 
tal-UE u minn għarfien espert intern biex tassisti lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, 
speċjalment f’każijiet reġjonali u dawk transkonfinali.

Emenda 123
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-Aġenzija għandha tiżgura li l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament issir 
b’mod ikkoordinat fl-Unjoni kollha, u tkun
koerenti mal-applikazzjoni tad-Direttiva 
2003/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar abbuż 
minn informazzjoni privileġġata u 
manipulazzjoni tas-suq (abbuż tas-suq). 
Peress li l-abbuż tas-suq fis-swieq tal-
enerġija tal-operaturi ta’ spiss jaffettwa 

(20) L-Aġenzija għandha tiżgura li l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament issir 
b’mod ikkoordinat fl-Unjoni kollha, u 
għandha tinvolvi lill-awtoritajiet 
regolatorji rilevanti biex tiżgura li din 
tkun koerenti mal-applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/6/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 
2003 dwar abbuż minn informazzjoni 
privileġġata u manipulazzjoni tas-suq 
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iktar minn Stat Membru wieħed, l-
Aġenzija għandu jkollha rwol importanti 
sabiex tiżgura li l-investigazzjonijiet 
jitwettqu b’mod effiċjenti u koerenti. 
Sabiex jintlaħaq dan l-għan, hija għandha 
tkun tista’ tikkoordina l-ħidma tal-gruppi 
investigattivi magħmula minn 
rappreżentanti tal-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali konċernati u, fejn ikun xieraq, 
ta’ awtoritajiet oħrajn.

(abbuż tas-suq). Peress li l-abbuż tas-suq 
fis-swieq tal-enerġija tal-operaturi ta’ spiss 
jaffettwa iktar minn Stat Membru wieħed, 
l-Aġenzija għandu jkollha rwol importanti 
sabiex tiżgura li l-investigazzjonijiet 
jitwettqu b’mod effiċjenti u koerenti. 
Sabiex jintlaħaq dan l-għan, hija għandha 
tkun tista’ tikkoordina l-ħidma tal-gruppi 
investigattivi magħmula minn 
rappreżentanti tal-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali konċernati u, fejn ikun xieraq, 
ta’ awtoritajiet oħrajn.

Or. en

Emenda 124
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
l-awtoritajiet finanzjarji kompetenti 
għandhom jikkooperaw sabiex jiżguraw 
approċċ ikkoordinat ħalli jingħeleb l-abbuż 
tas-suq fis-swieq tal-enerġija tal-operaturi 
li jinkludi kemm is-swieq tal-komoditajiet 
kif ukoll is-swieq tad-derivati.

(21) L-Aġenzija, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u l-awtoritajiet finanzjarji 
kompetenti għandhom jikkooperaw sabiex 
jiżguraw approċċ ikkoordinat ħalli 
jingħeleb l-abbuż tas-suq fis-swieq tal-
enerġija tal-operaturi li jinkludi kemm is-
swieq tal-komoditajiet kif ukoll is-swieq 
tad-derivati. Din il-kooperazzjoni tista’ 
wkoll tieħu l-forma ta’ gruppi reġjonali 
kkoordinati mill-Aġenzija li jirriflettu r-
realtajiet tas-suq tal-UE u l-każijiet 
ikkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-abbużi tas-suq fi Stat Membru wieħed kemm-il darba jistgħu jinvolvu tranżazzjonijiet li
jkollhom impatt fuq Stati Membri oħra. Dawn għandhom imbagħad jikkooperaw b’mod 
reġjonali fl-ambitu tal-ACER biex l-investigazzjonijiet ikunu jistgħu jiġu segwiti b’mod 
xieraq.
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Emenda 125
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
l-awtoritajiet finanzjarji kompetenti 
għandhom jikkooperaw sabiex jiżguraw 
approċċ ikkoordinat ħalli jingħeleb l-abbuż 
tas-suq fis-swieq tal-enerġija tal-operaturi 
li jinkludi kemm is-swieq tal-komoditajiet 
kif ukoll is-swieq tad-derivati.

(21) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
l-awtoritajiet finanzjarji kompetenti 
għandhom jikkooperaw fuq bażi regolari u 
operattiva sabiex jiżguraw approċċ 
ikkoordinat kontinwu ħalli jingħeleb l-
abbuż tas-suq fis-swieq tal-enerġija tal-
operaturi li jinkludi kemm is-swieq tal-
komoditajiet kif ukoll is-swieq tad-derivati.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet finanzjarji għandha tkun regolari u konsistenti.

Emenda 126
András Gyürk

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
l-awtoritajiet finanzjarji kompetenti 
għandhom jikkooperaw sabiex jiżguraw 
approċċ ikkoordinat ħalli jingħeleb l-abbuż 
tas-suq fis-swieq tal-enerġija tal-operaturi 
li jinkludi kemm is-swieq tal-komoditajiet 
kif ukoll is-swieq tad-derivati.

(21) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, l-
awtoritajiet tal-kompetizzjoni nazzjonali u 
l-awtoritajiet finanzjarji kompetenti 
għandhom jikkooperaw sabiex jiżguraw 
approċċ ikkoordinat ħalli jingħeleb l-abbuż 
tas-suq fis-swieq tal-enerġija tal-operaturi 
li jinkludi kemm is-swieq tal-komoditajiet 
kif ukoll is-swieq tad-derivati.

Or. en

Emenda 127
Zigmantas Balčytis
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Proposta għal regolament
Premessa 21

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
l-awtoritajiet finanzjarji kompetenti 
għandhom jikkooperaw sabiex jiżguraw 
approċċ ikkoordinat ħalli jingħeleb l-abbuż 
tas-suq fis-swieq tal-enerġija tal-operaturi 
li jinkludi kemm is-swieq tal-komoditajiet 
kif ukoll is-swieq tad-derivati.

(21) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
l-awtoritajiet finanzjarji kompetenti 
għandhom jikkooperaw sabiex jiżguraw 
approċċ ikkoordinat ħalli jingħeleb l-abbuż 
tas-suq fis-swieq tal-enerġija tal-operaturi 
li jinkludi kemm is-swieq tal-komoditajiet 
kif ukoll is-swieq tad-derivati.

Or. lt

Emenda 128
Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
l-awtoritajiet finanzjarji kompetenti 
għandhom jikkooperaw sabiex jiżguraw 
approċċ ikkoordinat ħalli jingħeleb l-abbuż 
tas-suq fis-swieq tal-enerġija tal-operaturi 
li jinkludi kemm is-swieq tal-komoditajiet 
kif ukoll is-swieq tad-derivati.

(21) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
l-awtoritajiet finanzjarji kompetenti 
għandhom jikkooperaw sabiex jiżguraw 
approċċ ikkoordinat ħalli jingħeleb l-abbuż 
tas-suq fis-swieq tal-elettriku u tal-gass
tal-operaturi li jinkludi kemm is-swieq tal-
komoditajiet kif ukoll is-swieq tad-derivati.

Or. en

Emenda 129
András Gyürk

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Huwa importanti li l-obbligu tas-
segretezza professjonali japplika għal dawk 
li jirċievu informazzjoni kunfidenzjali 

(22) Huwa importanti li l-obbligu tas-
segretezza professjonali japplika għal dawk 
li jirċievu informazzjoni kunfidenzjali 
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skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament.

skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament. L-Aġenzija, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali, l-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni nazzjonali u l-awtoritajiet 
finanzjarji kompetenti għandhom 
jiżguraw il-kunfidenzjalità, l-integrità u l-
protezzjoni tal-informazzjoni li jirċievu.

Or. en

Emenda 130
András Gyürk

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test prospost 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. Filwaqt li tieħu 
inkunsiderazzjoni l-konsultazzjoni tal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta’ 
KUMM(2010)716 msemmija “Rinfurzar 
tar-reġimi tas-sanzjonar fis-settur tas-
servizzi finanzjarji”, il-Kummissjoni 
għandha tressaq ’il quddiem proposti 
sabiex tkompli tarmonizza is-sistema tas-
sanzjonijiet tal-Istati Membri.

Or. en
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Emenda 131
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test prospost 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. Sabiex jinkiseb il-
livell ta’ dissważjoni meħtieġ, għandhom 
jiġu stabbiliti sanzjonijiet minimi fil-
volum ta’ tal-inqas id-doppju tal-kisbiet 
finanzjarji potenzjali diretti u indiretti u 
tal-ħsara kkawżata lill-konsumaturi 
kkawżata mill-azzjonijiet li jipprova 
jipprevjeni dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni l-kisbiet tal-ksur mhux biss diretti iżda wkoll indiretti, 
billi dawn frekwentement iwasslu għal kisbiet fis-swieq relatati u eventwalment dawn 
ikollhom impatti wkoll fuq il-prezzijiet tal-konsumatur.

Emenda 132
Zigmantas Balčytis

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Huwa importanti li s-sanzjonijiet (23) Huwa importanti li jkun hemm 



PE464.684v01-00 52/101 AM\865269MT.doc

MT

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.

stabbiliment ta’ sistema ta’ pieni 
armonizzata u ta’ standards minimi 
komuni f’dan il-qasam. Is-sanzjonijiet
għall-ksur ta’ dan ir-Regolament 
għandhom 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.

Or. lt

Emenda 133
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test prospost 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. Maż-żmien, hemm 
bżonn li jittieħdu passi lejn reġim 
b’sanzjonijiet armonizzati.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Filwaqt li mhux possibbli li jiġu implimentati sanzjonijiet identiċi f’perjodu qasir ta’ żmien, l-
iżgurar li s-sanzjonijiet mhux severi m’għandhomx ikunu mod ta’ kif għandhom jiġi attratti 
investimenti f’suq partikolari, għandu jiġi kkunsidrat li huwa mira fit-tul.

Emenda 134
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Peress li l-għan ta’ dan ir-Regolament, 
jiġifieri li jkun ipprovdut qafas armonizzat 
sabiex ikunu żgurati t-trasparenza u l-
integrità tas-swieq tal-enerġija, ma jistax 
jintlaħaq b’mod suffiċjenti mill-Istati 
Membri u jista’ jintlaħaq aħjar fil-livell tal-
Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont 
il-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif inhu 
stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju ta’ 
proporzjonalità, kif inhu stabbilit f’dak l-
artikolu, dan ir-Regolament ma għandux 
imur lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex 
jitwettaq dak il-għan,

(24) Peress li l-għan ta’ dan ir-Regolament, 
jiġifieri li jkun ipprovdut qafas armonizzat 
sabiex ikunu żgurati t-trasparenza u l-
integrità tas-swieq tal-enerġija tal-
operaturi, ma jistax jintlaħaq b’mod 
suffiċjenti mill-Istati Membri u jista’ 
jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-
Unjoni tista’ tadotta miżuri, skont il-
prinċipju ta’ sussidjarjetà kif inhu stabbilit 
fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinċipju ta’ 
proporzjonalità, kif inhu stabbilit f’dak l-
artikolu, dan ir-Regolament ma għandux 
imur lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex 
jitwettaq dak il-għan,

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet ta’ konsistenza.

