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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-integrità 
u t-trasparenza tas-swieq tal-enerġija
(COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2010)0726),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 194(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7-0407/2010),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati indirizzati lill-President tiegħu mill-parlamenti 
nazzjonali dwar il-konformità tal-abbozz ta’ att mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta' ../../....1,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni ta' ../../....2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u tal-Kumitat għas-Suq 
Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A7-0000/2011),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

                                               
1 ĠU C, ... / Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
2 ĠU C, ... / Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(11) L-ispeċifikazzjoni tad-definizzjonijiet 
ta’ informazzjoni privileġġata u ta’ 
manipulazzjoni tas-swieq hija meħtieġa 
sabiex jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tas-
swieq tal-enerġija bl-ingrossa, li huma 
dinamiċi u soġġetti għal bidliet. L-elementi 
prinċipali tad-definizzjonijiet għandhom 
ikunu stabbiliti f'dan ir-Regolament. 
Madanakollu, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati 
skont l-Artikolu 290 tat-Trattat f’dak li 
għandu x’jaqsam ma’ regoli dettaljati ta’ 
din ix-xorta. Huwa ta' importanza 
partikolari li l-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol 
ta' preparazzjoni tagħha inkluż f'livell 
espert. Il-kompetenza tista' b'mod 
partikolari tiġi pprovduta inter alia minn 
esperti mill-Aġenzija għall-Kooperazzjoni 
tar-Regolaturi tal-Enerġija, mill-Kumitat 
tar-Regolaturi Ewropej tat-Titoli (KRET), 
min-Netwerks Ewropej ta' Operaturi tas-
Sistema tal-Gass u l-Elettriku, mill-
Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 
(AETS) mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali, mill-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni nazzjonali, mill-awtoritajiet 
finanzjarji kompetenti fl-Istati Membri u 
minn parteċipanti fis-suq. Il-
Kummissjoni, meta tkun qiegħda tħejji u 
tfassal atti delegati, għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f'waqtha u b'mod 
xieraq tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill u 
tiżgura li l-Parlament Ewropew u l-
Kunsill ikunu involuti mill-qrib fil-fażi 
preparatorja u jkunu mistiedna 
regolarment biex jieħdu sehem fil-laqgħat 
tal-esperti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan ir-regolament jipprevedi d-delega ta' setghat importanti lill-Kummissjoni fejn se tiġi 
pprovvduta b'libertà sostanzjali fit-teħid tad-deċiżjonijiet dwar kwistjonjiet importanti ħafna,
iżda tekniċi. Atti delegati jidhru li huma strumenti xierqa li jagħtu lok għal biżżejjed 
flessibbiltà biex ir-regoli jkunu jistgħu jiġu aġġustati fil-pront fid-dawl ta' żviluppi ġodda. 
Madankollu huwa importanti li jiġi żgurat li jkun hemm konsultazzjoni wiesgħa u trasparenti 
ta' diversi esperti u partijiet interessati u biex il-fergħat leġiżlattivi jitħallew isegwu mill-qrib 
il-proċess għat-teħid tad-deċiżjonijet.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(14) Monitoraġġ effiċjenti tas-swieq jeżiġi 
aċċess regolari għar-reġistri tat-
tranżazzjonijiet. Għal din ir-raġuni, il-
parteċipanti fis-suq li jinnegozjaw prodotti 
tal-enerġija bl-ingrossa għandhom ikunu 
meħtieġa jipprovdu din l-informazzjoni 
lill-Aġenzija. L-Aġenzija tista' tistabbilixxi 
uffiċċji ta' kollegament li jinsabu qrib tal-
postijiet ta' kummerċ sinifikanti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Forsi tkun utli għall-Aġenzija, li tinsab f'Ljubljana, li tistabbilixxi uffiċċji ta' kollegament li 
jinsabu qrib tas-swieq u ta’ postijiet ta' kummerċ sinifikanti, sabiex jintrawmu kuntatti 
regolari mal-parteċipanti tas-swieq u biex ikollhom disponibbli l-informazzjoni kollha 
neċessarja. 

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Sabiex tkun żgurata l-flessibbiltà 
meħtieġa fil-ġbir ta’ informazzjoni dwar 
tranżazzjonijiet fi prodotti tal-enerġija tal-
operaturi, il-Kummissjoni għandha 

(15) Sabiex tkun żgurata l-flessibbiltà 
meħtieġa fil-ġbir ta’ informazzjoni dwar 
tranżazzjonijiet fi prodotti tal-enerġija bl-
ingrossa, il-Kummissjoni għandha tingħata 



PE460.835v01-00 8/44 PR\860344MT.doc

MT

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

s-setgħa biex tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat li jistabbilixxu l-
iskedar, il-forma u l-kontenut tal-
informazzjoni li l-parteċipanti fis-suq 
ikunu meħtieġa jipprovdu. L-obbligi ta’ 
rappurtar ma għandhomx joħolqu kostijiet 
żejda jew piżijiet amministrattivi għall-
parteċipanti fis-suq, u għandhom 
għalhekk jgħaddu minn analiżi ex ante 
tal-benefiċċji meta mqabbla mal-ispejjeż.
Persuni li jirrappurtaw tranżazzjonijiet lil 
awtorità kompetenti skont id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2004/39/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 
ta’ April 2004 dwar is-swieq fl-istrumenti 
finanzjarji u lil repożitorji tat-
tranżazzjonijiet u awtoritajiet kompetenti 
skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
../..  tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar derivati barra l-Borża, kontropartijiet 
ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet 
għandhom għalhekk ma jkunux soġġetti 
għal obbligi ta’ rappurtar doppji. Huwa ta' 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol ta' preparazzjoni tagħha inkluż 
f'livell espert. Il-Kummissjoni, meta tkun 
qiegħda tħejji u tfassal atti delegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
f'waqtha u 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

Ġustifikazzjoni

Dan ir-regolament jipprevedi d-delega ta' setghat importanti lill-Kummissjoni fejn din tiġi 
pprovvduta b'libertà sostanzjali fit-teħid tad-deċiżjonijiet dwar kwistjonjiet importanti ħafna,
iżda tekniċi. Atti delegati jidhru li huma strumenti xierqa li jagħtu lok għal biżżejjed 
flessibbiltà biex ir-regoli jkunu jistgħu jiġu aġġustati fil-pront fid-dawl ta' żviluppi ġodda. 
Madankollu huwa importanti li jiġi żgurat li jkun hemm konsultazzjoni wiesgħa u trasparenti 
ta' diversi esperti u partijiet interessati u biex il-fergħat leġiżlattivi jitħallew isegwu mill-qrib 
il-proċess għat-teħid tad-deċiżjonijet.
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Jekk il-monotoraġġ u t-trasparenza 
jkunu bbażati fuq l-istess ġabra ta' dejta, 
l-Aġenzija għandha tiżgura li l-
infrastruttura ta' rapportaġġ tkun tista' 
tintuża għaż-żewġ finijiet. B'dik id-dejta, 
il-konsistenza tiġi żgurata u r-rappurtar 
doppju jiġi evitat. F'dak il-kuntest għandu 
jkun hemm qbil bejn dan ir-Regolament u 
l-Linjigwida tal-Komotoloġija dwar it-
Trasparenza ta' Dejta Fundamentali tal-
Elettriku tal-Grupp Ewropew tar-
Regolaturi għall-Elettriku u l-Gass
(ERGEG).

