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Emenda 275
Alyn Smith

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 10 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"2a. L-informazzjoni li tkun 
kummerċjalment sensittiva għandha tkun 
determinata billi jintużaw kriterji oġġettivi 
u trasparenti."

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasparenza fis-suq intern tal-gass hi ta’ benefiċċju meta jirnexxilha tgħin biex ikun hemm 
suq li jaħdem sew. Kull meta hemm il-ħtieġa li jinqasam tagħrif ieħor, dan għandu jsir b’mod 
li tkun irrispettata l-kunfidenzjalità ta’ l-informazzjoni li tkun kummerċjalment sensittiva u li 
ma tinkisirx il-leġiżlazzjoni dwar il-kompetizzjoni.

Emenda 276
Mary Honeyball

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 a (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Fl-Artikolu 12, paragrafu 1 għandu 
jinbidel b’dan li ġej:
"1. Kull operatur ta’ sistema tad-
distribuzzjoni għandu jkun responsabbli 
sabiex jara li s-sistema tibqa’ għal żmien 
twil kapaċi tilqa’ għal domandi raġonevoli 
tad-distribuzzjoni tal-gass filwaqt li jibqa’ 
jħaddem, imantni u jiżviluppa, taħt 
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kundizzjonijiet ekonokmiċi, sistema tad-
distribuzzjoni sikura, dipendibbli u 
effiċjenti fiż-żona tiegħu kif jixraq lill-
ambjent, u li jippromwovi l-effiċjenza fl-
enerġija."  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-DSO għandu jkollu l-istess responsabbiltajiet li għandu t-TSO sabiex iseħħu l-kriterji 
mniżżla hawn fuq.

Emenda 277
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 a (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Fl-Artikolu 12, paragrafu 1 għandu 
jinbidel b’dan li ġej:
"1. Kull operatur ta’ sistema tad-
distribuzzjoni għandu jkun responsabbli 
sabiex jara li s-sistema tibqa’ għal żmien 
twil kapaċi tilqa’ għal domandi raġonevoli 
tad-distribuzzjoni tal-gass filwaqt li jibqa’ 
jħaddem, imantni u jiżviluppa, taħt 
kundizzjonijiet ekonokmiċi, sistema tad-
distribuzzjoni sikura, dipendibbli u 
effiċjenti fiż-żona tiegħu b’rigward dovut 
għall-ambjent, u li jippromwovi l-
effiċjenza fl-enerġija."  

Or. en

(Emenda tal-paragrafu 1 misjub fl-Artikolu 12 tad-Direttiva 2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

Id-DSO għandu jkollu l-istess responsabbiltajiet li għandu t-TSO sabiex iseħħu l-kriterji 
mniżżla hawn fuq.
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Emenda 278
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 9 b (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 12 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) Fl-Artikolu 12, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"5a. Għandhom jittieħdu l-miżuri xierqa 
sabiex ikun żgurat li l-ħaddiema u l-
amministrazzjoni ta’ l-operaturi tas-
sistema ta' distribuzzjoni m’għandhomx 
xi interess personali li jiżdied il-konsum 
ta’ l-enerġija."

Or. en

(Jiżdied paragrafu ġdid wara paragrafu 5 fl-Artikolu 12 tad-Direttiva 2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

Il-ħaddiema fid-DSOs għandhom juru interess favur l-effiċjenza fl-enerġija u m’għandhomx 
ikunu ppremjati kemm-il darba sseħħ xi  żieda fil-livelli ta’ konsum fiż-żona ta’ distribuzzjoni 
tagħhom.

Emenda 279
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – punt (b a) (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 13 – paragrafu 2 – it-tieni subparagrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) F’paragrafu 2, it-tieni subparagrafu 
għandu jinbidel b’dan li ġej:
"L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
ma japplikawx il-paragrafi 1 sa 3 lil 
impriżi integrati tal-gass naturali li 
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jaqdu inqas minn 100000 klijent 
imqabbad."

Or. en

(Tibdil fit-test ta’ paragrafu 2, it-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 13 tad-Direttiva 
2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

Il-limitu minimu ilu japplika għall-klawsola sħiħa u hekk għandu jibqa’ jkun.  It-test għandu 
juri dan b’mod ċar billi jiżdiedu b’mod espliċitu paragrafi ġodda.

Emenda 280
Mary Honeyball

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – punt (c)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn l-operatur tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni jifforma parti minn impriża 
integrata vertikalment, l-Istati Membri
għandhom jiżguraw li l-attivitajiet ta' l-
operatur tas-sistema tad-distribuzzjoni jiġi 
ssorveljat sabiex ma jkunx jista’ japprofitta 
ruħu mill-integrazzjoni vertikali tiegħu 
biex ixekkel il-kompetizzjoni. B’mod 
partikolari, l-operaturi tas-sistemi ta’ 
distribuzzjoni li huma integrati 
vertikalment ma għandhomx, fil-
komunikazzjoni u l-branding, joħolqu 
konfużjoni fir-rigward ta' l-identità 
separata tal-fergħa ta’ forniment ta' l-
impriża integrata vertikalment.

3. Fejn l-operatur tas-sistema ta’
distribuzzjoni jifforma parti minn impriża 
integrata vertikalment, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jiżguraw 
li l-attivitajiet ta' l-operatur tas-sistema tad-
distribuzzjoni jiġi ssorveljat sabiex ma 
jkunx jista’ japprofitta ruħu mill-
integrazzjoni vertikali tiegħu biex ixekkel 
il-kompetizzjoni. B’mod partikolari, l-
operaturi tas-sistemi ta’ distribuzzjoni li 
huma integrati vertikalment ma 
għandhomx, fil-komunikazzjoni u l-
branding, joħolqu konfużjoni fir-rigward ta' 
l-identità separata tal-fergħa ta’ forniment 
ta' l-impriża integrata vertikalment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-NRAs għadhom jieħdu r-responsabbiltà li jissorveljaw d-dispożizzjonijiet dwar is-
separazzjoni għall-Operaturi tas-Sistema tad-Distribuzzjoni biex jassiguraw l-indipendenza 
tad-DSO.
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Emenda 281
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – punt (c)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn l-operatur tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni jifforma parti minn impriża 
integrata vertikalment, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-attivitajiet ta' l-
operatur tas-sistema tad-distribuzzjoni jiġi 
ssorveljat sabiex ma jkunx jista’ japprofitta 
ruħu mill-integrazzjoni vertikali tiegħu 
biex ixekkel il-kompetizzjoni. B’mod 
partikolari, l-operaturi tas-sistemi ta’ 
distribuzzjoni li huma integrati 
vertikalment ma għandhomx, fil-
komunikazzjoni u l-branding, joħolqu 
konfużjoni fir-rigward ta' l-identità 
separata tal-fergħa ta’ forniment ta' l-
impriża integrata vertikalment.

3. Fejn l-operatur tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni jifforma parti minn impriża 
integrata vertikalment, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-attivitajiet ta' l-
operatur tas-sistema tad-distribuzzjoni jiġu
ssorveljati sabiex ma jkunx jista’ 
japprofitta ruħu mill-integrazzjoni vertikali 
tiegħu biex ixekkel il-kompetizzjoni. 
B’mod partikolari, l-operaturi tas-sistemi 
ta’ distribuzzjoni li huma integrati 
vertikalment ma għandhomx, fl-attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni, joħolqu konfużjoni fir-
rigward ta' l-identità separata tal-fergħa ta’ 
forniment ta' l-impriża integrata 
vertikalment.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Meta wieħed iqis ir-rabta bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji, jaf ikun wisq li jintalab il-ħolqien ta' 
brands separati għan-network u d-distribuzzjoni.

Emenda 282
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – punt (c)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il--Kummissjoni tista’ tadotta linji 
gwida biex tiżgura l-konformità sħiħa u 

tħassar



PE404.544v01-00 8/104 AM\715225MT.doc

MT

effettiva ta’ l-operatur tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni mal-paragrafu 2 fir-rigward 
ta’ l-indipendenza sħiħa ta’ l-operatur 
tas-sistema ta’ distribuzzjoni, l-assenza ta’ 
mġiba diskriminatorja, kif ukoll biex 
tiżgura li l-attivitajiet ta’ forniment ta’ l-
impriża integrata vertikalment ma jeħdux 
vantaġġ inġust mill-integrazzjoni vertikali 
tiegħu.  Din il-miżura, maħsuba biex 
temenda elementi mhux essenzjali ta' din 
id-Direttiva billi tappoġġaha, għandha tiġi 
adottata skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 30(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-dispożizzjonijiet għal seperazzjoni jitqiesu dispożizzjonijiet ewlenin fil-
liberalizzazzjoni tas-swieq ta’ l-enerġija, dawn ma jistgħux ikunu soġġetti għal emendi 
permezz tal-linji gwida. Dan jisħqu wkoll il-fatt li biex il-Kummissjoni jkollha l-kompetenza li 
tadotta dawn il-linji gwida jkun ifisser li l-Kummissjoni trid tinterferixxi fejn tidħol il-liġi tal-
kumpaniji.