Emenda 135
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Premessa 24 a (ġdida)

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Jenfasizza li hemm bżonn ta’ regoli 
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bażiċi fil-livell tal-UE, bħal pereżempju 
definizzjoni komuni ta’ sitwazzjonijiet 
inaċċettabbli ta’ kunflitt ta’ interessi. Is-
salvagwardji fil-livell tal-UE li għandhom 
l-għan li jipprovdu trasparenza u 
responsabbiltà jistgħu jinkludu 
dikjarazzjonijiet ta’ assenza ta’ kunflitt ta’ 
interessi.

Or. en

Emenda 136
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test prospost 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 tal-operaturi li jieħdu 
inkunsiderazzjoni l-karatteristiċi speċifiċi 
ta’ dawn is-swieq u li jkunu koerenti ma’ 
dawk applikabbli fis-swieq finanzjarji. 
Huwa jipprovdi għall-monitoraġġ tas-
swieq tal-enerġija tal-operaturi mill-
Aġenzija għall-Aġenzija għall-
Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija 
(l-Aġenzija ).

Or. en

Emenda 137
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli li 
jipprojbixxu prattiki abbużivi fis-swieq tal-
enerġija tal-operaturi koerenti ma’ dawk 

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

applikabbli fis-swieq finanzjarji. Huwa 
jipprovdi għall-monitoraġġ tas-swieq tal-
enerġija tal-operaturi mill-Aġenzija u 
jistabbilixxi rekwiżiti minimi għat-
tħaddim taż-żoni ta’ negozjar, in-negozjar 
barra l-borża u l-kuntratti bilaterali 
kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-forom u l-postijiet tal-kummerċ kollha għandhom ikunu soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ 
dan ir-Regolament sabiex ikopru għalkollox is-suq u għalhekk jissodisfaw l-għanijiet ta’
trasparenza u integrità ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 138
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test prospost 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 li jaffettwaw
is-swieq tal-enerġija tal-operaturi meta 
dawn ir-regoli jkunu konsistenti ma’ u ma 
jiġux sovvraposti fuq dawk applikabbli fis-
swieq finanzjarji relatati. Huwa jipprovdi 
għall-monitoraġġ tas-swieq tal-enerġija tal-
operaturi mill-Aġenzija.

Or. en

Emenda 139
Anni Podimata

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli li 
jipprojbixxu prattiki abbużivi fis-swieq tal-

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

enerġija tal-operaturi koerenti ma’ dawk 
applikabbli fis-swieq finanzjarji u 
b’funzjoni kompetittiva tas-swieq tal-
enerġija. Huwa jipprovdi għall-monitoraġġ 
tas-swieq tal-enerġija tal-operaturi mill-
Aġenzija.

Or. en

Emenda 140
Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test prospost 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-
elettriku u tal-gass tal-operaturi koerenti 
ma’ dawk applikabbli fis-swieq finanzjarji. 
Huwa jipprovdi għall-monitoraġġ tas-
swieq tal-elettriku u tal-gass tal-operaturi 
mill-Aġenzija.

Or. en

Emenda 141
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament japplika għan-negozjar 
ta’ prodotti tal-enerġija tal-operaturi. Id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 3 u tal-
Artikolu 4 ma għandhomx japplikaw għall-
prodotti tal-enerġija tal-operaturi li jkunu 
strumenti finanzjarji u li għalihom 
japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 
9 tad-Direttiva 2003/6/KE. Dan ir-
Regolament huwa mingħajr preġudizzju 

Dan ir-Regolament japplika għan-negozjar 
ta’ prodotti tal-enerġija tal-operaturi. Id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 3 u tal-
Artikolu 4 ma għandhomx japplikaw għall-
prodotti tal-enerġija tal-operaturi li jkunu 
strumenti finanzjarji u li għalihom 
japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 
9 tad-Direttiva 2003/6/KE. Id-
dispożizzjonijiet leġiżlattivi separati 
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għad-Direttivi 2003/6/KE u 2004/39/KE 
kif ukoll għall-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet tal-liġi tal-kompetizzjoni 
Ewropea għall-prattiki koperti b’dan ir-
Regolament.

għandhom jiddefinixxu ksur speċifiku 
tas-settur fis-suq tal-kwota ta’ 
emissjonijiet tas-CO2, li għandhom jiġu 
ppreżentati mit-tmiem tal-2012. Dan ir-
Regolament huwa mingħajr preġudizzju 
għad-Direttivi 2003/6/KE u 2004/39/KE 
kif ukoll għall-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet tal-liġi tal-kompetizzjoni 
Ewropea għall-prattiki koperti b’dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istrument leġiżlattiv li jiżgura l-integrità tas-suq Ewropew tal-karbonju għandu jkun parti 
mill-pakkett ta’ trasparenza u integrità li jinkludi r-REMIT, il-MAD, l-EMIR u l-MiFID. 
Għalhekk, il-Kummissjoni b’mod urġenti għandha tabbozza l-proposta tagħha biex tneħħi d-
differenzi fis-swieq tal-karbonju.

Emenda 142
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-regolament għandu japplika għall-
parteċipanti kollha tas-suq ikkonċernati, 
irrispettivament minn jekk humiex mill-
Unjoni jew minn pajjiżi terzi. Dan għandu 
japplika għall-bejgħ, ix-xiri, il-
produzzjoni, il-provvista, it-
transpożizzjoni u l-konsenja kollha kemm 
huma tal-prodotti tal-enerġija tal-
operaturi.

Or. en

Emenda 143
Vladimír Remek
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u l-awtoritajiet finanzjarji 
kompetenti għandhom jikkooperaw sabiex 
jiżguraw li jittieħed approċċ ikkoordinat 
għall-infurzar tar-regoli rilevanti fejn l-
azzjonijiet ikunu relatati ma’ strument 
finanzjarju wieħed jew iktar li fir-rigward 
tiegħu jew tagħhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2003/6/KE u anki ma’ prodott 
tal-enerġija tal-operaturi wieħed jew iktar 
li għalih jew għalihom japplikaw id-
dispożizzjonjiet tal-Artikolu 3 u tal-
Artikolu 4.

L-Aġenzija, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u l-awtoritajiet finanzjarji 
kompetenti għandhom jikkooperaw sabiex 
jiżguraw li jittieħed approċċ ikkoordinat 
għall-infurzar tar-regoli rilevanti.

Or. cs

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li jittieħed approċċ koordinat, ir-regolaturi nazzjonali kompetenti tal-
enerġija għandhom iwettqu monitoraġġ flimkien mal-Aġenzija.

Emenda 144
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u l-awtoritajiet finanzjarji 
kompetenti għandhom jikkooperaw sabiex 
jiżguraw li jittieħed approċċ ikkoordinat 
għall-infurzar tar-regoli rilevanti fejn l-
azzjonijiet ikunu relatati ma’ strument 
finanzjarju wieħed jew iktar li fir-rigward 
tiegħu jew tagħhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2003/6/KE u anki ma’ prodott tal-
enerġija tal-operaturi wieħed jew iktar li 

L-Aġenzija, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u l-awtoritajiet finanzjarji 
kompetenti għandhom jikkooperaw sabiex 
jiżguraw li jittieħed approċċ ikkoordinat 
għall-infurzar tar-regoli rilevanti fejn l-
azzjonijiet ikunu relatati ma’ strument 
finanzjarju wieħed jew iktar li fir-rigward 
tiegħu jew tagħhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2003/6/KE u anki ma’ prodott tal-
enerġija tal-operaturi wieħed jew iktar li 
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għalih jew għalihom japplikaw id-
dispożizzjonjiet tal-Artikolu 3 u tal-
Artikolu 4.

għalih jew għalihom japplikaw id-
dispożizzjonjiet tal-Artikolu 3 u tal-
Artikolu 4. L-Aġenzija għandha tiżgura li 
r-regoli rilevanti jiġu infurzati mill-
awtoritajiet nazzjonali, inklużi r-regoli
dwar operazzjonijiet ta’ ffissar tal-
prezzijiet għall-akkwist pubbliku.

Or. en

Emenda 145
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u l-awtoritajiet finanzjarji 
kompetenti għandhom jikkooperaw sabiex 
jiżguraw li jittieħed approċċ ikkoordinat 
għall-infurzar tar-regoli rilevanti fejn l-
azzjonijiet ikunu relatati ma’ strument 
finanzjarju wieħed jew iktar li fir-rigward 
tiegħu jew tagħhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2003/6/KE u anki ma’ prodott tal-
enerġija tal-operaturi wieħed jew iktar li 
għalih jew għalihom japplikaw id-
dispożizzjonjiet tal-Artikolu 3 u tal-
Artikolu 4.

L-Aġenzija, l-AETS, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali, l-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni nazzjonali u l-awtoritajiet 
finanzjarji kompetenti għandhom 
jikkooperaw sabiex jiżguraw li jittieħed 
approċċ ikkoordinat għall-infurzar tar-
regoli rilevanti fejn l-azzjonijiet ikunu 
relatati ma’ strument finanzjarju wieħed 
jew iktar li fir-rigward tiegħu jew tagħhom 
japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 
9 tad-Direttiva 2003/6/KE u anki ma’ 
prodott tal-enerġija tal-operaturi wieħed 
jew iktar li għalih jew għalihom japplikaw 
id-dispożizzjonjiet tal-Artikolu 3 u tal-
Artikolu 4.

Or. en

Emenda 146
Zigmantas Balčytis

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3



PE464.684v01-00 60/101 AM\865269MT.doc

MT

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u l-awtoritajiet finanzjarji 
kompetenti għandhom jikkooperaw sabiex 
jiżguraw li jittieħed approċċ ikkoordinat 
għall-infurzar tar-regoli rilevanti fejn l-
azzjonijiet ikunu relatati ma’ strument 
finanzjarju wieħed jew iktar li fir-rigward 
tiegħu jew tagħhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2003/6/KE u anki ma’ prodott tal-
enerġija tal-operaturi wieħed jew iktar li 
għalih jew għalihom japplikaw id-
dispożizzjonjiet tal-Artikolu 3 u tal-
Artikolu 4.

L-Aġenzija u l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali finanzjarji kompetenti 
għandhom jikkooperaw sabiex jiżguraw li 
jittieħed approċċ ikkoordinat għall-infurzar 
tar-regoli rilevanti fejn l-azzjonijiet ikunu 
relatati ma’ strument finanzjarju wieħed 
jew iktar li fir-rigward tiegħu jew tagħhom 
japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 
9 tad-Direttiva 2003/6/KE u anki ma’ 
prodott tal-enerġija tal-operaturi wieħed 
jew iktar li għalih jew għalihom japplikaw 
id-dispożizzjonjiet tal-Artikolu 3 u tal-
Artikolu 4.