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasparenza u l-monitoraġġ għandhom jikkondividu ġabra ta' dejta komuni: filwaqt li l-
awtoritajiet ta' monitoraġġ għandu jkollhom aċċess sħiħ għal dejta sensittiva, it-trasparenza 
sservi biex tiżgura ambjent b'kundizzjonijiet ugwali għall-parteċipanti kollha tas-suq.  
Filwaqt li r-REMIT jittratta l-monitoraġġ, l-abbozz tal-Linjigwida ERGEG dwar it-
Trasparenza tad-Dejta Fundamentali dwar l-Elettriku jittratta kwestjonijiet ta' trasparenza. 
Anke minkejja li għal raġunijiet ta' monitoraġġ tista’ tinħtieġ firxa wiesgħa aktar ta' dejta, 
ammont kbir ta' dejta (pereżempju dwar produzzjoni reali, installata u ppjanata) huwa 
meħtieġ kemm għal monitoraġġ kif ukoll għat-trasparenza.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-Aġenzija għandha tiżgura s-sigurtà 
operattiva tad-dejta li tirċievi, għandha 
tipprevjeni l-aċċess mhux awtorizzat għall-
informazzjoni miżmuma mill-Aġenzija u
għandha tistabbilixxi proċeduri sabiex 

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema tal-IT hija l-element newralġiku li jiżgura livell għoli ta' sigurtà operattiva u 
kunfidenzjalità. Għalhekk, għandu jkun hemm enfasi partikolari fuq ir-rekwiżiti ta' sigurtà 
għas-sistema tal-IT.  F'dan il-kuntest, il-kooperazzjoni mal-ENISA tista' tkun ta' għajnuna u 
għandha titħeġġeġ.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(19) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom ikunu responsabbli biex 
jiżguraw li dan ir-Regolament jiġi infurzat 
fl-Istat Membri. Għal dan il-għan, huma 
għandu jkollhom is-setgħat investigattivi 
meħtieġa sabiex ikunu jistgħu jwettqu dan 
il-kompitu b’mod effiċjenti. L-Aġenzija 
għandha tiżgura li dawn is-setgħat 
investigattivi jkunu eżerċitati 
konsistentement b'mod simili u 
proporzjonat. Għal din ir-raġuni, il-
Kummissjoni tista' tipprovdi gwida lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jew lill-
awtorità nominata.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ACER mhuwiex responsabbli għat-twettiq ta’ investigazzjonijiet, li b'mod ċar hija 
responsabbiltà tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. Sabiex jiġi żgurat ambjent 
b'kundizzjonijiet ugwali għall-parteċipanti fis-suq u jiġu evitati d-diskrepanzi fl-applikazzjoni 
tal-mandat fl-UE, il-Kummissjoni jew l-ACER għandhom jipprovdu gwida rigward l-
applikazzjoni ta' dawn is-setgħat investigattivi.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-manipulazzjonijiet tas-suq fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa huma b'mod partikolari 
rilevanti għal-liġi dwar il-kartelli, jekk dawn jikkonċernaw restrizzjonijiet tal-kapaċità. 
L-investigazzjoni dwar ksur preżunt taqa' - jekk il-parteċipanti tas-suq dominanti fis-suq 
huma kkonċernati - fi ħdan ir-responsabbiltà tar-regolaturi nazzjonali tal-kompetizzjoni (reat 
kontra Art, 102 tat-TFUE.).

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Huwa importanti li s-sanzjonijiet 
għall-ksur ta’ dan ir-Regolament ikunu 
proporzjonati u dissważivi, u jirriflettu l-
gravità tal-ksur u l-qligħ potenzjali minn 
negozjar abbażi ta’ informazzjoni 

(23) Huwa importanti li s-sanzjonijiet 
għall-ksur ta’ dan ir-Regolament ikunu 
proporzjonati u dissważivi, u jiġu 
armonizzati fl-Istati Membri kollha biex 
tiġi evitata sitwazzjoni fejn dawk li jkunu 



PE460.835v01-00 12/44 PR\860344MT.doc

MT

privileġġata u ta’ manipulazzjoni tas-suq. 
Filwaqt li jirrikonoxxu l-interazzjonijiet 
bejn negozjar ta’ prodotti derivati tal-
elettriku u tal-gass u negozjar effettiv tal-
elettriku u tal-gass, is-sanzjonijiet għall-
ksur ta’ dan ir-Regolament għandhom 
ikunu konformi mas-sanzjonijiet adottati 
mill-Istati Membri fl-implimentazzjoni tad-
Direttiva 2003/6/KE.

fi ksur ta' dan ir-Regolament jiċċaqalqu 
għall-Istat Membru l-anqas sever, u 
jirriflettu l-gravità tal-ksur u l-qligħ 
potenzjali minn negozjar abbażi ta’ 
informazzjoni privileġġata u ta’ 
manipulazzjoni tas-suq Filwaqt li 
jirrikonoxxu l-interazzjonijiet bejn 
negozjar ta’ prodotti derivati tal-elettriku u 
tal-gass u negozjar effettiv tal-elettriku u 
tal-gass, is-sanzjonijiet għall-ksur ta’ dan 
ir-Regolament għandhom ikunu konformi 
mas-sanzjonijiet adottati mill-Istati Membri 
fl-implimentazzjoni tad-Direttiva 
2003/6/KE. B'kunsiderazzjoni għall-
konsultazzjoni dwar il-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni ta '... intitolata "It-tisħiħ 
tar-reġimi tas-sanzjonar fis-settur tas-
servizzi finanzjarji" l-Kummissjoni 
għandha tressaq proposti għal aktar 
armonizzazzjoni bejn is-sistemi ta' 
sanzjonijiet fl-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun żgurat ambjent b'kundizzjonijiet ugwali u jiġi evitat li l-kummerċjanti 
jisfruttaw id-dgħjufija fl-proċeduri ta' ksur u sanzjonijiet ta' Stati Membri anqas severi. Dan 
imur kontra l-ħsieb li jinħoloq suq integrat tal-enerġija fl-UE.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli li 
jipprojbixxu prattiki abbużivi fis-swieq tal-
enerġija bl-ingrossa filwaqt li jitiqiesu l-
karatteristiċi speċifiċi ta' dawn is-swieq, u 
li huma koerenti ma’ dawk applikabbli fis-
swieq finanzjarji Huwa jipprovdi għall-
monitoraġġ tas-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa mill-Aġenzija.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi ċċarat li r-REMIT għandu japplika bħala "lex specialis" għas-swieq kollha tal-
enerġija bl-ingrossa u, b'hekk, ikopri l-prodotti kollha tal-enerġija bl-ingrossa. Dan se 
jipprovdi ċertezza legali u se jtejjeb iċ-ċarezza għall-parteċipanti tas-swieq. Ir-REMIT 
għandu jqis il-karatteristiċi speċifiċi tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa, u b'dan il-mod se 
jkunu jista' jitrawwem l-iżvilupp ulterjuri tas-suq intern tal-enerġija.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Dan ir-Regolament japplika għan-negozjar 
ta’ prodotti tal-enerġija bl-ingrossa. Id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 3 u tal-
Artikolu 4 ma għandhomx japplikaw għal
strumenti finanzjarji li mhumiex prodotti 
tal-enerġija bl-ingrossa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi ċċarat li r-REMIT għandu japplika bħala "lex specialis" għas-swieq kollha tal-
enerġija bl-ingrossa u, b'hekk, ikopri l-prodotti kollha tal-enerġija bl-ingrossa. Dan se 
jipprovdi ċertezza legali u ttejjeb iċ-ċarezza għall-parteċipanti tas-swieq. Ir-REMIT għandu 
jqis il-karatteristiċi speċifiċi tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa, u b'dan il-mod se jkunu jista' 
jitrawwem l-iżvilupp ulterjuri tas-suq intern tal-enerġija.
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi ċċarat li REMIT għandu japplika bħala "lex specialis" għas-swieq kollha tal-
enerġija bl-ingrossa u, b'hekk, ikopri l-prodotti kollha tal-enerġija bl-ingrossa. Dan se 
jipprovdi ċertezza legali u ttejjeb iċ-ċarezza għall-parteċipanti tas-swieq. Ir-REMIT għandu 
jqis il-karatteristiċi speċifiċi tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa, u b'dan il-mod se jkunu jista' 
jitrawwem l-iżvilupp ulterjuri tas-suq intern tal-enerġija.

Emenda 12

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-Aġenzija twettaq il-kompiti skont 
dan ir-Regolament, l-atti tal-Aġenzija, 
inklużi t-talbiet u r-rakkomandazzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 11 (4) għandhom 
jiġu adottati mid-Direttur. Id-Direttur 
għandu jieħu jqis il-gwida pprovduta mill-
Bord tar-Regolaturi skont l-Artikolu 15(1) 
tar-Regolament (KE) Nru 713/2009.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-indipendenza u l-awtonomija tad-Direttur tal-ACER jeħtieġ li jiġu assikurati, sabiex jiġi 
garantit li l-ACER ikun jista' jaġixxi fl-interess Ewropew bħala awtorità superviżorja 
b’saħħitha. Huwa, madankollu, importanti li l-Direttur tal-ACER jeżerċita l-kompiti tiegħu 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Bord tar-Regolaturi li għandu jieħu vantaġġ mill-parir 
tagħhom. Dan jirrifletti d-dispożizzjonijiet u l-ispirtu tar-regolament ACER, li jagħti rwol 
konsultattiv lir-regolaturi fir-rigward tal-kompiti mwettqa mill-ACER.