Emenda 283
Christian Ehler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – punt (c)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji gwida 
biex tiżgura l-konformità sħiħa u effettiva 
ta’ l-operatur tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni mal-paragrafu 2 fir-rigward 
ta’ l-indipendenza sħiħa ta’ l-operatur 
tas-sistema ta’ distribuzzjoni, l-assenza ta’ 
mġiba diskriminatorja, kif ukoll biex 
tiżgura li l-attivitajiet ta’ forniment ta’ l-
impriża integrata vertikalment ma jeħdux 
vantaġġ inġust mill-integrazzjoni vertikali 
tiegħu.  Din il-miżura, maħsuba biex 
temenda elementi mhux essenzjali ta' din 

tħassar
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id-Direttiva billi tappoġġaha, għandha tiġi 
adottata skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 30(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din hija intiża li tiżgura li l-linji gwida jkunu adottati skond il-proċedura ordinarja mill-
Parlament u l-Kunsill. It-trasferiment tas-setgħat lill-Kummissjoni għandu jibqa’ llimitat għal 
kwalunkwe emenda meħtieġa.

Emenda 284
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – punt (c)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji gwida 
biex tiżgura l-konformità sħiħa u effettiva 
ta’ l-operatur tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni mal-paragrafu 2 fir-rigward 
ta’ l-indipendenza sħiħa ta’ l-operatur 
tas-sistema ta’ distribuzzjoni, l-assenza ta’ 
mġiba diskriminatorja, kif ukoll biex 
tiżgura li l-attivitajiet ta’ forniment ta’ l-
impriża integrata vertikalment ma jeħdux 
vantaġġ inġust mill-integrazzjoni vertikali 
tiegħu. Din il-miżura, maħsuba biex 
temenda elementi mhux essenzjali ta' din 
id-Direttiva billi tappoġġaha, għandha tiġi 
adottata skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 30(3).

tħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-proċedura ta’ komitoloġija proposta hu li tirrestrinġi l-influwenza tal-Parlament 
Ewropew, u b’hekk jitneħħew deċiżjonijiet ewlenin dwar il-forma tas-suq intern ta’ l-enerġija 
mill-qasam ta' applikazzjoni tal-proċedura leġislattiva demokratika.  Minħabba li r-riżultat 
ta’ proċedura ta’ komitoloġija jista’ jkollu bosta konsegwenzi, u li dawn il-provvedimenti 
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essenzjali jaffettwaw is-sustanza tar-regoli ta’ separazzjoni li għalihom huma suġġetti l-
operaturi tan-network ta’ trażmissjoni, dan għandu jitwarrab fil-prinċipju.

Emenda 285
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – punt (c)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji gwida 
biex tiżgura l-konformità sħiħa u effettiva 
ta’ l-operatur tas-sistema ta’ 
distribuzzjoni mal-paragrafu 2 fir-rigward
ta’ l-indipendenza sħiħa ta’ l-operatur 
tas-sistema ta’ distribuzzjoni, l-assenza ta’ 
mġiba diskriminatorja, kif ukoll biex 
tiżgura li l-attivitajiet ta’ forniment ta’ l-
impriża integrata vertikalment ma jeħdux 
vantaġġ inġust mill-integrazzjoni vertikali 
tiegħu. Din il-miżura, maħsuba biex 
temenda elementi mhux essenzjali ta' din 
id-Direttiva billi tappoġġaha, għandha tiġi 
adottata skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 30(3).

tħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dawn is-setgħat aktar vasti tal-Kummissjoni li toħroġ linji gwida dwar l-operaturi ta' sistema 
tad-distribuzzjoni billi tintroduċi l-proċedura regolatorja bi skrutinju, jafu ma jkunux 
demokratiċi u allura m’għandhomx jintlaqgħu. 

Emenda 286
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – punt (c a) (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 13 – paragrafu 4 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) Għandu jiżdied il-paragrafu 4 li ġej:

‘4a. L-Istati Membri għandu jkollhom id-
dritt li jiddeċiedu jekk japplikawx 
paragrafi 1 sa 4 lil impriżi integrati tal-
gass naturali li jaqdu inqas minn 100 000 
klijent imqabbad jew networks iżolati.’

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fl-imgħoddi r-regola ‘de minimus’ kienet tapplika għall-artikolu sħiħ u għaldaqstant, 
tqiegħdet fl-aħħar paragrafu.

Emenda 287
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – punt (c a) (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 13 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) Għandu jiżdied il-paragrafu 4 li ġej:

‘4a. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
ma japplikawx il-paragrafi 1 sa 2 lil 
impriżi integrati tal-gass li jaqdu inqas 
minn 100 000 klijent imqabbad."

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandu jkollhom id-diskrezzjoni li jeskludu networks b’distribuzzjoni iżgħar 
mid-dispożizzjonijiet ta’ din id-direttiva.
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Emenda 288
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-direttiva ma għandhiex tipprevjeni
t-tħaddim ta' sistema kkombinata ta’ 
trażmissjoni, LNG, ħżin u operatur ta’ 
sistema ta’ distribuzzjoni, sakemm din 
tikkonforma għal kull waħda mill-
attivitajiet tagħha, mad-dispożizzjonijiet 
applikabbli ta' l-Artikoli 7, 9a u 13(1).

Din id-direttiva tħeġġeġ, bħala l-aktar 
soluzzjoni effiċjenti sabiex tiżgura l-
aċċess effettiv ta’ partijiet terzi, it-tħaddim 
ta' sistema kkombinata ta’ trażmissjoni, 
LNG, ħżin u operatur ta’ sistema ta’ 
distribuzzjoni, sakemm din tikkonforma 
għal kull waħda mill-attivitajiet tagħha, 
mad-dispożizzjonijiet applikabbli ta' l-
Artikoli 7, 9a u 13(1). F’kull Stat 
Membru, għandha tkun implimentata 
sistema kkombinata ta’ trażmissjoni, LNG 
u operatur ta’ sistema ta’ ħżin.

Or. en

Emenda 289
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-direttiva ma għandhiex tipprevjeni
t-tħaddim ta' sistema kkombinata ta’ 
trażmissjoni, LNG, ħżin u operatur ta’ 
sistema ta’ distribuzzjoni, sakemm din 
tikkonforma għal kull waħda mill-
attivitajiet tagħha, mad-dispożizzjonijiet 
applikabbli ta' l-Artikoli 7, 9a u 13(1).

Din id-direttiva ma għandhiex tipprevjeni
t-tħaddim ta' sistema kkombinata ta’ 
trażmissjoni, LNG, ħżin u operatur ta’ 
sistema ta’ distribuzzjoni, sakemm din 
tikkonforma għal kull waħda mill-
attivitajiet tagħha, mad-dispożizzjonijiet 
applikabbli ta' l-Artikoli 7, 9a, 9b u 13(1).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-tibdil fl-Artikolu 15 iqis li r-rekwiżiti ta’ separazzjoni għat-TSO għandhom issa jitniżżlu fl-
Artikoli 9 sa 9b. 

Emenda 290
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11 a (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Fl-Artikolu 18, paragrafu 1 għandu 
jinbidel b’dan li ġej:
"1. L-Istati Membri għandhom 
jaċċertaw l-implimentazzjoni ta’ sistema 
li tirregola l-aċċess ta’ terzi għas-sistema 
tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, 
[...], u l-faċilitajiet ta’ l-LNG, għall-
faċilitajiet tal-ħżin u għall-faċilitajiet ta’ 
trattament tal-gass abbażi ta’ tariffi 
ppubblikati, li japplikaw għall-klijenti 
kollha eliġibbli, inklużi l-impriżi tal-
fornitura, u applikati b’mod oġġettiv u 
mingħajr diskrkiminazzjoni bejn l-
utenti tas-sistema. L-Istati Membri 
għandhom jaċċertaw li dawn it-tariffi, 
jew il-metodoloġiji wara l-kalkolu 
tagħhom għandhom jiġu approvati 
qabel id-dħul fis-seħħ tagħhom minn 
awtorità regolatorja msemmija fl-
Artikolu 25(1) u li dawk it-tariffi - u l-
metodoloġiji fejn il-metodoloġiji biss 
huma approvati - jiġu ppubblikati qabel 
id-dħul tagħhom fis-seħħ."

Or. en

(Emenda ta’ paragrafu 1 ta' l-Artikolu 18 tad-Direttiva 2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

F’uħud mill-Istati Membri, l-aċċess għal faċilitajiet tal-ħżin u l-aċċess għal faċilitajiet ta’ 
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konverżjoni tal-kwalità tal-gass jitqies importanti. Id-disponibbiltà tal-kapaċità ta’ 
konverżjoni tal-kwalità hi kruċjali sabiex jiżviluppaw swieq ta’ bejgħ ta’ likwidu bl-ingrossa, 
kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll reġjonali. Għaldaqstant, l-aċċess ta’ partijiet terzi għal 
faċilitajiet tal-ħżin u ta’ konverżjoni tal-kwalità tal-gass, għandu jkun regolat sabiex ikun 
żgurat aċċess mhux diskriminatorju għall-flessibbiltà u s-servizzi ta' konverżjoni tal-kwalità 
tal-gass. 