Or. lt

Emenda 147
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u l-awtoritajiet finanzjarji 
kompetenti għandhom jikkooperaw sabiex 
jiżguraw li jittieħed approċċ ikkoordinat 
għall-infurzar tar-regoli rilevanti fejn l-
azzjonijiet ikunu relatati ma’ strument 
finanzjarju wieħed jew iktar li fir-rigward 
tiegħu jew tagħhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2003/6/KE u anki ma’ prodott tal-
enerġija tal-operaturi wieħed jew iktar li 
għalih jew għalihom japplikaw id-
dispożizzjonjiet tal-Artikolu 3 u tal-
Artikolu 4.

L-Aġenzija, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali, l-AETS u l-awtoritajiet 
finanzjarji kompetenti għandhom 
jikkooperaw sabiex jiżguraw li jittieħed 
approċċ ikkoordinat għall-infurzar tar-
regoli rilevanti fejn l-azzjonijiet ikunu 
relatati ma’ strument finanzjarju wieħed 
jew iktar li fir-rigward tiegħu jew tagħhom 
japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 
9 tad-Direttiva 2003/6/KE u anki ma’ 
prodott tal-enerġija tal-operaturi wieħed 
jew iktar li għalih jew għalihom japplikaw 
id-dispożizzjonjiet tal-Artikolu 3 u tal-
Artikolu 4.

Or. en
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Emenda 148
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u l-awtoritajiet finanzjarji 
kompetenti għandhom jikkooperaw sabiex 
jiżguraw li jittieħed approċċ ikkoordinat 
għall-infurzar tar-regoli rilevanti fejn l-
azzjonijiet ikunu relatati ma’ strument 
finanzjarju wieħed jew iktar li fir-rigward 
tiegħu jew tagħhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2003/6/KE u anki ma’ prodott tal-
enerġija tal-operaturi wieħed jew iktar li 
għalih jew għalihom japplikaw id-
dispożizzjonjiet tal-Artikolu 3 u tal-
Artikolu 4.

L-Aġenzija, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali, l-AETS u l-awtoritajiet 
finanzjarji kompetenti għandhom 
jikkooperaw sabiex jiżguraw li jittieħed 
approċċ ikkoordinat għall-infurzar tar-
regoli rilevanti fejn l-azzjonijiet ikunu 
relatati ma’ strument finanzjarju wieħed 
jew iktar li fir-rigward tiegħu jew tagħhom 
japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 
9 tad-Direttiva 2003/6/KE u anki ma’ 
prodott tal-enerġija tal-operaturi wieħed 
jew iktar li għalih jew għalihom japplikaw 
id-dispożizzjonjiet tal-Artikolu 3 u tal-
Artikolu 4.

Or. en

Emenda 149
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 1 a (ġdid)

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
Lista tal-prodotti tal-enerġija tal-operaturi
Għat-traspożizzjoni tal-Artikoli 3 u 4, l-
Aġenzija tħejji u tippubblika lista tal-
prodotti tal-operaturi li jaqgħu fil-qasam 
ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2003/06/KE.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-Artikoli 3 u 4 jittrattaw il-projbizzjoni tal-kummerċ privileġġat u tal-manipulazzjoni tas-
suq. Filwaqt li elenku finali tal-azzjonijiet possibbli la jagħmel sens u lanqas hija possibbli, 
il-parteċipanti fis-suq għandhom ikunu jafu preċiżament liema eżatt ikunu l-prodotti inklużi. 
Għandha tinħoloq ċarezza legali f’dan ir-rigward.

Emenda 150
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – subparagrafu 1

Test prospost 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 ta’ natura preċiża li ma 
saritx pubblika, relatata direttament jew 
indirettament ma’ prodott tal-enerġija tal-
operaturi wieħed jew iktar u li parteċipant 
fis-suq raġonevolment professjonali 
jistenna li jirċievi f’konformità mar-
rekwiżiti statutorji u/jew prattiki 
aċċettabbli tas-suq.

Or. en

Emenda 151
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – subparagrafu 1

Test prospost 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 tal-
operaturi wieħed jew iktar u li jistennewha 
l-parteċipanti fis-suq skont 
konswetudnijiet aċċettati tas-suq.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-prezz mhux adattat bħala referenza peress li huwa influwenzat minn interdipendenzi 
kumplessi – in-nuqqas kbir ta’ ċarezza kieku twassal għal għadd kbir ta’ kawżi quddiem il-
qrati. Din ukoll ir-raġuni għaliex in-NASDAQ ma tużax dan il-kriterju.

Emenda 152
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – subparagrafu 1

Test prospost 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 tal-
operaturi wieħed jew iktar u, li kieku ssir 
pubblika, tista’ taffettwa b’mod sinifikanti 
d-deċiżjonijiet meħuda mill-parteċipanti 
fis-suq dwar l-iffissar tal-prezzijiet ta’ 
prodotti tal-enerġija tal-operaturi ta’ din ix-
xorta;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni privileġġata għandha tinkludi l-informazzjoni kollha li ma ssirx pubblika iżda 
li tista’ tinfluwenza d-deċiżjonijiet meħuda mill-parteċipanti fis-suq.

Emenda 153
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – subparagrafu 1

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

1. “informazzjoni privileġġata” tfisser 
informazzjoni preċiża li ma saritx 
pubblika, relatata direttament jew 

1. “informazzjoni privileġġata” tfisser 
informazzjoni preċiża li ma saritx 
pubblika, relatata direttament jew 
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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;

indirettament ma’ prodott tal-enerġija tal-
operaturi wieħed jew iktar u, li kieku ssir 
pubblika, x’aktarx li taffettwa b’mod 
sinifikanti l-prezzijiet ta’ prodotti tal-
enerġija tal-operaturi ta’ din ix-xorta;

Or. en

Emenda 154
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – subparagrafu 2

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-ewwel 
subparagrafu, l-informazzjoni li huwa 
probabbli li parteċipant raġonevoli fis-suq 
juża bħala parti mill-bażi għad-deċiżjoni 
tiegħu li jipparteċipa fi tranżazzjoni relatata 
ma’ prodott tal-enerġija tal-operaturi hija 
informazzjoni illi kieku ssir pubblika, 
huwa probbabbli li jkollha effett sinifikanti 
fuq il-prezzijiet ta’ prodotti tal-enerġija tal-
operaturi ta’ din ix-xorta. Informazzjoni ta’ 
din ix-xorta tinkludi informazzjoni
relatata mal-kapaċità tal-faċilitajiet għall-
produzzjoni, għall-ħżin, għall-konsum jew 
għat-tranżmissjoni tal-elettriku jew tal-gass 
naturali, kif ukoll informazzjoni li għandha 
tiġi żvelata skont id-dispożizzjonijiet legali 
jew regolatorji fil-livell tal-Unjoni jew fil-
livell nazzjonali, ir-regoli tas-suq, u l-
kuntratti jew l-użanzi fis-swieq tal-
enerġija tal-operaturi rilevanti.

Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-ewwel 
subparagrafu, l-informazzjoni privileġġata 
tfisser informazzjoni:

(a) li għandha ssir disponibbli għall-
pubbliku skont id-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KE) Nru 714/2009, ir-
Regolament (KE) Nru 715/2009 jew dan 
ir-Regolament, inklużi l-linji gwida, il-
kodiċijiet tan-netwerk jew l-atti delegati 
adottati f’konformità ma’ dawk ir-
Regolamenti, jew skont dispożizzjonijiet 
leġiżlattivi jew regolatorji oħra fil-livell 
Ewropew, partikolarment id-Direttiva 
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2009/72/KE u d-Direttiva 2009/73/KE; 
jew
(b) li jkollha ebda rekwiżit ta’ żvelar taħt 
subparagrafu a), li ma tkunx saret 
disponibbli għall-pubbliku u li, jekk issir 
disponibbli għall-pubbliku, tista’ taffettwa 
b’mod sinifikanti lill-prezzijiet ta’ prodotti 
tal-enerġija tal-operaturi ta’ din ix-xorta. 
L-informazzjoni privileġġata ta’ din ix-
xorta biss tikkostitwixxi dan li ġej:
L-informazzjoni li huwa probabbli li 
parteċipant professjonali raġonevoli fis-
suq juża bħala parti mill-bażi għad-
deċiżjoni tiegħu li jipparteċipa fi 
tranżazzjoni relatata ma’ prodott tal-
enerġija tal-operaturi hija informazzjoni illi 
kieku ssir pubblika, huwa probbabbli li 
jkollha effett sinifikanti fuq il-prezzijiet ta’ 
prodotti tal-enerġija tal-operaturi ta’ din ix-
xorta; jew

L-informazzjoni li hija sensittiva għall-
prezz u informazzjoni li hija preċiża
relatata mal-kapaċità tal-faċilitajiet għall-
produzzjoni, għall-ħżin, għall-konsum jew 
għat-tranżmissjoni tal-elettriku jew tal-gass 
naturali jew faċilità-LNG, kif ukoll 
informazzjoni li hija magħmula 
disponibbli għall-pubbliku, skont ir-
rutina, għall-prodotti tal-enerġija tal-
operaturi relevanti, jew għandha tiġi 
żvelata skont id-dispożizzjonijiet legali jew 
regolatorji nazzjonali, ir-regoli tas-suq, il-
kuntratti jew il-prattiki tas-suq aċċettati
fis-swieq tal-enerġija tal-operaturi 
rilevanti.

Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-ewwel 
subparagrafu, l-informazzjoni għandha 
titqies li hija ta’ natura preċiża jekk turi 
sett ta’ ċirkostanzi li jeżisti jew li jista’, 
b’mod raġonevoli, ikun mistenni li jeżisti 
jew avveniment li jkun sar jew li jista’, 
b’mod raġonevoli, ikun mistenni li jsir u 
jekk huwa speċifiku biżżejjed biex 
jippermetti li titfassal konklużjoni fir-
rigward tal-effett possibbli ta’ dak is-sett 
ta’ ċirkostanzi jew avveniment tal-
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prezzijiet tal-prodotti tal-enerġija tal-
operaturi.

