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1. Mingħajr tħaddim tajjeb tas-suq ta’ l-elettriku u l-gass, l-Unjoni Ewropea ser issibha 
dejjem aktar diffiċli biex tassigura sigurtà tal-provvista, suq sostenibbli ta’ enerġija 
b’karbonju baxx u biex tassigura l-kompetittività globali.

2. Qabel ma nħarsu lejn il-mudell xieraq għas-suq jeħtieġ li nistaqsu “għaliex qed 
ninsistu fuq din il-bidla?” Neħtieġu din il-bidla biex il-konsumaturi jingħataw l-aħjar 
servizz, biex il-kamp tal-ġestjoni jkun l-istess għall-atturi kollha tas-suq, produtturi u 
konsumaturi, biex jiġu assigurati kundizzjonijiet aħjar għall-investiment billi tiġi 
assigurata sigurtà tal-provvista u aċċess aħjar għall-enerġiji li jiġġeddu, u jeħtieġ li 
aħna nnaqqsu l-konċentrazzjoni ta’ poter tal-kumpaniji kbar ta’ l-enerġija billi l-SMEs 
ikollhom aċċess aħjar għall-grilja Dan jeħtieġ strateġija doppja: regolazzjoni aħjar u 
ġestjoni tas-swieq ta’ l-elettriku u l-gass rigward it-tħaddim ta’ monopolji tan-
netwerks u struttura tas-suq; u applikazzjoni assertiva tal-liġi tal-kompetizzjoni biex 
titnaqqas il-konċentrazzjoni tas-suq.

I – Il-Protezzjoni tal-konsumatur u l-impatt soċjali

3. Kull mudell huwa aktarx suġġett għal żieda fil-prezzijiet ta’ l-enerġija.. L-impatt ta’ l-
ETS ta’ l-UE, l-obbligu ta’ 20% ta’ enerġiji li jiġġeddu, u l-provvista dejjem tonqos 
taż-żejt bi prezzijiet ta’ madwar $100 il-barmil se jfissru li l-prezzijiet aktarx ser 
jiżdiedu.

4. Għalkemm il-faqar enerġetiku u l-protezzjoni ta’ konsumaturi vulnerabbli huwa qasam 
ta’ kompetenza nazzjonali, tidher biċ-ċar rabta mal-politika ta’ l-UE. L-UE għandha 
tistipula definizzjoni ċara tal-faqar enerġetiku, u tinsisti li l-pjanijiet tal-faqar 
enerġetiku ta’ l-Istati Membri jiġu sottomessi u miflija mill-Kummissjoni.  
Madankollu l-għodod biex jiġu protetti konsumaturi vulnerabbli għandhom jaħdmu 
ma’, u jappoġġjaw il-prerekwiżiti tas-swieq miftuħa u kompetittivi. Jeħtieġ 
niggarantixxu li l-konsumaturi, partikolarment il-pensjonanti, li ma jistgħux iħallsu ma 
jitħallewx barra u li ma jkunx hemm diskriminazzjoni f’termini ta’ mudelli ta’ 
prezzijiet kontra l-konsumaturi fqar. Il-ġlieda kontra l-faqar fil-fjuwil tista’ ssir l-aħjar 
permezz ta’ promozzjoni ta’ l-effiċjenza enerġetika u miżuri biex tiġi ffrankata l-
enerġija u għandna nfittxu kif insaħħu r-rabta bejn din id-direttiva u r-rekwiżiti ta’ l-
effiċjenza enerġetika. 

5. Iktar trasparenza hija meħtieġa fejn jidħlu d-drittijiet tal-konsumatur. L-anness mad-
Direttiva għandu jiġi implimentat, monitorjat u regolat mill-Awtoritajiet Regolatorji 
Nazzjonali (NRAs) b’sorveljanza mill-korp regolatorju Ewropew ġdid. Il-kwalità tas-
servizz għandu jkun fattur ċentrali tar-responsabbiltajiet tal-kumpaniji ta’ l-elettriku. 
Għandhom jitħaddmu sanzjonijiet ċari fin-nuqqas ta’ l-implimentazzjoni, inkluż it-
tneħħija tal-liċenzja jew mezz ekwivalenti f’livell nazzjonali.  Ic-Charter propost tal-
Konsumatur Enerġetiku Ewropew għandu jkun infurzat permezz ta’ direttivi dwar l-
elettriku u l-gass u b’hekk jingħata piż legali. Għandu jitwaqqaf korp statutorju dwar l-
enerġija tal-Konsumatur f’kull Stat Membru.
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II- Liema mudell enerġetiku?