Emenda 291
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11 a (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Fl-Artikolu 18, paragrafu 1 għandu 
jinbidel b’dan li ġej:
"1. L-Istati Membri għandhom 
jaċċertaw l-implimentazzjoni ta’ sistema 
ta’ aċċess ta’ terzi għas-sistema tat-
trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, inkluż 
linepack u servizzi anċillari, u għall-
faċilitajiet ta’ l-LNG a bażi ta’ tariffi 
ppubblikati, li japplikaw għall-klijenti 
kollha eliġibbli, inklużi l-impriżi tal-
fornitura, u applikati b’mod oġġettiv u 
mingħajr diskrkiminazzjoni bejn l-
utenti tas-sistema. L-Istati Membri 
għandhom jaċċertaw li dawn it-tariffi, 
jew il-metodoloġiji wara l-kalkolu 
tagħhom għandhom jiġu approvati 
qabel id-dħul fis-seħħ tagħhom minn 
awtorità regolatorja msemmija fl-
Artikolu 25(1) u li dawk it-tariffi - u l-
metodoloġiji fejn il-metodoloġiji biss 
huma approvati - jiġu ppubblikati qabel 
id-dħul tagħhom fis-seħħ."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tqiegħed il-kompitu li jingħata aċċess għal-linepack u għal servizzi anċillari 
f’idejn l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u distribuzzjoni aktar milli f’idejn l-operaturi 
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tal-ħżin, kif imniżżel bħalissa fl-Artikolu 19.  Bħal fil-każ ta’ l-ibbilanċjar u l-konverżjoni tal-
kwalità, il-forniment ta’ flessibbiltà fl-istess ġurnata permezz tal-linepack eċċ. jagħmel parti 
mir-rwol ewlieni tat-TSO u għandu jiġi ttrattat bħala parti mit-trasport (jiġifieri soġġett 
għall-RTPA sakemm mhux eżentat), u mhux parti mir-rwol ta’ l-operatur tas-sistema tal-ħżin.

Emenda 292
Toine Manders

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11 b (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 18 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11b) Għandu jiżdied l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 18a
1. Għall-organizzazzjoni ta’ l-aċċess 
għall-faċilitajiet ta’ l-LNG, f’każ li dawn 
il-faċilitajiet ikunu jitħaddmu minn 
operaturi ta’ infrastruttura indipendenti li 
għandhom separazzjoni tas-sjieda skond 
Artikolu 7(1) u li jipprovdu aċċess miftuħ, 
l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu wkoll li 
jimxu mal-proċedura msemmija 
f’paragrafu 2.  Din il-proċedura għandha 
tapplika skond kriterji oġġettivi, 
trasparenti u mhux diskriminatorji.
2. F’każ ta’ aċċess innegozjat, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa sabiex impriżi ta’ gass naturali 
u klijenti eliġibbli kemm ġewwa t-
territorju kif ukoll barra minnu koperti b' 
sistema interkonnessa jkunu jistgħu 
jinnegozjaw l-aċċess għall-faċilitajiet ta’ 
l-LNG.  Il-partijiet għandhom ikunu 
obbligati li jinnegozjaw kull aċċess bi 
bwona fede għall-faċilitajiet ta’ l-LNG."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-għadd  ġmielu ta’ faċilitajiet ta’ l-LNG li qed jinbnew, m’hemmx dubju li qed 
jinbet suq kompetittiv. Għandu jkun hemm l-għażla li jkun innegozjat l-aċċess l-aktar f’każ ta’ 
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kumpaniji li għandhom separazzjoni tas-sjieda minħabba li f’dan il-każ, m’hemmx dubju li 
m’hemm l-ebda kunflitt ta’ interess bejniethom.  Għaldaqstant, ir-regolazzjoni tista’ tkun fil-
prinċipju eħfef..

Emenda 293
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11 b (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 18 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11b) Għandu jiżdied l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 18a
1. Għall-organizzazzjoni ta’ l-aċċess 
għall-faċilitajiet ta’ l-LNG, f’każ li dawn 
il-faċilitajiet ikunu jitħaddmu minn 
operaturi ta’ infrastruttura indipendenti li 
għandhom separazzjoni tas-sjieda skond 
Artikolu 7(1) u li jipprovdu aċċess miftuħ, 
l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu wkoll li 
jimxu mal-proċedura msemmija 
f’paragrafu 2.  Din il-proċedura għandha 
tapplika skond kriterji oġġettivi, 
trasparenti u mhux diskriminatorji.
2. F’każ ta’ aċċess innegozjat, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
meħtieġa sabiex impriżi ta’ gass naturali 
u klijenti eliġibbli kemm ġewwa t-
territorju kif ukoll barra minnu koperti b' 
sistema interkonnessa jkunu jistgħu 
jinnegozjaw l-aċċess għall-faċilitajiet ta’ 
l-LNG.  Il-partijiet għandhom ikunu 
obbligati li jinnegozjaw kull aċċess bi 
bwona fede għall-faċilitajiet ta’ l-LNG."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-għadd  ġmielu ta’ faċilitajiet ta’ l-LNG li qed jinbnew, m’hemmx dubju li qed 
jinbet suq kompetittiv. Bħalissa, ħafna drabi l-investimenti fil-faċilitajiet ta’ l-LNG  qed 
jitwettqu b’deroga,  l-eks Artikolu 22.  Jekk ikun hemm l-għażla li jkun innegozjat l-aċċess, 
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jista’ jitqanqal aktar l-investiment skond reġim regolatorju aċċettabbli (għall-investituri). 
Għandu jkun hemm l-għażla li jkun innegozjat l-aċċess l-aktar għall-kumpaniji li għandhom 
separazzjoni tas-sjieda.

Emenda 294
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11 c (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11c) Fl-Artikolu 19, paragrafu 1 għandu 
jinbidel b’dan li ġej:
"1. Għall-organizzazzjoni ta’ l-aċċess 
għall-faċilitajiet tal-ħżin u linepack fejn 
teknikament u/jew ekonomikament 
meħtieġa għall-provvediemnt ta’ aċċess 
effiċjenti għas-sistema għall-fornitura 
tal-klijenti, kif ukoll għall-
organizzazzjoni ta’ l-aċċess għas-servizzi 
anċillari, l-Istati Membri għandhom 
jadottaw waħda mill-proċeduri 
msemmija fil-paragrafu 3 [...]. Dawn il-
proċeduri għandhom joperaw skond 
kriterji oġġettivi, trasparenti u mhux 
diskriminatorji."

Or. en

(Żieda ta’ elementi ġodda fl-Artikolu 19 paragrafu 1 tad-Direttiva 2003/55/KE, inkluż 
parzjalment it-test tal-proposta tal-Kummissjoni)

Emenda 295
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11 c (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 19 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11c) Fl-Artikolu 19, paragrafu 1 għandu 
jinbidel b’dan li ġej:
"1. Għall-organizzazzjoni ta’ l-aċċess 
għall-faċilitajiet tal-ħżin u linepack fejn
teknikament u/jew ekonomikament 
meħtieġa għall-provvediemnt ta’ aċċess 
effiċjenti għas-sistema għall-fornitura 
tal-klijenti, kif ukoll għall-
organizzazzjoni ta’ l-aċċess għas-servizzi 
anċillari, l-Istati Membri għandhom 
jużaw il-proċedura ta’ aċċess regolat kif 
deskritt f’paragrafu 4. F’każ li din l-
organizzazzjoni titħejja minn operatur ta’ 
infrastruttura indipendenti li għandha 
separazzjoni tas-sjieda skond Artikolu 
7(1) u li tipprovdi aċċess miftuħ, l-Istati 
Membri jistgħu jagħżlu waħda mill-
proċeduri msemmija fil-paragrafi 3 u 4 
jew it-tnejn li huma. Dawn il-proċeduri 
għandhom joperaw skond kriterji 
oġġettivi, trasparenti u mhux 
diskriminatorji."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm l-għażla li jkun innegozjat l-aċċess l-aktar f’każ ta’ kumpaniji li 
għandhom separazzjoni tas-sjieda minħabba li f’dan il-każ, m’hemmx dubju li m’hemm l-ebda 
kunflitt ta’ interess bejn, eż. min-naħa interessi ta' produzzjoni/forniment, u min-naħa l-oħra 
interessi ta' trażmissjoni. Għaldaqstant, ir-regolazzjoni tista’ tkun fil-prinċipju eħfef, eż. ex-
post minflok ex-ante.