Or. en

Emenda 155
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – subparagrafu 2

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-ewwel 
subparagrafu, l-informazzjoni li huwa 
probabbli li parteċipant raġonevoli fis-suq 
juża bħala parti mill-bażi għad-deċiżjoni 
tiegħu li jipparteċipa fi tranżazzjoni relatata 
ma’ prodott tal-enerġija tal-operaturi hija 
informazzjoni illi kieku ssir pubblika, 
huwa probbabbli li jkollha effett sinifikanti 
fuq il-prezzijiet ta’ prodotti tal-enerġija tal-
operaturi ta’ din ix-xorta. Informazzjoni ta’ 
din ix-xorta tinkludi informazzjoni relatata 
mal-kapaċità tal-faċilitajiet għall-
produzzjoni, għall-ħżin, għall-konsum jew 
għat-tranżmissjoni tal-elettriku jew tal-gass 
naturali, kif ukoll informazzjoni li għandha 
tiġi żvelata skont id-dispożizzjonijiet legali 
jew regolatorji fil-livell tal-Unjoni jew fil-
livell nazzjonali, ir-regoli tas-suq, u l-
kuntratti jew l-użanzi fis-swieq tal-enerġija 
tal-operaturi rilevanti.

Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-ewwel 
subparagrafu, hija l-informazzjoni,

(a) li huwa probabbli li parteċipant 
raġonevoli fis-suq, b’kunsiderazzjoni tal-
loġika tas-suq jew tal-użanzi fis-swieq tal-
operaturi rilevanti juża bħala parti mill-
bażi għad-deċiżjoni tiegħu li jipparteċipa fi 
tranżazzjoni relatata ma’ prodott tal-
enerġija tal-operaturi jew f’aktar minnhom
jew

(b) li għandha tiġi żvelata skont id-
dispożizzjonijiet legali jew regolatorji fil-
livell tal-Unjoni jew fil-livell nazzjonali, ir-
regoli tas-suq, u l-kuntratti jew l-użanzi fis-
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swieq tal-enerġija tal-operaturi rilevanti.

Informazzjoni dwar strateġiji kummerċjali 
mhix “informazzjoni privileġġata” fis-
sens ta’ din id-dispożizzjoni.

Or. de

Emenda 156
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – subparagrafu 2

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-ewwel 
subparagrafu, l-informazzjoni li huwa 
probabbli li parteċipant raġonevoli fis-suq 
juża bħala parti mill-bażi għad-deċiżjoni 
tiegħu li jipparteċipa fi tranżazzjoni relatata 
ma’ prodott tal-enerġija tal-operaturi hija 
informazzjoni illi kieku ssir pubblika, 
huwa probbabbli li jkollha effett sinifikanti 
fuq il-prezzijiet ta’ prodotti tal-enerġija tal-
operaturi ta’ din ix-xorta. Informazzjoni ta’ 
din ix-xorta tinkludi informazzjoni relatata 
mal-kapaċità tal-faċilitajiet għall-
produzzjoni, għall-ħżin, għall-konsum jew
għat-tranżmissjoni tal-elettriku jew tal-gass 
naturali, kif ukoll informazzjoni li għandha 
tiġi żvelata skont id-dispożizzjonijiet legali 
jew regolatorji fil-livell tal-Unjoni jew fil-
livell nazzjonali, ir-regoli tas-suq, u l-
kuntratti jew l-użanzi fis-swieq tal-enerġija 
tal-operaturi rilevanti.

Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-ewwel 
subparagrafu, l-informazzjoni li huwa 
probabbli li parteċipant raġonevoli fis-suq 
juża bħala parti mill-bażi għad-deċiżjoni 
tiegħu li jipparteċipa fi tranżazzjoni relatata 
ma’ prodott tal-enerġija tal-operaturi hija 
informazzjoni illi kieku ssir pubblika, 
huwa probbabbli li jkollha effett sinifikanti 
fuq il-prezzijiet ta’ prodotti tal-enerġija tal-
operaturi ta’ din ix-xorta.

Din hija informazzjoni, inkluża
informazzjoni relatata mal-kapaċità tal-
faċilitajiet għall-produzzjoni, għall-ħżin, 
għall-konsum, għat-tranżmissjoni tal-
elettriku jew tal-gass naturali u marbuta 
mal-kapaċità tal-faċiliatjiet-LNG li 
parteċipant fis-suq raġonevoli x’aktarx 
juża bħala parti mill-bażi tad-deċiżjoni 
tiegħu li jidħol fi tranżizzjoni relatata ma’ 
prodott tal-enerġija tal-operaturi u li
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(a) għandha tiġi magħmula għad-
disponibbiltà tal-pubbliku skont ir-
Regolament (KE) Nru 714/2009 u r-
Regolament (KE) Nru 715/2009, inklużi l-
linji gwida u l-kodiċijiet tan-netwerk 
adottati skont dawk ir-Regolamenti, jew 
skont id-dispożizzjonijiet legali jew 
regolatorji fil-livell tal-Unjoni jew fil-livell 
nazzjonali, ir-regoli tas-suq, u l-kuntratti 
jew l-użanzi fis-swieq tal-enerġija tal-
operaturi rilevanti, u
(b) tista’, b’mod sinifikanti, taffettwa lill-
prezzijiet tal-prodotti tal-operaturi ta’ din 
ix-xorta.

Or. en

Emenda 157
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – subparagrafu 2

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-ewwel 
subparagrafu, l-informazzjoni li huwa 
probabbli li parteċipant raġonevoli fis-suq 
juża bħala parti mill-bażi għad-deċiżjoni 
tiegħu li jipparteċipa fi tranżazzjoni relatata 
ma’ prodott tal-enerġija tal-operaturi hija 
informazzjoni illi kieku ssir pubblika, 
huwa probbabbli li jkollha effett sinifikanti 
fuq il-prezzijiet ta’ prodotti tal-enerġija tal-
operaturi ta’ din ix-xorta. Informazzjoni ta’ 
din ix-xorta tinkludi informazzjoni relatata 
mal-kapaċità tal-faċilitajiet għall-
produzzjoni, għall-ħżin, għall-konsum jew 
għat-tranżmissjoni tal-elettriku jew tal-gass 
naturali, kif ukoll informazzjoni li għandha 
tiġi żvelata skont id-dispożizzjonijiet legali 
jew regolatorji fil-livell tal-Unjoni jew fil-
livell nazzjonali, ir-regoli tas-suq, u l-
kuntratti jew l-użanzi fis-swieq tal-enerġija 
tal-operaturi rilevanti.

Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-ewwel 
subparagrafu, l-informazzjoni li huwa 
probabbli li parteċipant raġonevoli fis-suq 
juża bħala parti mill-bażi għad-deċiżjoni 
tiegħu li jipparteċipa fi tranżazzjoni relatata 
ma’ prodott tal-enerġija tal-operaturi hija 
informazzjoni illi kieku ssir pubblika, 
huwa probbabbli li jkollha effett sinifikanti 
fuq il-prezzijiet ta’ prodotti tal-enerġija tal-
operaturi ta’ din ix-xorta. Informazzjoni ta’ 
din ix-xorta tinkludi informazzjoni relatata 
mal-kapaċità u l-użu tal-faċilitajiet għall-
produzzjoni, għall-ħżin, għall-konsum jew 
għat-tranżmissjoni tal-elettriku jew tal-gass 
naturali jew relatata mal-kapaċità u l-użu 
tal-faċiliatjiet-LNG, kif ukoll 
informazzjoni li għandha tiġi żvelata skont 
id-dispożizzjonijiet legali jew regolatorji 
fil-livell tal-Unjoni jew fil-livell nazzjonali, 
ir-regoli tas-suq, u l-kuntratti jew l-użanzi 
fis-swieq tal-enerġija tal-operaturi 
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rilevanti.

Or. en

Emenda 158
Anni Podimata

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – subparagrafu 2

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-ewwel 
subparagrafu, l-informazzjoni li huwa 
probabbli li parteċipant raġonevoli fis-suq 
juża bħala parti mill-bażi għad-deċiżjoni 
tiegħu li jipparteċipa fi tranżazzjoni relatata 
ma’ prodott tal-enerġija tal-operaturi hija 
informazzjoni illi kieku ssir pubblika, 
huwa probbabbli li jkollha effett sinifikanti 
fuq il-prezzijiet ta’ prodotti tal-enerġija tal-
operaturi ta’ din ix-xorta. Informazzjoni ta’ 
din ix-xorta tinkludi informazzjoni relatata 
mal-kapaċità tal-faċilitajiet għall-
produzzjoni, għall-ħżin, għall-konsum jew 
għat-tranżmissjoni tal-elettriku jew tal-gass 
naturali, kif ukoll informazzjoni li għandha 
tiġi żvelata skont id-dispożizzjonijiet legali 
jew regolatorji fil-livell tal-Unjoni jew fil-
livell nazzjonali, ir-regoli tas-suq, u l-
kuntratti jew l-użanzi fis-swieq tal-enerġija 
tal-operaturi rilevanti.

Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-ewwel 
subparagrafu, l-informazzjoni li huwa 
probabbli li parteċipant raġonevoli fis-suq 
juża bħala parti mill-bażi għad-deċiżjoni 
tiegħu li jipparteċipa fi tranżazzjoni relatata 
ma’ prodott tal-enerġija tal-operaturi hija 
informazzjoni illi kieku ssir pubblika, 
huwa probbabbli li jkollha effett sinifikanti 
fuq il-prezzijiet ta’ prodotti tal-enerġija tal-
operaturi ta’ din ix-xorta. Informazzjoni ta’ 
din ix-xorta tinkludi informazzjoni relatata 
mal-kapaċità u l-użu tal-faċilitajiet għall-
produzzjoni, għall-ħżin, għall-konsum jew 
għat-tranżmissjoni tal-elettriku jew tal-gass 
naturali, kif ukoll informazzjoni li għandha 
tiġi żvelata skont id-dispożizzjonijiet legali 
jew regolatorji fil-livell tal-Unjoni jew fil-
livell nazzjonali, ir-regoli tas-suq, u l-
kuntratti jew l-użanzi fis-swieq tal-enerġija 
tal-operaturi rilevanti.

