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Emenda 224
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sabiex jitqiesu l-iżviluppi futuri fis-
swieq tal-enerġija bl-ingrossa u tiġi 
żgurata koerenza ma’ leġiżlazzjoni 
rilevanti oħra tal-UE fl-oqsma tas-servizzi 
finanzjarji u tal-enerġija, il-Kummissjoni,
fuq parir mill-Aġenzija, għandha tadotta 
atti delegati skont l-Artikolu 15 u soġġetti 
għall-kundizzjonijiet tal-Artikoli 16 u 17, li 
jispeċifikaw id-definizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 2(1) sa (5). Fit-tħejjija tal-parir 
tagħha, l-Aġenzija għandha twettaq 
konsultazzjoni pubblika dettaljata, li mill-
inqas tkun indirizzata lejn l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali, il-parteċipanti tas-
suq, l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni u partijiet interessati oħrajn.

Or. en

Emenda 225
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sabiex jitqiesu l-iżviluppi futuri fis-
swieq tal-enerġija bl-ingrossa u tiġi 
żgurata koerenza ma’ leġiżlazzjoni 
rilevanti oħra tal-UE fl-oqsma tas-servizzi 
finanzjarji u tal-enerġija, il-Kummissjoni 
għandha, abbażi ta’ konsultazzjoni mal-
partijiet interessati u valutazzjoni tal-
impatt imwettqa kif suppost, fejn xieraq,
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tadotta atti delegati skont l-Artikolu 15 u 
soġġetti għall-kundizzjonijiet tal-Artikoli 
16 u 17, li jispeċifikaw id-definizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 2(1) sa (5).

Or. en

Emenda 226
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sabiex jitqiesu l-iżviluppi futuri fis-
swieq tal-elettriku u tal-gass bl-ingrossa u 
tiġi żgurata koerenza ma’ leġiżlazzjoni 
rilevanti oħra tal-UE fl-oqsma tas-servizzi 
finanzjarji u tal-enerġija, il-Kummissjoni,
fuq parir ipprovdut mill-Aġenzija,
għandha tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 15 u soġġetti għall-kundizzjonijiet 
tal-Artikoli 16 u 17, li jispeċifikaw id-
definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2(1) sa 
(5).

Or. en

Emenda 227
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sabiex jitqiesu l-iżviluppi futuri fis-
swieq tal-enerġija bl-ingrossa, il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 15 
rigward id-definizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 2(1) sa (5). Dawk l-atti delegati 
għandhom jiġu żviluppati b’kooperazzjoni 
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mal-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-memorandum ta' spjegazzjoni għall-proposta leġiżlattiva l-Kummissjoni tiddikjara li atti 
ddelegati dwar ġbir ta' dejta (Artikolu 7) se jkunu bbażati fuq abbozz ta' linji gwida żviluppat 
mill-Aġenzija. Ikun utli jekk l-involviment tal-Aġenzija jkun estiż għat-tfassil tal-atti ddelegati, 
jekk ikun il-każ. Barra minn hekk, għandu jiġi żgurat li l-kompetenza tal-partijiet kollha 
interessati - kif deskritt fil-qosor fir-Regolament li jistabbilixxi l-ACER (Nru. 713/2009) - hija 
kkunsidrata fil-proċess tat-tfassil.

Emenda 228
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sabiex jitqiesu l-iżviluppi futuri fis-
swieq tal-enerġija bl-ingrossa, il-
Kummissjoni għandha tadotta atti delegati, 
fi żmien 30 ġurnata mid-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament, skont l-Artikolu 15 u 
soġġetti għall-kundizzjonijiet tal-Artikoli 
16 u 17, li jispeċifikaw id-definizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 2(1) sa (5).

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-kompitu tal-Kummissjoni se jkun li tikkjarifika d-definizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 2(1) ta’ 
dan ir-Regolament billi tadotta atti delegati. Huwa importanti, għalhekk, li l-applikazzjoni 
effikaċi tar-Regolament tindika l-limitu ta’ żmien għall-adozzjoni tal-atti.

Emenda 229
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fit-tħejjija tal-parir tagħha, l-
Aġenzija se twettaq konsultazzjonijiet 
pubbliċi dettaljati.

Or. en

Emenda 230
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-funzjonament speċifiku tas-swieq tal-
enerġija tal-operaturi u l-interazzjoni bejn 
is-swieq tal-komoditajiet u s-swieq tad-
derivati;

(a) id-differenza fil-karatteristiċi tal-gass 
naturali u l-elettriku, il-funzjonament 
speċifiku tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa
u l-interazzjoni bejn is-swieq tal-
komoditajiet u s-swieq tad-derivati;

Or. en

Emenda 231
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-funzjonament speċifiku tas-swieq tal-
enerġija tal-operaturi u l-interazzjoni bejn 
is-swieq tal-komoditajiet u s-swieq tad-
derivati;

(a) il-funzjonament speċifiku tas-swieq tal-
enerġija inklużi l-karatteristiċi speċifiċi 
tal-swieq tal-elettriku u s-swieq tal-gass
bl-ingrossa u l-interazzjoni bejn is-swieq 
tal-komoditajiet u s-swieq tad-derivati;

Or. en
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Emenda 232
Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-funzjonament speċifiku tas-swieq tal-
enerġija tal-operaturi u l-interazzjoni bejn 
is-swieq tal-komoditajiet u s-swieq tad-
derivati;

(a) il-funzjonament speċifiku tas-swieq tal-
elettriku u tal-gass bl-ingrossa u l-
interazzjoni bejn is-swieq tal-komoditajiet 
u s-swieq tad-derivati;

Or. en

Emenda 233
Claude Turmes

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-interdipendenzi tal-iżviluppi u l-
abbużi tas-swieq taż-żejt, tal-faħam u tal-
kwoti ta' emissjonijiet ta’ CO2, u s-swieq 
bl-ingrossa tal-enerġija għall-elettriku u l-
gass;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minkejja li s-swieq għaż-żejt, il-faħam u l-kwoti ta’ emissjonijiet ta’ CO2 għandhom 
karatteristiċ differenti mis-swieq tal-elettriku u tal-gass, huma jinfluwenza lil xulxin u l-
prevenzjoni effikaċi tal-abbuż u l-manipulazzjoni tas-suq tista’ tiġi żgurata biss meta s-swieq 
rilevanti kollha jkunu ssorveljati.

Emenda 234
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-bżonn ta’ kooperazzjoni msaħħa 
mal-awtoritajiet kompetenti filwaqt li fl-
istess ħin tiġi stabbilita sistema ta’ 
rappurtar effiċjenti bl-għan li jiġi evitat 
ir-rappurtar doppju;

Or. en

Emenda 235
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) opinjoni maħruġa mill-Aġenzija wara 
konsultazzjoni wiesgħa mal-parteċipanti 
tas-suq u l-partijiet interessati.

Or. en

Emenda 236
Bendt Bendtsen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) opinjoni maħruġa mill-Aġenzija wara 
konsultazzjoni pubblika.

Or. en

Emenda 237
Herbert Reul



AM\866419MT.doc 9/78 PE464.685v02-00

MT

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-karatteristiċi differenti tal-gass 
naturali u l-elettriku.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li ssir distinzjoni bejn iż-żewġ prodotti fid-dawl tad-differenzi konsiderevoli 
fil-karatteristiċi tagħhom.

Emenda 238
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal regolament
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
L-awtorizzazzjoni tal-parteċipanti tas-suq
1. Fin-nuqqas ta’ awtorizzazzjoni bħala 
impriża ta' investiment skont id-Direttiva 
2004/39/KE, kull Stat Membru għandu 
jagħmel il-parteċipanti tas-suq soġġetti 
għal awtorizzazzjoni minn qabel għat-
twettiq ta’ servizzi relatati mal-kummerċ 
fil-prodotti tal-enerġija bl-ingrossa.
2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu reġistru tal-parteċipanti 
kollha tas-suq awtorizzati skont dan ir-
Regolament. Dan ir-reġistru għandu jkun 
aċċessibbli pubblikament. Huwa għandu 
jiġi aġġornat fuq bażi regolari.
3. L-awtorizzazzjoni għandha tkun valida 
fl-Unjoni kollha u għandha tippermetti li 
kull parteċipant tas-suq jipprovdi s-
servizzi jew iwettaq l-attivitajiet, li 
għalihom ikun ġie awtorizzat, fl-Unjoni 
kollha, fl-eżerċizzju tal-libertà tal-
istabbiliment jew il-libertà ta’ forniment 



PE464.685v02-00 10/78 AM\866419MT.doc

MT

ta’ servizzi. Stat Membru ospitanti ma 
jistax jesiġi xi stabbiliment lokali jew il-
preżenza ta' persunal lokali.
4. L-awtorità kompetenti ma għandhiex 
tawtorizza parteċipant tas-suq sakemm 
tkun kompletament sodisfatta li l-
parteċipant tas-suq ikun konformi mar-
rekwiżiti kollha tal-atti delegati adottati 
skont il-paragrafu 9 ta' dan l-Artikolu. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw:
(a) li tkun teżisti entità legali;
(b) li l-membri tal-bord ma jkollhom l-
ebda rekord kriminali;
(c) li l-applikant ikollu l-kapaċità teknika, 
finanzjarja u organizzattiva biex iwettaq 
id-dmirijiet regolatorji tiegħu;
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti jimmonitorjaw l-
attivitajiet tal-parteċipanti tas-suq sabiex 
jivvalutaw il-konformità tagħhom mal-
kundizzjonijiet operattivi previsti f'dan ir-
Regolament.
5. L-awtorità kompetenti tista' tirtira l-
awtorizzazzjoni mogħtija lil parteċipant 
tas-suq li:
(a) ikun kiseb l-awtorizzazzjoni permezz 
ta' dikjarazzjonijiet foloz jew bl-użu ta' 
kwalunkwe mezz irregolari ieħor;
(b) ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet li 
taħthom ingħatat l-awtorizzazzjoni;
(c) ikun fi ksur serju u sistematiku tal-
kundizzjonijiet operattivi għall-
parteċipanti tas-suq previsti f'dan ir-
Regolament.
6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe parteċipant tas-suq awtorizzat 
u taħt superviżjoni mill-awtoritajiet 
kompetenti ta' Stat Membru ieħor 
b'konformità ma' dan ir-Regolament jista' 
liberament ikun involut fil-kummerċ tal-
enerġija fis-suq bl-ingrossa fi ħdan it-
territorji tagħhom. L-Istati Membri ma 
għandhom jimponu l-ebda ħtieġa 
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addizzjonali fuq tali parteċipant tas-suq 
fir-rigward tal-kwistjonijiet koperti b'dan 
ir-Regolament. B’mod partikolari, ma 
jistgħux:
(a) jimponu rekwiżiti ta' liċenzjar 
nazzjonali addizzjonali;
(b) jimponu l-ħlas ta’ pagamenti previsti 
mir-regolamenti nazzjonali (ta' darba jew 
rikurrenti) fuq il-kumpaniji tal-
parteċipanti tas-suq tal-enerġija bl-
ingrossa;
(c) jimponu obbligi ta' rappurtar 
nazzjonali biex jiġu rrapportati t-
tranżazzjonijiet/id-dikjarazzjonijiet tal-
kontijiet jew iż-żamma ta’ rekords, ħlief 
kif previst f’dan ir-Regolament;
(d) jesiġu rapporti dwar l-attività 
nazzjonali differenti fl-Istati Membri 
ospitanti;
(e) japprovaw tariffi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni li jiskoraġġixxu l-
importazzjoni u l-esportazzjoni;
(f) jesiġu eżamijiet nazzjonali għal 
kummerċ bl-ingrossa;
(g) jimponu rekwiżiti relatati mal-
provvista fuq kummerċjanti bl-ingrossa 
puri (eż. ir-rekwiżit li jitwaqqfu call 
centres jew stazzjonijiet ta' kejl, jinħolqu 
servizzi ta' medjazzjoni tal-istitut għall-
klijenti finali, il-pubblikazzjoni ta' termini 
u kundizzjonijiet ġenerali għall-forniment 
lill-konsumaturi finali).
7. Il-ħlasijiet ta’ pagamenti għall-
awtorizzazzjoni jistgħu jiġu imposti biss 
mir-regolatur fl-Istat Membru ospitanti 
abbażi tal-ispiża tal-proċess ta' liċenzjar.
8. Dan l-Artikolu m’għandux japplika 
għall-parteċipanti tas-suq li jinnegozjaw 
inqas minn ċertu ammont ta’ enerġija 
(GWh għall-elettriku u cm2 għall-gass) 
kull sena.
9. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 15, sabiex 
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tiddetermina:
(a) ir-rekwiżiti u l-ambitu tal-
awtorizzazzjoni;
(b) il-proċeduri għall-għoti u r-rifjut tal-
awtorizzazzjoni;
(c) il-kundizzjonijiet għall-irtirar; u
(d) il-limitu minimu għall-parteċipanti 
tas-suq imsemmi fil-paragrafu 8 (regola 
de-minimis).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni ma tipprevedix reġim tal-liċenzjar speċifiku għas-settur għall-kummerċjanti 
tal-enerġija. Dan ikun ifisser li l-entitajiet involuti fil-kummerċ tal-enerġija koperti mir-
REMIT u li ma jaqgħux taħt il-leġiżlazzjoni MiFID mhumiex se jkunu koperti minn rekwiżiti 
ta' reġistrazzjoni fl-UE kollha. Ir-REMIT għandu jqarreb dan id-distakk u jipprevedi l-
iżvilupp ta' reġim ta' liċenzjar magħmul apposta għall-kummerċjanti tal-enerġija, li jagħti lok 
għal skrutinju tal-kapaċità u l-intenzjoni tal-parteċipanti li jirrispettaw ir-REMIT, li permezz 
tiegħu se jiġi evitat il-ħolqien ta' rekwiżiti li jkunu ta' piż għall-kummerċjanti finanzjarji 
inklużi fil-leġiżlazzjoni finanzjarja.