Emenda 296
Toine Manders

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11 c (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 19 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11c) Fl-Artikolu 19, paragrafu 1 għandu 
jinbidel b’dan li ġej: 
"1. Għall-organizzazzjoni ta’ l-aċċess 
għall-faċilitajiet tal-ħżin u linepack fejn 
teknikament u/jew ekonomikament 
meħtieġa għall-provvediemnt ta’ aċċess 
effiċjenti għas-sistema għall-fornitura 
tal-klijenti, kif ukoll għall-
organizzazzjoni ta’ l-aċċess għas-servizzi 
anċillari, l-Istati Membri għandhom 
jużaw il-proċedura ta’ aċċess regolat kif 
deskritt f’paragrafu 4. F’każ li din l-
organizzazzjoni titħejja minn operatur ta’ 
infrastruttura indipendenti li għandu 
separazzjoni tas-sjieda skond Artikolu 
7(1) u li jipprovdi aċċess miftuħ, l-Istati 
Membri jistgħu jagħżlu waħda mill-
proċeduri msemmija fil-paragrafi 3 u 4 
jew it-tnejn li huma. Dawn il-proċeduri 
għandhom joperaw skond kriterji 
oġġettivi, trasparenti u mhux 
diskriminatorji."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm l-għażla li jkun innegozjat l-aċċess l-aktar f’każ ta’ kumpaniji li 
għandhom separazzjoni tal-proprjetà minħabba li f’dan il-każ, m’hemmx dubju li m’hemm l-
ebda kunflitt ta’ interess bejn, eż. min-naħa interessi ta' produzzjoni/forniment, u min-naħa l-
oħra interessi ta' trażmissjoni. Għaldaqstant, ir-regolazzjoni tista’ tkun fil-prinċipju eħfef, eż. 
ex-post minflok ex-ante.

Emenda 297
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11 c (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 19 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11c) Fl-Artikolu 19, paragrafu 1 għandu 
jinbidel b’dan li ġej:
"1. Għall-organizzazzjoni ta’ l-aċċess 
għall-faċilitajiet tal-ħżin [...] fejn 
teknikament u/jew ekonomikament 
meħtieġa għall-provvediment ta’ aċċess 
effiċjenti għas-sistema għall-fornitura 
tal-klijenti, [...] l-Istati Membri jistgħu 
jagħżlu waħda mill-proċeduri msemmija 
fil-paragrafi 3 u 4 jew it-tnejn li huma. 
Dawn il-proċeduri għandhom joperaw 
skond kriterji oġġettivi, trasparenti u 
mhux diskriminatorji."

Or. en

Artikolu 1 Punt 11c ġdid jemenda Artikolu 19 Paragrafu 1 (Direttiva 2003/55/KE) miżjud 
mal-proposta tal-Kummissjoni kif jidher

Ġustifikazzjoni

L-emenda tneħħi l-għażla li għandhom bħalissa l-Istati Membri bejn aċċess regolat u aċċess  
innegozjat għal partijiet terzi (RTPA jew NTPA) fejn jidħlu servizzi anċillari, fosthom il-
linepack. Bħal fil-każ ta’ l-ibbilanċjar u l-konverżjoni tal-kwalità, il-forniment ta’ flessibbiltà 
fl-istess ġurnata permezz tal-linepack eċċ. jagħmel parti mir-rwol ewlieni tat-TSO u għandu 
jiġi ttrattat bħala parti mit-trasport (jiġifieri soġġett għall-RTPA sakemm mhux eżentat).

Emenda 298
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11 c (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11c) Fl-Artikolu 19, paragrafu 1 għandu 
jinbidel b’dan li ġej:
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"1. Għall-organizzazzjoni ta’ l-aċċess 
għall-faċilitajiet tal-ħżin u linepack fejn 
teknikament u/jew ekonomikament 
meħtieġa għall-provvediment ta’ aċċess 
effiċjenti għas-sistema għall-fornitura 
tal-klijenti, kif ukoll għall-
organizzazzjoni ta’ l-aċċess għas-servizzi 
anċillari, l-Istati Membri jistgħu jagħżlu 
waħda mill-proċeduri msemmija fil-
paragrafi 3 u 4 jew it-tnejn li huma. 
Dawn il-proċeduri għandhom joperaw 
skond kriterji oġġettivi, trasparenti u 
mhux diskriminatorji.  L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jaraw li 
jkun hemm konformità ma’ dawn il-
kriterji."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolaturi nazzjonali jridu jaraw li l-aċċess għall-ħżin jingħata skond ċerti regoli 
trasparenti li huma osservati mill-NRAs.

Emenda 299
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu u 
jippubblikaw il-kriterji skond liema jista' 
jiġi ddeterminat jekk l-aċċess għall-
faċilitajiet tal-ħżin u l-linepack humiex 
teknikament u/jew ekonomikament 
meħtieġa biex jipprovdu aċċess effiċjenti 
għas-sistema għall-forniment tal-klijenti. 
L-Istati Membri għandhom joħorġu fil-
pubbliku, jew inkella jobbligaw lill-
operaturi tas-sistema ta’ ħżin u lill-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni li 
jagħmlu pubbliku, liema faċilitajiet tal-

tħassar
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ħżin u liema linepack huma offruti skond 
il-proċeduri differenti msemmija fil-
paragrafi 3 u 4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni dwar jekk l-aċċess għall-ħażna huwiex meħtieġ teknikament u/jew 
ekonomikament jew le sabiex jingħata aċċess effiċjenti għas-sistema għall-forniment tal-
klijenti jeħtieġ li tittieħed għal kull każ individwali. Għaldaqstant, separazzjoni ġenerali tal-
kapaċità sħiħa skond jekk huwiex meħtieġ jew le għall-forniment tal-klijenti hi teknikament 
diffiċli, kemm-il darba tkun vijabbli.  Id-diffikultà ta’ din il-miżura toħroġ ukoll mill-fatt li din 
il-kwistjoni kienet diskussa fil-Forum ta' Madrid mill-parteċipanti tas-swieq kollha relevanti u 
ma setax jintlaħaq ftehim. 

Emenda 300
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu u 
jippubblikaw il-kriterji skond liema jista' 
jiġi ddeterminat jekk l-aċċess għall-
faċilitajiet tal-ħżin u l-linepack humiex 
teknikament u/jew ekonomikament 
meħtieġa biex jipprovdu aċċess effiċjenti 
għas-sistema għall-forniment tal-klijenti. 
L-Istati Membri għandhom joħorġu fil-
pubbliku, jew inkella jobbligaw lill-
operaturi tas-sistema ta’ ħżin u lill-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni li 
jagħmlu pubbliku, liema faċilitajiet tal-
ħżin u liema linepack huma offruti skond 
il-proċeduri differenti msemmija fil-
paragrafi 3 u 4.

L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu u 
jippubblikaw il-kriterji skond liema jista' 
jiġi ddeterminat jekk l-aċċess għall-
faċilitajiet tal-ħżin u l-linepack humiex 
teknikament u/jew ekonomikament 
meħtieġa biex jipprovdu aċċess effiċjenti 
għas-sistema għall-forniment tal-klijenti.

Or. en
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Emenda 301
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu u 
jippubblikaw il-kriterji skond liema jista' 
jiġi ddeterminat jekk l-aċċess għall-
faċilitajiet tal-ħżin u l-linepack humiex 
teknikament u/jew ekonomikament 
meħtieġa biex jipprovdu aċċess effiċjenti 
għas-sistema għall-forniment tal-klijenti. 
L-Istati Membri għandhom joħorġu fil-
pubbliku, jew inkella jobbligaw lill-
operaturi tas-sistema ta’ ħżin u lill-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni li 
jagħmlu pubbliku, liema faċilitajiet tal-ħżin 
u liema linepack huma offruti skond il-
proċeduri differenti msemmija fil-
paragrafi 3 u 4.

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali
għandhom jiddefinixxu u jippubblikaw il-
kriterji skond liema jista' jiġi ddeterminat 
jekk l-aċċess għall-faċilitajiet tal-ħżin u l-
linepack humiex teknikament u/jew 
ekonomikament meħtieġa biex jipprovdu 
aċċess effiċjenti għas-sistema għall-
forniment tal-klijenti. L-Istati Membri 
għandhom joħorġu fil-pubbliku, jew 
inkella jobbligaw lill-operaturi tas-sistema 
tal-ħżin u lill-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni li jagħmlu pubbliku, liema 
faċilitajiet tal-ħżin u liema linepack huma 
offruti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-ħżin tal-gass għadu f'idejn ftit operaturi, l-aċċess innegozjat ma jwassalx għal 
aċċess kompetittiv għall-ħżin.  Għalhekk għandha tingħata preferenza għal aċċess regolat.
Huwa fid-dmir ta’ l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali li jiddefinixxu l-kriterji u 
jippubblikawhom.