Or. en

Emenda 159
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – subparagrafu 2

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-ewwel Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-ewwel 
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subparagrafu, l-informazzjoni li huwa 
probabbli li parteċipant raġonevoli fis-suq 
juża bħala parti mill-bażi għad-deċiżjoni 
tiegħu li jipparteċipa fi tranżazzjoni relatata 
ma’ prodott tal-enerġija tal-operaturi hija 
informazzjoni illi kieku ssir pubblika, 
huwa probbabbli li jkollha effett sinifikanti 
fuq il-prezzijiet ta’ prodotti tal-enerġija tal-
operaturi ta’ din ix-xorta. Informazzjoni ta’ 
din ix-xorta tinkludi informazzjoni relatata 
mal-kapaċità tal-faċilitajiet għall-
produzzjoni, għall-ħżin, għall-konsum jew 
għat-tranżmissjoni tal-elettriku jew tal-gass 
naturali, kif ukoll informazzjoni li għandha 
tiġi żvelata skont id-dispożizzjonijiet legali 
jew regolatorji fil-livell tal-Unjoni jew fil-
livell nazzjonali, ir-regoli tas-suq, u l-
kuntratti jew l-użanzi fis-swieq tal-enerġija 
tal-operaturi rilevanti.

subparagrafu, l-informazzjoni li huwa 
probabbli li parteċipant raġonevoli fis-suq 
juża bħala parti mill-bażi għad-deċiżjoni 
tiegħu li jipparteċipa fi tranżazzjoni relatata 
ma’ prodott tal-enerġija tal-operaturi hija 
informazzjoni illi kieku ssir pubblika, 
huwa probbabbli li jkollha effett sinifikanti 
fuq il-prezzijiet ta’ prodotti tal-enerġija tal-
operaturi ta’ din ix-xorta. Informazzjoni ta’ 
din ix-xorta tinkludi informazzjoni kollha
relatata mal-kapaċità tal-faċilitajiet għall-
produzzjoni, għall-ħżin, għall-konsum jew 
għat-tranżmissjoni tal-elettriku jew tal-gass 
naturali, kif ukoll informazzjoni li għandha 
tiġi żvelata skont id-dispożizzjonijiet legali 
jew regolatorji fil-livell tal-Unjoni jew fil-
livell nazzjonali, ir-regoli tas-suq, u l-
kuntratti jew l-użanzi fis-swieq tal-enerġija 
tal-operaturi rilevanti.

Or. en

Emenda 160
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tiżviluppa linji gwida u tkompli tiċċara d-
defizzjoni tal-informazzjon privileġġata fl-
għamla tal-atti delegati wara 
konsultazzjoni tal-partijiet interessati u 
partikolarment l-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hekk kif s-swieq qed jiżviluppaw u hekk kif jista’ jkun hemm tipi ġodda ta’ ksur, dawn 
għandhom jiġu koperti minn definizzjonijiet preżenti, jiġu soġġetti għal atti delegati abbozzati 
u eventwalment għandhom jiġu reveduti mill-Kummissjoni mingħajr ma jkun hemm bżonn ta’ 
reviżjoni tal-leġiżlazzjoni fiha nnifisha.
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Emenda 161
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – subparagrafu 2 b (ġdid)

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija għandha tistabbilixxi punt ta’ 
kuntatt għall-parteċipanti fis-suq li 
jixtiequ jiċċaraw jekk informazzjoni 
speċifika għandhiex jikkostitwixxi 
informazzjoni privileġġata skont dan ir-
Regolament u l-att delegat relevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija prattika stabbilita f’żoni tan-negozjar, ara r-regoli tal-imġiba tas-suq 2.2. tas-Suq 
Fiżiku Nord Pool Spot.

Emenda 162
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – subparagrafu 3

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Pereżempju, l-informazzjoni li għandha 
ssir pubblika skont id-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KE) Nru 714/2009 jew tar-
Regolament (KE) Nru 715/2009, inklużi l-
linji gwida u l-kodiċijiet tan-netwerk 
adottati skont dawk ir-Regolamenti, 
jistgħu jikkostitwixxu informazzjoni 
privileġġata.

imħassar

Or. en

Emenda 163
Robert Goebbels
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – subparagrafu 3

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Pereżempju, l-informazzjoni li għandha 
ssir pubblika skont id-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KE) Nru 714/2009 jew tar-
Regolament (KE) Nru 715/2009, inklużi l-
linji gwida u l-kodiċijiet tan-netwerk 
adottati skont dawk ir-Regolamenti, jistgħu
jikkostitwixxu informazzjoni privileġġata.

Pereżempju, b’mod partikolari, l-
informazzjoni marbuta mal-faċilitajiet 
għall-produzzjoni, il-konsum jew it-
trażmissjoni tal-elettriku jew tal-gass, 
inkluż:

(a) kwalunkwe qtugħ fil-provvista 
ppjanat, limitazzjoni, espansjoni jew 
tneħħija tal-kapaċità lil hinn mil-limiti 
minimi li għandha ssir pubblika skont id-
dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 
714/2009 jew tar-Regolament (KE) Nru 
715/2009, inklużi l-linji gwida u l-
kodiċijiet tan-netwerk adottati skont dawk 
ir-Regolamenti;

(b) kwalunkwe qtugħ fil-provvista mhux 
ippjanat jew nuqqas lil hinn mil-limiti 
minimi li għandu jsir pubbliku skont id-
dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 
714/2009 jew ir-Regolament (KE) Nru 
715/2009, inklużi linji gwida u kodiċijiet 
tan-netwerk adottati skont dawn ir-
Regolamenti;
(c) kwalunkwe informazzjoni oħra li 
x’aktarx ikollha effett sinifikanti fuq il-
prezzijiet ta’ wieħed jew iktar mill-prodotti 
tal-enerġija tal-operaturi jekk issir 
pubbliku;
tikkostitwixxi informazzjoni privileġġata.

L-informazzjoni li ġejja mhijiex meqjusa 
bħala informazzjoni privileġġata:
(a) l-informazzjoni dwar il-pjanijiet u l-
istrateġiji tal-parteċipant fis-suq stess 
għan-negozjar;
(b) l-informazzjoni li rappreżentant tal-
klijent jirċievi, f’din il-kapaċità, fir-
rigward ta’ klijent, kif ukoll kwalunkwe 
informazzjoni oħra kkomunikata minn 
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klijent lil rappreżentant tal-klijent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolaturi jqisu li d-definizzjonijiet tal-abbuż tas-suq tar-Regolament m’għandhomx 
jinbidlu sabiex tinżamm il-konsistenza mar-reviżjoni tad-Direttiva dwar l-Abbuż tas-Suq 
(MAD) u sabiex tiġi evitata kwalunkwe frammentazzjoni tar-regoli tal-abbuż tas-suq għal 
ċerti strumenti finanzjarji skont il-MAD, fuq in-naħa waħda, u għal strumenti finanzjarji li 
huma meqjusa bħala prodotti tal-enerġija tal-operaturi skont ir-REMIT, fuq in-naħa l-oħra. 
L-eżempji tal-applikazzjoni ta’ dawn id-definizzjonijiet, li huma speċifiċi għas-settur biss, fl-
Artikolu 2 għandhom jiġu emendati biex ikomplu jiċċaraw l-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament għall-parteċipanti fis-suq u għar-regolaturi.

Emenda 164
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – subparagrafu 3

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Pereżempju, l-informazzjoni li għandha 
ssir pubblika skont id-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KE) Nru 714/2009 jew tar-
Regolament (KE) Nru 715/2009, inklużi l-
linji gwida u l-kodiċijiet tan-netwerk 
adottati skont dawk ir-Regolamenti, jistgħu 
jikkostitwixxu informazzjoni privileġġata.

Pereżempju, l-informazzjoni li għandha 
ssir pubblika skont id-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KE) Nru 714/2009 jew tar-
Regolament (KE) Nru 715/2009, inklużi l-
linji gwida u l-kodiċijiet tan-netwerk 
adottati skont dawk ir-Regolamenti, jistgħu 
jikkostitwixxu informazzjoni privileġġata, 
kif ukoll mġiba abbużiva oħra minn 
prattiki tas-suq attwali u futuri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hekk kif s-swieq qed jiżviluppaw u hekk kif jista’ jkun hemm tipi ġodda ta’ ksur, dawn 
għandhom jiġu koperti mid-definizzjonijiet preżenti mingħajr ma jkun hemm bżonn ta’ 
reviżjoni tal-leġiżlazzjoni fiha nnifisha.

Emenda 165
Herbert Reul
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2 – punt a – inċiż 3

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

– tagħmel użu jew tipprova tagħmel użu 
minn mezzi fittizji jew minn kwalunkwe 
forma oħra ta’ qerq jew ta’ strataġemma;

– tagħmel użu jew tipprova tagħmel użu 
minn mezzi fittizji jew minn kwalunkwe 
forma oħra ta’ qerq jew ta’ strataġemma li 
tagħti jew li tista’ tagħti sinjali foloz jew 
qarrieqa rigward il-provvista ta’ xi prodott 
tal-enerġija tal-operaturi, id-domanda 
għalih jew il-prezz tiegħu;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan it-test huwa konsistenti mal-qagħda tal-konsultazzjonijiet fil-Kunsill u joħloq aktar 
ċarezza.

Emenda 166
Claude Turmes

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

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) post fejn isir in-negozjar spot u jiġu 
negozjati d-derivati tas-swieq tal-enerġija 
li jwasslu għal sinjali tal-indikazzjonijiet 
fil-prezzijiet foloz kif ukoll iż-żieda fil-
bżieżaq tal-assi, jiġifieri: is-separazzjoni 
tal-elettriku u l-gass fis-suq, li huma 
fiżikament disponibbli, mill-volumi tal-
kummerċ ikkuntrattjati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu jipprevjeni spekulazzjoni fis-swieq tal-enerġija tal-operaturi li jista’ 
jkollha impatt negattiv mhux biss fuq l-integrità tagħhom, iżda wkoll fuq il-prezzijiet tal-
konsumatur.
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Emenda 167
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2 – subparagrafu 2

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Pereżempju, meta persuna tagħti l-
impressjoni li d-disponibbiltà tal-kapaċità 
tal-ġenerazzjoni tal-elettriku jew id-
disponibbiltà tal-gass, jew id-disponibbiltà 
tal-kapaċità ta’ trażmissjoni tkun differenti 
mill-kapaċità li tkun effettivament u 
fiżikament disponibbli, dan jikkonsisti 
f’manipulazzjoni tas-suq.

Pereżempju, meta persuna tagħti l-
impressjoni li d-disponibbiltà tal-kapaċità 
tal-ġenerazzjoni tal-elettriku jew id-
disponibbiltà tal-gass, jew id-disponibbiltà 
tal-kapaċità ta’ trażmissjoni tkun differenti 
mill-kapaċità li tkun effettivament u 
fiżikament disponibbli, dan jikkonsisti 
f’manipulazzjoni tas-suq. L-imġiba ta’ 
persuna, jew persuni li jaġixxu 
b’kollaborazzjoni, bl-għan li tinkiseb 
pożizzjoni kummerċjali dominanti fuq il-
provvista jew id-domanda rigward prodott 
tal-enerġija tal-operaturi, inkluż permezz 
tal-limitazzjoni tal-kapaċità għall-
produzzjoni tal-elettriku jew tal-gass, jew 
il-limitazzjoni tad-disponibbiltà tal-
kapaċità ta’ trażmissjoni, jew billi 
volontarjament u b’mod sinifikanti 
mingħajr bażi loġika ekonomika jew 
kummerċjali leġittima titnaqqas id-
disponibbiltà tal-kapaċità tagħhom stess, 
bl-effett li jiġu affettwati, direttament jew 
indirettament, prezzijiet ta’ xiri jew bejgħ 
jew li jinħolqu kundizzjonijiet inġusti ta’ 
kummerċ, tikkostitwixxi manipulazzjoni 
tas-suq.

