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Deskrizzjoni Ġenerika

1. Il-proposta tal-Kummissjoni għal Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi ta’ l-
Enerġija hija kritika għas-suċċess tat-Tielet Pakkett ta’ l-Enerġija. Fir-rapport ta’ Vidal-
Quadras “Prospetti għas-suq intern tal-gass u ta’ l-elettriċità” (2007/2089(INI)), il-
Parlament esprima l-impenn sod tiegħu li jistabbilixxi korp regolatorju Ewropew 
b’saħħtu u effettiv bis-setgħat neċessarji sabiex jingħelbu dawk il-kwistjonijiet li ma 
jistgħux jiġu solvuti minn regolaturi nazzjonali u li jostakolaw l-integrazzjoni u t-
tħaddim tajjeb tas-suq intern.

2. L-għan tat-Tielet Pakkett ta’ l-Enerġija huwa li jċaqlaq b’mod gradwali s-suq ta’ l-
enerġija, li sa għaxar snin ilu kien ibbażat fuq sistema ta’ monopolju, minn stadju ta’ 
liberalizzazzjoni lejn stadju li fih il-kompetizzjoni hija waħda ġenwina u sostenibbli. 

3. Sabiex jinkiseb dan il-għan, ir-relazzjoni bejn proċessi regolatorji u l-iżvilupp tas-suq 
għandha tiġi ggvernata minn approċċ li huwa:

 immirat lejn l-istat tas-suq fil-ġejjieni (jiġifieri approċċ li jħares lejn il-ġejjieni) li 
l-kondizzjonijiet li jinsabu fih se jkunu ħafna iktar kompetittivi u diversifikati;

 iffokat fuq l-implimentazzjoni tal-liġi tal-kompetizzjoni, għat-tnaqqis kemm jista’ 
jkun possibbli tar-regoli ex-ante li jiġu applikati fuq bażi ta’ kull każ individwali.

4. Dawn l-għanijiet jistgħu jiġu segwiti fuq livell Ewropew, filwaqt li jiġu armonizzati regoli 
kompetittivi ta’ qafas  u ex-ante. Dan ifisser li r-regolazzjoni tas-settur ta’ l-enerġija se 
titnaqqas b’mod progressiv sa ma r-regoli li japplikaw ikunu regoli tal-kompetizzjoni. Ta’ 
min wieħed jenfasizza l-fatt li għajr jekk jinkiseb ambjent effiċjenti u kompetittiv, ir-
regolazzjoni speċifika għas-settur se jibqa’ jkollha rwol ewlieni. 

5. Iżda s-settur ta’ l-enerġija se jinġieb biss taħt sistema bbażata primarjament fuq regoli tal-
kompetizzjoni ladarba jiġi stabbilit li l-industrija m’għadhiex monopolju naturali u saret 
industrija “normali”. 

6. Għaldaqstant, il-ġejjieni tas-suq Ewropew ta’ l-enerġija u l-iżvilupp tiegħu wara l-
implimentazzjoni tat-Tielet Pakkett ta’ l-Enerġija se jesiġi li jiġi esegwit rwol importanti 
mill-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi ta’ l-Enerġija. Din hija r-raġuni l-għaliex 
is-setgħa u l-indipendenza ta’ l-Aġenzija għandhom jissaħħu, lilhinn mil-livell propost 
mill-Kummissjoni.

7. Filwaqt li jiġi diskuss dan l-abbozz tar-Regolament, wieħed għandu jżomm f’moħħu l-ħin 
kollu li t-Tielet Pakkett ta’ l-Enerġija għandu jiġi ttrattat bħala pakkett – flimkien ma’ l-
Aġenzija bħala element trasversali ewlieni.  L-irwol, is-setgħat u d-dmirijiet li aħna 
nadottaw għall-Aġenzija f’dan ir-Regolament se jkollhom ikunu konsistenti ma’ l-abbozzi 
tad-Direttivi u tar-Regolamenti l-oħrajn fil-pakkett, u viċeversa.

Indipendenza

8. Prinċipju ewlieni wara t-Tielet Pakkett ta’ l-Enerġija huwa li, billi jaħdmu fi ħdan qafas 
legali ċar, ir-regolaturi nazzjonali ta’ l-enerġija għandhom ikunu indipendenti kemm jista’ 
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jkun possibbli minn interferenza politika ta’ kuljum. 