Emenda 239
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
L-awtorizzazzjoni tal-parteċipanti tas-suq
1. Kull Stat Membru għandu jesiġi li l-
prestazzjoni tal-parteċipanti tas-suq, fin-
nuqqas ta' awtorizzazzjoni bħala entità ta' 
investiment skont id-Direttiva 
2004/39/KE, għandha tkun soġġetta għal 
awtorizzazzjoni minn qabel.
2. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu reġistru tal-parteċipanti 
kollha tas-suq awtorizzati skont dan ir-
Regolament. Dan ir-reġistru għandu jkun 
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aċċessibbli pubblikament. Huwa għandu 
jiġi aġġornat fuq bażi regolari.
3. L-awtorizzazzjoni għandha tkun valida 
fl-Unjoni kollha u għandha tippermetti lil 
parteċipant tas-suq jipprovdi s-servizzi jew 
iwettaq l-attivitajiet, li għalihom ikun ġie 
awtorizzat, fl-Unjoni kollha, permezz tat-
twaqqif ta' fergħa jew permezz tal-
forniment ta' servizzi bla ħlas . Stat 
Membru ospitanti ma jistax jesiġi xi 
stabbiliment lokali jew il-preżenza ta' 
persunal lokali.
4. L-awtorità kompetenti ma għandhiex 
tawtorizza parteċipant tas-suq sakemm 
tkun kompletament sodisfatta li l-
parteċipant tas-suq ikun konformi mar-
rekwiżiti kollha skont l-atti delegati 
adottati skont il-paragrafu 9 ta' dan l-
Artikolu. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw:
(a) l-ezistenza ta' entità legali;
(b) li l-membri tal-bord ma jkollhom l-
ebda rekord kriminali;
(c) li l-applikant ikollu l-kapaċità teknika, 
finanzjarja u organizzattiva biex iwettaq 
id-dmirijiet regolatorji tiegħu;
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti jimmonitorjaw l-
attivitajiet tal-parteċipanti tas-suq sabiex 
jivvalutaw il-konformità tagħhom mal-
kundizzjonijiet operattivi previsti f'dan ir-
Regolament.
5. L-awtorità kompetenti li toħroġ l-
awtorizzazzjoni tista’ tirtira l-
awtorizzazzjoni billi tagħti avviż bil-
miktub ta’ 30 ġurnata lil parteċipant tas-
suq li:
(a) ikun ġie ppruvat li kiseb l-
awtorizzazzjoni permezz ta' 
dikjarazzjonijiet foloz jew bl-użu ta' 
kwalunkwe mezz irregolari ieħor; jew
(b) ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet li 
taħthom ingħatat l-awtorizzazzjoni, u 
jonqos milli jissodisfa dawn il-
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kundizzjonijiet fi żmien 30 ġurnata; jew
(c) ikun ġie ppruvat li jkun fi ksur serju u 
sistematiku tal-kundizzjonijiet operattivi 
għall-parteċipanti tas-suq previsti f'dan 
ir-Regolament.
6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kull parteċipant tas-suq awtorizzat u taħt 
superviżjoni mill-awtoritajiet kompetenti 
ta' Stat Membru ieħor b'konformità ma' 
dan ir-Regolament jista' liberament ikun 
involut fil-kummerċ tal-enerġija fis-suq 
bl-ingrossa fit-territorji tagħhom. L-Istati 
Membri ma għandhomx jimponu l-ebda 
rekwiżit addizzjonali fuq tali parteċipant 
tas-suq fir-rigward tal-kwistjonijiet 
koperti b'dan ir-Regolament. B’mod 
partikolari, ma għandhomx:
(a) jimponu rekwiżiti ta' liċenzjar 
nazzjonali addizzjonali;
(b) jimponu l-ħlas ta’ pagamenti previsti 
mir-regolamenti nazzjonali (ta' darba jew 
rikurrenti) fuq il-kumpaniji tal-
parteċipanti tas-suq tal-enerġija bl-
ingrossa;
(c) jimponu obbligi ta' rappurtar 
nazzjonali biex jiġu rrapportati t-
tranżazzjonijiet/id-dikjarazzjonijiet tal-
kontijiet jew iż-żamma ta’ rekords, ħlief 
kif previst f’dan ir-Regolament;
(d) jesiġu rapporti nazzjonali differenti 
dwar l-attività fl-Istati Membri ospitanti;
(e) japprovaw tariffi tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni li jiskoraġġixxu l-
importazzjoni u l-esportazzjoni;
(f) jesiġu eżamijiet nazzjonali għal 
kummerċ bl-ingrossa;
(g) jimponu rekwiżiti relatati mal-
provvista fuq kummerċjanti bl-ingrossa 
puri (eż. ir-rekwiżit li jitwaqqfu call 
centres jew stazzjonijiet ta' kejl, jinħolqu 
servizzi ta' medjazzjoni tal-istitut għall-
klijenti finali, il-pubblikazzjoni ta' termini 
u kundizzjonijiet ġenerali għall-forniment 
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għall-konsumaturi finali).
7. Il-ħlasijiet ta’ pagamenti għall-
awtorizzazzjoni jistgħu jiġu imposti biss 
mir-regolatur abbażi tal-ispiża tal-proċess 
ta' liċenzjar.
8. Dan l-Artikolu ma għandux japplika 
għal parteċipanti tas-suq li jinnegozjaw 
anqas minn ċertu ammont ta' megawatts.
9. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 15 u soġġetti 
għall-kundizzjonijiet tal-Artikoli 16 u 17, 
sabiex jiġi ddeterminat:
(a) ir-rekwiżiti u l-ambitu tal-
awtorizzazzjoni;
(b) il-proċeduri għall-għoti u r-rifjut tal-
awtorizzazzjoni;
(c) il-kundizzjonijiet għall-irtirar; u
(d) il-limitu minimu għall-parteċipanti 
tas-suq imsemmi fil-paragrafu 8 (regola 
de-minimis).

Or. en

Emenda 240
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a
Ir-reġistrazzjoni u l-awtorizzazzjoni tal-

parteċipanti tas-suq
1. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-
enerġija, bl-appoġġ tal-Aġenzija, 
għandhom jistabbilixxu reġistru tal-
parteċipanti kollha tas-suq awtorizzati 
skont dan ir-Regolament f’format komuni 
li jkun intlaħaq ftehim dwaru. Dan ir-
reġistru għandu jkun aċċessibbli 
pubblikament. Huwa għandu jiġi 
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aġġornat fuq bażi regolari.
2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-
enerġija għandhom jagħtu 
awtorizzazzjoni ta’ kummerċ lil 
parteċipant tas-suq irrispettivament minn 
jekk ikunx hemm stabbiliment lokali jew 
il-preżenza ta’ persunal lokali fl-Istat 
Membru.
3. Din l-awtorizzazzjoni ma għandhiex 
tingħata sakemm il-parteċipant tas-suq 
ma jkunx konformi mar-rekwiżiti kollha 
skont l-atti delegati adottati skont dan l-
Artikolu. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw:
(a) l-ezistenza ta' entità legali;
(b) li l-membri tal-bord ma jkollhom l-
ebda rekord kriminali;
(c) li l-applikant ikollu l-kapaċità teknika, 
finanzjarja u organizzattiva biex iwettaq 
id-dmirijiet regolatorji tiegħu;
4. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-
enerġija jistgħu jirtiraw l-awtorizzazzjoni 
mogħtija lil parteċipant tas-suq li:
(a) ikun kiseb l-awtorizzazzjoni permezz 
ta' dikjarazzjonijiet foloz jew bl-użu ta' 
kwalunkwe mezz irregolari ieħor;
(b) ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet li 
taħthom ingħatat l-awtorizzazzjoni;
(c) ikun fi ksur serju u sistematiku tal-
kundizzjonijiet operattivi għall-
parteċipanti tas-suq previsti f'dan ir-
Regolament.
5. Il-Kummissjoni għandha, wara li 
tikkonsulta mal-partijiet interessati, 
b’mod partikolari l-Aġenzija, tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 15 u soġġetti 
għall-kundizzjonijiet tal-Artikoli 16 u 17, 
sabiex jiġi ddeterminat:
(a) ir-rekwiżiti u l-ambitu tal-
awtorizzazzjoni;
(b) il-proċeduri għall-għoti u r-rifjut tal-
awtorizzazzjoni;
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(c) il-kundizzjonijiet għall-irtirar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reġistrazzjoni u l-awtorizzazzjoni għall-kummerċ jistgħu iżidu b’mod sinifikanti t-
trasparenza fis-suq tal-enerġija bl-ingrossa. Dan għandu jitfassal bir-reqqa u ma għandux 
jitlef l-għan tiegħu bl-eżentazzjoni ta’ ċerti parteċipanti jew billi jwaqqaf lill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali milli jużaw l-għodod tagħhom. L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-
Regolaturi tal-Enerġija jista’ jkollha rwol fis-sorveljanza ta’ skema ta’ reġistrazzjoni u 
awtorizzazzjoni u tista’ tkompli tiżviluppa d-dispożizzjonijiet tagħha f’atti delegati li jiġu 
proposti mill-Kummissjoni.

Emenda 241
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija għandha timmonitorja l-
attività ta’ negozjar ta’ prodotti tal-enerġija 
tal-operaturi sabiex tiskopri u tipprevjeni 
negozjar ibbażat fuq informazzjoni 
privileġġata u manipulazzjoni tas-suq. 
Għandha tiġbor id-dejta għall-valutazzjoni 
u għall-monitoraġġ tas-swieq tal-enerġija 
tal-operaturi kif inhu pprovdut fl-Artikolu 
7.