Or. en

Emenda 168
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

3. “tentattiv sabiex ikun immanipulat is- imħassar
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suq” tfisser:
(a) il-parteċipazzjoni fi tranżazzjoni, il-
ħruġ ta’ ordni sabiex isir negozju jew it-
teħid ta’ kwalunkwe azzjoni oħra relatata 
ma’ prodott tal-enerġija tal-operaturi bil-
ħsieb li:
– jingħataw sinjali foloz jew qarrieqa 
rigward il-provvista ta’, id-domanda għal 
jew il-prezz ta’ prodotti tal-enerġija tal-
operaturi,
– il-prezz ta’ prodott jew diversi prodotti 
tal-enerġija tal-operaturi jkun żgurat 
f’livell anormali jew artifiċjali; jew
– isir użu minn mezzi fittizji jew minn 
kwalunkwe forma oħra ta’ qerq jew ta’ 
kompliċità relatata ma’ prodott tal-
enerġija tal-operaturi
(b) it-tixrid ta’ informazzjoni permezz tal-
midja, inkluż l-Internet, jew kwalunkwe 
mezz ieħor bil-ħsieb li jingħataw sinjali 
foloz jew qarrieqa rigward prodotti tal-
enerġija tal-operaturi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Naturalment għandu jkun ippenalizzat anki t-tentattiv, iżda dan diġà kopert mill-Artikolu 4. 
Fil-każ tat-tentattiv, però, l-elementi karatteristiċi mhumiex differenti – sempliċiment ma 
jirriżultax f’suċċess. Għaldaqstant ma tinħtieġx definizzjoni separata ta’ tentattiv.

Emenda 169
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 3 – punt a – inċiż 3

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

– isir użu minn mezzi fittizji jew minn 
kwalunkwe forma oħra ta’ qerq jew ta’ 
kompliċità relatata ma’ prodott tal-enerġija 
tal-operaturi

– isir użu minn mezzi fittizji jew minn 
kwalunkwe forma oħra ta’ qerq jew ta’ 
strataġemma relatata ma’ prodott tal-
enerġija tal-operaturi
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Or. en

Emenda 170
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4 – subparagrafu 1

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

4. “prodotti tal-enerġija tal-operaturi” 
tfisser il-kuntratti u d-derivati li ġejjin, 
irrispettivament minn fejn jew kif jiġu 
nnegozjati:

4. “prodotti tal-enerġija tal-operaturi” 
tfisser il-prodotti li ġejjin, irrispettivament 
f’liema segment tas-suq jiġu nnegozjati:

Or. de

Emenda 171
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4 – subparagrafu 1

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

4. “prodotti tal-enerġija tal-operaturi” 
tfisser il-kuntratti u d-derivati li ġejjin, 
irrispettivament minn fejn jew kif jiġu 
nnegozjati:

4. “prodotti tal-enerġija tal-operaturi” 
tfisser il-kuntratti u d-derivati li ġejjin, 
irrispettivament minn fejn jew kif u 
f’liema segment tas-suq jiġu nnegozjati:

Or. en

Emenda 172
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4 – subparagrafu 1 – punt a

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kuntratti għall-provvista ta’ gass 
naturali jew ta’ elettriku;

(a) il-kuntratti kollha għall-provvista ta’ 
gass naturali jew ta’ elettriku, 
irrispettivament minn fejn u kif inhuma 



PE464.684v01-00 78/101 AM\865269MT.doc

MT

nnegozjati, inkluż fis-swieq tal-
ibbilanċjar;

Or. en

Emenda 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4 – subparagrafu 1 – punt a

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kuntratti għall-provvista ta’ gass 
naturali jew ta’ elettriku;

(a) kuntratti għall-provvista ta’ gass 
naturali jew ta’ elettriku konklużi fl-
Unjoni bejn parteċipanti fis-suq tal-
operaturi;

Or. en

Emenda 174
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4 – subparagrafu 1 – punt a

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kuntratti għall-provvista ta’ gass 
naturali jew ta’ elettriku;

(a) kuntratti għall-provvista ta’ gass 
naturali jew ta’ elettriku bil-konsenja fl-
Unjoni;

Or. en

Emenda 175
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4 – subparagrafu 1 – punt a
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Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kuntratti għall-provvista ta’ gass 
naturali jew ta’ elettriku;

(a) kuntratti standardizzati u negozjabbli 
għall-provvista ta’ gass naturali jew ta’ 
elettriku;

Or. de

Emenda 176
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4 – subparagrafu 1 – punt b

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(b) derivati relatati ma’ gass naturali jew 
ma’ elettriku;

(b) kuntratti standardizzati u negozjabbli 
u derivati relatati mat-tranżitu ta’ elettriku 
jew gass naturali;

Or. de

Emenda 177
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4 – subparagrafu 1 – punt b

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(b) derivati relatati ma’ gass naturali jew 
ma’ elettriku;

(b) derivati relatati ma’ gass naturali jew 
ma’ elettriku mmanufatturati, innegozjati 
u kkunsinnati fl-Unjoni;

Or. en

Emenda 178
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4 – subparagrafu 1 – punt b
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Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(b) derivati relatati ma’ gass naturali jew 
ma’ elettriku;

(b) derivati relatati ma’ gass naturali jew 
ma’ elettriku konklużi fl-Unjoni;

Or. en

Emenda 179
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4 – subparagrafu 1 – punt c

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(c) kuntratti relatati mat-trasport ta’ gass 
naturali jew ta’ elettriku;

imħassar

Or. de

Emenda 180
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4 – subparagrafu 1 – punt c

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(c) kuntratti relatati mat-trasport ta’ gass 
naturali jew ta’ elettriku;

(c) kuntratti relatati mat-trażmissjoni ta’ 
gass naturali jew ta’ elettriku fl-Unjoni;

Or. en

Emenda 181
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4 – subparagrafu 1 – punt d
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Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(d) derivati relatati mat-trasport ta’ gass 
naturali jew ta’ elettriku.

imħassar

Or. de

Emenda 182
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4 – subparagrafu 1 – punt d

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(d) derivati relatati mat-trasport ta’ gass 
naturali jew ta’ elettriku

(d) derivati relatati mat-trażmissjoni ta’ 
gass naturali jew ta’ elettriku fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 183
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4 – subparagrafu 2

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratti għall-provvista ta’ gass 
naturali jew ta’ elettriku għall-użu tal-
konsumaturi finali mhumiex prodotti tal-
enerġija tal-operaturi.

imħassar

Or. de

Emenda 184
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4 – subparagrafu 2
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Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratti għall-provvista ta’ gass 
naturali jew ta’ elettriku għall-użu tal-
konsumaturi finali mhumiex prodotti tal-
enerġija tal-operaturi.

Volumi ta’ kuntratti kbar, irrispettivament 
minn fejn u kif inhuma nnegozjati, għall-
provvista ta’ gass naturali jew ta’ elettriku 
għall-użu tal-konsumaturi finali għandhom 
jiġu trattati bħala prodotti tal-enerġija tal-
operaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kuntratti ta’ volumi kbar jista’ jkollhom impatt fuq is-suq tal-enerġija tal-operaturi, anke jekk 
il-kuntratti jkunu magħmula mal-konsumaturi finali. Għalhekk, dawn għandhom jiġu inklużi 
f’dan ir-Regolament.

Emenda 185
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4 – subparagrafu 2

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratti għall-provvista ta’ gass naturali 
jew ta’ elettriku għall-użu tal-konsumaturi 
finali mhumiex prodotti tal-enerġija tal-
operaturi.

Il-kuntratti għall-provvista ta’ gass naturali 
jew ta’ elettriku għall-użu tal-konsumaturi 
finali, b’konsum ta’ inqas minn 100 GWh 
kull sena, mhumiex prodotti tal-enerġija 
tal-operaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi finali, bħal pereżempju l-kumpaniji industrijali kbar, għandhom aċċess dirett 
għas-suq tal-enerġija tal-operaturi. Konsegwentement, il-kuntratti għall-provvista tagħhom 
għandhom jitqiesu bħala prodotti tal-enerġija tal-operaturi.

Emenda 186
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4 – subparagrafu 2
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Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratti għall-provvista ta’ gass naturali 
jew ta’ elettriku għall-użu tal-konsumaturi 
finali mhumiex prodotti tal-enerġija tal-
operaturi.

Il-kuntratti għall-provvista u t-trasport ta’ 
gass naturali jew ta’ elettriku għall-użu tal-
konsumaturi finali mhumiex prodotti tal-
enerġija tal-operaturi.

Or. en

Emenda 187
Jorgo Chatzimarkakis

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

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, għall-fini ta’ dan ir-
Regolament, il-kuntratti għall-provvista 
ta’ gass naturali u elettriku lill-
konsumaturi finali b’kapaċità ta’ aktar 
minn xx GWh ta’ megawatts (limitu de-
minimis) għandhom jiġu ttrattati bħala 
prodotti tal-enerġija tal-operaturi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm ħafna negozjanti żgħar, li l-attivitajiet tagħhom ma għandhomx impatt transkonfinali. 
Sabiex jiġi evitat piż ta’ rappurtaġġ żejjed fuq dawn l-entitajiet, għandu jkun hemm regola de 
minimis, li teżenta prodotti tal-enerġija tal-operaturi taħt ċertu limitu mir-rekwiżit ta’ 
rappurtar.

Emenda 188
Herbert Reul

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

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prodotti li ġejjin mhumiex prodotti tal-
enerġija tal-operaturi:
(a) il-kuntratti għall-provvista ta’ gass 
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naturali jew ta’ elettriku għall-użu tal-
konsumaturi finali, u
(b) il-kuntratti fuq medda twila ta’ żmien 
għall-provista fiżika ta’ elettriku jew gass 
naturali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hawnhekk tinħoloq koerenza bejn il-prodotti tal-enerġija tal-operaturi u s-suq tal-enerġija 
tal-operaturi. Il-prodotti mhux innegozjati m’għandhomx jaqgħu fil-qasam ta’ applikazzjoni 
tar-Regolament. Hawn jidħlu anki l-kuntratti ta’ provvista fuq medda twila ta’ żmien.

Emenda 189
Vladimír Remek

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

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratti għax-xiri jew l-bejgħ tal-
kwota ta’ emissjonijiet mhumiex prodotti 
tal-enerġija tal-operaturi

Or. cs

Ġustifikazzjoni

Il-kwota ta’ emissjonijiet tas-CO2 hija meqjusa biċ-ċar li hija strument finanzjarju. Għal dan 
l-għan, l-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet tas-CO2 għandu jiġi ssorveljat skont id-Direttiva 
dwar is-Swieq fl-Istrumenti Finanzjarji.