9. Bl-istess mod, l-Aġenzija għandha tkun indipendenti kemm jista’ jkun possibbli b’rabta 
ma’ kwistjonijiet tekniċi u jkollha awtonomija legali, amministrattiva u finanzjarja. Din 
għandha tkun korp Komunitarju b’personalità ġuridika u għandha tkun libera li teżerċita l-
ħidmiet li jiġu konferuti lilha bir-Regolament.  Dan jimplika bil-qawwa li għandu jkollha 
l-ħila li tieħu deċiżjonijiet li jorbtu b’mod indipendenti mill-Kummissjoni, milli jkollha 
rwol purament konsultattiv.

10. Il-Kummissjoni argumentat li l-liġi Komunitarja – b’mod partikolari l-‘prinċipju ta’ 
Meroni’ li ġie stabbilit fl-1958 – tipprevenihom milli jiddelegaw iktar setgħa u 
indipendenza lill-Aġenzija. Esperti legali indipendenti oħrajn jista’ jkun li jkollhom fehma 
differenti. Din il-kwistjoni ta’ interpretazzjoni legali hija assolutament ċentrali għall-
mistoqsija dwar liema setgħat l-Aġenzija jista’ jkollha, liema deċiżjonijiet tista’ tieħu, kif 
għandha tkun strutturata u kemm tista’ tkun indipendenti. Għaldaqstant, konsulenza legali 
ċara hija ta’ importanza primarja.

Setgħat u Responsabiltajiet

11. L-Aġenzija proposta se tipprovdi qafas ta’ l-UE għall-koperazzjoni effettiva ta’ regolaturi 
nazzjonali ta’ l-enerġija. Iżda għandu jkollha wkoll setgħat reali, sabiex tkun tista’ 
timmaniġġja b’mod effiċjenti sitwazzjonijiet transkonfinali u tikkontribwixxi għall-
iżvilupp ta’ suq ta’ l-enerġija integrat u kompetittiv għall-Unjoni Ewropea. 

12. L-irwol ta’ l-Aġenzija għandu jissaħħaħ b’mod notevoli b’rabta ma’ kwistjonijiet li huma 
ta’ importanza ewlenija fil-qafas regolatorju u li jittrattaw il-kapaċità, is-sigurtà u l-
adegwatezza tal-linja ta’ forniment ta’ l-UE (EU grid) (inklużi l-iżvilupp, il-manutenzjoni 
u t-tħaddim tagħha).

13. Għandu jitqies iktar l-irwol ta’ l-Aġenzija fir-rigward tal-ħidmiet konferuti bl-abbozzi tar-
Regolamenti dwar l-elettriċità u l-gass lin-Netwerks Ewropej tat-TSOs (ENTSOs –
Netwerks Ewropej għall-Operaturi tas-Sistemi ta’ Trasmissjoni). 

14. L-Aġenzija, għall-argument, għandu jkollha rwol iktar b’saħħtu fir-rigward tal-bidu, ta’ l-
immonitorjar u ta’ l-approvazzjoni ta’ proposti mill-ENTSOs – b’mod partikolari l-
abbozzi tal-pjanijiet għall-iżvilupp tan-netwerks – sabiex tiżgura li tħassib ta’ interess 
pubbliku jiġi solvut b’mod sħiħ.  

15. Barra minn hekk, ta’ min wieħed jaħseb iktar dwar l-irwol ta’ l-Aġenzija fir-rigward tal-
bidu, ta’ l-iżvilupp, tat-tisħiħ, ta’ l-implimentazzjoni u ta’ l-infurzar tal-“kodiċijiet” tas-
suq u tekniċi għat-TSOs (Operaturi tas-Sistemi ta’ Trasmissjoni), u kif dan l-irwol għandu 
jkun ibbilanċjat ma’ l-ENTSOs. L-Aġenzija għandu jkollha rwol ewlieni hawnhekk, u 
għandha tkun involuta b’mod ċar fl-ispeċifikazzjoni tal-qasam ta’ applikazzjoni u tal-
kontenut tal-kodiċijiet Ewropej. L-approvazzjoni ta’ l-Aġenzija għandha tkun meħtieġa 
fir-rigward ta’ aspetti ewlenin ta’ dawn il-kodiċijiet. 