6. Separazzjoni proprjetarja totali hija l-uniku mudell li jista’ jagħti assigurazzjoni lill-
kompetituri li jixtiequ jidħlu fis-suq u jassigura li ma jkun hemm ebda kunflitt ta’ 
interess.

7. Il-potenzjal għad-diskriminazzjoni inġusta dejjem ser tibqa’ teżisti fejn hemm 
kumpanija involuta fi prattiċi kemm kompetittivi kif ukoll monopolistiċi. Iżda dan 
jeħtieġ jimxi id f’id ma’ żieda fit-trasparenza, koordinazzjoni bejn l-operaturi tan-
netwerk, l-armonizzazzjoni tar-regoli tas-suq u l-konverġenza ta’ regolamenti 
nazzjonali inkluża l-politika tal-kompetizzjoni. 

8. Il-proposta tal-Kummissjoni ma teħtieġx privatizzazzjoni sfurzata ta’ networks ta’ 
trasmissjoni li huma ta’ l-istat wara s-separazzjoni proprjetarja.

9. Il-mudell ta’ l-Operatur ta’ Sistemi Indipendenti, fejn kumpanija jista’ jkollha iżda 
mhux tmexxi network ta’ l-elettriku, jimplika burokrazija u kontroll regolatorju għali u 
huwa għalhekk alternattiva għas-separazzjoni proprjetarja totali.

a) L-Investment

10. L-esperjenza ta’ Stati Membri tindika li s-separazzjoni proprjetarja totali twassal għal
iktar investiment u tħaddim aħjar tan-network.

11. Il-pjanijiet ta’ investiment ta’ għaxar snin meħtieġa skond ir-regolament għandhom 
jassiguraw li jiġu stabbiliti strateġiji fit-tul li jpoġġu fl-ewwel post il-ħtiġijiet tal-
konsumaturi u mhux ta’ l-azzjonisti. Din l-istrateġija ta’ investiment għandha tassigura 
li l-kwalità u n-numru ta’ ħaddiema jkun biżżejjed biex jiġu rispettati l-obbligi tas-
servizz. Għandha tkun approvata u mmonitorjata mill-NRAs u ssorveljata mill-
Aġenzija Regolatorja Ewropea ġdida. Il-pjanijiet ta’ investiment għandhom iqisu l-
ħtieġa li fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm netwerk Ewropew.

b) Enerġiji li jiġġeddu u l-ġenerazzjoni deċentralizzata

12. Il-mudell tas-separazzjoni proprjetarja totali jassigura aċċess aħjar għall-grilji ta’ 
enerġija li tiġġedded, iżda għandna nimxu pass ieħor u nassiguraw li l-enerġija li 
tiġġedded u l-mikro ġenerazzjoni jkollhom aċċess prijoritarju għall-grilji, ħlief meta 
kwistjonijiet ta’ bilanċ jagħmlu dan impossibbli.

13. Għandna nassiguraw li l-poter jirritorna għand in-nies permezz ta’ appoġġ għall-
ġenerazzjoni lokali u mikro u impjanti lokali li jiġġeneraw is-sħana u l-enerġija. Dan 
jirrikjedi investimenti kbar fi smart grids. Illum, kumpaniji ta’ l-elettriku integrati 
vertikalment m’għandhom ebda inċentiv biex jagħmlu dawn l-investimenti, minħabba 
li mhux ser jibnu jew jikkontrollaw ħafna minn din il-ġenerazzjoni lokali.
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14. Il-modernizzazzjoni ta’ netwerks ta’ distribuzzjoni hija essenzjali għall-iżvilupp ta’ 
ġenerazzjoni deċentralizzata u biex titjieb l-effiċjenza enerġetika.. Id-Direttiva 
għandha tassigura li jistgħu jiġu mħajra jitwaqqfu sistemi distrettwali.

III – L-Implimentazzjoni u r-regolaturi

15. Il-Kummissjoni għandha ssus b’mod skrupluż ma’ l-Istati Membri li ma 
implimentawx id-direttivi attwali. Regolazzjoni u sanzjonijiet ċari huma meħtieġa biex 
jiġi assigurat li l-mudell li jmiss jirnexxi; dan huwa veru b’mod partikolari għan-
netwerks enerġetiċi, li huma monopolji naturali.