Emenda 190
Vladimír Remek

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4 – subparagrafu 2b (ġdid)

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Id-derivati marbuta mal-kwota tal-
emissjonijiet mhumiex prodotti tal-
enerġija tal-operaturi.
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Or. cs

Ġustifikazzjoni

Il-kwota ta’ emissjonijiet tas-CO2 hija meqjusa biċ-ċar li hija strument finanzjarju. Għal dan 
l-għan, in-negozjar fil-kwota ta’ emissjonijiet tas-CO2 għandu jiġi ssorveljat skont id-
Direttiva dwar is-Swieq fl-Istrumenti Finanzjarji.

Emenda 191
Vladimír Remek

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

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

4a. “prodott relatat” tfisser prodott, 
inklużi derivati, li normalment għandu 
rabta mal-prezz tal-elettriku jew tal-gass, 
b’mod partikolari ż-żejt u l-prodotti taż-
żejt, jew li jintuża fil-produzzjoni tal-
elettriku jew li huwa prodott sekondarju 
tal-produzzjoni tal-elettriku, inkluża 
kwota ta’ emissjonijiet jew xi unitajiet 
oħra rikonoxxuti għall-konformità mad-
Direttiva 2003/87/KE.

Or. cs

Emenda 192
Bendt Bendtsen

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

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

4a. “parteċipant tas-suq” tfisser 
kwalunkwe persuna li tidħol fi 
tranżizzjoni f’suq wieħed jew iktar tal-
elettriku jew tal-gass tal-operaturi;

Or. en
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Emenda 193
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5

Test prospost 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 tal-operaturi” tfisser 
kwalunkwe suq fl-Unjoni fejn jiġu 
nnegozjati prodotti tal-enerġija tal-
operaturi. Dan għandu jinkudi negozjar 
bilaterali dirett kif ukoll negozjar li jsir 
permezz ta’ kambji organizzati u ftehimiet 
ta' negozjar f’suq barra l-Borża (OTC);

Or. en

Emenda 194
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5

Test prospost 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 tal-operaturi” tfisser 
kwalunkwe suq fl-Unjoni fejn jiġu 
nnegozjati prodotti tal-enerġija tal-
operaturi; dawn jinkludu inter alia swieq 
regolati, faċilitajiet multilaterali ta’ 
kummerċ u tranżazzjonijiet ta’ negozjar 
f’suq barra l-Borża (OTC), direttament 
jew permezz ta’ sensar;

Or. en

Emenda 195
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5
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Test prospost 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 tal-operaturi” tfisser 
kwalunkwe suq fl-Unjoni li jkun regolat 
jew li ma jkunx regolat u t-tranżazzjonijiet 
ta’ negozjar f’suq barra l-Borża (OTC), 
fejn jiġu nnegozjati prodotti tal-enerġija 
tal-operaturi;

Or. en

Emenda 196
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5 a (ġdid)

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

5a. “parteċipant tas-suq” tfisser 
kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, 
inklużi operaturi tas-sistema tat-
trażmissjoni, inkluż it-tqegħid ta’ ordnijiet 
sabiex ikun hemm negozjar, jew f’suq 
wieħed tal-enerġija tal-operturi jew iktar;

Or. en

Emenda 197
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5 a (ġdid)

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

5a. “parteċipant fis-suq” tfisser 
kwalunkwe persuna, inklużi operaturi tas-
sistema tat-trażmissjoni, li tidħol fi 
tranżazzjonijiet, inkluż it-tqegħid tal-
ordnijiet sabiex ikun hemm negozjar, 
f’suq tal-enerġija tal-operturi wieħed jew 
iktar;
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Or. en

Emenda 198
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5 a (ġdid)

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

5a. “parteċipant fis-suq” huwa 
kwalunkwe persuna naturali jew legali, 
inkluż l-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni involut fi tranżazzjonijet ta’ 
enerġija tal-operaturi;

Or. de

Emenda 199
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5 a (ġdid)

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

5a. “parteċipant fis-suq” tfisser 
kwalunkwe persuna li tidħol fi 
tranżazzjonijiet f’suq tal-enerġija tal-
operturi wieħed jew iktar;

Or. en

Emenda 200
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5 b (ġdid)

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

5b. “persuna ” tfisser kwalunkwe persuna 
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fiżika jew ġuridika;

Or. en

Emenda 201
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 5 b (ġdid)

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

5b. “postijiet tal-kummerċ” tfisser postijiet 
tal-kummerċ organizzati għall-prodotti 
tal-enerġija tal-operaturi li huma 
strumenti finanzjarji, partikolarment 
swieq regolati u faċilitajiet multilaterali 
ta’ kummerċ (MTF), kif definit fid-
Direttiva 2004/39/KE, u swieq immedjati, 
inklużi ċentri tal-gass, għall-prodotti fiżiċi 
tal-enerġija tal-operaturi;

Or. en

Emenda 202
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 8 a (ġdid)

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

8a. “postijiet tal-kummerċ” tfisser postijiet 
tal-kummerċ organizzati għall-prodotti 
tal-enerġija tal-operaturi li huma 
strumenti finanzjarji, partikolarment 
swieq regolati u faċilitajiet multilaterali 
ta’ kummerċ (MTF), kif definit fid-
Direttiva 2004/39/KE, u swieq immedjati, 
inklużi ċentri tal-gass, għall-prodotti fiżiċi 
tal-enerġija tal-operaturi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-regolaturi jissuġġerixxu li l-użu ta’ “swieq organizzati” għandhom jiġu mmodifikati għal 
“postijiet tal-kummerċ”. It-terminu “swieq organizzati” ifisser swieq regolati u faċilitajiet
multilaterali ta’ kummerċ kif definiti fil-MiFID. Ir-rieżami tal-MiFID jista’ jintroduċi 
kategorija addizzjonali ta’ faċilitajiet ta’ kummerċ organizzati. Dawn huma postijiet tal-
kummerċ fejn jiġu nnegozjati l-istrumenti finanzjarji biss. Fis-swieq tal-enerġija tal-
operaturi, madankollu, huma importanti wkoll il-postijiet fiżiċi ta’ kummerċ u ta’ kummerċ 
fil-pront fejn tali kummerċ ikun qiegħed sseħħ. Għalhekk, it-terminu “swieq organizzati” 
għandu jiġi sostitwit bit-terminu “postijiet tal-kummerċ”.

Emenda 203
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 8 a (ġdid)

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

8a. “Aġenzija” tfisser l-Aġenzija għall-
Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija 
stabbilita mir-Regolament (KE) Nru 
713/2009.

Or. en

Emenda 204
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jużaw dik l-informazzjoni billi
jakkwistaw jew ibigħu, jew billi jippruvaw 
jakkwistaw jew ibigħu, għalihom infushom 
jew f’isem parti terza, kemm direttament 
kemm indirettament, prodotti tal-enerġija 
tal-operaturi li magħhom tkun relatata dik 
l-informazzjoni;

(a) jużaw dik l-informazzjoni meta
jakkwistaw jew ibigħu, jew billi jippruvaw 
jakkwistaw jew ibigħu, għalihom infushom 
jew f’isem parti terza, kemm direttament 
kemm indirettament, prodotti tal-enerġija 
tal-operaturi li magħhom tkun relatata dik 
l-informazzjoni sabiex ikun hemm 
involviment jew inkella tentattiv ta’ 
involviment f’manipulazzjoni tas-suq;
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Or. en

Emenda 205
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-projbizzjoni stabbilta fil-paragrafu 1 
tapplika għall-persuni li ġejjin li jkollhom 
informazzjoni privileġġata relatata ma’ 
prodott tal-enerġija tal-operaturi:

2. Il-projbizzjoni stabbilta fil-paragrafu 1 
tapplika biss għall-persuni li ġejjin li 
jkollhom informazzjoni privileġġata u li 
jafu, jew li għandhom jafu, li hija 
informazzjoni privileġġata relatata ma’ 
prodott tal-enerġija tal-operaturi:

Or. en

Emenda 206
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn il-persuna li jkollha informazzjoni 
privileġġata relatata ma’ prodott tal-
enerġija tal-operaturi tkun persuna legali, 
il-projbizzjonijiet stabbiliti fil-paragafu 1 
għandhom japplikaw ukoll għall-persuni 
naturali li jieħdu sehem fid-deċiżjoni biex 
titwettaq it-tranżazzjoni f’isem il-persuna 
legali konċernata.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-persuni fiżiċi li jirrappreżentaw lill-persuni ġuridiċi jaġixxu f’isem il-persuna ġuridika 
konċernata.
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Emenda 207
Konrad Szymański

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

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fejn tiġi ddikjarata emerġenza skont 
punt (c) tal-Artikolu 10(3) tar-Regolament 
(UE) Nru 994/2010, il-parteċipanti tas-
suq li jaġixxu skont ir-responsabbiltajiet 
definiti u l-Pjanijiet ta’ Emerġenza 
m’għandhomx jitqiesu li qed jiksru dan l-
Artikolu u m’għandhomx jiġu soġġetti 
għas-sanzjonijiet definiti skont l-Artikolu 
13.

Or. en

Emenda 208
Herbert Reul

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

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jekk tkun ġiet iddikjarata emerġenza 
skont l-Artikolu 10(3c) tar-Regolament 
(UE) Nru 994/2010 u l-parteċipanti fis-
suq jaġixxu b’konformità mar-
responsabilitajiet tagħhom u l-pjanijiet ta’ 
emerġenza, huma ma jistgħux jiġu 
pprosegwiti abbażi tal-Artikolu 13 tar-
Regolament preżenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi eskluża kwalunkwe kontradizzjoni bejn dan ir-Regolament u r-Regolament dwar 
miżuri li jissalvagwardaw is-sigurtà tal-provvista tal-gass f’każ ta’ emerġenza. F’każ ta’ 
emerġenza, il-prijorità ewlenija għandha tkun mhux it-trasparenza tas-suq, iżda l-iżgurar tal-
provvista
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Emenda 209
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test prospost 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 pubblikament, effettivament u fil-
ħin dovut, informazzjoni privileġġata dwar 
negozju jew faċilitajiet li l-parteċipant 
konċernat, jew impriża ewlenija jew 
impriża relatata, ikollhom jew 
jikkontrollaw jew li l-parteċipant, jew l-
impriża ewlenija tiegħu jew impriża 
relatata, ikunu responsabbli għalihom
għal kwistjonijiet operattivi, jew b’mod 
sħiħ jew b’mod parzjali. Żvelar ta’ din ix-
xorta għandu jinkludi informazzjoni 
rilevanti għall-kapaċità u l-użu tal-
faċilitajiet għall-produzzjoni, għall-ħżin, 
għall-konsum jew għat-trażmissjoni tal-
elettriku jew tal-gass naturali jew f’rabta 
mal-kapaċità u l-użu tal-faċiliatjiet-LNG, 
inkluż nuqqas ta’ disponibbiltà ppjanata 
jew mhux ippjanata ta’ dawn il-
faċilitajiet.