Emenda 302
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu u 
jippubblikaw il-kriterji skond liema jista' 

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali
għandhom jiddefinixxu u jippubblikaw il-
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jiġi ddeterminat jekk l-aċċess għall-
faċilitajiet tal-ħżin u l-linepack humiex 
teknikament u/jew ekonomikament 
meħtieġa biex jipprovdu aċċess effiċjenti 
għas-sistema għall-forniment tal-klijenti. 
L-Istati Membri għandhom joħorġu fil-
pubbliku, jew inkella jobbligaw lill-
operaturi tas-sistema tal-ħżin u lill-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni li 
jagħmlu pubbliku, liema faċilitajiet tal-ħżin 
jew liema partijiet ta’ dawk il-faċilitajiet 
tal-ħżin, u liema linepack huma offruti 
skond il-proċeduri differenti msemmija fil-
paragrafi 3 u 4.

kriterji skond liema jista' jiġi ddeterminat 
jekk l-aċċess għall-faċilitajiet tal-ħżin
humiex teknikament u/jew ekonomikament 
meħtieġa biex jipprovdu aċċess effiċjenti 
għas-sistema għall-forniment tal-klijenti. 
L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom joħorġu fil-pubbliku, jew 
inkella jobbligaw lill-operaturi tas-sistema 
tal-ħżin li jagħmlu pubbliku, jew liema 
partijiet ta’ dawk il-faċilitajiet tal-ħżin, 
huma offruti skond il-proċeduri differenti 
msemmija fil-paragrafi 3 u 4.

Or. en

(Artikolu 1 Punt 12 tal-proposta tal-Kummissjoni emendat kif jidher)

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-għażla bejn l-RTPA u l-NTPA għall-ħżin tibqa’ deċiżjoni f’idejn l-Istat Membru, 
għandha tkun l-awtorità regolatorja nazzjonali li tissorvelja l-arranġamenti dettaljati, inkluż 
it-tħejjija u l-pubblikazzjoni ta’ kriterji ta’ eżenzjoni kif ukoll li titlob it-trasparenza meħtieġa, 
fi ħdan qafas regolatorju Ewropew stabbilit mill-Aġenzija. 

Emenda 303
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12 a (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Fl-Artikolu 19, paragrafu 3 għandu 
jitħassar.

Or. en
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Emenda 304
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12 a (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Fl-Artikolu 19, paragrafu 3  għandu 
jitħassar.

Or. en

(Tħassir tal-paragrafu 3 fl-Artikolu 19 tad-Direttiva 2003/55/KE)

Emenda 305
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12 a (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Fl-Artikolu 19, paragrafu 3 għandu 
jinbidel b’dan li ġej:
"3. Fil-każ ta’ aċċess negozjat, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa għall-impriżi tal-gass 
naturali u l-klijenti eliġibbli kollha 
kemm ġewwa jew barra mit-territorju 
kopert mis-sistema interkonnessa biex 
ikunu jistgħu jinnegozjaw aċċess għall-
ħżin [...], meta teknikament u/jew 
ekonomikament meħtieġa għall-
provvediment ta’ aċċess effiċjenti għas-
sistema [...]. Il-partijiet għandhom jiġu 
obbligati li jinnegozjaw l-aċċess għall-
ħażna [...] bil-bwona fede.

Appalti għall-aċċess għall-ħażna [...] 
għandhom jiġu negozjati ma’ l-
operatur rilevanti tas-sistema tal-ħżin 
[...].  L-Istati Membri għandhom 
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jirrikjedu lill-operaturi tas-sistemi tal-
ħżin [...] li jippubblikaw il-
kundizzjonijiet kummerċjali ewlenin 
għall-użu tal-ħżin [...] fl-ewwel sitt 
xhur wara l-implimentazzjoni ta’ din 
id-Direttiva u fuq bażi annwali kull 
sena wara. Waqt it-tfassil ta’ dawn il-
kundizzjonijiet għandhom jitqiesu l-
veduti ta’ l-utenti tas-sistema, li 
individwalment jew kollettivament,  
jistgħu jipproponu l-emendi tagħhom."

Or. en

(L-Artikolu 1 Punt 12 (c) ġdid jemenda l-Artikolu 19 Paragrafu 3 (Direttiva 2003/55/KE) 
miżjud mal-proposta tal-Kummissjoni kif jidher)

Ġustifikazzjoni

L-emenda tneħħi l-għażla li għandhom bħalissa l-Istati Membri ta’ aċċess innegozjat għal 
partijiet terzi fejn jidħlu servizzi anċillari, fosthom il-linepack. Bħal fil-każ ta’ l-ibbilanċjar u 
l-konverżjoni tal-kwalità, il-forniment ta’ flessibbiltà fl-istess ġurnata permezz tal-linepack 
eċċ. jagħmel parti mir-rwol ewlieni tat-TSO u għandu jiġi ttrattat bħala parti mit-trasport 
(jiġifieri soġġett għall-RTPA sakemm mhux eżentat).

Emenda 306
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12 b (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) Fl-Artikolu 19, paragrafu 4 għandu 
jinbidel b’dan li ġej:
"4. Fil-każ ta’ aċċess regolat, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-passi 
meħtieġa biex jagħtu lill-impriżi tal-gass 
naturali u lill-klijenti eliġibbli kemm 
ġewwa kif ukoll barra mit-territorju 
kopert mis-sistema interkonnessa dritt 
għall-aċċess għall-ħażniet [...], a bażi ta’ 
tariffi u/jew termini u obbligazzjonijiet 
oħrajn ippubblikati għall-użu ta’ dawk 
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il-ħażniet [...], fejn teknikament u/jew 
ekonomikament meħtieġa biex jingħata 
aċċess effiċjenti għas-sistema [...].  L-
iżvilupp ta’ dawn it-tariffi u termini u 
obbligi oħrajn għandu jqis il-veduti ta’ l-
utenti tas-sistema, li individwalment jew 
kollettivament,  jistgħu jressqu l-emendi 
tagħhom. Dan id-dritt ta’ aċċess għall-
klijenti eliġibbli jista’ jingħata billi jiġu 
permessi li jdħlu f’kuntratti ta’ 
forniment ma’ impriżi tal-gass naturali 
li huma kompetituri minbarra l-
proprjetarju u/jew l-operatur tas-
sistema u/jew impriża relatata."

Or. en

(L-Artikolu 1 Punt 12 (b) ġdid jemenda l-Artikolu 19 Paragrafu 4 (Direttiva 2003/55/KE) 
miżjud mal-proposta tal-Kummissjoni kif jidher)

Ġustifikazzjoni

L-emenda tneħħi l-għażla li għandhom bħalissa l-Istati Membri ta’ aċċess innegozjat għal 
partijiet terzi fejn jidħlu servizzi anċillari, fosthom il-linepack. Bħal fil-każ ta’ l-ibbilanċjar u 
l-konverżjoni tal-kwalità, il-forniment ta’ flessibbiltà fl-istess ġurnata permezz tal-linepack 
eċċ. jagħmel parti mir-rwol ewlieni tat-TSO u għandu jiġi ttrattat bħala parti mit-trasport 
(jiġifieri soġġett għall-RTPA sakemm mhux eżentat).

Emenda 307
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12 b (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) Fl-Artikolu 19, paragrafu 4 għandu 
jinbidel b’dan li ġej:
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"4. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jieħdu l-passi meħtieġa biex 
jagħtu lill-impriżi tal-gass naturali u lill-
klijenti eliġibbli kemm ġewwa kif ukoll 
barra mit-territorju kopert mis-sistema 
interkonnessa dritt għall-aċċess għall-
ħażniet, linepack u servizzi oħrajn 
anċillari, a bażi ta’ tariffi u/jew termini 
u obbligazzjonijiet oħrajn ippubblikati 
għall-użu ta’ dawk il-ħażniet u l-
linepack, fejn teknikament u/jew 
ekonomikament meħtieġa biex jingħata 
aċċess effiċjenti għas-sistema, kif ukoll 
għall-organizzazzjoni ta’ l-aċċess għal 
servizzi oħrajn anċillari. Dan id-dritt ta’ 
aċċess għall-klijenti eliġibbli jista’ 
jingħata billi jiġu permessi li jdħlu 
f’kuntratti ta’ forniment ma’ impriżi tal-
gass naturali li huma kompetituri 
minbarra l-proprjetarju u/jew l-
operatur tas-sistema u/jew impriża 
relatata."

Or. en

(Tħassir tal-paragrafu 3 fl-Artikolu 19 tad-Direttiva 2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-ħżin tal-gass għadu f'idejn ftit operaturi, l-aċċess innegozjat ma jwassalx għal 
aċċess kompetittiv għall-ħżin. Għaldaqstant, l-unika għażla hi dik ta’ aċċess regolat. F’dan il-
kuntest, hu fid-dmir ta’ l-awtorità regolatorja nazzjonali li tieħu l-miżuri meħtieġa.

Emenda 308
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12 b (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) Fl-Artikolu 19, paragrafu 4 għandu 
jinbidel b’dan li ġej:
"4. Rigward aċċess regolat, l-Istati 
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Membri għandhom jieħdu l-passi 
meħtieġa biex jagħtu lill-impriżi tal-gass 
naturali u lill-klijenti eliġibbli kemm 
ġewwa kif ukoll barra mit-territorju 
kopert mis-sistema interkonnessa dritt 
għall-aċċess għall-ħażniet, linepack u 
servizzi oħrajn anċillari, a bażi ta’ tariffi 
u/jew termini u obbligazzjonijiet oħrajn 
ippubblikati għall-użu ta’ dawk il-
ħażniet u l-linepack, fejn teknikament 
u/jew ekonomikament meħtieġa biex 
jingħata aċċess effiċjenti għas-sistema, 
kif ukoll għall-organizzazzjoni ta’ l-
aċċess għal servizzi oħrajn anċillari. Dan 
id-dritt ta’ aċċess għall-klijenti eliġibbli 
jista’ jingħata billi jiġu permessi li jdħlu 
f’kuntratti ta’ forniment ma’ impriżi tal-
gass naturali li huma kompetituri 
minbarra l-proprjetarju u/jew l-
operatur tas-sistema u/jew impriża 
relatata."