1. L-Aġenzija għandha timmonitorja l-
attività ta’ negozjar ta’ prodotti tal-enerġija 
bl-ingrossa, iċ-ċerifikati ta' kwota ta' 
emissjonijiet u s-swieq taż-żejt u tal-faħam
sabiex tiskopri u tipprevjeni negozjar 
ibbażat fuq informazzjoni privileġġata u 
manipulazzjoni tas-suq, kif ukoll biex 
tanalizza r-rabtiet bejn tali kummerċ u l-
avvenimenti li jseħħu fis-swieq relatati 
tal-prodotti tal-enerġija. Għandha tiġbor 
id-dejta għall-valutazzjoni u għall-
monitoraġġ tas-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa kif inhu pprovdut fl-Artikolu 7.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minkejja li s-swieq għaż-żejt, il-faħam u l-kwoti ta’ emissjonijiet ta’ CO2 għandhom 
karatteristiċ differenti mis-swieq tal-elettriku u tal-gass, huma jinfluwenza lil xulxin u l-
prevenzjoni effikaċi tal-abbuż u l-manipulazzjoni tas-suq tista’ tiġi żgurata biss meta s-swieq 
rilevanti kollha jkunu ssorveljati.
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Emenda 242
Claude Turmes

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Għall-fini tat-trasparenza sħiħa u l-
ogħla integrazzjoni u likwidità possibbli 
tas-swieq, l-inklużjoni tal-attivitajiet u s-
swieq rilevanti kollha għandhom jiġu 
rrappurtati lill-Aġenzija, inkluż id-
dispożizzjoni tal-ibbilanċjar u l-bgħit mill-
ġdid, sew jekk b'reazzjoni għall-kuntratti, 
għar-rekwiżiti regolatorji, jew għall-kodiċi 
tas-sistema ta’ distribuzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandu jkollha sorveljanza sħiħa tas-suq fis-swieq, l-influwenzi u r-restrizzjonijiet 
kollha sabiex tissorvelja u tevalwa b’mod korrett id-dejta li tirċievi.

Emenda 243
Claude Turmes

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għal dan l-għan, mhuwiex suffiċjenti li jkun hemm informazzjoni dwar id-dejta kummerċjali 
jekk ma jkunx hemm għarfien dwar ir-realtà tas-sistema ta’ distribuzzjoni.

Emenda 244
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jikkooperaw mal-Aġenzija biex 
jitwettaq il-monitoraġġ tas-swieq tal-
enerġija tal-operaturi msemmi fil-
paragrafu 1. Għal dan il-għan, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandu jkollhom 
aċċess għall-informazzjoni rilevanti 
miżmuma mill-Aġenzija li tkun ġabret 
skont il-paragrafu 1, skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8(2).

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jikkooperaw mal-Aġenzija biex 
jitwettaq il-monitoraġġ tas-swieq tal-
enerġija bl-ingrossa msemmi fil-paragrafu 
1. Għal dan il-għan, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandu jkollhom 
aċċess għall-informazzjoni rilevanti 
miżmuma mill-Aġenzija li tkun ġabret 
skont il-paragrafu 1, suġġett għad-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8(2). Dan 
għandu jkun mingħajr ħsara għal 
rekwiżiti nazzjonali tal-liġi li jawtorizzaw 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jew 
korpi nazzjonali kompetenti oħra biex 
jiġbru dejta addizzjonali dwar is-suq tal-
enerġija bl-ingrossa minbarra d-dejta 
mressqa lill-Aġenzija.

Or. en

Emenda 245
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jikkooperaw mal-Aġenzija biex 
jitwettaq il-monitoraġġ tas-swieq tal-
enerġija tal-operaturi msemmi fil-

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jikkooperaw b’mod reġjonali 
ma' xulxin u mal-Aġenzija biex jitwettaq 
il-monitoraġġ tas-swieq tal-enerġija bl-
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paragrafu 1. Għal dan il-għan, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandu jkollhom 
aċċess għall-informazzjoni rilevanti 
miżmuma mill-Aġenzija li tkun ġabret 
skont il-paragrafu 1, skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8(2).

ingrossa msemmi fil-paragrafu 1. Għal dan 
il-għan, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandu jkollhom aċċess għall-
informazzjoni rilevanti miżmuma mill-
Aġenzija li tkun ġabret skont il-paragrafu 
1, suġġett għad-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 8(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ta’ sikwit, l-abbużi tas-suq fi Stat Membru wieħed jinvolvu tranżazzjonijiet li jkollhom impatt 
fuq Stati Membri oħrajn. Dawn u mbagħad għandhom jikkooperaw b’mod reġjonali taħt l-
umbrella tal-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija sabiex ikunu jistgħu 
jwettqu l-investigazzjonijiet b’mod adegwat.

Emenda 246
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 247
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li tiżdied it-trasparenza fis-suq tal-enerġija bl-ingrossa, u 
għalhekk ir-riżultati għandhom ikunu aċċessibbli għall-pubbliku sabiex il-parteċipanti ġodda, 
ir-regolaturi, ix-xjentisti, il-konsumaturu u partijiet interessati oħrajn ikunu jistgħu jinfurmaw 
ruħhom dwar il-qagħda tas-swieq t al-enerġija.

Emenda 248
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mill-inqas fuq bażi annwali, l-Aġenzija 
għandha tressaq rapport quddiem il-
Kummissjoni dwar l-attivitajiet tagħha 
skont dan ir-Regolament. Rapporti ta’ din 
ix-xorta għandhom jinnotifikaw lill-

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

Kummissjoni dwar difetti fir-regoli, fl-
istandards u fil-proċeduri tas-swieq 
stabbiliti minn korpi pubbliċi u privati, 
jew minn regolaturi nazzjonali li jistgħu 
jiffaċilitaw negozjar permezz ta’ abbuż 
minn informazzjoni privileġġata u l-
manipulazzjoni tas-suq jew idgħajfu s-suq 
intern. Ir-rapporti jistgħu jiġu kkombinati 
mar-rapport imsemmi fl-Artikolu 11(2) tar-
Regolament (KE) Nru 713/2009.

Or. en

Emenda 249
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew għandu jiġi mgħarraf.

Emenda 250
Zigmantas Balčytis
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. lt

Emenda 251
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 252
Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 253
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandha tippreżenta r-rakkomandazzjonijiet tagħha u d-dokumentazzjoni 
akkumpanjanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni.

Emenda 254
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 255
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kuntratti bilaterali għandhom ikunu koperti wkoll bir-regolament attwali, sabiex jiġu 
inklużi t-tranżazzjonijiet u l-parteċipanti kollha tas-suq.

Emenda 256
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Regolament (KE) Nru 713/2009. B’mod 
partikolari, l-Aġenzija għandha tikkonsulta 
lill-AETS, lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u lill-awtoritajiet finanzjarji 
kompetenti fl-Istati Membri.

Or. en

Emenda 257
Claude Turmes

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Abbażi tas-sejbiet tagħha, l-Aġenzija 
għandha tivvaluta jekk ir-rekwiżiti minimi 
għall-pjattaformi tal-kummerċ jistgħux 
jikkontribwixxu biex jinħolqu 
kundizzjonijiet ekwi bejn il-forom tal-
kuntratti u l-postijiet tas-suq differenti. 
Din il-valutazzjoni tista’ tieħu wkoll il-
forma ta’ rapport jew 
rakkomandazzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sistemi regolatorji differenti tal-pjattafromi tal-kummerċ jistgħu jwasslu għall-migrazzjoni 
tal-flussi tat-tranżazzjonijiet lejn postijiet inqas irregolati. Għalhekk, l-armonizzazzjoni tar-
regoli taf tkun utli.

Emenda 258
Claude Turmes

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li tiżdied it-trasparenza fis-suq tal-enerġija bl-ingrossa, u 
għalhekk ir-riżultati għandhom ikunu aċċessibbli għall-pubbliku sabiex il-parteċipanti ġodda, 
ir-regolaturi, ix-xjentisti, il-konsumaturu u partijiet interessati oħrajn ikunu jistgħu jinfurmaw 
ruħhom dwar il-qagħda tas-swieq tal-enerġija.

Emenda 259
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Aġenzija għandha tkun ipprovduta,
mill-parteċipanti tas-suq jew, f’isimhom, 
minn waħda mill-persuni msemmija fil-
paragrafu 3 (b) sa (e), b’reġistrazzjoni tat-
tranżazzjonijiet tas-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa fi prodotti standardizzati. It-
tranżazzjonijiet li jkunu purament 
intragrupp mhux se jkunu meħtieġa li 
jiġu rrappurtati. Sabiex jiġu ssodisfati l-
obbligi ta’ rappurtar tal-parteċipanti tas-
suq, l-informazzjoni meħtieġa għandha, 
kull fejn ikun possibbli, tiġi rrappurtata 
minn waħda mill-persuni msemmija fil-
paragrafu 3 (b) sa (e).  Il-Kummissjoni 
għandha tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 15 u soġġetti għall-kundizzjonijiet 
tal-Artikoli 16 u 17, wara konsultazzjoni 
wiesgħa mal-partijiet interessati u wara li 
tkun saret valutazzjoni tal-impatt. L-atti 
delegati għandhom:
(a) jiddeskrivu l-prodotti tal-enerġija bl-
ingrossa li għalihom għandhom japplikaw 
l-obbligi ta’ rappurtar;
(b) jistipulaw il-kontenut tal-
informazzjoni li għandha tiġi rrapurtata, 
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inklużi l-identifikazzjoni preċiża tal-
prodott innegozjat, il-prezz miftiehem u l-
kwantità, id-dati u l-kalendarju tal-
eżekuzzjoni miftiehma, il-partijiet involuti 
fit-tranżazzjoni u l-benefiċjarji tat-
tranżazzjoni;
(c) jistipulaw meta u f’liema forma 
għandha tiġi rrappurtata l-informazzjoni;
(d) jiddefinixxu l-limiti minimi għall-
applikazzjoni tal-obbligi ta’ rappurtar.

Or. de

Emenda 260
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Aġenzija għandha tkun ipprovduta bi 
dritt ta’ aċċess għat-tranżazzjonijiet tas-
swieq tal-enerġija bl-ingrossa, inklużi l-
ordnijiet biex isir negozju.

Or. en

Emenda 261
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

L-atti delegati għandhom:
(a) jispeċifikaw il-prodotti tal-enerġija bl-
ingrossa li fir-rigward tagħhom 
għandhom jiġu rrappurtati t-
tranżazzjonijiet;
(b) jispeċifikaw il-kontenut tal-
informazzjoni li għandha tiġi rrapurtata, 
li mill-inqas għandha tinkludi l-
identifikazzjoni preċiża tal-prodotti tal-
enerġija bl-ingrossa mixtrija jew 
mibjugħin, il-prezz u l-kwantità 
miftiehma, id-dati u l-kalendarju tal-
eżekuzzjoni, il-partijiet involuti fit-
tranżazzjoni u l-benefiċjarji tat-
tranżazzjoni;
(c) jistipulaw l-kalendarju u l-forma (...) li 
fiha għandha tiġi rappurtata din l-
informazzjoni;
(d) jiddefinixxu limiti għar-rappurtar tat-
tranżazzjonijiet.

Or. en

Emenda 262
Adam Gierek
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Aġenzija għandha tkun ipprovduta 
b’reġistrazzjoni tat-tranżazzjonijiet tas-
swieq tal-enerġija bl-ingrossa, inklużi l-
ordnijiet biex isir negozju. Il-Kummissjoni 
għandha tadotta l-atti delegati, fi żmien 30 
ġurnata mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament,skont l-Artikolu 15 u suġġett 
għall-kundizzjonijiet tal-Artikoli 16 u 17, li 
jistipulaw l-iskedar, il-forma u l-kontenut 
ta’ din l-informazzjoni li tiġi rrapportata u, 
fejn ikun xieraq, li jiddefinixxu l-limiti 
għar-rappurtar tat-tranżazzjonijiet kif ukoll 
jispeċifikaw it-tipi ta’ kuntratti li 
għandhom jiġu rrapportati t-
tranżazzjonijiet li jirrigwardawhom.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-kompitu tal-Kummissjoni se jkun li tiddefnixxi l-iskedar u l-forom rigward il-forniment ta’ 
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 7(1) ta’ dan ir-Regolament billi tadotta atti delegati.
Huwa importanti, għalhekk, li jiġi indikat il-limitu ta’ żmien għall-adozzjoni ta’ dawn l-atti 
sabiex tiġi garantita l-applikazzjoni effikaċi tar-Regolament.