16. Il-kodiċijiet tekniċi u tas-suq u kwistjonijiet rilevanti oħrajn (proċessi operattivi, pjanijiet 
ta’ investiment, prospettivi dwar l-adegwatezza tal-ġenerazzjoni, pjanijiet ta’ riċerka u 
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pjanijiet ta’ ħidma) huma ċentrali għall-ksib ta’ suq ta’ l-enerġija integrat ta’ l-UE. Huma 
se jkollhom rwol maġġuri wkoll fid-determinazzjoni tal-firxa li fiha regoli nazzjonali 
eżistenti se jkunu meħtieġa li jiġu armonizzati u ddeterminati minn korpi Ewropej milli 
fuq livell nazzjonali. Il-proposta tal-Kummissjoni ma tagħti lill-Aġenzija ebda setgħat 
għat-teħid ta’ deċiżjonijiet (rwol konsultattiv biss) u dan il-fatt iqajjem mistoqsija dwar 
jekk it-TSOs jistgħux ikunu responsabbli b’mod sħiħ mill-istabbiliment ta’ regoli 
għalihom infushom. 

17. Kull suq li jiffunzjona tajjeb jeħtieġ regoli tajbin u ċari stabbiliti minn partijiet 
istituzzjonali terzi, li jaħdmu għall-finijiet ta’ l-interess pubbliku.  Il-proposta tal-
Kummissjoni tirrinunzja dan il-prinċipju bażiku ta’ teorija ekonomika billi tiddelega lill-
atturi tas-suq (TSOs), setgħa u responsabiltà li jistabbilixxu regoli għas-suq ta’ l-enerġija, 
filwaqt li jintroduċu awto-regolazzjoni de facto fuq livell ta’ l-UE.   Skond din il-proposta, 
tkun ħaġa impossibbli għall-Aġenzija li tesegwixxi funzjoni regolatorja fuq livell ta’ l-UE 
essenzjali għall-ksib ta’ suq integrat Ewropew kompetittiv, sostenibbli u sikur.

18. Huma meħtieġa wkoll konsiderazzjoni u kjarifika dwar il-mod li bih se joperaw il-
proċeduri previsti skond ir-Regolamenti dwar il-gass u l-elettriċità għall-eżenzjoni ta’ 
infrastruttura transkonfinali ġdida minn rekwiżiti ta’ unbundling. B’mod speċifiku, 
x’għandu jkun il-bilanċ tar-responsabiltà bejn l-Aġenzija u l-Kummissjoni fid-deċiżjoni 
dwar jekk għandhomx jiġu konċessi eżenzjonijiet bħal dawn? L-Aġenzija għandha tieħu 
d-deċiżjoni finali fir-rigward ta’ eżenzjonijiet bħal dawn?

19. Fl-aħħarnett, għandna neżaminaw bir-reqqa jekk hemmx setgħat oħrajn li l-Aġenzija 
għandu jkollha, lilhinn minn dawk il-possibiltajiet li tqajmu fl-abbozzi tad-Direttivi u tar-
Regolamenti. Bħal ngħidu aħna, nistgħu nqisu liema rwol l-Aġenzija għandu jkollha fl-
immonitorjar u fil-provvista ta’ informazzjoni dwar l-iżvilupp tas-suq ta’ l-enerġija 
Ewropew, bħall-provvista ta’ informazzjoni għall-konsumatur u ta’ eżami tas-suq (bħal 
ngħidu aħna, “Scoreboard għas-Suq Intern ta’ l-Enerġija”, immonitorjar ta’ l-aċċess għas-
suq, evalwazzjoni tal-livelli ta’ nuqqas ta’ enerġija).

20. Hi u twettaq il-ħidmiet kollha tagħha, l-Aġenzija għandu jkollha r-responsabiltà primarja 
li tikkonsulta lill-parteċipanti tas-suq, u fi stadju bikri. 

Struttura Interna

21. L-istruttura interna ta’ l-Aġenzija u l-mod li bih jittieħdu deċiżjonijiet u jsiru ħatriet se 
jkunu kritiċi għall-indipendenza tagħha. L-irwoli rispettivi tal-Kummissjoni u tar-
regolaturi nazzjonali huma importanti hawnhekk; bħalma hija importanti d-distribuzzjoni 
tal-ħidmiet bejn il-Bord Amministrattiv ta’ l-Aġenzija, il-Bord tar-Regolaturi u d-Direttur.

22. Id-Direttur għandu rwol regolatorju ewlieni. Fid-dawl ta’ dan il-fatt, u sabiex tiġi żgurata 
l-indipendenza regolatorja tiegħu, kwistjoni ewlenija hija jekk id-Direttur għandux jiġi 
propost mill-Bord tar-Regolaturi, f’konsultazzjoni mal-Kummissjoni. Il-ħatra tiegħu 
mbagħad għandha tiġi approvata mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill.