Emenda 13

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bħala eżempju, l-imġiba ta' persuna, jew 
persuni li jaġixxu b'kollaborazzjoni, bl-
għan li tinkiseb pożizzjoni kummerċjali 
dominanti fuq il-provvista jew id-
domanda rigward prodott tal-enerġija bl-
ingrossa, inkluż permezz tal-limitazzjoni 
tal-kapaċità għall-produzzjoni tal-
elettriku jew tal-gass, jew il-limitazzjoni 
tad-disponibbiltà tal-kapaċità ta' 
trażmissjoni, jew billi volontarjament u 
b'mod sinifikanti mingħajr bażi loġika 
ekonomika jew kummerċjali leġittima 
titnaqqas id-disponibbiltà tal-kapaċità 
tagħhom stess, bl-effett li jiġu ffissati, 
direttament jew indirettament, prezzijiet 
ta' xiri jew bejgħ jew li jinħolqu 
kundizzjonijiet inġusti ta' kummerċ, 
tikkostitwixxi manipulazzjoni tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali għall-applikazzjoni tar-regolament minn regolaturi biex tagħti eżempji 
għall-applikazzjoni tad-definizzjonijiet ta’ abbuż tas-suq. Kwalunkwe eżempju addizzjonali se 
jiċċara l-ambitu tar-REMIT kemm għar-regolaturi kif ukoll għall-parteċipanti tas-suq. Mill-
inqas eżempju wieħed addizzjonali għandu jingħata fir-rigward tal-Art. 2(2)(a) sabiex 
jingħataw ukoll eżempji ta' mġiba manipulattivi bħat-tgħafis abbużiv tas-suq, inkluż permezz 
tal-limitazzjoni tal-kapaċità.. Dan l-eżempju huwa bbażat fuq eżempju dwar manipulazzjoni 
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tas-suq fid-Direttiva dwar l-Abbuż tas-Suq (Dir. 2003/6/KE), iżda mfassal għall-prodotti tal-
enerġija bl-ingrossa minflok għal strumenti finanzjarji.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiżdied iċ-ċertezza legali u ċ-ċarezza, għandu jiġi miżjud li s-segmenti tas-suq kollha 
jkunu koperti. Dan jagħmilha ċara li s-suq ta' bbilanċjar ukoll ikun kopert mid-definizzjoni ta' 
prodott tal- enerġija bl-ingrossa.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4 -subparagrafu 1 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) kuntratti għax-xiri jew bejgħ ta' 
kwoti ta' emissjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suq tas-CO2 huwa marbut strettament mas-swieq tal-elettriku u tal-gass, peress li 
jikkondividu diversi sisien (eż. il-livell ta ' domanda għall-elettriku, il-prezzijiet tal-faħam u 
tal-gass), li jwassal għal interdipendenza tal-prezzijiet tal-enerġija bl-ingrossa u tas-CO2. 
Sehem sinifikanti tal-parteċipanti tas-suq fis-swieq tal-karbonju huma wkoll dawk il-
parteċipanti fis-swieq bl-ingrossa tal-elettriku u tal-gass, b'mod partikolari l-ażjendi li 
jiġġeneraw l-elettriku. Għaldaqstant, reġim regolatorju speċifiku għas-settur rigward is-suq 
tal-enerġija bl-ingrossa għandu jinkludi kuntratti għas-Sistema tal-UE għan-negozjar tal-
emissjonijiet .
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4 subparagrafu 1 – punt d b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) derivati relatati ma' kwoti ta' 
emissjonijiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suq tas-CO2 huwa marbut strettament mas-swieq tal-elettriku u tal-gass, peress li 
jikkondividu diversi sisien (eż. il-livell ta ' domanda għall-elettriku, il-prezzijiet tal-faħam u 
tal-gass), li jwassal għal interdipendenza tal-prezzijiet tal-enerġija bl-ingrossa u tas-CO2. 
Sehem sinifikanti tal-parteċipanti tas-suq fis-swieq tal-karbonju huma wkoll dawk il-
parteċipanti fis-swieq bl-ingrossa tal-elettriku u tal-gass, b'mod partikolari l-ażjendi li 
jiġġeneraw l-elettriku. Għaldaqstant, reġim regolatorju speċifiku għas-settur rigward is-suq 
tal-enerġija bl-ingrossa għandu jinkludi kuntratti għas-Sistema tal-UE għan-negozjar tal-
emissjonijiet .

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-kuntratti għall-provvista ta’ gass naturali 
jew ta’ elettriku għall-użu tal-konsumaturi 
finali li la huma tranżazzjonijiet ta' 
għeluq permezz ta' postijiet tal-kummerċ 
u lanqas prodotti standardizzati 
kontraenti ammessi għall-kummerċ 
f'postijiet tal-kummerċ mhumiex prodotti 
tal-enerġija bl-ingrossa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-konsumaturi finali industrijali jistgħu jipparteċipaw ukoll fis-swieq tal-enerġija 
bl-ingrossa, huma jistgħu jakkumulaw setgħa tas-suq li tista' tinvolvi r-riskju ta' abbuż tas-
suq permezz ta' konsumaturi industrijali kbar.
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, għall-fini ta' dan ir-
Regolament, il-kuntratti għall-provvista 
ta' gass naturali u elettriku lill-
konsumaturi finali b'kapaċità ta' aktar 
minn ċertu ammont ta' megawatts 
għandhom jiġu ttrattati bħala prodotti tal-
enerġija bl-ingrossa. Il-Kummissjoni 
għandha tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 15 u skont il-kundizzjonijiet tal-
Artikoli 16 u 17, li jispeċifikaw l-ammont 
ta' megawatts (limitu de-minimis).

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 19

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. "kwota ta’ emissjonijiet" tfisser kwota 
kif definita fl-Artikolu 3(a) tad-Direttiva 
2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-13 Ottubru 2003 li tistabbilixxi 
skema għall-iskambju ta' kwoti ta' 
emissjonijiet fil-Komunità u li temenda d-
Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE1;
1 ĠU L 275, 25.10.2003, p32

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-terminu Kwota ta’ Emissjonijiet huwa definit b'referenza għad-definizzjoni ta' kwoti skont 
id-Direttiva 2003/87/KE.

Emenda 20

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 21

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8b. "parteċipant tas-suq" tfisser 
kwalunkwe persuna impenjata fil-
kummerċ ta' prodotti tal-enerġija bl-
ingrossa, b'mod partikolari fornituri, 
kummerċjanti u produtturi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu "parteċipant tas-suq" huwa msemmi f'diversi dispożizzjonijiet, eż. fl-Artikolu 7, 
bħala persuni li għandhom l-obbligu li jirrapportaw tranżazzjonijiet u ordnijiet skont dan ir-
Regolament. Iżda t-terminu "parteċipant fis-suq" mhuwiex definit. Għal raġunijiet ta' ċertezza 
u ċarezza legali, il-“parteċipant tas-suq"għandu jiġi definit.
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Emenda 22

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8c. "postijiet tal-kummerċ" tfisser 
postijiet tal-kummerċ organizzati għall-
prodotti tal-enerġija bl-ingrossa li huma 
strumenti finanzjarji, partikolarment 
swieq regolati u faċilitajiet multilaterali 
ta' kummerċ (MTF), kif definit fid-
Direttiva 2004/39/KE, u swieq immedjati, 
inklużi ċentri tal-gass, għall-prodotti fiżiċi 
tal-enerġija bl-ingrossa .

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-użu ta '"swieq organizzati"għandu jiġi modifikat għal "postijiet tal-kummerċ". It-terminu
"swieq organizzati" ifisser swieq regolati u faċilitajiet multilaterali ta' kummerċ kif definiti fil-
MiFID Ir-rieżami tal-MiFID jista' jintroduċi kategorija addizzjonali ta' faċilitajiet ta' 
kummerċ organizzati. Fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa, madankollu, huma importanti wkoll 
il-postijiet fiżiċi ta' kummerċ u ta’ kummerċ fil-pront fejn tali kummerċ ikun qiegħed sseħħ. 
Sabiex jiġi ċċarat li kemm postijiet immedjati tal-kummerċ kif ukoll postijiet finanzjarji huma 
koperti, it-terminu "swieq organizzati" għandu jiġi sostitwit bit-terminu "postijiet tal-
kummerċ" u ddefiniti fl-Art.2.Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5– subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Dan l-Artikolu ma għandux japplika 
għal tranżazzjonijiet li jsiru sabiex 
jitwettaq obbligu li jkun sar dovut ħalli 
jkunu akkwistati jew jinbigħu prodotti tal-
enerġija tal-operaturi fejn dak l-obbligu 
jirriżulta minn ftehim li ġie konkluż qabel 
ma l-persuna konċernata kellha l-
informazzjoni privileġġata.