Emenda 263
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija għandha tkun ipprovduta 
b’reġistrazzjoni tat-tranżazzjonijiet tas-
swieq tal-enerġija tal-operaturi, inklużi l-
ordnijiet biex isir negozju. Il-Kummissjoni 
għandha tadotta l-atti delegati, skont l-
Artikolu 15 u skont il-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 16 u 17, li jistipulaw l-iskedar, il-
forma u l-kontenut ta’ din l-informazzjoni 

1. L-Aġenzija għandha tkun ipprovduta 
direttament u fi żmien il-perjodu ta’ 24 
siegħa b’reġistrazzjoni f'waqtha u b'mod 
dirett tat-tranżazzjonijiet tas-swieq tal-
enerġija bl-ingrossa, inklużi l-ordnijiet 
biex isir negozju. Il-Kummissjoni għandha 
tadotta l-atti delegati, skont l-Artikolu 15 u 
skont il-kundizzjonijiet tal-Artikoli 16 u 
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li tiġi rrapportata u, fejn ikun xieraq, li 
jiddefinixxu l-limiti għar-rappurtar tat-
tranżazzjonijiet kif ukoll jispeċifikaw it-tipi 
ta’ kuntratti li għandhom jiġu rrapportati t-
tranżazzjonijiet li jirrigwardawhom.

17, li jistipulaw l-iskedar, il-forma u l-
kontenut ta’ din l-informazzjoni li tiġi 
rrapportata u, fejn ikun xieraq, li 
jiddefinixxu l-limiti għar-rappurtar tat-
tranżazzjonijiet kif ukoll jispeċifikaw it-tipi 
ta’ kuntratti li għandhom jiġu rrapportati t-
tranżazzjonijiet li jirrigwardawhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandha  tiġi pprovduta bid-dejta neċessarja fi żmien ġurnata sabiex tkun tista’ 
tevalwa d-dejta b’mod effikaċi u tissodisfa l-funzjonijiet tagħha skont ir-Regolament.

Emenda 264
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jiġi stabbilit limitu “de minimis” 
bl-għan li l-operaturi li, minħabba d-daqs 
tagħhom x’aktarx li ma jaffettwawx is-
swieq tal-enerġija, jiġu eżentati mir-
rekwiżiti ta’ rappurtar.

Or. en

Emenda 265
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-atti delegati msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jiżguraw li l-persuni msemmija 
fil-paragrafu 3 a), b) u c) li jkunu 
rrapportaw tranżazzjonijiet skont id-
Direttiva 2004/39/KE jew skont ir-
Regolament (KE)---/---- tal-Parlament 

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

Ewropew u tal-Kunsill dwar Derivati OTC, 
kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-
tranżazzjonijiet tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill [Regolament dwar l-
Infrastruttura tas-Swieq Ewropej –
2010/0250(COD)] għandhom jagħmlu l-
informazzjoni disponibbli simultanjament 
skont l-obbligi ta’ rappurtar stabbiliti f’dik 
il-leġiżlazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-piż amministrattiv għall-parteċipanti tas-suq għandu jinżamm baxx, l-Aġenzija 
għandha tirċievi l-informazzjoni kollha neċessarja. Fi żminijiet ta’ komunikazzjoni diġitali u 
tekonoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni avvanzata, jekk il-parteċipanti tas-suq 
ikollhom jirrapportaw id-dejta simultanjament lil awtoritajiet differenti mhux se jiġu imposti 
spejjeż addizzjonali fuqhom.

Emenda 266
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-ewwel 
subparagrafu, l-atti delegati msemmija fil-
paragrafu 1 jistgħu jistabbilixxu qafas 
mhux vinkolanti biex swieq organizzati u 
sistemi ta’ tqabbil jew rappurtar ta’ 
tranżazzjonijiet biex jipprovdu lill-
Aġenzija b’reġistru ta’ tranżazzjonijet ta’ 
enerġija tal-operaturi.

Mingħajr ħsara għall-ewwel subparagrafu, 
l-atti delegati msemmija fil-paragrafu 1 
jistgħu jistabbilixxu qafas vinkolanti biex 
postijiet ta’ kummerċ u swieq organizzati 
u sistemi ta’ tqabbil jew rappurtar ta’ 
tranżazzjonijiet jipprovdu lill-Aġenzija 
b’reġistru ta’ tranżazzjonijet ta’ enerġija bl-
ingrossa u/jew dejta fundamentali li 
jippossjedu.

Or. en

Emenda 267
Claude Turmes
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-ewwel 
subparagrafu, l-atti delegati msemmija fil-
paragrafu 1 jistgħu jistabbilixxu qafas 
mhux vinkolanti biex swieq organizzati u 
sistemi ta’ tqabbil jew rappurtar ta’ 
tranżazzjonijiet biex jipprovdu lill-
Aġenzija b’reġistru ta’ tranżazzjonijet ta’ 
enerġija tal-operaturi.

Mingħajr ħsara għall-ewwel subparagrafu, 
l-atti delegati msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jistabbilixxu qafas vinkolanti
biex swieq organizzati u sistemi ta’ tqabbil 
jew rappurtar ta’ tranżazzjonijiet jipprovdu 
fil-waqt lill-Aġenzija b’reġistru ta’ 
tranżazzjonijet ta’ enerġija bl-ingrossa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qafas vinkolanti biss jista’ jippermetti approċċ armonizzat għall-ġbir tad-data neċessarju 
għall-komparabilità tad-dejta.

Emenda 268
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-ewwel 
subparagrafu, l-atti delegati msemmija fil-
paragrafu 1 jistgħu jistabbilixxu qafas
mhux vinkolanti biex swieq organizzati u 
sistemi ta’ tqabbil jew rappurtar ta’ 
tranżazzjonijiet biex jipprovdu lill-
Aġenzija b’reġistru ta’ tranżazzjonijet ta’
enerġija tal-operaturi.

Mingħajr ħsara għall-ewwel subparagrafu, 
l-atti delegati msemmija fil-paragrafu 1 
jistgħu jistabbilixxu format mhux 
vinkolanti biex swieq organizzati u sistemi 
ta’ tqabbil jew rappurtar ta’ tranżazzjonijiet 
biex jipprovdu lill-Aġenzija b’reġistru ta’ 
tranżazzjonijet ta’ enerġija bl-ingrossa.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Kjarifika.
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Emenda 269
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-atti delegati msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jistipulaw ir-regoli għar-
rappurtar volontarju dwar it-
tranżazzjonijiet fi prodotti relatati.

Or. en

Emenda 270
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-parteċipanti fis-suq għandhom 
jipprovdu lill-Aġenzija u lill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali b’informazzjoni
relatata mal-kapaċità tal-faċilitajiet għall-
produzzjoni, għall-ħżin, għall-konsum jew 
għat-trażmissjoni tal-elettriku jew tal-gass 
naturali sabiex ikun immonitorjat in-
negozjar fis-swieq tal-enerġija tal-
operaturi.

4. Il-parteċipanti fis-suq għandhom 
jipprovdu lill-Aġenzija u lill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali informazzjoni bħal 
pereżempju l-kapaċità u l-użu tal-
faċilitajiet għall-produzzjoni, għall-ħżin, 
għall-konsum jew għat-trażmissjoni tal-
elettriku jew tal-gass naturali jew 
informazzjoni relatata mal-kapaċità u l-
użu ta’ faċilitajiet tal-LNG sabiex ikun 
immonitorjat in-negozjar fis-swieq tal-
enerġija bl-ingrossa. Dan ir-rappurtar 
għandu jkun limitat għal dejta u 
informazzjoni li ma tkunx għada ġiet 
rappurtata lil postijiet tal-kummerċ, lil 
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni jew 
lil entitajiet oħra għall-pubblikazzjoni 
skont l-obbligi relatati mat-trasparenza 
tal-informazzjoni. L-obbligi ta' rappurtar 
tal-parteċipanti tas-suq għandhom ikunu 
mminimizzati billi l-informazzjoni 
meħtieġa jew parti minnha tinġabar, fejn 
possibbli, minn għejun eżistenti, bħall-
infrastruttura eżistenti ta' rappurtar 
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reġjonali jew nazzjonali. Id-dejta li tkun 
diġà ġiet rappurtata għandha ssir 
disponibbli lill-Aġenzija permezz ta' 
operaturi għat-trażmissjoni tas-sistema 
jew tali entitajijiet rilevanti oħra għall-
gbir tad-dejta li huma responsabbli għall-
ġbir tad-dejta.

Or. en

Emenda 271
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-parteċipanti fis-suq għandhom 
jipprovdu lill-Aġenzija u lill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali b’informazzjoni
relatata mal-kapaċità tal-faċilitajiet għall-
produzzjoni, għall-ħżin, għall-konsum jew 
għat-trażmissjoni tal-elettriku jew tal-gass 
naturali sabiex ikun immonitorjat in-
negozjar fis-swieq tal-enerġija tal-
operaturi.

4. Il-parteċipanti fis-suq għandhom 
jipprovdu lill-Aġenzija informazzjoni
rilevanti b’konformità mar-rekwiżiti 
statutorji ta’ żvelar skont l-Artikolu 2 
subparagrafu 1 (a) u l-Artikolu 5 relatata 
mal-kapaċità u l-użu tal-faċilitajiet għall-
produzzjoni, għall-ħżin, għall-konsum jew 
għat-trażmissjoni tal-elettriku jew tal-gass 
naturali, jew relatata mal-kapaċità u l-użu 
ta’ faċilitajiet tal-LNG, inkluż in-nuqqas 
ta’ disponibilità ppjanat jew mhux
ippjanat ta’ dawn il-faċilitajiet, sabiex 
ikun immonitorjat in-negozjar fis-swieq 
tal-enerġija bl-ingrossa. L-obbligi ta' 
rappurtar tal-parteċipanti tas-suq 
għandhom ikunu mminimizzati billi l-
informazzjoni meħtieġa jew parti minnha 
tinġabar, fejn possibbli, minn għejun 
eżistenti.

Or. en

Emenda 272
Claude Turmes



AM\866419MT.doc 37/78 PE464.685v02-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-parteċipanti fis-suq għandhom 
jipprovdu lill-Aġenzija u lill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali b’informazzjoni
relatata mal-kapaċità tal-faċilitajiet għall-
produzzjoni, għall-ħżin, għall-konsum jew 
għat-trażmissjoni tal-elettriku jew tal-gass 
naturali sabiex ikun immonitorjat in-
negozjar fis-swieq tal-enerġija tal-
operaturi.

4. Il-parteċipanti fis-suq għandhom 
jipprovdu lill-Aġenzija u lill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali informazzjoni relatata 
mal-kapaċità u l-użu tal-faċilitajiet għall-
produzzjoni, għall-ħżin, għall-konsum jew 
għat-trażmissjoni tal-elettriku jew tal-gass 
naturali jew informazzjoni relatata mal-
kapaċità u l-użu ta’ faċilitajiet tal-LNG, 
inkluż in-nuqqas ta’ disponibilità ppjanat 
jew mhux ippjanat ta’ dawn il-faċilitajiet
sabiex ikun immonitorjat in-negozjar fis-
swieq tal-enerġija bl-ingrossa. L-Aġenzija 
għandha tiġi pprovduta direttament b’din 
l-informazzjoni ħlief fil-każijiet fejn l-
istrutturi ta' rappurtar jeżistu diġà. F’tali 
każijiet ir-rappurtar jista’ jsir b’mod 
simultanju għad-dispożizzjonijiet tal-
istrutturi ta’ rappurtar eżistenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ambitu tal-informazzjoni dwar il-kapaċitajiet għandu jitwessa’ fir-rigward tal-użu tal-ħżin
u d-dispożizzjonijiet speċjali dwar il-faċilitajiet tal-LNG. Billi l-piż amministrattiv għall-
parteċipanti tas-suq għandu jinżamm baxx, l-Aġenzija għandha tirċievi l-informazzjoni kollha 
neċessarja. Fi żminijiet ta’ komunikazzjoni diġitali u tekonoloġija tal-informazzjoni u tal-
komunikazzjoni avvanzata, jekk il-parteċipanti tas-suq ikollhom jirrapportaw id-dejta 
simultanjament lil awtoritajiet differenti mhux se jiġu imposti spejjeż addizzjonali fuqhom.