16. Regolaturi nazzjonali għandhom ikunu tassew indipendenti kemm mill-gvern kif ukoll 
mill-industrija, u standards minimi fl-armonizzazzjoni tal-poteri tagħhom għandhom
jinkisbu billi jiġu stabbiliti regoli komuni dwar it-trasparenza u l-kontabilità. 
Għandhom ukoll jingħataw ir-responsabbiltà li jassiguraw li l-ħtiġijiet tal-konsumaturi 
Ewropej jitqiesu meta jittieħdu deċiżjonijiet l-aktar dwar investimenti bejn il-fruntieri.

17. L-NRAs għandhom ikunu jistgħu jimponu miżuri biex jistimulaw il-kompetizzjoni, u 
jkunu responsabbli għall-evalwazzjoni ta’ dawk il-kumpaniji li jgawdu dominanza 
sinifikattiva tas-suq. L-NRAs għandhom jingħataw l-għodod biex jiksbu riżultati aktar 
kompetittivi, permezz ta’ kooperazzjoni mill-qrib ma’ l-awtoritajiet nazzjonjali u tal-
kartell ta’ l-UE, u għandhom jingħataw poteri legali biex jidħlu fi ftehim ma’ 
awtoritajiet regolatorji oħra nazzjonali ta’ l-UE (eż. dwar it-tqassim tad-dejta).

18. Il-leġiżlazzjoni ta’ l-UE għandha tistipula b’mod ċar l-għanijiet tal-politika u l-ambitu 
preċiż tad-doveri u l-poteri ta’ l-NRAs, li jkopri l-poter li jiġu ffissati jew approvati 
tariffi ta’ aċċess għan-netwerk u l-metodu użat biex jiġu stabbiliti t-tariffi. L-NRAs 
għandhom ikollhom il-poter li jiksbu l-informazzjoni relevanti mill-kumpaniji tal-gass 
u ta’ l-elettriku u jimponu sanzjonijiet effettivi flimkien ma’ drittijiet xierqa ta’ 
investigazzjoni u poteri biżżejjed biex tiġi riżolta tilwima.

19. Ir-regolaturi nazzjonali għandhom jiġu mħajra jużaw id-dritt li jimponu limiti fil-prezz 
fi swieq mhux kompetittivi għal perjodu definit u limitat fejn l-istati membri jdumu
ma jimplimentaw il-liġijiet ta’ l-UE biex il-konsumaturi jibqgħu protetti kontra l-
abbuż tas-suq. L-awtoritajiet tal-Kummissjoni għandhom jaġixxu kontra tariffi regolati 
li huma irħas mir-rata tas-suq minħabba li dan imur kontra u jfixkel il-kompetizzjoni
speċjalment bejn utenti li jagħmlu użu kbir mill-enerġija fi ħdan l-UE.

20. Il-Kummissjoni tissuġġerixxi għadd ta’ dispożizzjonijiet, li jiddelegaw poteri lill-
Kummissjoni biex tadotta linji gwida li jorbtu permezz tal-Komitoloġija. Mandankollu 
poteri leġiżlattivi għandhom jiġu indirizzati permzz ta’ kodeċiżjoni fejn xieraq, u 
mhux permezz tal-Komitoloġija, sabiex il-poteri tal-Parlament Ewropew ma jkunux 
imminati.

IV – L-Aġenzija Regolatorja Ewropea ta’ l-Enerġija (L-Aġenzija)
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21. Għandhom jiġu stipulati doveri ċari tal-korpi regolatorji nazzjonali u Ewropej biex tiġi 
evitata d-duplikazzjoni. L-Awtorità Regolatorja għandha tgħasses il-kundizzjonijiet 
stipulati fid-Direttiva għar-Regolaturi Nazzjonali. Jekk ir-regoli elenkati fid-direttiva 
ma jiġux osservati dan għandu jwassal għal sanzjonijiet ċari.  Il-poteri u l-
indipendenza ta’ l-Aġenzija Regolatorja Ewropea proposta għandhom jiġu assigurati 
permezz ta’ kontabilità lejn il-Parlament Ewropew.