5. Dan l-Artikolu ma għandux japplika 
għal tranżazzjonijiet li jsiru sabiex 
jitwettaq obbligu li jkun sar dovut ħalli 
jkunu akkwistati jew jinbigħu prodotti tal-
enerġija bl-ingrossa fejn dak l-obbligu 
jirriżulta minn ftehim li ġie konkluż qabel 
ma l-persuna konċernata kellha l-
informazzjoni privileġġata jew għal 
tranżazzjonijiet konklużi biex ikopru 
pożizzjonijiet fiżiċi strettament limitati 
għat-telf li jirriżulta minn qtugħ fil-
provvista mhux ippjanat, qabel ma l-
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informazzjoni tiġi kkomunikata lis-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-teknika ta' lqugħ għandha tiġi koperta wkoll; madankollu, f'każ ta' qtugħ fil-provvista mhux 
ippjanat l-irkupru ta' nuqqas fil-produzzjoni għandu jkun possibbli mingħajr dewmien żejjed 
sabiex jiġi evitat li jkun hemm żieda f'daqqa tal-prezzijiet jew saħansitra qtugħ għal żmien 
twil tas-sistema. Sabiex tali sitwazzjoni tkun sfruttata, din l-eżenzjoni għandha tkun 
strettament limitata għall-volum ta' telf minħabba qtugħ mhux ippjanat Madankollu, it-
terminu "ħsara sostanzjali" jista' jsir aktar preċiż: "ħsara sostanzjali għall-istabbiltà teknika 
jew ekonomika tas-sistema ".

Emenda 24

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punti (a) u (c) tal-paragrafu 1 ma 
għandhomx japplikaw għal parteċipant 
tas-suq li jkollu informazzjoni 
kunfidenzjali u li jista' taħt ir-
responsabbiltà tiegħu stess jieħu sehem 
f'negozji sabiex jagħlaq il-pożizzjonijiet 
miftuħa tiegħu rigward il-prodotti tal-
enerġija bl-ingrossa jekk in-nuqqas li 
jagħmel dan ikun ta' ħsara sostanzjali 
għall-istabbiltà teknika jew ekonomika 
tas-sistema u għall-funzjonament tas-suq. 
F'dak il-każ il-parteċipant fis-suq għandu 
jippubblika l-informazzjoni 
immedjatament wara l-għeluq tal-
pożizzjonijiet tiegħu u jipprovdi lill-
Aġenzija u lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali rapport f'dan ir-rigward.

Or. en

Ġustifikazzjoni
It-teknika ta' lqugħ għandha tiġi koperta wkoll; madankollu, f'każ ta' qtugħ fil-provvista mhux 
ippjanat l-irkupru ta' nuqqas fil-produzzjoni għandu jkun possibbli mingħajr dewmien żejjed 
sabiex jiġi evitat li jkun hemm żieda f'daqqa tal-prezzijiet jew saħansitra qtugħ għal żmien 
twil tas-sistema. Sabiex tali sitwazzjoni tkun sfruttata, din l-eżenzjoni għandha tkun 
strettament limitata għall-volum ta' telf minħabba qtugħ mhux ippjanat Madankollu, it-



PE460.835v01-00 22/44 PR\860344MT.doc

MT

terminu "ħsara sostanzjali" jista' jsir aktar preċiż: "ħsara sostanzjali fl-istabbiltà teknika jew 
ekonomika tas-sistema ".

Emenda 25

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 
skont l-Artikolu 15 u soġġetti għall-
kundizzjonijiet tal-Artikoli 16 u 17, li 
jispeċifikaw id-definizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 2(1) sa (5) . Il-Kummissjoni tista' 
tadotta atti delegati żviluppati 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Aġenzija. 
Huwa ta' importanza partikolari li l-
Aġenzija jew il-Kummissjoni twettaq 
konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma 
preparatorja tagħha mal-partijiet 
interessati skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 
713/2009 kif ukoll mal-AETS, mal-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali, mal-
awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni u 
mal-awtoritajiet finanzjarji kompetenti fl-
Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-memorandum ta' spjegazzjoni għall-proposta leġiżlattiva l-Kummissjoni tiddikjara li atti 
ddelegati dwar ġbir ta' data (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 dan inhu xieraq. 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.
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Emenda 26

Proposta għal regolament
Premessa 5 a (ġdida)

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 
aċċessibbli pubblikament. Huwa għandu 
jiġi aġġornat fuq bażi regolari.
3. L-awtorizzazzjoni għandha tkun valida 
fl-Unjoni kollha u għandha tippermetti 
parteċipant tas-suq jipprovdi s-servizzi jew 
iwettaq l-attivitajiet, li għalihom ikun ġie 
awtorizzat, fl-Unjoni kollha, jew permezz 
tat-twaqqif ta' fergħa jew permezz tal-
provvista 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 jkun konformi mar-
rekwiżiti kollha skont l-atti ddelegati 
adottati skont il-paragrafu 10 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 
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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 li ngħatat 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 
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 fi ħdan it-territorji tagħhom. 
Istati Membri ma għandhomx jimponu 
ħtiġiet addizzjonali fuq tali parteċipant 
tas-suq fir-rigward tal-kwistjonijiet 
koperti b'dan ir-Regolament. B’mod 
partikolari, ma għandhomx:
(a) jimponu rekwiżiti ta' liċenjar 
nazzjonali addizzjonali;
(b) jimponu l-ħlas ta’ pagament previst 
mir-regolament nazzjonali fuq il-
kumpaniji tal-parteċipanti tas-suq tal-
enerġija bl-ingrossa (ta' darba jew 
rikurrenti);
(c) jimponu obbligi ta' rappurtar 
nazzjonali biex jiġu rrapportati 
tranżazzjonijiet/id-dikjarazzjonijiet tal-
kontijiet jew iż-żamma ta’ rekords huwa 
ammissibbli, ħlief kif previst fl-Artikolu 
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17;

(d) jesiġu rapporti nazzjonali differenti 
dwar l-attività fl-Istati Membri ospitanti;
(e) japprovaw tariffi tal-grid 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 
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-kundizzjoni għall-irtirar; u
(d) il-limitu minimu għall-parteċipanti 
tas-suq imsemmi fil-paragrafu 9 (regola 
de-minimis).

Or. en
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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 tiġi evitata l-applikazzjoni ta' rekwiżiti ta' piż għall-kummerċjanti finanzjarji inklużi 
fil-leġiżlazzjoni finanzjarja.

Emenda 27

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, skont id-
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-swieq tal-
enerġija bl-ingrossa minbarra d-dejta 
mressqa lill-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Monitoraġġ tas-suq xieraq jista' jeħtieġ flessibilità addizzjonali fuq livell nazzjonali, sabiex 
tkun faċilitata sorveljanza aħjar u eqreb fuq il-kummerċ fil-prodotti tal-enerġija bl-ingrossa.
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Emenda 28

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-Aġenzija għandha tagħti rendikont lill-Kummissjoni u lill-Parlament, li huwa rappreżentat 
ukoll fil-Bord ta' Amministrazzjoni ta' ACER u għandu jiġi żgurat li r-rapport isir aċċessibbli 
għall-pubbliku.

Emenda 29

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 preġudizzju għall-ewwel 
subparagrafu, l-atti delegati msemmija fil-
paragrafu 1 jistgħu jistabbilixxu qafas 
vinkolanti biex postijiet ta' kummerċ u 
sistemi ta’ tqabbil jew rappurtar ta’ 
tranżazzjonijiet jipprovdu lill-Aġenzija 
reġistru ta’ tranżazzjonijet ta’ enerġija bl-
ingrossa u/jew dejta fundamentali 
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miżmuma fihom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-postijiet ta' kummerċ se jkunu sors importanti għall-monitoraġġ tas-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa. Il-prodotti tal-enerġija bl-ingrossa nnegozjati f'postijiet tal-kummerċ huma 
ġeneralment l-aktar likwidi, bil-parteċipazzjoni l-aktar wiesgħa mill-utenti u l-investituri, u 
jistgħu jservu bħala prezz ta' referenza u bħala funzjoni għal żvelar, li jiddaħħlu fil-prezzijiet 
tal-enerġija għall-utenti u l-konsumaturi tal-UE. Għall-fini tal-monitoraġġ tal-prodotti tal-
enerġija bl-ingrossa, l-Aġenzija għandha jkollha aċċess sħiħ għal tali dejta. Safejn postijiet 
tal-kummerċ ikollhom dejta fundamentali, huma għandhom ikunu obbligati li jagħmlu d-data 
fundamentali li jipposjedu disponibbli għall-ACER.