Emenda 273
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija għandha tipproduċi linji 
gwida li jispeċifikaw id-dettalji fir-
rappurtar tat-tranżazzjoni. Fit-tħejjija tal-
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linji gwida tagħha, l-Aġenzija għandha 
twettaq konsultazzjoni pubblika dettaljata, 
li mill-inqas tkun indirizzata lejn l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali, il-
parteċipanti tas-suq, l-operaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni u partijiet 
interessati oħrajn.

Or. en

Emenda 274
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Trasparenza

1. L-Aġenzija għandha tagħmel l-
informazzjoni li ma tkunx 
kummerċjalment sensittiva disponibbli 
għall-parteċipanti tas-suq u l-pubbliku 
b’mod ġenerali.
2. L-Aġenzija tista’ tiżviluppa u żżomm 
metodoloġija li tistabbilixxi kif se tagħmel 
din l-informazzjoni disponibbli.

Or. en

Emenda 275
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija għandha tistabbilixxi 
mekkaniżmi sabiex tikkondividi l-
informazzjoni li tirċievi skont l-Artikolu 
6(1) u l-Artikolu 7 mal-awtoritajiet 

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

regolatorji nazzjonali, mal-awtoritajiet 
finanzjarji kompetenti tal-Istati Membri, 
mal-awtoritajiet tal-kompetizzjoni tal-Istati 
Membri, l-AETS u ma’ awtoritajiet 
rilevanti oħrajn. L-Aġenzija għandha tagħti 
aċċess għall-mekkaniżmi msemmija fil-
paragrafu 1 biss lill-korpi li jkunu 
stabbilixxew sistemi li jagħtu l-possibbiltà 
lill-Aġenzija li tissodisfa r-rekwiżiti tal-
Artikolu 9(1). Qabel ma tipprovdi 
kwalunkwe informazzjoni, l-Aġenzija l-
ewwel għandha tkun sodisfatta hija stess 
li r-riċevitur għandu sistemi u proċeduri 
xierqa biex jiġi żgurat li l-informazzjoni 
tibqa’ kunfidenzjali.

Or. en

Emenda 276
Anni Podimata

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 277
Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 278
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet 
irreġistrati jew rikonoxxuti skont ir-
Regolament (KE)---/---- [ir-Regolament 
dwar l-Infrastruttura tas-Swieq Ewropej –
2010/0250(COD)] għandhom iqiegħdu 
għad-dispożizzjoni tal-Aġenzija l-
informazzjoni kollha li ġabru dwar il-
prodotti tal-enerġija tal-operaturi.

2. Ir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet 
irreġistrati jew rikonoxxuti skont ir-
Regolament (KE)---/---- [ir-Regolament 
dwar l-Infrastruttura tas-Swieq Ewropej –
2010/0250(COD)] għandhom iqiegħdu 
għad-dispożizzjoni tal-Aġenzija l-
informazzjoni kollha li ġabru dwar il-
prodotti tal-enerġija bl-ingrossa u d-
derivati tal-kwoti tal-emissjonijiet.

Or. en
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Emenda 279
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet 
irreġistrati jew rikonoxxuti skont ir-
Regolament (KE)---/---- [ir-Regolament 
dwar l-Infrastruttura tas-Swieq Ewropej –
2010/0250(COD)] għandhom iqiegħdu 
għad-dispożizzjoni tal-Aġenzija l-
informazzjoni kollha li ġabru dwar il-
prodotti tal-enerġija tal-operaturi.

2. Ir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet 
irreġistrati jew rikonoxxuti skont ir-
Regolament (KE)---/---- [ir-Regolament 
dwar l-Infrastruttura tas-Swieq Ewropej –
2010/0250(COD)] għandhom iqiegħdu 
għad-dispożizzjoni tal-Aġenzija l-
informazzjoni kollha li ġabru dwar il-
prodotti tal-enerġija bl-ingrossa fil-
mument opportun u f’forma xierqa.

Or. en

Emenda 280
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet finanzjarji kompetenti 
għandhom jittrażmettu lill-Aġenzija 
rapporti ta’ tranżazzjonijiet fi prodotti tal-
enerġija tal-operaturi li jkunu rċevew 
skont l-Artikolu 25(3) tad-Direttiva 
2004/39/KE u skont l-Artikolu 6(2) tar-
Regolament (KE)---/--- [ir-Regolament 
dwar l-Infrastruttura tas-Swieq Ewropej –
2010/0250(COD)].

L-awtoritajiet finanzjarji kompetenti li 
jkunu qed jirrappurtaw lill-AETS 
għandhom jittrażmettu simultanjament lill-
Aġenzija u lill-AETS rapporti ta’ 
tranżazzjonijiet fi prodotti tal-enerġija bl-
ingrossa li jkunu rċevew skont l-Artikolu
25(3) tad-Direttiva 2004/39/KE u skont l-
Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE)---/---
[ir-Regolament dwar l-Infrastruttura tas-
Swieq Ewropej – 2010/0250(COD)]

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-piż amministrattiv għall-parteċipanti tas-suq għandu jinżamm baxx, l-Aġenzija 
għandha tirċievi l-informazzjoni kollha neċessarja. Fi żminijiet ta’ komunikazzjoni diġitali u 
tekonoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni avvanzata, jekk il-parteċipanti tas-suq 
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ikollhom jirrapportaw id-dejta simultanjament lil awtoritajiet differenti mhux se jiġu imposti 
spejjeż addizzjonali fuqhom.

Emenda 281
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, l-Aġenzija għandha tabbozza 
rapport ibbażat fuq is-sejbiet tagħha u 
tippreżentah lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni, u tippreżenta 
r-riżultati tal-investigazzjoni tagħha dwar 
il-fattibilità u l-iskedar tal-migrazzjoni 
tad-derivati barra l-Borża għall-
pjattaformi ta’ kummerċ li jinvolvu 
approvazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kummerċ barra l-Borża jirrappreżenta l-maġġoranza tat-tranżazzjonijiet tas-suq tal-
enerġija bl-ingrossa fil-maġġoranza tal-Istati Membri. Jekk dawn it-tranżazzjonijiet jiġu 
nnegozjati fil-pjattafromi ta’ kummerċ, it-trasparenza fis-suq probabbli tista’ tiżdied b’mod 
sinifikanti. Is-sejbiet tal-Aġenzija jafu jagħtu indikazzjonijiet ulterjuri dwar l-iskedar u l-
fattibilità.

Emenda 282
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija u l-awtoritajiet kompetenti 
responsabbli għas-superviżjoni tal-
iskambju tal-emissjonijiet għandhom 
jistabbilixxu mekkaniżmu li jipprovdi 
aċċess lill-Aġenzija għar-rekords tat-
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tranżazzjonijiet fil-kwoti tal-emissjonijiet 
u d-derivati relatati mal-kwoti tal-
emissjonijiet.

Or. en

Emenda 283
Jorgo Chatzimarkakis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-awtoritajiet responsabbli mis-
superviżjoni tal-iskambju tal-kwoti tal-
emissjonijiet u d-derivati tagħhom 
għandhom jitrażmettu r-rekords kollha 
tat-tranżazzjonijiet f'dawk l-istrumenti lill-
Aġenzija.

Or. en

Emenda 284
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija għandha tiżgura l-
kunfidenzjalità, l-integrità u l-protezzjoni 
tal-informazzjoni li tirċievi skont l-
Artikolu 7. L-Aġenzija għandha tieħu passi 
sabiex tipprevjeni kwalunkwe użu ħażin 
tal-informazzjoni miżmuma fis-sistemi 
tagħha.

1. L-Aġenzija, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali, l-awtoritajiet finanzjarji 
kompetenti, l-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni nazzjonali tal-Istati Memrbi 
u awtoritajiet rilevanti oħrajn għandhom 
jiżguraw il-kunfidenzjalità, l-integrità u l-
protezzjoni tal-informazzjoni li jirċievu
skont l-Artikolu 7 L-Aġenzija għandha 
tieħu passi sabiex tipprevjeni kwalunkwe 
użu ħażin tal-informazzjoni miżmuma fis-
sistemi tagħha.

Or. en
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Emenda 285
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija għandha tiżgura l-
kunfidenzjalità, l-integrità u l-protezzjoni 
tal-informazzjoni li tirċievi skont l-
Artikolu 7. L-Aġenzija għandha tieħu passi 
sabiex tipprevjeni kwalunkwe użu ħażin 
tal-informazzjoni miżmuma fis-sistemi 
tagħha.

1. L-Aġenzija għandha tiżgura l-
kunfidenzjalità, l-integrità u l-protezzjoni 
tal-informazzjoni li tirċievi skont l-
Artikolu 7. L-Aġenzija għandha tieħu passi 
sabiex tipprevjeni kwalunkwe użu ħażin 
tal-informazzjoni miżmuma fis-sistemi tad-
dejta tagħha.

Or. en

Emenda 286
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija għandha tidentifika s-sorsi ta’ 
riskju operattiv u timinimizzahom billi 
tiżviluppa sistemi, kontrolli u proċeduri 
xierqa.

L-Aġenzija għandha tidentifika s-sorsi ta’ 
riskju operattiv u timinimizzahom billi 
tiżviluppa sistemi, kontrolli u proċeduri 
xierqa. L-għodod ta' IT tal-Aġenzija 
għandhom ikunu konformi mal-aqwa 
standards ta' sigurtà disponibbli.

Or. en

Emenda 287
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, l-
awtoritajiet finanzjarji kompetenti, l-
awtoritajiet tal-kompetizzjoni tal-Istati 
Membri, l-AETS u l-awtoritajiet rilevanti 
l-oħra għandhom jiżguraw il-
kunfidenzjalità, l-integrità u l-protezzjoni 
tal-informazzjoni li jirċievu skont l-
Artikolu 6(2) u l-Artikolu 8 u għandhom 
jieħdu passi biex jevitaw kwalunkwe użu 
ħażin ta' din l-informazzjoni.

Or. en

Emenda 288
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. B’suġġett għall-Artikolu 12 l-Aġenzija 
tista’ tiddeċiedi li tagħmel pubblikament 
disponibbli partijiet mill-informazzjoni li 
jkollha sakemm ma tiġix żvelata jew tkun 
tista’ tiġi dedotta informazzjoni sensittiva 
mil-lat kummerċjali dwar parteċipanti 
individwali fis-suq, dwar tranżazzjonijiet 
individwali jew dwar postijiet tas-suq 
individwali.
L-Aġenzija u kwalunkwe awtorità 
regolatorja nazzjonali, li magħhom tkun 
setgħet ġiet kondiviża tali informazzjoni 
mill-Aġenzija skont l-Artikolu 8, 
għandhom jippubblikaw biss sommarju 
jew informazzjoni aggregata tal-prezz tat-
tranżazzjoni li jkun ta’ benefiċċju għas-
swieq tal-elettriku u tal-gass bl-ingrossa u 
li l-pubblikazzjoni tagħhom ma toħloq l-
ebda tgħawwiġ tal-kompetizzjoni fi 
kwalunkwe suq li jikkonċerna l-elettriku u 
l-gass jew xort’ oħra.
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Or. en

Emenda 289
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Aġenzija tista’ tiddeċiedi li tagħmel 
pubblikament disponibbli fuq bażi 
aggregata u anonima partijiet mill-
informazzjoni li jkollha sakemm ma tiġix 
rilaxxata informazzjoni sensittiva mil-lat 
kummerċjali dwar parteċipanti individwali 
fis-suq jew dwar tranżazzjonijiet 
individwali u sakemm ikun jista’ jintwera 
li l-informazzjoni tkun neċessarja biex 
titjieb it-trasparenza tas-swieq tal-enerġija 
bl-ingrossa u li l-informazzjoni li se ssir 
pubblikament disponibbli tkun 
informazzjoni privileġġata li għandha tiġi 
żvelata skont l-Artikolu 3(4).