Or. en

Emenda 210
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test prospost 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 

4. Il-parteċipanti fis-suq għandhom isiru 
disponibbli 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 
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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.

parzjali. Informazzjoni ta’ din ix-xorta 
għandha tinkludi informazzjoni rilevanti 
għall-kapaċità u l-użu tal-faċilitajiet għall-
produzzjoni, għall-ħżin, għall-konsum jew 
għat-trażmissjoni tal-elettriku jew tal-gass 
naturali jew f’rabta mal-kapaċità u l-użu 
tal-faċilitajiet-LNG.

Or. en

Emenda 211
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test prospost 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 pubblikament u effettivament, fil-
ħin dovut, 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 212
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-parteċipanti fis-suq għandhom 
jiżvelaw pubblikament informazzjoni 

4. Il-parteċipanti fis-suq għandhom 
jiżvelaw immedjatament, effettivament u
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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.

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

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni privileġġata għandha ssir disponibbli għall-parteċipanti fis-suq kollha sabiex 
jiġu evitati l-abbużi.

Emenda 213
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Parteċipant fis-suq, taħt ir-responsabbiltà 
tiegħu, jista’ jdewwem l-iżvelar pubbliku 
ta’ informazzjoni privileġġata sabiex ma 
jippreġudikax l-interessi leġittimi tiegħu 
sakemm ma jkunx probabbli li omissjoni 
ta’ din ix-xorta tqarraq lill-pubbliku u 
sakemm il-parteċipant fis-suq ikun jista’ 
jiżgura l-kunfidenzjalità ta’ dik l-
informazzjoni u ma jiħux deċiżjonijiet 
relatati ma’ negozju fi prodotti tal-
enerġija tal-operaturi bbażati fuq din l-
informazzjoni. F’din is-sitwazzjoni, il-
parteċipant fis-suq għandu jipprovdi din l-
informazzjoni lill-Aġenzija u lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali rilevanti filwaqt li 
jikkunsidra d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 
7(4)

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jiġi identifikat li hemm bżonn li l-informazzjoni tiġi ppubblikata, is-sid ta’ dak l-ass 
m’għandu jkollu l-ebda bżonn li jdewwem il-pubblikazzjoni tal-informazzjoni. Jekk isir dan, 
jista’ jkun hemm tħassib li qed isir tentattiv ta’ manipulazzjoni tas-suq minn parteċipanti fis-
suq oħra.

Emenda 214
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Parteċipant fis-suq, taħt ir-responsabbiltà 
tiegħu, jista’ jdewwem l-iżvelar pubbliku 
ta’ informazzjoni privileġġata sabiex ma 
jippreġudikax l-interessi leġittimi tiegħu 
sakemm ma jkunx probabbli li omissjoni 
ta’ din ix-xorta tqarraq lill-pubbliku u 
sakemm il-parteċipant fis-suq ikun jista’ 
jiżgura l-kunfidenzjalità ta’ dik l-
informazzjoni u ma jiħux deċiżjonijiet 
relatati ma’ negozju fi prodotti tal-enerġija 
tal-operaturi bbażati fuq din l-
informazzjoni. F’din is-sitwazzjoni, il-
parteċipant fis-suq għandu jipprovdi din l-
informazzjoni lill-Aġenzija u lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali rilevanti filwaqt li 
jikkunsidra d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 
7(4)

Parteċipant fis-suq, taħt ir-responsabbiltà 
tiegħu, jista’ jdewwem l-iżvelar pubbliku 
ta’ informazzjoni privileġġata sabiex ma 
jippreġudikax l-interessi leġittimi tiegħu 
sakemm ma jkunx probabbli li omissjoni 
ta’ din ix-xorta tqarraq lill-pubbliku u 
sakemm il-parteċipant fis-suq ikun jista’ 
jiżgura l-kunfidenzjalità ta’ dik l-
informazzjoni u ma jiħux deċiżjonijiet 
relatati ma’ negozju fi prodotti tal-enerġija 
tal-operaturi bbażati fuq din l-
informazzjoni. F’din is-sitwazzjoni, il-
parteċipant fis-suq għandu jipprovdi din l-
informazzjoni lill-Aġenzija u lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali rilevanti filwaqt li 
jikkunsidra d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 
7(4). Sabiex ikun hemm konformità ma’ 
dawn id-dispożizzjonijiet, il-parteċipant 
fis-suq għandu jistabbilixxi l-mekkaniżmi 
ta’ garanzija li għandhom jiġu approvati 
mill-awtorità kompetenti.

Or. en

Emenda 215
Adam Gierek
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Parteċipant fis-suq, taħt ir-responsabbiltà 
tiegħu, jista’ jdewwem l-iżvelar pubbliku 
ta’ informazzjoni privileġġata sabiex ma 
jippreġudikax l-interessi leġittimi tiegħu 
sakemm ma jkunx probabbli li omissjoni 
ta’ din ix-xorta tqarraq lill-pubbliku u 
sakemm il-parteċipant fis-suq ikun jista’ 
jiżgura l-kunfidenzjalità ta’ dik l-
informazzjoni u ma jiħux deċiżjonijiet 
relatati ma’ negozju fi prodotti tal-enerġija 
tal-operaturi bbażati fuq din l-
informazzjoni. F’din is-sitwazzjoni, il-
parteċipant fis-suq għandu jipprovdi din l-
informazzjoni lill-Aġenzija u lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali rilevanti filwaqt li 
jikkunsidra d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 
7(4)

Parteċipant fis-suq, taħt ir-responsabbiltà 
tiegħu, jista’ jdewwem b’mhux iktar minn 
30 jum, l-iżvelar pubbliku ta’ 
informazzjoni privileġġata sabiex ma 
jippreġudikax l-interessi leġittimi tiegħu 
sakemm ma jkunx probabbli li omissjoni 
ta’ din ix-xorta tqarraq lill-pubbliku u 
sakemm il-parteċipant fis-suq ikun jista’ 
jiżgura l-kunfidenzjalità ta’ dik l-
informazzjoni u ma jiħux deċiżjonijiet 
relatati ma’ negozju fi prodotti tal-enerġija 
tal-operaturi bbażati fuq din l-
informazzjoni. F’din is-sitwazzjoni, il-
parteċipant fis-suq għandu jipprovdi din l-
informazzjoni lill-Aġenzija u lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali rilevanti filwaqt li 
jikkunsidra d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 
7(4).

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Parteċipanti fis-suq diżonest jista’ jdewwem l-iżvelar pubbliku ta’ informazzjoni.

Emenda 216
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Dan l-Artikolu għandu japplika wkoll fil-
każ tat-tranżazzjonijiet fejn il-parteċipant 
fis-suq juża informazzjoni privileġġata 
biex ikopri pożizzjonijiet miftuħa anke 
jekk ikunu limitati strettament għat-telf 
fiżiku li jirriżulta mill-qtugħ fil-provvista 
mhux ippjanat.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-intenzjoni tal-projbizzjoni hija preċiżament li l-ebda parteċipant m’għandu jkun jista’ 
jibbenefika mill-informazzjoni privileġġata.

Emenda 217
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Il-projbizzoni tal-negozju abbażi ta’ 
informazzjoni privileġġata msemmija 
f’paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu 
m’għandhiex tapplika għal:
(a) tranżazzjonijiet li jsiru sabiex jitwettaq 
obbligu li jkun sar dovut ħalli jkunu 
akkwistati jew jinbigħu prodotti tal-
enerġija tal-operaturi fejn dak l-obbligu 
jirriżulta minn ftehim li ġie konkluż qabel 
ma l-persuna konċernata kellha l-
informazzjoni privileġġata;
(b) tranżazzjonijiet li jkunu daħlu fihom 
il-produtturi tal-gass u l-elettriku, l-
operaturi tal-faċilitajiet tal-ħżin tal-gass, 
l-operaturi tal-faċilitajiet-LNG tal-
importazzjoni li jkopru t-telf fiżiku 
immedjat li jirriżulta mill-qtugħ fil-
provvista mhux ippjanat.

Or. en

Emenda 218
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 a (ġdid)
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Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

F’każ parteċipant tas-suq li jkollu 
informazzjoni kunfidenzjali u li jista’ taħt 
ir-responsabbiltà tiegħu stess jieħu sehem 
f’negozji sabiex jagħlaq il-pożizzjonijiet 
miftuħa tiegħu rigward il-prodotti tal-
enerġija tal-operatur jekk in-nuqqas li 
jagħmel dan ikun ta’ ħsara sostanzjali 
għall-istabbiltà teknika jew ekonomika 
tas-sistema u għall-funzjonament tas-suq, 
il-parteċipant tas-suq għandu jipprovdi 
lill-Aġenzija u lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali bl-informazzjoni 
immedjatament u l-paragrafu 4 għandu 
japplika wara l-għeluq tal-pożizzjonijiet 
miftuħa tiegħu.

Or. en

Emenda 219
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 b (ġdid)

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru għandu jkollu sistema 
ta’ liċenzjar jew inkella għandu 
jistabbilixxi reġistru tal-entitajiet involuti 
fil-kummerċ tal-enerġija tal-operaturi li 
huma awtorizzati f’dak l-Istat Membru.

Or. en

Emenda 220
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 c (ġdid)
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Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

F’każ li Stat Membru ma jkollu ebda 
sistema ta’ liċenzjar, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha 
tistabbilixxi sistema ta’ reġistrazzjoni 
obbligatorja sabiex ikollha reġistru sħiħ li 
jinkludi kull kumpanija kummerċjali tal-
operaturi li hija attiva fis-suq tal-Istat 
Membru. Id-dettalji tas-sistema tar-
reġistrazzjoni għandhom jiġu definiti 
mill-Kummissjoni u mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali.

Or. en

Emenda 221
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 d (ġdid)

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jibagħtu d-dejta relevanti tan-
negozjanti tal-operaturi lill-Aġenzija. L-
Aġenzija għandha żżomm bażi ta’ dejta 
sabiex din id-dejta ssir aċċessibbli għall-
pubbliku u sabiex din il-bażi ta’ dejta tiġi 
aġġornata regolarment.

Or. en

Emenda 222
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 e (ġdid)

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità regolatorja nazzjonali 
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kompetenti għandu jkollha s-setgħa li 
tirtira r-reġistrazzjoni ta’ entità involuta 
fil-kummerċ tal-enerġija tal-operatur.

Or. en

Emenda 223
Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test prospost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en