22. Dwar kwistjonijiet bejn il-fruntieri hemm il-ħtieġa li jiġi rikonoxxut id-distakk 
regolatorju u l-ħtieġa ta’ interkonnessjonijiet aħjar f’partijiet tas-suq Ewropew.  
Għalhekk tiġi milqugħa l-proposta li l-Aġenzija tingħata l-poter li tiddeċiedi dwar 
eżenzjonijiet għall-interkonnetturi u dwar eżenzjonijiet jekk l-infrastruttura tinsab fit-
territorju ta’ iktar minn Stat Membru wieħed. Jekk l-NRAs kompetenti ma jistgħux 
jilħqu ftehim dwar sistema regolatorja xierqa l-Aġenzija Ewropea tista’ toħroġ offerti 
għall-interkonnetturi essenzjali b’konsultazzjoni ma’ l-awtoritajiet xierqa. L-ispejjeż 
għandhom jiġu mgħoddija lill-konsumatur f’qafas regolat u trasparenti. L-Aġenzija 
għandu jkollha rwol aktar attiv fir-regolazzjoni ta’ kwistjonijiet bejn il-fruntieri.

V – Is-Swieq Reġjonali ta’ l-Elettriku

23. Fl-aħħar mill-aħħar l-għan tagħna għandu jkun li naħdmu għal network Ewropew 
wieħed fejn jidħol l-elettriku permezz ta’ miżuri xierqa, ċari u li jiżdiedu kulma jmur. 
Għandu jkun ċar li dan għandu jsir flimkien ma’ separazzjoni proprjetarja totali u
mhux meqjuż bħala mudell alternattiv.

24. It-TSOs għandhom jingħataw pjan ċar u skeda biex jimxu fuqhom ħalli jiġi assigurat li 
dan jitwettaq. Għandu jinstab bilanċ dwar liema poteri huma tat-TSOs u liema ta’ l-
awtoritajiet regolatorji. B’mod ġenerali, ir-regolaturi huma f’pożizzjoni aħjar biex 
jiddefinixxu l-kodiċijiet ta’ l-attivitajiet kummerċjali – per eżempju regoli ta’ 
ibbilanċjar, regoli ta’ konġestjoni filwaqt li kodiċijiet tekniċi għandhom ikunu ir-
responsabbiltà tat-TSOs. L-iżvilupp ta’ kodiċi ta’ grilja ta’ l-UE għandu jassigura li 
swieq reġjonali ma jitbiegħdux minn xulxin.

25. Id-definizzjoni tar-reġjuni u l-istimulu ta’ kooperazzjoni reġjonali biex jiġi assigurat 
suq integrat mingħajr skossi fil-kuntest Ewropew aktar wiesa’ huwa kruċjali. Huwa 
essenzjali li jkun hemm rabta bejn il-“gżejjer enerġetiċi” bħall-Istati Baltiċi li ma 
kinux ikkonnettjati mal-grilja ta’ l-UCTE (L-Unjoni għall-Koordinazzjoni tat-
Trasmissjoni ta’ l-Elettriku). Għandna bżonn ta’ inċentivi f’posthom biex jintgħelbu l-
ostakli li jwasslu għal dewmien fil-ħolqien ta’ infrastruttura ġdida ta’ importazzjoni u 
esportazzjoni enerġetika. L-Aġenzija għalhekk għandha wkoll taħdem dwar id-
dimensjoni reġjonali.

VI – Proprjetà ta’ Pajjiżi Terzi

26. L-Enerġija hija bla dubju qasam fejn l-interessi nazzjonali u Ewropej għandhom 
jitqiesu ta’ importanza ewlenija b’mod partikulari fil-kuntest tas-sigurtà tal-provvista. 
Hemm il-ħtieġa ta’ aktar kjarifika dwar x’ikun l-impatt ta’ din il-klawsola rigward l-
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investimenti attwali ta’ pajjiżi terzi fis-sistemi ta’ trasmissjoni ta’ l-UE, u l-
limitazzjoni fuq grupp ta’ investiment għax-xiri ta’ infrastruttura abbandunata bħala 
riżultat tar-rekwiżiti tas-separazzjoni. Ir-rapporteur għandha tagħmilha ċara li l-għażla 
li tippreferi għall-pussess ta’ infrastruttura tkun dik ta’ ishma li fil-maġġoranza 
tagħhom ikunu mis-settur pubbliku.
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