Emenda 30

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

l-atti delegati għandhom jippermettu r-
rappurtar ta' tranżazzjonijiet f'prodotti 
relatati.

Or. en

Emenda 31

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-att iddelegat jipprevedi l-ħlas ta' 
pagamenti mill-parteċipanti fis-suq li 
jirrappurtaw id-dejta skont dan ir-
Regolament. Dawn il-pagamenti 
għandhom jirriflettu l-ispejjeż li tħallas l-
Aġenzija biex topera u tmantni l-ġbir tad-
dejta meħtieġa u s-sistemi ta' ġestjoni 
sabiex tkun tista' twettaq il-kompiti 
tagħha skont dan ir-Regolament

Or. en
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Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3– punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) awtorità nnominata li tkun irċeviet 
informazzjoni relevanti skont id-
dispożizzjonijiet nazzjonali sabiex tiġbor 
dejta speċifika dwar swieq għall-
produzzjoni tal-enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-awtoritajiet nazzjonali diġà jkollhom informazzjoni rigward is-suq nazzjonali tal-
enerġija, m’għandu jinħoloq l-ebda piż burokratiku addizzjonali ta' notifika obbligatorja.

Emenda 33

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/jew lill-awtorità 
regolatorji nazzjonali informazzjoni, bħal 
informazzjoni relatata mal-kapaċità tal-
faċilitajiet għall-produzzjoni, inklużi l-
ispejjeż marġinali taghhom, għall-ħżin, 
għall-konsum jew għat-trażmissjoni tal-
elettriku jew tal-gass naturali 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 
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meħtieġa jew parti minnha tinġabar, fejn 
possibbli, minn għejun eżistenti, bħall-
infrastruttura eżistenti ta' rappurtar 
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

Ġustifikazzjoni

Ir-rappurtaġġ ta' dejta fundamentali għandu jkun standardizzat kemm jista' jkun biex jiġi 
limitat il-piż fuq il-parteċipanti tas-suq, u jkun armonizzat mal-istruttura tar-rappurtar ta' 
dejta fundamentali użata mill-Operaturi għat-Trasmissjoni tas-Sistema u pjattaformi oħra.

Emenda 34

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Sabiex jiġi evitat rappurtar doppju u 
piż amministrattiv żejjed, l-atti delegati 
adottati mill-Kummissjoni skont dan l-
Artikolu għandhom jevitaw li jkun hemm 
irkib u jiżguraw il-kompatibbiltà mar-
rekwiżiti ta' rappurtaġġ skont leġiżlazzjoni 
rilevanti oħra, bħar-Regolament tal-
Kunsill (UE, Euratom) Nru 617/2010 tal-
24 Ġunju 2010 dwar in-notifika lill-
Kummissjoni ta' proġetti ta' investiment 
fl-infrastruttura tal-enerġija fi ħdan l-
Unjoni Ewropea. Għandhom ukoll 
jiċċaraw kif l-eżenzjoni prevista fil-
paragrafu 2 għandha tiġi applikata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-soġġetti li għandhom l-obbligu li jirrapurtaw ma għandhomx ikollhom għalfejn 
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jirrapportaw l-istess informazzjoni darbtejn jew lill-korpi Ewropej differenti, potenzjalment 
anke mill-aspett ta' formati, kontenut u tempiżmu differenti. Il-Kummissjoni Ewropea 
għandha tagħti attenzjoni għal dawn l-aspetti fl-atti delegati.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. L-Aġenzija tista' tirreġistra repożitorju 
tal-kummerċ skont l-Artikolu 51 ta' 
[EMIR 2010/0250 (COD)].

Or. en

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Aġenzija tista' tistabbilixxi uffiċċji 
ta' kollegament qrib il-postijiet ta' 
kummerċ importanti, jekk l-Aġenzija tqis 
li huwa xieraq, sabiex tiffaċilita t-twettiq 
tal-kompiti tagħha skont l-Artikoli 7 u 11.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Forsi tkun utli għall-Aġenzija, li tinsab f'Ljubljana, li tistabbilixxi uffiċċji ta' kollegament li 
jinsabu qrib tas-swieq sinifikanti u tal-postijiet ta' kummerċ, sabiex jintrawmu kuntatti 
regolari mal-parteċipanti tas-swieq u biex tintuża l-informazzjoni kollha neċessarja. 
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Emenda 37

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, l-
awtoritajiet tal-kompetizzjoni nazzjonali, 
ir-repożitorji tal-kummerċ u awtoritajiet 
rilevanti oħra 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

Ġustifikazzjoni

Il-grad massimu ta' kunfidenzjalità għandu jkun garantit, u għalhekk huwa meħtieġ li dawn 
id-dispożizzjonijiet stretti japplikaw għall-korpi pubbliċi kollha involuti fir-reġim għat-titjib 
tal-integrità u t-trasparenza tas-suq tal-enerġija bl-ingrossa..

Emenda 38

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-għodda ta' IT tal-Aġenzija 
għandhom ikunu konformi mal-aqwa 
standards ta' sigurtà disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta tkun qiegħda tittratta ma' volum enormi ta' dejta kummerċjali, li hija sensittiva ħafna, l-
Aġenzija tkun qiegħda f' riskju li taqa' vittma ta' hacking u forom oħra ta' attakki elettroniċi. 
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Il-frodi riċenti u l-manipulazzjoni ta' inventarji ETS juri l-vulnerabilità tad-dejta ta' kummerċ. 
Għalhekk, id-dispożizzjonijiet fuq is-sigurtà tal-IT għandhom jissaħħew, sabiex ikunu 
konformi mal-ogħla standards ta' sigurtà disponibbli.

Emenda 39

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 
informazzjoni sensittiva mil-lat 
kummerċjali dwar parteċipanti individwali 
fis-suq jew dwar tranżazzjonijiet 
individwali ma tiġix żvelata jew tkun 
deduċibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rekwiżiti għat-tisħiħ tal-kunfidenzjalità

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jew 
l-awtoritajiet innominati għandhom 
jiżguraw li l-projbizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikoli 3 u 4 jiġu applikati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-responsabbuiltà finali għall-għoti ta' awtorizzazzjoni ta' implimentazzjoi biex jiġi applikat 
ir-REMIT għandha tqis l-arkitettura istituzzjonali nazzjonali speċifika biex tinforza l-liġi tal-
kompetizzjoni. L-Istati Membri għandu jkollhom il-possibbiltà li jiddeterminaw l-awtorità 
nazzjonali għall-eżekuzzjoni tar-REMIT..
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Emenda 41

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 jew l-awtoritajiet 
nominati 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:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-responsabbiltà finali għall-għoti ta' awtorizzazzjoni ta' implimentazzjoni biex jiġi applikat 
ir-REMIT għandha tqis l-arkitettura istituzzjonali nazzjonali speċifika biex tinforza l-liġi tal-
kompetizzjoni. L-Istati Membri għandu jkollhom il-possibbiltà li jiddeterminaw l-awtorità 
nazzjonali għall-eżekuzzjoni tar- REMIT..

Emenda 42

Proposta għal regolament
Article 10 – paragrafu 1 – 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

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi żgurata s-sorveljanza effettiva tas-suq, huwa ta' importanza ewlenija li l-Aġenzija 
tikkoopera ma' awtoritajiet regolatorji nazzjonali, awtoritajiet finanzjarji kompetenti u ma' 
dipartimenti għas-sorveljanza tas-suq ta' postijiet ta' kummerċ, meta tkun qiegħda tissorvelja 
s-swieq tal-enerġija bl-ingrossa. Għalhekk, il-possibbiltà li jikkooperaw ma' dipartimenti 
għas-sorveljanza tas-suq ta' postijiet tal-kummerċ għandhom jiġu ċċarati.
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Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 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 jew l-
awtoritajiet nominati jwettqu l-kompiti 
tagħhom skont dan ir-Regolament b’mod 
ikkoordinat.

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-Istati Membri għandhom ir-responsabbiltà finali għall-għoti ta' awtorizzazzjoni ta' 
implimentazzjoni biex jiġi applikat ir-REMIT, dan jeħtieġ bidla wkoll fl-art. 11. Kull awtorità 
rilevanti nazzjonali kompetenti għandha tkun involuta fil-kooperazzjoni Ewropea tal-
awtoritajiet regolatorji.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

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 jew 
l-awtoritajiet nominati 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.