Or. en

(Tibdil fit-test ta’ l-Artikolu 1 paragrafu 4 tad-Direttiva 2003/55/KE)

Emenda 309
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Infrastrutturi maġġuri ġodda tal-gass, 
jiġifieri interkonnetturi bejn l-Istati 
Membri, faċilitajiet ta’ ħżin u ta’ LNG 
jistgħu, fuq talba, jiġu eżentati, għal 
perjodu ta’ żmien limitat, mid-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 7, 18, 19, 20, 
u 24c(4), (5) u (6) taħt il-kundizzjonijiet li 
ġejjin: 

1. Infrastrutturi maġġuri ġodda tal-gass, 
jiġifieri interkonnetturi bejn l-Istati 
Membri, faċilitajiet ta’ ħżin u ta’ LNG 
jistgħu, fuq talba, jiġu eżentati, għal 
perjodu ta’ żmien limitat, mid-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 24c(4), (5) 
u (6) taħt il-kundizzjonijiet li ġejjin: 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Normalment, l-eżenzjonijiet japplikaw f’każ ta’ infrastrutturi importanti u kritiċi 
(interkonnetturi, impjanti ta’ l-LNG, faċilitajiet tal-ħżin) li huma dawk li tabilħaqq jeħtieġu 
operat u tmexxija mill-aktar newtrali. It-tariffi għandhom effett dirett fuq il-vijabilità 
ekonomika ta’ l-investiment imma mhux eżenzjonijiet oħrajn. L-eżenzjoni tat-TPA m’hijiex 
relevanti, kemm-il darba l-livell ta’ użu ta’ l-infrastruttura huwa biżżejjed u stabbli.

Emenda 310
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Infrastrutturi maġġuri ġodda tal-gass, 
jiġifieri interkonnetturi bejn l-Istati 
Membri, faċilitajiet ta’ ħżin u ta’ LNG 
jistgħu, fuq talba, jiġu eżentati, għal 
perjodu ta’ żmien limitat, mid-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 7, 18, 19, 20, 
u 24c(4), (5) u (6) taħt il-kundizzjonijiet li 
ġejjin:  

1. Infrastrutturi maġġuri ġodda tal-gass, eż.
interkonnetturi bejn l-Istati Membri, 
faċilitajiet ta’ ħżin u ta’ LNG jistgħu, fuq 
talba, jiġu eżentati, għal perjodu ta’ żmien 
definit, mid-dispożizzjonijiet ta’ l-
Artikoli 7, 18, 19, 20, u 24c(4), (5) u (6) 
taħt il-kundizzjonijiet li ġejjin:  

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-kelma jiġifieri jimplika lista limitattiva meta din ma jidhirx li hi la l-intenzjoni u 
lanqas il-prattika ta’ bħalissa. Il-perjodu ta’ żmien li matulu tista’ tkun applikabbli eżenzjoni 
għandu jkun trasparenti f’dak iż-żmien meta tittieħed id-deċiżjoni dwar l-investiment.

Emenda 311
Alyn Smith

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Infrastrutturi maġġuri ġodda tal-gass, 
jiġifieri interkonnetturi bejn l-Istati 
Membri, faċilitajiet ta’ ħżin u ta’ LNG 
jistgħu, fuq talba, jiġu eżentati, għal 
perjodu ta’ żmien limitat, mid-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 7, 18, 19, 20, 
u 24c(4), (5) u (6) taħt il-kundizzjonijiet li 
ġejjin: 

1. Infrastrutturi maġġuri ġodda tal-gass, 
jiġifieri interkonnetturi bejn l-Istati 
Membri, faċilitajiet ta’ ħżin u ta’ LNG 
jistgħu, fuq talba, jiġu eżentati, għal 
perjodu ta’ żmien definit, mid-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 7, 18, 19, 20, 
u 24c(4), (5) u (6) taħt il-kundizzjonijiet li 
ġejjin: 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta’ żmien li matulu tista’ tkun applikabbli eżenzjoni għandu jkun trasparenti f’dak 
iż-żmien meta tittieħed id-deċiżjoni dwar l-investiment. Kwalunkwe setgħa li tingħata lill-
awtoritajiet regolatorji sabiex jitbiddlu l-kundizzjonijiet li kienu applikabbli f’dak iż-żmien li 
fih ittieħdet id-deċiżjoni aħħarija dwar l-investiment għall-proġett il-ġdid għandu jkun soġġett 
għal proċedura ta' appell li hi ċara u riġida. L-approvazzjonijiet ta’ l-ippjanar m’għandhomx 
jaqgħu jew jinbidlu awtomatikament.

Emenda 312
Toine Manders

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Infrastrutturi maġġuri ġodda tal-gass, 
jiġifieri interkonnetturi bejn l-Istati 
Membri, faċilitajiet ta’ ħżin u ta’ LNG 
jistgħu, fuq talba, jiġu eżentati, għal 
perjodu ta’ żmien limitat, mid-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 7, 18, 19, 20, 
u 24c(4), (5) u (6) taħt il-kundizzjonijiet li 
ġejjin: 

1. Infrastrutturi maġġuri ġodda tal-gass, 
jiġifieri interkonnetturi bejn l-Istati 
Membri, faċilitajiet ta’ ħżin u ta’ LNG 
jistgħu, fuq talba, jiġu eżentati, għal 
perjodu ta’ żmien definit, mid-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 7, 18, 19, 20, 
u 24c(4), (5) u (6) taħt il-kundizzjonijiet li 
ġejjin: 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta’ żmien li matulu tista’ tkun applikabbli eżenzjoni għandu jkun trasparenti f’dak 
iż-żmien meta tittieħed id-deċiżjoni dwar l-investiment.

Emenda 313
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a)l-investiment għandu jtejjeb il-
kompetizzjoni fil-fornitura tal-gass 
u jtejjeb is-sigurtà tal-fornitura;

(a) l-investiment għandu jtejjeb il-
kompetizzjoni fil-fornitura tal-gass 
u jtejjeb is-sigurtà tal-fornitura,
permezz tad-diversifikazzjoni ta’ 
sorsi tal- fornitura tal-gass;

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Is-sigurtà tal-fornitura ta' l-enerġija, u b'mod speċjali tal-gass, tiżdied meta jkunu 
ddiversifikati s-sorsi tal-fornitura.

Emenda 314
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-infrastruttura għandha tkun il-
proprjetà ta’ persuna naturali jew legali li 
hija separata għall-inqas ai termini tal-
forma legali tagħha, mill-operatur tas-
sistema li fis-sistemi tiegħu sejra tinbena 

(c) l-infrastruttura għandha tkun il-
proprjetà ta’ persuna naturali jew legali li 
hija separata mill-operatur tas-sistema li 
fis-sistemi tiegħu sejra tinbena dik l-
infrastruttura;
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dik l-infrastruttura;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun konsistenti mas-separazzjoni sħiħa tas-sjieda, għandha titħassar il-parti relevanti 
ta’ dan il-punt.

Emenda 315
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt (c a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(ca) l-infrastruttura għandha titħaddem 
minn persuna legali indipendenti mill-
operaturi tas-sistema li fis-sistemi 
tagħhom sejra tinbena dik l-
infrastruttura;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Normalment, l-eżenzjonijiet japplikaw f’każ ta’ infrastrutturi importanti u kritiċi 
(interkonnetturi, impjanti ta’ l-LNG, faċilitajiet tal-ħżin) li huma dawk li tabilħaqq jeħtieġu 
operat u tmexxija mill-aktar newtrali. It-tariffi għandhom effett dirett fuq il-vijabilità 
ekonomika ta’ l-investiment imma mhux eżenzjonijiet oħrajn. L-eżenzjoni tat-TPA m’hijiex 
relevanti, kemm-il darba l-livell ta’ użu ta’ l-infrastruttura huwa biżżejjed u stabbli.

Emenda 316
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt (e)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-eżenzjoni mhix detrimentali għall-
kompetizzjoni jew għall-funzjonar effettiv 
tas-suq intern tal-gass jew il-funzjonar 
effettiv tas-sistema regolata li l-
infrastruttura hija mqabbda magħha.

(e) tkun żgurata l-kapaċità meħtieġa 
disponibbli għall-aċċess għal partijiet 
terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Normalment, l-eżenzjonijiet japplikaw f’każ ta’ infrastrutturi importanti u kritiċi 
(interkonnetturi, impjanti ta’ l-LNG, faċilitajiet tal-ħżin) li huma dawk li tabilħaqq jeħtieġu 
operat u tmexxija mill-aktar newtrali. It-tariffi għandhom effett dirett fuq il-vijabilità 
ekonomika ta’ l-investiment imma mhux eżenzjonijiet oħrajn. L-eżenzjoni tat-TPA m’hijiex 
relevanti, kemm-il darba l-livell ta’ użu ta’ l-infrastruttura huwa biżżejjed u stabbli.