Or. en

Emenda 290
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li tiżdied it-trasparenza fis-suq tal-enerġija bl-ingrossa, u 
għalhekk ir-riżultati għandhom ikunu aċċessibbli għall-pubbliku sabiex il-parteċipanti ġodda, 
ir-regolaturi, ix-xjentisti, il-konsumaturu u partijiet interessati oħrajn ikunu jistgħu jinfurmaw 
ruħhom dwar il-qagħda tas-swieq t al-enerġija.

Emenda 291
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Aġenzija tista’ tiddeċiedi li tagħmel 
pubblikament disponibbli partijiet mill-
informazzjoni li jkollha sakemm ma tiġix 
rilaxxata informazzjoni sensittiva mil-lat 
kummerċjali dwar parteċipanti individwali 
fis-suq jew dwar tranżazzjonijiet 
individwali. L-Aġenzija u kwalunkwe 
awtorità nazzjonali (b’tali informazzjoni li 
setgħet ġiet kondiviża mill-Aġenzija skont 
l-Artikolu 8) m’għandhomx jippubblikaw 
informazzjoni sensittiva u kontemporanja 
tas-suq.

Or. en

Emenda 292
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Aġenzija tista’ tiddeċiedi li tagħmel 
pubblikament disponibbli partijiet mill-
informazzjoni li jkollha sakemm ma tiġix 

2. L-Aġenzija għandha tippubblika l-
informazzjoni li jkollha sakemm ma 
tinħariġx informazzjoni sensittiva mil-lat 
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rilaxxata informazzjoni sensittiva mil-lat 
kummerċjali dwar parteċipanti individwali 
fis-suq jew dwar tranżazzjonijiet 
individwali.

kummerċjali dwar parteċipanti individwali 
fis-suq jew dwar tranżazzjonijiet 
individwali. L-Aġenzija għandha tagħmel 
id-dejta disponibbli għaċ-ċentri ta’ riċerka 
f’forma aggregata.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Fl-interess tat-trasparenza, l-Aġenzija għandha tagħmel l-informazzjoni disponibbli għall-
pubbliku mingħajr kundizzjoni. B’mod speċifiku, hi għandha tagħmel l-informazzjoni 
disponibbli f’forma aggregata liċ-ċentri ta’ riċerka. Ir-riċerka xjentifika tista’ żżid l-effikaċja 
tas-suq tal-enerġija.

Emenda 293
Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 294
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li l-projbizzjonijiet 

1. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw bl-appoġġ tal-
Aġenzija, li l-projbizzjonijiet stabbiliti fl-
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stabbiliti fl-Artikoli 3 u 4 jiġu applikati. Artikoli 3 u 4 jiġu applikati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolaturi nazzjonali għandhom ikunu jistgħu jibbenefikaw b’mod sħiħ mill-valur miżjud 
ta’ Aġenzija Ewropea li jkollha perspettiva Ewropea biex tgħinhom b’mod kost effiċjenti u 
b’mod kompetenti fil-kompiti tagħhom li jiżguraw l-applikazzjoni tal-projbizzjonijiet.

Emenda 295
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkollhom 
is-setgħat investigattivi meħtieġa sabiex 
jeżerċitaw din il-funzjoni. Dawn is-setgħat 
għandhom ikunu eżerċitati b’mod 
proporzjonat. Dawn is-setgħat jistgħu jiġu 
eżerċitati:

Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkollhom 
is-setgħat investigattivi meħtieġa sabiex 
jeżerċitaw din il-funzjoni bl-appoġġ tal-
Aġenzija. Dawn is-setgħat għandhom 
ikunu eżerċitati b’mod proporzjonat. Dawn 
is-setgħat jistgħu jiġu eżerċitati:

Or. en

Emenda 296
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkollhom 
is-setgħat investigattivi meħtieġa sabiex 
jeżerċitaw din il-funzjoni. Dawn is-setgħat 
għandhom ikunu eżerċitati b’mod 
proporzjonat. Dawn is-setgħat jistgħu jiġu 
eżerċitati:

Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkollhom
is-setgħat investigattivi u ta’ infurzar
meħtieġa sabiex jeżerċitaw din il-funzjoni. 
Dawn is-setgħat għandhom ikunu eżerċitati 
b’mod proporzjonat. Dawn is-setgħat 
jistgħu jiġu eżerċitati:
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Or. en

Emenda 297
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) f’kollaborazzjoni ma’ awtoritajiet jew 
ma’ impriżi oħrajn fis-suq, inklużi 
dipartimenti għas-sorveljanza tas-suq ta' 
postijiet ta' kummerċ;

Or. en

Emenda 298
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) f’kollaborazzjoni ma’ awtoritajiet jew 
ma’ impriżi oħrajn fis-suq, anki minn Stati 
Membri oħrajn;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ta’ sikwit, l-abbużi tas-suq fi Stat Membru wieħed jinvolvu tranżazzjonijiet li jkollhom impatt 
fuq Stati Membri oħrajn. Dawn u mbagħad għandhom jikkooperaw b’mod reġjonali taħt l-
umbrella tal-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija sabiex ikunu jistgħu 
jwettqu l-investigazzjonijiet b’mod adegwat.

Emenda 299
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) fuq talba tal-Aġenzija f'każ li l-
valutazzjonijiet tagħha tal-bidu pprovdew 
informazzjoni b'saħħitha biex jappoġġaw 
r-rakkomandazzjonijiet biex jagħmlu dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolaturi nazzjonali għandhom ikunu jistgħu jibbenefikaw b’mod sħiħ mill-valur miżjud 
ta’ Aġenzija Ewropea li jkollha perspettiva Ewropea biex tgħinhom b’mod kost effiċjenti u 
b’mod kompetenti fil-kompiti tagħhom li jiżguraw l-applikazzjoni tal-projbizzjonijiet.

Emenda 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħat investigattivi msemmija fil-
paragrafu 1 jinkludu d-dritt li:

2. Il-parteċipant jew il-parteċipanti tas-
suq taħt investigazzjoni għandhom ikunu 
konxji mid-dettalji tal-investigazzjoni 
kontrihom. L-ambitu tal-investigazzjoni 
għandu jiġi kkomunikat bil-miktub mill-
awtorità regolatorja nazzjonali u għandu 
jkun jikkorrispondi għal projbizzjoni 
stipulata fl-Artikoli 3 jew 4 ta’ dan ir-
Regolament.
Is-setgħat investigattivi msemmija fil-
paragrafu 1 għandhom ikunu limitati 
għall-għan tal-investigazzjoni u l-azzjoni 
neċessarja biex jiġi ssodisfat l-obbligu tal-
awtoritajiet regolatorji nazzjoniali skont 
dan ir-Regolament u għandhom jinkludu 
d-dritt li:

Or. en
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Emenda 301
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħat investigattivi msemmija fil-
paragrafu 1 jinkludu d-dritt li:

2. Is-setgħat investigattivi msemmija fil-
paragrafu 1 għandhom ikunu limitati 
għall-għanijiet tal-investigazzjoni u l-
azzjoni neċessarja biex jiġi ssodisfat l-
obbligu tal-awtoritajiet regolatorji 
nazzjoniali skont dan ir-Regolament u 
għandhom jinkludu d-dritt li:

Or. en

Emenda 302
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tintalab informazzjoni mingħand 
kwalunkwe persuna, inklużi dawk li jkunu 
suċċessivament involuti fit-trażmissjoni 
tal-ordnijiet jew fit-twettiq tal-
operazzjonijiet konċernati, kif ukoll il-
prinċipali tagħhom, u jekk ikun meħtieġ,
tissejjaħ u tinstema’ kwalunkwe persuna 
ta’ din ix-xorta;

(b) tintalab informazzjoni mingħand 
kwalunkwe persuna rilevanti, inklużi dawk 
li jkunu suċċessivament involuti fit-
trażmissjoni tal-ordnijiet jew fit-twettiq tal-
operazzjonijiet konċernati, kif ukoll il-
prinċipali tagħhom, u jekk ikun xieraq,
jintalbu jipprovdu informazzjoni in 
persona;

Or. en

Emenda 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b



AM\866419MT.doc 53/78 PE464.685v02-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tintalab informazzjoni mingħand 
kwalunkwe persuna, inklużi dawk li jkunu 
suċċessivament involuti fit-trażmissjoni 
tal-ordnijiet jew fit-twettiq tal-
operazzjonijiet konċernati, kif ukoll il-
prinċipali tagħhom, u jekk ikun meħtieġ,
tissejjaħ u tinstema’ kwalunkwe persuna 
ta’ din ix-xorta;

(b) tintalab informazzjoni mingħand 
kwalunkwe persuna rilevanti, inklużi dawk 
li jkunu suċċessivament involuti fit-
trażmissjoni tal-ordnijiet jew fit-twettiq tal-
operazzjonijiet konċernati, kif ukoll il-
prinċipali tagħhom, u jekk ikun xieraq,
jintalbu jipprovdu informazzjoni in 
persona;

Or. en

Emenda 304
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jitwettqu spezzjonijiet fil-post; (c) jitwettqu spezzjonijiet fil-post ta’ 
entitajiet koperti b’dan ir-Regolament;

Or. en

Emenda 305
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(d) jintalbu fejn ikun hemm obbligu li 
jinżammu r-reġistrazzjonijiet telefoniċi 
eżistenti u r-reġistri tat-traffiku tad-dejta 
eżistenti, li jirrigwardaw prodotti tal-
enerġija bl-ingrossa;

Or. en
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Emenda 306
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu evitati l-abbużi.

Emenda 307
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) tintalab projbizzjoni temporanja ta’ 
attività professjonali.

(g) tintalab lil qorti jew lil kwalunkwe 
awtorità kompetenti biex timponi 
projbizzjoni temporanja ta’ attività 
professjonali.

Or. en

Emenda 308
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) tintalab projbizzjoni temporanja ta’ 
attività professjonali.

(g) tintalab lil qorti jew lil kwalunkwe 
awtorità kompetenti biex timponi 
projbizzjoni temporanja ta’ attività 
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professjonali.

Or. en

Emenda 309
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Is-setgħat ta’ infurzar għandhom jiġu 
eżerċitati mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali tal-enerġija b’konformità mal-
liġi nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-infurzar tal-leġiżlazzjoni għadu jkun kjaramenet fil-livell tal-Istati Membri.

Emenda 310
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija għandha tiżgura li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jwettqu l-
kompiti tagħhom skont dan ir-Regolament 
b’mod ikkoordinat.

1. L-Aġenzija għandha tiżgura li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jwettqu l-
kompiti tagħhom skont dan ir-Regolament 
b’mod ikkoordinat. L-Aġenzija għandha 
tiġi pprovduta bir-riżorsi finanzjarji u 
umani addizzjonali meħtieġa sabiex tkun 
tista' twettaq b'mod adegwat il-kompiti 
addizzjonali li ngħatawlha skont dan ir-
Regolament.

Or. en
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Emenda 311
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Aġenzija għandha tiżgura li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jwettqu l-
kompiti tagħhom skont dan ir-Regolament 
b’mod ikkoordinat.

1. L-Aġenzija jeħtieġ li tiżgura li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jwettqu l-
kompiti tagħhom skont dan ir-Regolament 
b’mod ikkoordinat.

Or. en

Emenda 312
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jikkooperaw mal-Aġenzija u 
ma’ xulxin sabiex iwettqu dmirijiethom 
skont dan ir-Regolament.

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jikkooperaw mal-Aġenzija u 
ma’ xulxin sabiex iwettqu dmirijiethom 
skont dan ir-Regolament. Din il-
koperazzjoni tista' ukoll tieħu l-forma ta' 
kooperazzjoni reġjonali ta' awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali fi ħdan l-istruttura 
tal-Aġenzija sabiex tirrifletti ir-realtajiet 
tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ta’ sikwit, l-abbużi tas-suq fi Stat Membru wieħed jinvolvu tranżazzjonijiet li jkollhom impatt 
fuq Stati Membri oħrajn. Dawn u mbagħad għandhom jikkooperaw b’mod reġjonali taħt l-
umbrella tal-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija sabiex ikunu jistgħu 
jwettqu l-investigazzjonijiet b’mod adegwat.