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-

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

ingrossa f’dak l-Istat Membru, hija tista’ 
titlob lill-Aġenzija sabiex tieħu azzjoni 
skont il-paragrafu 3(b), jekk l-atti 
jaffettwaw strumenti finanzjarji soġġetti 
għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 9 tad-
Direttiva 2003/6/KE, u/jew il-paragrafu 4 
ta' dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-Istati Membri għandhom ir-responsabbiltà finali għall-għoti ta' awtorizzazzjoni ta' 
implimentazzjoni biex jiġi applikat ir-REMIT, dan jeħtieġ bidla wkoll fl-art. 11. Kull awtorità 
rilevanti nazzjonali kompetenti għandha tkun involuta fil-kooperazzjoni Ewropea tal-
awtoritajiet regolatorji.

Emenda 45

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 addizzjonali 
meħtieġa sabiex tkun tista' twettaq b'mod 
adegwat il-kompiti addizzjonali li 
ngħatawlha skont dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-bidu, ACER ma kinitx ġiet stabbilita biex twettaq tali livell ta' sorveljanza fuq is-suq tal-
enerġija bl-ingrossa. Sabiex twettaq il-funzjonijiet kollha tagħha kif suppost, hija għandu 
jkollha r-riżorsi addizzjonali meħtieġa

Emenda 46

Proposta għal regolament
Article 11 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jinformaw lill-awtorità 

(a) l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jew 
l-awtorità nominata għandhom jinformaw 
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finanzjarja kompetenti tal-Istat Membru 
tagħhom u lill-Aġenzija fejn ikollhom 
raġunijiet validi sabiex jissuspettaw li fis-
swieq tal-enerġija tal-operaturi qed 
jitwettqu jew twettqu atti, li jikkostitwixxu 
abbuż tas-suq fit-tifsira tad-Direttiva 
2003/6/KE, u li jaffettwaw strumenti 
finanzjarji soġġetti għad-dispożizzjonijiet 
tal-Artikolu 9 ta’ dik id-Direttiva;

lill-awtorità finanzjarja kompetenti tal-Istat 
Membru tagħhom u lill-Aġenzija fejn 
ikollhom raġunijiet validi sabiex 
jissuspettaw li fis-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa qed jitwettqu jew twettqu atti, li 
jikkostitwixxu abbuż tas-suq fit-tifsira tad-
Direttiva 2003/6/KE, u li jaffettwaw 
strumenti finanzjarji soġġetti għad-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 9 ta’ dik id-
Direttiva; Għal dawn il-finijiet, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jew 
awtoritajiet nominati jistgħu jistabbilixxu 
forom xierqa ta' koperazzjoni mal-
awtorità finanzjarja kompetenti fl-Istat 
Membru tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-Istati Membri għandhom ir-responsabbiltà finali għall-għoti ta' awtorizzazzjoni ta' 
implimentazzjoni biex jiġi applikat ir-REMIT, dan jeħtieġ bidla wkoll fl-art. 11. Kull awtorità 
rilevanti nazzjonali kompetenti għandha tkun involuta fil-kooperazzjoni Ewropea tal-
awtoritajiet regolatorji.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Article 11 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-awtorità finanzjarja kompetenti ta’ 
Stat Membru għandha tinforma lill-AETS 
u lill-Aġenzija fejn ikollha raġunijiet validi 
sabiex tissuspetta li fis-swieq tal-enerġija 
tal-operaturi fi Stat Membru ieħor qed 
jitwettqu jew twettqu atti li jiksru d-
dispożizzjonijiet tal-Artikoli 3 u 4.

(c) l-awtorità finanzjarja kompetenti ta’ 
Stat Membru għandha tinforma lill-
awtorità regolatorja nazzjonali, lill-AETS 
u lill-Aġenzija fejn ikollha raġunijiet validi 
sabiex tissuspetta li fis-swieq tal-enerġija 
bl-ingrossa fi Stat Membru ieħor qed 
jitwettqu jew twettqu atti li jiksru d-
dispożizzjonijiet tal-Artikoli 3 u 4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-Art. 11 jistipula l-kooperazzjoni bejn l-Aġenzija, l-ESMA, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali kompetenti u l-awtoritajiet finanzjarji nazzjonali kompetenti fl-livell 
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tal-UE, l-Art. 11 (3) (c) jipprevedi li l-awtorità finanzjarja kompetenti għandha tinforma lill-
AETS u lill-Aġenzija, jekk tissuspetta l-preżenza ta' atti ta' abbuż fis-suq skont l-Art. 3 u 4. 
Fil-każ li l-awtorità finanzjarja kompetenti tkun waħda nazzjonali, għandha wkoll tkun 
obbligata li tinforma l-awtorità regolatorja nazzjonali kompetenti sabiex tiffaċilita l-
monitoraġġ ta' abbużi fis-suq taħt REMIT..

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali li 
jirċievu talba għal informazzjoni skont il-
paragrafu 4(a), jew li jirċievu talba sabiex 
jingħata bidu għal investigazzjoni ta’ ksur 
issuspettat skont il-paragrafu 4(b), 
għandhom jieħdu immedjatament il-miżuri 
meħtieġa sabiex ikunu konformi ma’ dik it-
talba. Jekk awtorità regolatorja nazzjonali 
ma tkunx tista’ tipprovdi l-informazzjoni 
mitluba immedjatament, hija għandha 
tinforma mill-iktar fis possibbli lill-
Aġenzija bir-raġunijiet għal dan.

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jew l-
awtoritajiet nominati li jirċievu talba għal 
informazzjoni skont il-paragrafu 4(a), jew 
li jirċievu talba sabiex jingħata bidu għal 
investigazzjoni ta’ ksur issuspettat skont il-
paragrafu 4(b), għandhom jieħdu 
immedjatament il-miżuri meħtieġa sabiex 
ikunu konformi ma’ dik it-talba. Jekk 
awtorità regolatorja nazzjonali ma tkunx 
tista’ tipprovdi l-informazzjoni mitluba 
immedjatament, hija għandha tinforma 
mill-iktar fis possibbli lill-Aġenzija bir-
raġunijiet għal dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-Istati Membri għandhom ir-responsabbiltà finali għall-għoti ta' awtorizzazzjoni ta' 
implimentazzjoni biex jiġi applikat REMIT, dan jeħtieġ bidla wkoll fl-art. 11. Kull awtorità 
rilevanti nazzjonali kompetenti għandha tkun involuta fil-kooperazzjoni Ewropea tal-
awtoritajiet regolatorji.

Emenda 49

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 

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-
regoli dwar is-sanzjonijiet applikabbli 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri 
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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.

kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn 
jiġu implimentati. Is-sanzjonijiet 
ipprovduti jridu jkunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi. Standards 
minimi għal sanzjonijiet għandhom ikunu 
stabbiliti sal-31 ta' Diċembru 2012 bl-
għan li jsiru sforzi lejn sistema ta' 
sanzjonijiet armonizzata bis-sħiħ. 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

Manipulazzjoni tas-suq għandha tiġi sanzjonata b'mod ugwali fl-UE kollha, sabiex jiġi evitat 
li l-kumpaniji, li jiksru l-mandat tad-dispożizzjonijiet REMIT, jistabbilixxu ruħħom f'Stati 
Membri li s-sanzjonijiet tagħhom huma fost l-anqas ħorox. Bħalissa, il-Kummissjoni qed 
tmexxi konsultazzjoni dwar "it-Tisħiħ tar-reġimi ta' sanzjonar fis-settur tas-servizzi finanzjarji 
(COM (2010) 716). Wara l-konklużjoni ta' din il-konsultazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta proposta biex is-sanzjonijiet isiru aktar armonizzati u biex jitfasslu rekwiżiti 
minimi għal sanzjonijiet fil-livell tal-UE.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Matul in-negozjati dwar disposizzjonijiet rigward l-att iddelegat, il-Kunsill u l-Parlament 
qablu fuq formula standard ta' approċċ 2+2 xhur. Din il-formula għandha tinżamm, peress li 



PE460.835v01-00 40/44 PR\860344MT.doc

MT

għandha vantaġġi li jippermettu d-dħul fis-seħħ fil-pront tal-att iddelegat, jekk l-att iddelegat 
ma jidhirx problematiku, iżda ugwalment tippermetti l-Parlament li jkollu żmien biżżejjed 
għal proċedura ta 'oġġezzjoni (li teħtieġ li tibda' fil-Kumitat permezz ta' votazzjoni u 
mbagħad għandha tiġi kkonfermata mill-Plenarja.