23. Il-proposta tal-Kummissjoni dwar l-Aġenzija m’għandha ebda konsistenza fir-rigward tas-
setgħat, l-awtonomija u l-indipendenza meħtieġa mill-Kummissjoni nnifisha għar-
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regolaturi nazzjonali ta’ l-enerġija. Arranġamenti governattivi għar-regolazzjoni ta’ l-
enerġija fuq livell nazzjonali, kull meta jkun possibbli, għandhom jiġu riprodotti fuq livell 
Ewropew, filwaqt li jinżammu l-istess prinċipji.

24. L-irwol u l-għamla tal-Bord Amministrattiv jeħtieġ li jitqiesu b’attenzjoni u għandhom 
isiru bidliet fl-organizzazzjoni proposta li se jtejbu l-effikaċja tiegħu u jevitaw kwalunkwe 
nefqa mhux neċessarja għall-baġit ta’ l-UE. Il-Bord Amministrattiv għandu jkun 
responsabbli minn kwistjonijiet ta’ kontijiet biss. Għaldaqstant, il-kompożizzjoni tiegħu 
għandha tkun eħfef u iktar simplifikata mill-proposta tal-Kummissjoni, li tipprevedi tnax-
il ruħ. Dan il-għadd m’huwiex proporzjonat ma’ l-istruttura ta’ l-Aġenzija, jilħaq kważi 
nofs l-għadd ta’ nies li jagħmlu parti mill-Bord tar-Regolaturi, u mill-erbgħa wieħed ta’ l-
istaff previst ta’ l-Aġenzija. Barra mill-kwistjoni ta’ l-indipendenza hemm ukoll il-
kwistjoni ta’ l-istabiltà. L-esperjenza ma’ Aġenziji Ewropej oħrajn tissuġġerixxi li s-
sħubija, li tiddependi minn ħatriet mill-Istati Membri, tinbidel b’mod regolari, filwaqt li 
taffettwa l-ippjanar għall-futur imbiegħed.

25. Fl-aħħarnett, u b’importanza, teżisti l-kwistjoni tar-relazzjoni ta’ l-Aġenzija mal-
Parlament Ewropew. Kemm id-Direttur kif ukoll iċ-Chairperson tal-Bord tar-Regolaturi 
għandhom jagħtu kont b’mod personali u dirett lill-Parlament Ewropew. It-tnejn li huma 
għandhom jirrapportaw millinqas darba fis-sena lill-Parlament, u l-Parlament għandu 
jkollu l-faċilità li jsejħilhom kull meta jkun neċessarju u fi kwalunkwe ħin.

Finanzjament

26. Bħala korp Komunitarju, l-Aġenzija se tkun meħtieġa li sserraħ b’mod sinifikanti fuq il-
finanzjament Komunitarju. Bħalma jseħħ fir-rigward ta’ l-aspetti kollha tal-baġit 
Komunitarju, dan il-fattur għandu jagħti lill-Parlament Ewropew opportunitajiet li 
jeżamina bir-reqqa l-eżekuzzjoni u l-iffunzjonar tagħha.

27. Iżda, sabiex iżżomm l-indipendenza tagħha, huwa importanti li l-Aġenzija jkollha aċċess 
għal xi finanzjament barra minn dak li tirċievi mill-baġit Komunitarju. L-Artikoli 18 u 19 
ta’ l-abbozz tar-Regolament dwar l-Aġenzija diġà jippermettu għall-ġbir ta’ onorarji 
b’rabta ma’ deċiżjonijiet dwar eżenzjonijiet għal infrastruttura transkonfinali mir-regola 
ta’ aċċess għal partijiet terzi. Madankollu, aħna nistgħu nipprevedu b’mod raġonevoli li l-
ammont ta’ flus li jitnissel minn dan il-mod ta’ finanzjament se jkun wieħed żgħir ħafna. 
Għaldaqstant, għandna neżaminaw bir-reqqa sorsi oħrajn ta’ finanzjament. Għandna 
neżaminaw bir-reqqa jekk dan id-dritt li jiġi ntaxxat proporzjon tal-finanzjament tagħha 
mill-onorarji (u, jekk ikun xieraq, multi) mill-industrija ta’ l-enerġija għandux jiġi estiż 
għal oqsma oħrajn ta’ attività. Fl-Unjoni Ewropea diġà xi NRAs (Awtoritajiet Regolatorji 
Nazzjonali) għandhom id-dritt li jintaxxaw proporzjon tal-finanzjament tagħhom mill-
onorarji mill-industrija ta’ l-enerġija.
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