Emenda 317
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt (e a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘(ea) Il-proġett hu ta’ interess Ewropew u 
ta’ mill-inqas jaqbeż konfini nazzjonali 
waħda fi ħdan l-UE.’

Or. de

Ġustifikazzjoni

Proġetti ta’ interess Ewropew għandhom jaqsmu l-konfini ta’ bejn mill-inqas żewġ Stati 
Membri.
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Emenda 318
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt (e a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘(ea) Il-proġett hu ta’ interess Ewropew u 
ta’ mill-inqas jaqbeż konfini nazzjonali 
waħda fi ħdan l-UE.’ 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-leġiżlazzjoni ta’ bħalissa fiha firxa ta' għodda maħsuba sabiex tħaffef l-investimenti (eż. 
Artikolu 22 tad-Direttiva 2003/55/KE). Madanakollu, ir-Regolament 1775/2005 u d-Direttiva 
2003/55/KE, iridu jiġu emendati sabiex ir-regolaturi jkunu jistgħu joħolqu inċentivi xierqa 
sabiex isir investiment f’infrastrutturi ġodda u jiżguraw li l-operaturi tan-netwerk ikunu 
kapaċi jlaħħqu mad-domanda fis-suq għall-infrastruttura.

Emenda 319
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt (e a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(ea) l-investiment m’huwiex meħtieġ 
sabiex entità regolata għat-trasport tal-
gass permezz ta’ sistema ta’ trażmissjoni 
tkun tista’ tkun konformi ma’ xi obbligu." 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk din il-kundizzjoni ma ntlaħqitx (ngħidu aħna, il-kapaċità ta’ trażmissjoni proposta kienet 
meħtieġa sabiex fil-ġejjieni jibqa’ jkun hemm kunsinni siguri għall-konsumaturi), allura 
għandu jkun hemm TSO regolata waħda jew aktar responsabbli mill-investiment li jrid isir 
skond reġim regolatorju normali (jiġifieri, mingħajr eżenzjoni tat-TPA). Dan it-test għandu 
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jiżdied għal kull investiment interkonnettiv ġdid jiġifieri, kemm fil-każ ta’ pipelines ġodda kif 
ukoll fil-każ ta' tisħiħ tal-pipelines eżistenti.

Emenda 320
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 għandu japplika wkoll
għal żidiet sinifikanti fl-kapaċità ta’ 
infrastrutturi eżistenti u għal modifiki ta’ 
tali infrastrutturi li jippermettu l-iżvilupp 
ta’ sorsi ġodda tal-fornitura tal-gass.

2. Il-paragrafu 1 għandu japplika wkoll
għaż-żidiet kollha sinifikanti fl-kapaċità ta’ 
infrastrutturi eżistenti u għal modifiki ta’ 
tali infrastrutturi li jippermettu l-iżvilupp 
ta’ iżjed kwantitajiet u akbar.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkun ċar li mhux biss sorsi ġodda ta’ fornitura imma wkoll kuntratti ġodda ta’ 
fornitura, anke ta' gass mill-istess sors / pajjiż, iridu jkunu konformi mal-leġiżlazzjoni dwar il-
gass ta' l-UE. Dawn huma għal kollox vitali fejn tidħol is-sigurtà fil-fornitura tal-gass.

Emenda 321
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 għandu japplika wkoll
għal żidiet sinifikanti fl-kapaċità ta’ 
infrastrutturi eżistenti u għal modifiki ta’ 
tali infrastrutturi li jippermettu l-iżvilupp 
ta’ sorsi ġodda tal-fornitura tal-gass.

2. Il-paragrafu 1 għandu japplika wkoll
għal żidiet sinifikanti fl-kapaċità ta’ 
infrastrutturi eżistenti u għal modifiki ta’ 
tali infrastrutturi li jagħmlu disponibbli 
iżjed kwantitajiet ta’ gass minn sorsi 
eżistenti jew li jippermettu l-iżvilupp ta’ 
sorsi ġodda tal-fornitura tal-gass.
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Or. en

Emenda 322
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità regolatorja msemmija fil-
Kapitolu VIa tista', skond il-każ, tiddeċiedi 
dwar l-eżenzjonijiet imsemmija fil-
paragrafi 1 u 2. Fejn l-infrastruttura 
kkonċernata tkun tinsab fit-territorju ta' 
aktar minn Stat Membru wieħed, l-
Aġenzija għandha teżerċita l-kompiti 
kkonferiti fuq l-awtorità regolatorja minn 
dan l-Artikolu.

3. L-awtorità regolatorja msemmija fil-
Kapitolu VIa tista', skond il-każ, tiddeċiedi 
dwar l-eżenzjonijiet imsemmija fil-
paragrafi 1 u 2. Fejn l-infrastruttura 
kkonċernata tkun tinsab fit-territorju ta' 
aktar minn Stat Membru wieħed, id-
deċiżjoni dwar l-eżenzjoni għandha 
tittieħed mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jew minn entitajiet kompetenti 
oħrajn ta’ l-Istati Membri kkonċernati 
wara konsultazzjoni bejniethom, u 
approvata mill-Kummissjoni, skond il-
proċedura kif imniżżla f’paragrafi 4 u 5.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe talba għal eżenzjoni għandha titqies l-ewwelnett mill-awtoritajiet regolatorji jew 
minn kwalunkwe entità relevanti ta' l-Istati Membri kkonċernati sabiex ikun iffaċilitat u 
jitħaffef il-bini ta’ infrastrutturi u interkonnetturi ġodda tal-gass ewlenin, u wara tingħadda 
għall-approvazzjoni tal-Kummissjoni, li hi l-aqwa garanzija ta’ l-interessi Ewropej minħabba 
l-missjoni kostituttiva tagħha bħala l-gwardjan tat-Trattati. 

Emenda 323
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità regolatorja msemmija fil-
Kapitolu VIa tista', skond il-każ, tiddeċiedi 
dwar l-eżenzjonijiet imsemmija fil-
paragrafi 1 u 2. Fejn l-infrastruttura 
kkonċernata tkun tinsab fit-territorju ta' 
aktar minn Stat Membru wieħed, l-
Aġenzija għandha teżerċita l-kompiti 
kkonferiti fuq l-awtorità regolatorja minn 
dan l-Artikolu. 

3. L-awtorità regolatorja msemmija fil-
Kapitolu VIa tista', skond il-każ, tiddeċiedi 
dwar l-eżenzjonijiet imsemmija fil-
paragrafi 1 u 2. Fejn l-infrastruttura 
kkonċernata tkun tinsab fit-territorju ta' 
aktar minn Stat Membru wieħed, l-
Aġenzija għandha teżerċita l-kompiti 
kkonferiti fuq l-awtorità regolatorja minn 
dan l-Artikolu. Id-deċiżjoni ta’ l-Aġenzija 
għandha tkun soġġetta għal 
konsultazzjoni li ssir minn qabel ma’ l-
awtoritajiet regolatorji relevanti u l-
applikant.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji u l-impriżi tal-gass għandhom ikunu t-tnejn ikkonsultati mill-
Aġenzija qabel ma tittieħed deċiżjoni. Ir-riżultati ta’ proċedura ta’ staġun miftuħ għandhom 
iservu ta’ sisien fl-allokazzjoni tal-kapaċità lil partijiet terzi li wrew interess qawwi fil-
kapaċità offruta skond il-proċedura. S’issa, għadu ma ntwera l-ebda interess qawwi bħal dan, 
u dan jagħmilha diffiċli għall-investituri biex ifasslu pjanijiet dipendibbli.

Emenda 324
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Eżenzjoni tista' tkopri l-kapaċità kollha jew 
parti minnha ta' l-infrastruttura l-ġdida, jew 
l-infrastruttura eżistenti b'kapaċità miżjuda 
b'mod sinifikanti.

Eżenzjoni tista' tkopri l-kapaċità kollha jew 
ċerti partijiet speċifiċi biss minnha ta' l-
infrastruttura l-ġdida, jew l-infrastruttura 
eżistenti b'kapaċità miżjuda b'mod 
sinifikanti.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji u l-impriżi tal-gass għandhom ikunu t-tnejn ikkonsultati mill-
Aġenzija qabel ma tittieħed deċiżjoni. Ir-riżultati ta’ proċedura ta’ staġun miftuħ għandhom 
iservu ta’ sisien fl-allokazzjoni tal-kapaċità lil partijiet terzi li wrew interess qawwi fil-
kapaċità offruta skond il-proċedura. S’issa, għadu ma ntwera l-ebda interess qawwi bħal dan, 
u dan jagħmilha diffiċli għall-investituri biex ifasslu pjanijiet dipendibbli.