Emenda 51

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rekwiżiti għall-ġbir tad-dejta skont l-
Artikolu 7 għandhom japplikaw wara d-
dħul fis-seħħ tal-atti delegati rilevanti kif 
stabbilit fl-Artikolu 7 (1) u 7 (4). L-
Aġenzija għandha tipprovdi gwida 
rigward l-applikazzjoni tar-rekwiżiti għall-
ġbir tad-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rekwiżiti għall-ġbir tad-dejta jistgħu jiġu implimentati biss, ladarba l-atti delegati ġew 
adottati. Hekk kif ir-rekwiżiti u l-format għat-trażmissjoni tad-dejta jkunu ġew 
stabbiliti,għandu jingħata żmien biżżejjed lill-awtoritajiet regolatorji u l-parteċipanti tas-suq 
biex jadattaw għal dan ir-reġim. L-ACER għandha tipprovi gwida dwar kif għandhom jiġu 
applikati dawn ir-regoli.
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NOTA SPJEGATTIVA

Sfond

Il-proposta tal-Kummissjoni għal regolament (“REMIT” – Regolament dwar l-Integrità u t-
Trasparenza tas-Swieq tal-Enerġija) tistabbilixxi qafsa legali għall-UE kollha sabiex jiġu 
evitati l-abbuż u l-manipolazzjoni fis-settur tal-enerġija (il-gass u l-elettriku).

Għafejn għandna bżonn approċċ speċifiku skont is-settur?

Dan il-qafas għandu jkunu speċifiku għas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa, flimkien mar-
regolamenti diġà eżistenti għas-swieq finanzjarji1. Il-karatteristiċi inerenti tal-prodotti tal-
enerġija, atti ta' kondotta ħażina speċifiċi tas-suq tal-enerġija (bħaż-żamma ta' assi għall-
produzzjoni tal-enerġija), kif ukoll l-objettivi regolatorji differenti jeħtieġu approċċ settur 
b'settur, filwaqt li jżommu prinċipji kumpatibbli u koerenti mar-regolamenti tas-suq 
finanzjarju. Fil-kuntest tal-integrazzjoni tas-swieq nazzjonali tal-enerġija f'suq uniku 
Ewropew, jinħtieġ qafas tal-UE.

Prattiki inġusti fis-swieq tal-enerġija bl-ingrossa jaffettwaw il-livelli tal-prezzijiet b'tali mod li 
ma jistgħux jissodisfaw ir-rwol tagħhom li jibagħtu sinjali ċari lill-impjanti enerġetiċi, lill-
familji u lin-negozji rigward l-użu ottimali tal-enerġija, jipprovdi orjentazzjoni għall-
investimenti raġonevoli fl-infrastruttura tal-enerġija u jrawmu l-użu effiċjenti tal-enerġija . 
Minflok, tali prassi jistgħu jikkaġunaw volatilità għolja tal-prezzijiet, iwasslu għal żieda fil-
prezzijiet tal-enerġija għall-konsumaturi finali (kemm ċittadini u kumpaniji) u jipperikolaw il-
kunfidenza ta' investituri potenzjali fi proġetti għall-infrastruttura tal-enerġija. It-trasparenza 
tas-swieq tal-enerġija hija prerekwiżit għall-integrazzjoni ulterjuri tas-suq tal-enerġija tal-UE, 
li hu mistenni li jġib benefiċċji importanti għall-konsumaturi. Għalhekk, "ir-REMIT" 
jiffunzjona bħala għodda ewlenija biex jinkiseb l-għan stabbilit mill-Kunsill Ewropew biex is-
suq intern jitlesta sal-20142.

Ir-Regolament jipprojbixxi l-abbuż tas-suq fil-forma ta '"negozju abbażi ta’ informazzjoni 
privileġġata" (Art. 1(1) & arti. 3) u "manipulazzjoni tas-suq" (Art. 2(2) & arti. 4) fil-prodotti 
tal-enerġija bl-ingrossa (l-elettriku u lgass ). Permezz tiegħu l-parteċipanti tas-suq għandhom 
l-obbligu li jiżvelaw informazzjoni privileġġata (art. 4(4)).

L-attur ewlieni fil-monitoraġġ tat-transazzjonijiet fis-suq hija l-Aġenzija għall-Kooperazzjoni 
tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) li ġiet stabbilita riċentement . L-Artikolu 7 ta' dan ir-
regolament jeżiġi li l-parteċipanti tas-suq jipprovdu lill-Aġenzija rekord tat-tranżazzjonijiet 
tagħhom rigward prodotti tal-enerġija bl-ingrossa. 
L-Aġenzija tissorvelja din id-dejta u tirrapporta kull sena lill-Kummissjoni Ewropea (art. 6).
 L-Aġenzija taqsam l-informazzjoni li tiġbor ma' korpi oħra, b'mod partikolari ma' awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali, finanzjarji u tal-kompetizzjoni fl-Istati Membri (art. 8).

                                               
1 B'mod partikolari d-Direttiva dwar l-Abbuż tas-Suq (MAD - 2003/6/KE) u d-Direttiva dwar l-Istrumenti 
Finanzjarji (MiFID - 2004/39/KE). 
2 Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew dwar l-enerġija tal-4 Frar, 2011, § 4.
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L-infurzar tal-projbizzjonijiet tan-negozju abbażi ta’ informazzjoni privileġġata u tal-
manipulazzjoni tas-suq jaqa' f'idejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, jiġifieri l-awtoritajiet 
regolatorji, li għandhom ikunu dotati b'poteri adegwati mill-Istati Membri (art. 10). L-Istati 
Membri għandhom wkoll jistabbilixxu sanzjonijiet għall-ksur tar-regolament (art. 13).

Ir-regolament jistabbilixxi sistema ta' kooperazzjoni u koordinazzjoni bejn l-Aġenzija u l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali (art. 11). L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom 
jinfurmaw lil xulxin u lill-ACER meta jeżistu raġunijiet raġonevoli biex wieħed jissuspetta 
prattiki li huma bi ksur tar-regolament. L-ACER se jkollha s-setgħa li titlob informazzjoni 
mill-awtoritajiet nazzjonali, li titlob li jwettqu investigazzjonijiet jew li ssejjaħ gruppi 
investigattivi ta' diversi awtoritajiet għall-każijiet transkonfinali. L-awtoritajiet tal-enerġija 
għandhom ukoll jinfurmaw lill-awtoritajiet finanzjarji fil-każ li jkun hemm suspett ta' ksur 
tad-Direttiva dwar l-Abbuż tas-Suq u viċi-versa, f'każ ta' suspett ta' ksur ta' dan ir-Regolament 
(art. 11 (3)).

Il-proposta għal regolament tinkludi dispożizzjonijiet li jiżguraw il-kunfidenzjalità u s-sigurtà 
tad-dejta miġbura u ppubblikata mill-Aġenzija, kif ukoll is-segretezza professjonali rigward l-
informazzjoni kunfidenzjali.

Il-Kummissjoni tipproponi li tista' taġġorna jew tispeċifikaw aktar rekwiżiti ta' dan ir-
regolament permezz ta' atti delegati - b'mod partikolari f'dak li jirrigwarda d-definizzjonijiet u 
l-forma u l-kontenut għall-ġbir tad-dejta. Il-proċedura għall-atti delegati hija speċifikata fl-
artikoli 15, 16 u 17.

Ir-regolament għandu japplika direttament fl-Istati Membri kollha, mingħajr il-ħtieġa ta’ 
miżuri ta' traspożizzjoni.

Il-pożizzjoni tar-Rapportuer

Ir-Rapporteur jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni u l-approċċ tagħħa ta' settur b'settur li jiffoka 
fuq is-settur tal-enerġija, sabiex jiġi evitat abbuż tas-suq. L-istruttura tal-proposta u l-
mekkaniżmi proposti għall-applikazzjoni tar-regolament huma tajbin ħafna, madankollu 
diversi elementi ta' titjib jistgħu jsiru u dawn huma riflessi fil-abbozz tar-rapport.