Emenda 313
Zigmantas Balčytis

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jinformaw lill-Aġenzija b’mod 
kemm jista’ jkun speċifiku fejn ikollhom 
raġunijiet validi sabiex jissuspettaw li qed 
jitwettqu jew twettqu atti li jmorru kontra 
dan ir-Regolament, jew f’dak l-Istat 
Membru jew fi Stat Membru ieħor.

2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jinformaw bla dewmien lill-
Aġenzija b’konformità mal-proċedura 
stipulata fejn ikollhom raġunijiet validi 
sabiex jissuspettaw li qed jitwettqu jew 
twettqu atti li jmorru kontra dan ir-
Regolament, jew f’dak l-Istat Membru jew 
fi Stat Membru ieħor.

Or. lt

Emenda 314
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn awtorità regolatorja nazzjonali 
tissuspetta li fi Stat Membru ieħor qed 
jitwettqu atti li jaffettwaw is-swieq tal-
enerġija tal-operaturi jew il-prezz tal-
prodotti tal-enerġija tal-operaturi f’dak l-
Istat Membru, hija tista’ titlob lill-
Aġenzija sabiex tieħu miżuri skont il-
paragrafu 4.

Fejn awtorità regolatorja nazzjonali 
tissuspetta, jew il-valutazzjonijiet inizjali u 
l-analiżi mill-Aġenzija jissuġġerixxu li fi 
Stat Membru ieħor qed jitwettqu atti li 
jaffettwaw is-swieq tal-enerġija bl-ingrossa
jew il-prezz tal-prodotti tal-enerġija bl-
ingrossa f’dak l-Istat Membru, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali tal-enerġija 
għandha titlob lill-Aġenzija sabiex tieħu 
miżuri skont il-paragrafu 4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolaturi nazzjonali għandhom ikunu jistgħu jibbenefikaw b’mod sħiħ mill-valur miżjud 
ta’ Aġenzija Ewropea li jkollha perspettiva Ewropea biex tgħinhom b’mod kost effiċjenti u 
b’mod kompetenti fil-kompiti tagħhom li jiżguraw l-applikazzjoni tal-projbizzjonijiet.
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Emenda 315
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija għandha tiġi pprovduta bir-
riżorsi finanzjarji u umani meħtieġa 
sabiex tkun tista' twettaq b'mod adegwat 
il-kompiti addizzjonali li ngħatawlha 
skont dan ir-Regolament. Jekk ikun 
hemm bżonn, tista’ tistabbilixxi punti ta’ 
konnessjoni qrib postijiet ta' kummerċ 
sinifikanti.

Or. en

Emenda 316
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex twettaq il-funzjonijiet tagħha taħt 
il-paragrafu 1, fejn tissuspetta li kien hemm 
ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament, l-Aġenzija għandu jkollha s-
setgħa li:

4. Sabiex twettaq il-funzjonijiet tagħha taħt 
il-paragrafu 1, fejn tissuspetta li kien hemm 
ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament, l-Aġenzija għandha s-setgħa 
li:

Or. en

Emenda 317
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) titlob lil awtorità regolatorja nazzjonali 
waħda jew iktar sabiex tipprovdi/jipprovdu 

(a) titlob lil awtorità regolatorja nazzjonali 
waħda jew iktar, u fejn xieraq, lill-
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kwalunkwe informazzjoni relatata mal-ksur 
issuspettat;

awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-
enerġija kollha f’reġjun, sabiex jipprovdu 
kwalunkwe informazzjoni relatata mal-ksur 
issuspettat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ta’ sikwit, l-abbużi tas-suq fi Stat Membru wieħed jinvolvu tranżazzjonijiet li jkollhom impatt 
fuq Stati Membri oħrajn. Dawn u mbagħad għandhom jikkooperaw b’mod reġjonali taħt l-
umbrella tal-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija sabiex ikunu jistgħu 
jwettqu l-investigazzjonijiet b’mod adegwat.

Emenda 318
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) twettaq valutazzjonijiet inizjali li 
jibbenefikaw mill-perspettiva Ewropea 
tagħha u mill-fehim tagħha tad-dejta;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolaturi nazzjonali għandhom ikunu jistgħu jibbenefikaw b’mod sħiħ mill-valur miżjud 
ta’ Aġenzija Ewropea li jkollha perspettiva Ewropea biex tgħinhom b’mod kost effiċjenti u 
b’mod kompetenti fil-kompiti tagħhom li jiżguraw l-applikazzjoni tal-projbizzjonijiet.

Emenda 319
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) persuni li jaħdmu jew li kienu jaħdmu 
għall-awtoritajiet regolatorji nazzjonali;

(c) persuni li jaħdmu jew li kienu jaħdmu 
għall-awtoritajiet regolatorji nazzjonali, l-
AETS u l-awtoritajiet finanjarji 
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kompetenti;

Or. en

Emenda 320
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) persuni li jaħdmu jew li kienu jaħdmu 
għall-awtoritajiet regolatorji nazzjonali;

(c) persuni li jaħdmu jew li kienu jaħdmu 
għall-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jew 
għal awtoritajiet rilevanti l-oħrajn;

Or. en

Emenda 321
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) awdituri u esperti mogħtija 
struzzjonijiet mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali li jirċievu informazzjoni 
kunfidenzjali skont id-dispożizzjonijiet ta’ 
dan ir-Regolament.

(d) awdituri u esperti mogħtija 
struzzjonijiet mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali, mill-AETS u mill-awtoritajiet 
finanjarji kompetenti li jirċievu 
informazzjoni kunfidenzjali skont id-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 322
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) awdituri u esperti mogħtija 
struzzjonijiet mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali li jirċievu informazzjoni 
kunfidenzjali skont id-dispożizzjonijiet ta’ 
dan ir-Regolament.

(d) awdituri u esperti mogħtija 
struzzjonijiet mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jew minn awtoritajiet rilevanti 
oħrajn li jirċievu informazzjoni 
kunfidenzjali skont id-dispożizzjonijiet ta’ 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 323
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-informazzjoni kunfidenzjali li jirċievu 
l-persuni msemmija fil-paragrafu 2 matul 
il-qadi ta’ dmirijiethom ma tista’ tiġi 
żvelata lill-ebda persuna jew awtorità oħra, 
ħlief f’forma mqassra jew aggregata b’tali 
mod li parteċipant individwali fis-suq jew 
suq individwali ma jkunx jista’ jiġi 
identifikat, mingħajr preġudizzju għall-
każijiet koperti mil-liġi kriminali jew minn 
dispożizzjonijiet oħrajn ta’ dan ir-
Regolament, jew minn leġiżlazzjoni tal-
Unjoni rilevanti oħra.

3. L-informazzjoni kunfidenzjali li jirċievu 
l-persuni msemmija fil-paragrafu 2 matul 
il-qadi ta’ dmirijiethom ma tista’ tiġi 
żvelata lill-ebda persuna jew awtorità oħra, 
ħlief f’forma mqassra jew aggregata u 
b’suġġett għal-limiti tal-Artikolu 9(2),
b’tali mod li parteċipant individwali fis-suq 
jew suq individwali ma jkunx jista’ jiġi 
identifikat, mingħajr ħsara għall-każijiet 
koperti mil-liġi kriminali jew minn 
dispożizzjonijiet oħrajn ta’ dan ir-
Regolament, jew minn leġiżlazzjoni tal-
Unjoni rilevanti oħra.

Or. en

Emenda 324
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-informazzjoni kunfidenzjali li jirċievu 
l-persuni msemmija fil-paragrafu 2 matul 
il-qadi ta’ dmirijiethom ma tista’ tiġi 
żvelata lill-ebda persuna jew awtorità oħra, 
ħlief f’forma mqassra jew aggregata b’tali 
mod li parteċipant individwali fis-suq jew
suq individwali ma jkunx jista’ jiġi 
identifikat, mingħajr preġudizzju għall-
każijiet koperti mil-liġi kriminali jew minn 
dispożizzjonijiet oħrajn ta’ dan ir-
Regolament, jew minn leġiżlazzjoni tal-
Unjoni rilevanti oħra.

3. L-informazzjoni kunfidenzjali li jirċievu 
l-persuni msemmija fil-paragrafu 2 matul 
il-qadi ta’ dmirijiethom ma tista’ tiġi 
żvelata lill-ebda persuna jew awtorità oħra, 
ħlief f’forma mqassra jew aggregata b’tali 
mod li parteċipant fis-suq individwali, post 
tas-suq individwali jew tranżazzjoni tas-
suq individwali ma jkunx jista’ jiġi 
identifikat, mingħajr ħsara għall-każijiet 
koperti mil-liġi kriminali jew minn 
dispożizzjonijiet oħrajn ta’ dan ir-
Regolament, jew minn leġiżlazzjoni tal-
Unjoni rilevanti oħra.

Or. en

Emenda 325
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar is-sanzjonijiet applikabbli 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn 
jiġu implimentati. Is-sanzjonijiet 
ipprovduti jridu jkunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi. Filwaqt li 
tikkunsidra l-konsultazzjoni dwar il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
COM(2010)716 bl-isem “Rinfurzar tar-
reġimi tas-sanzjonar fis-settur tas-servizzi 
finanzjarji”, il-Kummissjoni għandha 
tiddefinixxi rakkomandazzjonijiet bl-għan 
li jsir sforz favur sistema ta' sanzjonijiet 
armonizzata tal-Istati Membri. L-Istati 
Membri għandhom jinnotifikaw dawn id-
dispożizzjoniijiet lill-Kummissjoni mhux 
iktar tard minn ... u għandhom 
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jinnotifikawha immedjatament bi 
kwalunkwe emenda sussegwenti li 
taffettwahom.

Or. en

Emenda 326
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar is-sanzjonijiet applikabbli 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn 
jiġu implimentati. Is-sanzjonijiet 
ipprovduti jridu jkunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi. Is-sanzjonijiet 
għandhom jirriflettu l-gravità tal-ksur u 
għandhom ikunu ferm ogħla mill-profitti 
reali jew potenzjali li jinkisbu mill-
attivitajiet illeċiti. B’kooperazzjoni mill-
qrib mal-Aġenzija u mal-Kummissjoni, l-
Istati Membri għandhom jaqblu dwar 
standards minimi għas-sanzjonijiet u 
jikkoordinaw is-sistema ta’ sanzjonijiet 
tagħhom. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw dawn id-dispożizzjoniijiet lill-
Kummissjoni mhux iktar tard minn ... u 
għandhom jinnotifikawha immedjatament 
bi kwalunkwe emenda sussegwenti li 
taffettwahom.

Or. en

Emenda 327
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 13



PE464.685v02-00 64/78 AM\866419MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux biss il-gwadanji diretti iżda wkoll dawk indiretti tal-ksur għandhom jiġu kkunsidrati 
minħabba li dawn ta’ sikwit iwasslu għal hwadanji fi swieq relatati u ventwalment ikollhom 
impatt ukoll fuq il-preżżijiet tal-konsumatur.

Emenda 328
Robert Goebbels

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar is-sanzjonijiet applikabbli 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn 
jiġu implimentati. Is-sanzjonijiet 

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

ipprovduti jridu jkunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi. Il-pieni 
għandhom jirriflettu l-gravità tal-ksur u 
għandhom ikunu ferm ogħla mill-profitti 
reali jew potenzjali li jinkisbu mill-
attivitajiet illeċiti. L-Istati Membri 
għandhom jinnotifikaw dawn id-
dispożizzjoniijiet lill-Kummissjoni mhux 
iktar tard minn ... u għandhom 
jinnotifikawha immedjatament bi 
kwalunkwe emenda sussegwenti li 
taffettwahom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sanzjonijiet għandhom ikunu akbar mill-gwadann potenzjali.