Il-kamp ta’ applikazzjoni

Ir-regolament għandu jkopri ukoll is-swieq tas-CO2 taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' 
Kwoti ta' Emissjonijiet Is-suq tas-CO2 huwa strettament marbut mas-swieq tal-elettriku u tal-
gass Huma għandhom diversi affarijiet fundamentali inkomuni, bħal-livell tad-domanda 
għall-elettriku, tal-faħam u l-prezzijiet tal-gass, u l-attività ekonomika. Għalhekk il-prezzijiet 
tal-enerġija u tas-CO2 bl-ingrossa huma interdipendenti. Sehem sinifikanti tal-parteċipanti tas-
suq fis-swieq tal-karbonju huma wkoll dawk il-parteċipanti fis-swieq bl-ingrossa tal-elettriku 
u tal-gass, b'mod partikolari l-ażjendi li jiġġeneraw l-elettriku. Għaldaqstant, reġim 
regolatorju speċifiku għas-settur rigward is-suq tal-enerġija bl-ingrossa għandu jinkludi 
kuntratti għas-Sistema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet .

Is-suq taż-żejt u tal-faħam għandu wkoll interkonnessjonijiet mas-swieq tal-gass u tal-
elettriku. L-evoluzzjonijiet fis-suq taż-żejt u tal-faħam għandhom impatt ukoll fuq is-suq tal-
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elettriku u tal-gass. Minkejja kollox, dawn is-swieq għandhom dimensjoni globali u ma 
jistgħux ikunu infurzati b'mod xieraq fil-livell tal-UE. Il-parteċipanti fis-suq ta' dawn is-setturi 
għandhom ikunu mistiedna biex jipprovdu informazzjoni li tkun tkattar it-trasparenza u l-
integrità tas-swieq tal-enerġija regolati tal-UE għall-elettriku u l-gass, mingħajr ma jkunu 
sottoposti għall-mekkaniżmu ta' kontroll u rinfurzar.

Regola de-minimis

Bil-għan li jkun evitat it-tfixkil għal aktar liberalizzazzjoni tas-swieq tal-enerġija, ir-
regolament m'għandux japplika għal parteċipanti fis-swieq li huma żgħar ħafna, u, għalhekk, 
għal tranżazzjonijiet taħt ċertu livell. Dan jevita li l-parteċipanti ġodda fis-swieq jaffaċċjaw 
ostakolu projbittiv biex jidħlu fis-swieq tal-enerġija.  Il-kwantitajiet kummerċjali tal-
parteċipanti fis-swieq li jaqgħu taħt ċertu livell bażiku m'għandux ikollhom l-obbligu li 
jirrappurtaw it-tranżazzjonijiet tagħhom, u lanqas li jkunu sottoposti għal rekwiżiti ta' 
liċenzjar (ir-regola de-minimis).

Definizzjonijiet

Bosta definizzjonijiet jistgħu jitjiebu minħabba li ħafna mid-definizzjonijiet użati ttieħdu mill-
MAD ("Direttiva dwar l-Abbuż tas-Suq") li llum hija skaduta.  B'mod partikulari jista' jiżdied 
eżempju ċar ta' x'tirrappreżenta formola ta' manipulazzjoni tas-suq. Barra minn hekk, 
definizzjonijiet addizzjonali oħra jistgħu jtejbu ċ-ċarezza tat-test. L-inklużjoni ta’ 
definizzjoniet għal "parteċipanti fis-suq" u "postijiet tal-kummerċ" jistgħu jkunu xierqa.

Ir-rwol tal-Aġenzija

L-Aġenzija Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) għandha rwol 
ewlieni fl-applikazzjoni ta' dan ir-regolament. Għalhekk għandha tingħata riżorsi finanzjarji u 
umani u għandha tkun kapaċi tifforma uffiċċji ta' kollegament li jkunu qrib l-inħawi ewlenin 
tal-iskambju kummerċjali.  Abbażi tal-esperjenza li se takkwista fil-monitoraġġ tas-suq, 
għandha tkun kapaċi tiżviluppa abbozz ta' atti delegati biex jiġu adottati mill-Kummissjoni. 
Ir-rapport annwali tagħha dwar il-monitoraġġ tas-suq bl-ingrossa skont dan ir-Regolament 
għandu wkoll jiġi sottomess lill-Parlament, u jsir aċċessibbli għall-pubbliku biex tissaħħaħ il-
kontabbiltà.

Barra minn hekk, jista' jkun previst li l-Aġenzija sservi fil-futur bħala repożitorju tal-kummerċ 
għal tranżazzjonijiet finanzjarji speċifiċi tal-enerġija. Dan jiffaċilita l-operazzjonijiet tal-
kummerċjanti tal-enerġija peress li b'dan il-mod jevitaw rappurtaġġ lir-repożitorju ta' 
kummerċ għas-settur finanzjarju taħt EMIR ("Regolament Ewropew dwar l-Infrastruttura") u 
jipprovdi lill-Aġenzija b'għodda li tiżgura l-finanzjament suffiċjenti għall-attivitajiet ġodda 
taħt REMIT.

Skema ta' liċenzjar

Sabiex jissaħħew l-għodda ta' infurzar ta' dan ir-Regolament, ir-Rapporteur jipproponi l-
introduzzjoni ta' skema ta' liċenzjar għall-kummerċjanti tal-enerġija, fejn il-liċenzja tista' 
titneħħa f'każijiet ta' ksur ta' dan ir-Regolament. Liċenzja approvata fi Stat Membru uniku 
għandha tkun valida fl-Unjoni kollha. L-iskema ta' liċenzjar ma għandhiex iżżid il-burokrazija 
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u għandha tkun meħtieġa biss għal kummerċjanti li jwettqu transazzjonijiet ta' 'l fuq minn 
ċertu limitu.

Rappurtar

Il-Kummissjoni (u l-Aġenzija) għandhom jimminimizzaw l-piż tar-rappurtar billi jużaw dejta 
disponibbli kull meta possibbli u billi jiċċaraw il-mod li bih kumpaniji għandhom jipprovdu 
informazzjoni taħt ir-regolamenti u d-direttivi applikabbli. 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-swieq tal-enerġija bl-
ingrossa minbarra d-dejta imressqa lill-Aġenzija.

Sanzjonijiet armonizzati fl-UE kollha

Il-manipulazzjoni tas-suq għandha tiġi sanzjonata b'mod ugwali fl-UE kollha, sabiex jiġi 
evitat li l-kumpaniji, li jiksru l-mandat tad-dispożizzjonijiet tar-REMIT, jistabbilixxu ruħħom 
f'Stati Membri li s-sanzjonijiet tagħhom huma fost l-anqas ħorox. Il-Kummissjoni għandha 
għalhekk tippreżenta sa tmiem l-2012 proposti biex tarmonizza aktar is-sanzjonijiet u 
tistabbilixxi rekwiżiti minimi għal sanzjonijiet fil-livell tal-UE.

Il-kunfidenzjalità u s-sistemi tal-IT

Ir-Rapporteur ressaq diversi suġġerimenti għat-tisħiħ tal-protezzjoni ta' dejta kummerċjali 
sensittiva li tiġi rappurtata lill-awtoritajiet rilevanti. Barra minn hekk, l-Aġenzija għandha tuża 
l-aqwa standards ta' sigurtà disponibbli għas-sistemi tal-IT tagħha meta titratta din id-dejta, 
preferibbilment permezz ta' ħidma mill-qrib mal-ENISA (l-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà 
tan-Networks u l-Informazzjoni) .

Atti delegati

L-użu ta' atti delegati għandu jkunu adegwatament inkwadrat u dak li huwa possibbli u 
vijabbli għandu jiġi inkluż fit-test ta' dan ir-regolament. Barra minn hekk, għandu jkun hemm 
konsultazzjoni adegwata qabel l-adozzjoni ta' att delegat. Għandu jkun possibbli li kull 
koleġiżlatur jkun jista' jestendi b'massimu ta' xahrejn il-limitu ta' żmien ordinarju biex issir 
oġġezzjoni għal att delegat. Barra minn hekk, iċ-ċarezza legali neċessarja għall-applikazzjoni 
tar-regolament għandha tkun żgurata billi jiġi stipulat li r-REMIT jiġi applikat b'mod sħiħ biss 
ladarba l-atti delegati jkunu daħlu fis-seħħ.

Permezz tal-modifiki ssuġġeriti hawn fuq, kif ukoll dawk proposti matul il-proċess leġiżlattiv, 
dan ir-regolament għandu jkun jista' jissodisfa r-rwol tiegħu u jtejjeb it-trasparenza, l-integritá 
u l-istabilitá tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa. Fid-dawl tal-importanza u l-urġenza ta' din l-
għodda għal suq intern tal-enerġija tal-UE li jiffunzjona, ir-Rapporteur se jaħdem għal 
adozzjoni rapida tal-proposta.