Emenda 329
Zigmantas Balčytis

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
istandards għall-applikazzjoni tas-
sanzjonijiet u tiżgura sistema armonizzata 
għall-applikazzjoni tas-sanzjonijiet f’każ 
ta’ ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament. L-Istati Membri għandhom 
jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex 
jiżguraw l-implimentazzjoni tal-istandards 
stipulati. Is-sanzjonijiet ipprovduti jridu 
jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. 
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawn id-dispożizzjoniijiet lill-
Kummissjoni mhux iktar tard minn22 ... u 
għandhom jinnotifikawha immedjatament 
bi kwalunkwe emenda sussegwenti li 
taffettwahom.

Or. lt
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Emenda 330
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar is-sanzjonijiet applikabbli 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn 
jiġu implimentati. Il-pieni previsti 
għandhom ikunu effikaċi, proporzjonati,
dissważivi u nondiskriminatorji. L-Istati 
Membri għandhom jinnotifikaw dawn id-
dispożizzjoniijiet lill-Kummissjoni mhux 
iktar tard minn22 ... u għandhom 
jinnotifikawha immedjatament bi 
kwalunkwe emenda sussegwenti li 
taffettwahom.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi evitat li l-Istati Membri jiddefinixxu s-sanzjonijiet b’modi differenti. Sanzjonijiet 
mhux uniformi jistgħu jwassli sabiex it-tranżazzjonijiet imorru fejn is-sanzjonijiet ikunu iqas 
b’saħħithom.

Emenda 331
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi tal-
istituzzjonijiet tal-Unjoni, inkluż is-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna, l-
Aġenzija tista’ tistabbilixxi kuntatti ma’ 
awtoritajiet ta’ sorveljanza minn pajjiżi 
terzi. Hija tista’ tidħol f’arranġamenti 
amministrattivi ma’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali u mal-amministrazzjonijiet 

Mingħajr ħsara għall-kompetenzi tal-
istituzzjonijiet tal-Unjoni, inkluż is-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna, l-
Aġenzija tista’ tistabbilixxi kuntatti ma’ 
awtoritajiet ta’ sorveljanza minn pajjiżi 
terzi, speċjalment ma’ dawk li għandhom 
impatt fuq is-suq tal-enerġija bl-ingrossa 
tal-UE sabiex tippromwovi l-
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ta’ pajjiżi terzi. armonizzazzjoni tal-qafas regolatorju. 
Hija tista’ tidħol f’arranġamenti 
amministrattivi ma’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali u mal-amministrazzjonijiet 
ta’ pajjiżi terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tranżazzjonijiet m’għandhom jimigraw għal żoni kummerċjali inqas regolati. Għalhekk l-
UE għandha tirsisti favur qafas regolatorju armonizzat anki lil hinn mill-fruntieri tagħha.

Emenda 332
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi tal-
istituzzjonijiet tal-Unjoni, inkluż is-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna, l-
Aġenzija tista’ tistabbilixxi kuntatti ma’ 
awtoritajiet ta’ sorveljanza minn pajjiżi 
terzi. Hija tista’ tidħol f’arranġamenti 
amministrattivi ma’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali u mal-amministrazzjonijiet 
ta’ pajjiżi terzi.

Sal-punt neċessarju biex jinkisbu l-
objettivi stipulati f’dan ir-Regolament u
mingħajr ħsara għall-kompetenzi tal-
istituzzjonijiet tal-Unjoni, inkluż is-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna, l-
Aġenzija tista’ tistabbilixxi kuntatti ma’ 
awtoritajiet ta’ sorveljanza minn pajjiżi 
terzi. Hija tista’ tidħol f’arranġamenti 
amministrattivi ma’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali u mal-amministrazzjonijiet 
ta’ pajjiżi terzi.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi ddikjarat b’mod ċar li s-setgħat tal-Aġenzija li tidħol fi ftehimiet u 
żżomm kuntatti ma’ pajjiżi terzi għandhom ikunu limitati għal dak li jkun neċessarju biex 
jinkisbu l-objettivi tar-Regolament.

Emenda 333
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Proposta għal regolament
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-kompetenzi tal-
istituzzjonijiet tal-Unjoni, inkluż is-Servizz 
Ewropew għall-Azzjoni Esterna, l-
Aġenzija tista’ tistabbilixxi kuntatti ma’ 
awtoritajiet ta’ sorveljanza minn pajjiżi 
terzi. Hija tista’ tidħol f’arranġamenti 
amministrattivi ma’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali u mal-amministrazzjonijiet 
ta’ pajjiżi terzi.

Mingħajr ħsara għall-kompetenzi tal-Istati 
Membri u tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, 
inkluż is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni 
Esterna, l-Aġenzija tista’ tiżviluppa
kuntatti ma’ awtoritajiet ta’ sorveljanza 
minn pajjiżi terzi. Hija tista’ tidħol 
f’arranġamenti amministrattivi ma’ 
organizzazzjonijiet internazzjonali u mal-
amministrazzjonijiet ta’ pajjiżi terzi 
mingħajr obbligi legali.

Or. en

Emenda 334
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kumpaniji minn pajjiżi terzi fejn ir-
regoli tas-suq ma jikkonformawx mad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
m’għandhomx jiksbu awtorizzazzjoni ta’ 
kummerċ fis-suq tal-enerġija bl-ingrossa 
tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE għandha tuża tuża l-influwenza tagħha biex iżżis it-trasparenza u l-integrità tat-
tranżazzjonijiet tal-enerġija bl-ingrossa anki lil hinn mill-fruntieri tagħha.

Emenda 335
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-setgħat sabiex ikunu adottati l-atti
delegati msemmija fl-Artikoli 5 u 7 
għandhom jingħataw lill-Kummissjoni
għal perjodu ta’ żmien indefinit.

1. Is-setgħa li tadotta atti delegati hija 
konferita fuq il-Kummissjoni skont il-
kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikoli.

Or. en

Emenda 336
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Is-setgħat sabiex ikunu adottati l-atti 
delegati msemmija fl-Artikoli 5 u 7 
għandhom jingħataw lill-Kummissjoni 
għal perjodu ta’ żmien indefinit.

(1) Is-setgħat sabiex ikunu adottati l-atti 
delegati msemmija fl-Artikoli 5 u 7 
għandhom jingħataw lill-Kummissjoni 
għal perjodu ta’ ħames snin mid-data tad-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-regolament. Il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
sa mhux iktar tard minn sitt xhur qabel 
ma jiskadi l-perjodu ta’ ħames snin mid-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-regolament. Id-
delega tas-setgħat għandha tiġi estiża 
taċitament għall-istess perjodu ta’ żmien 
ħlief fil-każijiet fejn il-Parlament jew il-
Kunsill iqajmu oġġezzjonijiet tliet xhur 
qabel ma jiskadi l-perjodu inkwistjoni.

Or. ro

Emenda 337
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Kull meta l-Kummissjoni tkun lesta 
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tadotta atti delegati, huwa ta’ importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluż mal-Aġenzija, 
mal-operaturi tas-suq tal-enerġija, mal-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali u mal-
AETS. Il-Kummissjoni, meta tkun 
qiegħda tħejji u tfassal atti delegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
f'waqtha u xierqa 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 338
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 339
Teresa Riera Madurell
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Qabel ma tadotta atti delegati l-
Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-
atturi tas-suq dwar il-kontenut u l-format 
tal-obbligi tar-rappurtar, inkluż mal-
partijiet interessati bħalma huma l-
postijiet tas-suq organizzati (eż. skambji 
tal-enerġija) u l-parteċipanti tas-suq.

Or. en

Emenda 340
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Malli tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah fl-
istess ħin lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

2. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 5, 5a u 7 għandha tiġi konferita 
fuq il-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien 
indeterminat.

Or. en

Emenda 341
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-setgħat biex tadotta l-atti delegati 
jingħataw lill-Kummissjoni skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 16 u 
17.

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 5, 5a u 7 tista’ tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka 
għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata fiha. Għandha tidħol fis-seħħ 
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b’effett mill-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni 
tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea jew f’data iktar tard 
speċifikata fiha. Hija ma għandha 
taffettwa l-validità ta’ ebda atti delegat 
diġà fis-seħħ.

Or. en

Emenda 342
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Malli tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 343
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Att delegat adottat skont l-Artikoli 5, 
5a u 7 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma 
titqajjem l-ebda oġġezzjoni mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 
żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ 
dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-
perjodu, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill ikunu t-tnejn li huma infurmaw 
lill-Kummissjoni li mhux se joġġezzjonaw. 
Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn 
fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew 
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jew tal-Kunsill.

Or. en

Emenda 344
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal regolament
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16 imħassar
Revoka tad-delega

1. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 5 u 7 tista’ tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew 
u mill-Kunsill.
2. L-istituzzjoni li tkun tat bidu għal 
proċedura interna biex ikun deċiż jekk id-
delega tas-setgħat għandhiex tiġi 
rrevokata għandha tinforma lill-
istituzzjoni l-oħra u lill-Kummissjoni 
f’perjodu ta’ żmien raġonevoli qabel ma 
tittieħed id-deċiżjoni finali, fejn tindika s-
setgħat delegati li jistgħu jkunu soġġetti 
għal revoka u r-raġunijiet possibbli għal 
revoka.
3. Id-deċiżjoni tar-revoka għandha ġġib fi 
tmiemha d-delega tas-setgħat speċifikati 
f’dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-
seħħ immedjatament jew f’data iktar tard 
speċifikata fiha. Hija ma għandhiex 
taffettwa l-validità tal-atti delegati li diġà 
jkunu fis-seħħ. Hija għandha tiġi 
ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 345
Jorgo Chatzimarkakis



PE464.685v02-00 74/78 AM\866419MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17 imħassar
Oġġezzjonijiet għall-atti delegati

1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għall-att delegat 
f’perjodu ta’ xahrejn mid-data tan-
notifika. Fuq inizjattiva tal-Parlament 
Ewropew jew tal-Kunsill, dan il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahar.
2. Jekk, mal-iskadenza ta’ dak il-perjodu, 
la l-Parlament Ewropew u lanqas il-
Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw għall-att 
delegat, huwa għandu jiġi ppubblikat f’Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
għandu jidħol fis-seħħ fid-data ddikjarata 
fih. L-att delegat jista’ jiġi ppubblikat f’Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
jidħol fis-seħħ qabel l-iskadenza ta’ dak 
il-perjodu jekk kemm il-Parlament 
Ewropew kif ukoll il-Kunsill jkunu 
infurmaw lill-Kummissjoni bil-ħsieb 
tagħhom li ma jagħmlux oġġezzjonijiet.
3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjona għal att delegat, huwa 
ma għandux jidħol fis-seħħ. L-istituzzjoni 
li toġġezzjona għandha tiddikjara r-
raġunijiet għaliex oġġezzjonat għall-att 
delegat.

Or. en

Emenda 346
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 347
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 348
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro
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Emenda 349
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-konġunzjoni “u” jissuġġerixi li ż-żewġ istituzzjonijiet kellhom joġġezzjonaw għal att 
delegat fl-istess ħin.  Dan imur kontra l-Artikolu 290 TFUE u mhuwiex konsistenti mal-
Artikolu 17(2) u (3).

Emenda 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 351
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 17 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17a
Il-persunal u r-riżorsi tal-aġenzija

Sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 
2011, l-Aġenzija għandha tivvaluta l-
ħtiġijiet ta’ persunal u riżorsi li jirriżultaw 
mill-assunzjoni tas-setgħat u d-dmirijiet 
tagħha skont dan ir-Regolament u 
għandha tippreżenta rapport lill-
Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 352
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
li jirrikjedu atti delegati sabiex jiġu 
implimentati għandhom jidħlu fis-seħħ 
biss meta jidħlu fis-seħħ dawn l-atti 
delegati.

Or. en

Emenda 353
Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-projbizzjonijiet tan-negozjar permezz 
ta’ abbuż minn informazzjoni privileġġata 
skont l-Artikolu 3 u l-manipulazzjoni tas-
suq skont l-Artikolu 4 għandhom jidħlu 
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fis-seħħ meta jiġu adottati l-atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 5.

Or. en

Emenda 354
Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rekwiżiti għall-ġbir tad-dejta 
għandhom jidħlu fis-seħħ meta jiġu 
adottati l-atti delegati rilevanti msemmija 
fl-Artikolu 7.

Or. en