Emenda 325
Toine Manders

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tittieħed deċiżjoni li tingħata 
eżenzjoni, għandu jitqies, fuq bażi ta’ kull 
każ individwalment, għall-ħtieġa li jiġu 
imposti l-kundizzjonijiet rigward il-perjodu 
ta’ l-eżenzjoni u l-aċċess mhux 
diskriminatorju għall-infrastruttura.  Meta 
tittieħed deċiżjoni rigward dawk il-
kundizzjonijiet, għandhom jitqiesu b’mod 
partikolari l-kapaċità żejda li għandha 
tinbena jew il-modifika tal-kapaċità 
eżistenti, il-medda ta' żmien prevista għall-
proġett u ċ-ċirkostanzi nazzjonali.

Meta tittieħed deċiżjoni li tingħata 
eżenzjoni, għandu jitqies, fuq bażi ta’ kull 
każ individwalment, għall-ħtieġa li jiġu 
imposti l-kundizzjonijiet rigward il-perjodu
ta’ l-eżenzjoni u l-aċċess mhux 
diskriminatorju għall-infrastruttura.  Meta 
tittieħed deċiżjoni rigward dawk il-
kundizzjonijiet, għandhom jitqiesu b’mod 
partikolari l-perjodu tal-kuntratti, l-
kapaċità żejda li għandha tinbena jew il-
modifika tal-kapaċità eżistenti, il-medda ta' 
żmien prevista għall-proġett u ċ-ċirkostanzi 
nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni proposta fl-Artikolu 22 iżżid il-komplessità ta’ l-impriżi l-ġodda ta’ gass naturali 
li tista’ tfixkel investiment potenzjali. Livell għoli minn kmieni ta’ regoli preskritti ma 
jikkonformax ma’ l-għoti ta’ eżenzjoni minn aċċess regolat.
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Emenda 326
Alyn Smith

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tittieħed deċiżjoni li tingħata 
eżenzjoni, għandu jitqies, fuq bażi ta’ kull 
każ individwalment, għall-ħtieġa li jiġu 
imposti l-kundizzjonijiet rigward il-perjodu 
ta’ l-eżenzjoni u l-aċċess mhux 
diskriminatorju għall-infrastruttura.  Meta 
tittieħed deċiżjoni rigward dawk il-
kundizzjonijiet, għandhom jitqiesu b’mod 
partikolari l-kapaċità żejda li għandha 
tinbena jew il-modifika tal-kapaċità 
eżistenti, il-medda ta' żmien prevista għall-
proġett u ċ-ċirkostanzi nazzjonali.

Meta tittieħed deċiżjoni li tingħata 
eżenzjoni, għandu jitqies, fuq bażi ta’ kull 
każ individwalment, għall-ħtieġa li jiġu 
imposti l-kundizzjonijiet rigward il-perjodu
ta’ l-eżenzjoni u l-aċċess mhux 
diskriminatorju għall-infrastruttura.  Meta 
tittieħed deċiżjoni rigward dawk il-
kundizzjonijiet, għandhom jitqiesu b’mod 
partikolari l-perjodu tal-kuntratti, l-
kapaċità żejda li għandha tinbena jew il-
modifika tal-kapaċità eżistenti, il-medda ta' 
żmien prevista għall-proġett u ċ-ċirkostanzi 
nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni proposta fl-Artikolu 22 iżżid il-komplessità ta’ l-impriżi l-ġodda ta’ gass naturali 
li tista’ tfixkel investiment potenzjali. L-intervent regolatorju għandu jkun minimu meta l-
proġetti jtejbu l-kompetittività u għandhom regoli adekwati ta’ “uża jew bigħ”.  Kwalunkwe 
poter li jingħata lill-awtoritajiet regolatorji sabiex jitbiddlu l-kundizzjonijiet li kienu 
applikabbli f’dak iż-żmien li fih ittieħdet id-deċiżjoni aħħarija dwar l-investiment għall-
proġett il-ġdid għandu jkun suġġett għal proċedura ta' appell li hi ċara u riġida.

Emenda 327
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tittieħed deċiżjoni li tingħata 
eżenzjoni, għandu jitqies, fuq bażi ta’ kull 

Meta tittieħed deċiżjoni li tingħata 
eżenzjoni, għandu jitqies, fuq bażi ta’ kull 
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każ individwalment, għall-ħtieġa li jiġu 
imposti l-kundizzjonijiet rigward il-perjodu
ta’ l-eżenzjoni u l-aċċess mhux 
diskriminatorju għall-infrastruttura.  Meta 
tittieħed deċiżjoni rigward dawk il-
kundizzjonijiet, għandhom jitqiesu b’mod 
partikolari l-kapaċità żejda li għandha 
tinbena jew il-modifika tal-kapaċità 
eżistenti, il-medda ta' żmien prevista għall-
proġett u ċ-ċirkostanzi nazzjonali.

każ individwalment, għall-ħtieġa li jiġu 
imposti l-kundizzjonijiet rigward il-perjodu
ta’ l-eżenzjoni u l-aċċess mhux 
diskriminatorju għall-infrastruttura.  Meta 
tittieħed deċiżjoni rigward dawk il-
kundizzjonijiet, għandhom jitqiesu b’mod 
partikolari l-perjodu tal-kuntratti, l-
kapaċità żejda li għandha tinbena jew il-
modifika tal-kapaċità eżistenti, il-medda ta' 
żmien prevista għall-proġett u ċ-ċirkostanzi 
nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni proposta fl-Artikolu 22 iżżid il-komplessità ta’ l-impriżi l-ġodda ta’ gass naturali 
li tista’ tfixkel investiment potenzjali.

Emenda 328
Toine Manders

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel ma tagħti eżenzjoni, l-awtorità 
regolatorja għandha tiddeċiedi dwar ir-
regoli u l-mekkaniżmi għall-
amministrazzjoni u l-allokazzjoni tal-
kapaċità.  Ir-regoli għandhom jesiġu li l-
utenti kollha potenzjali ta' l-infrastruttura 
jkunu mistidnin jindikaw l-interess 
tagħhom fil-kapaċità tal-kuntrattar qabel 
ma tiġi allokata l-kapaċità għall-
infrastruttura l-ġdida, inkluż għall-użu 
proprju. L-awtorità regolatorja għandha 
tesiġi li r-regoli għall-ġestjoni tal-
konġestjoni jinkludu l-obbligu li tinbiegħ 
kapaċità ġdida fis-suq, u għandha tesiġi li 
l-utenti tal-faċilità jkunu intitolati 
jikkummerċjaw il-kapaċitjiet kuntrattati 
tagħhom fuq is-suq sekondarju. Fl-analiżi 

Meta tingħata eżenzjoni, l-awtorità 
regolatorja tista’ tiddeċiedi dwar il-
prinċipji għall-amministrazzjoni u l-
allokazzjoni tal-kapaċità sakemm din id-
deċiżjoni ma twaqqafx l-implimentazzjoni 
ta’ kuntratti fit-tul.
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tagħha tal-kriterji msemmija fil-
paragrafu 1(a), (b) u (e) ta’ dan l-
Artikolu, l-awtorità regolatorja għandha 
tqis ir-riżultati tal-proċedura ta’ l-
allokazzjoni ta’ kapaċità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni proposta fl-Artikolu 22 iżżid il-komplessità ta’ l-impriżi l-ġodda ta’ gass naturali 
li tista’ tfixkel investiment potenzjali. Livell għoli minn kmieni ta’ regoli preskritti ma 
jikkonformax ma’ l-għoti ta’ eżenzjoni minn aċċess regolat.

Emenda 329
Alyn Smith

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel ma tagħti eżenzjoni, l-awtorità 
regolatorja għandha tiddeċiedi dwar ir-
regoli u l-mekkaniżmi għall-
amministrazzjoni u l-allokazzjoni tal-
kapaċità.  Ir-regoli għandhom jesiġu li l-
utenti kollha potenzjali ta' l-infrastruttura 
jkunu mistidnin jindikaw l-interess 
tagħhom fil-kapaċità tal-kuntrattar qabel 
ma tiġi allokata l-kapaċità għall-
infrastruttura l-ġdida, inkluż għall-użu 
proprju. L-awtorità regolatorja għandha 
tesiġi li r-regoli għall-ġestjoni tal-
konġestjoni jinkludu l-obbligu li tinbiegħ 
kapaċità ġdida fis-suq, u għandha tesiġi li 
l-utenti tal-faċilità jkunu intitolati 
jikkummerċjaw il-kapaċitjiet kuntrattati 
tagħhom fuq is-suq sekondarju. Fl-analiżi 
tagħha tal-kriterji msemmija fil-
paragrafu 1(a), (b) u (e) ta’ dan l-
Artikolu, l-awtorità regolatorja għandha 
tqis ir-riżultati tal-proċedura ta’ l-
allokazzjoni ta’ kapaċità.

Meta tingħata eżenzjoni, l-awtorità 
regolatorja tista’ tiddeċiedi skond il-
prinċipji għall-amministrazzjoni u l-
allokazzjoni tal-kapaċità sakemm din id-
deċiżjoni ma twaqqafx l-implimentazzjoni 
ta’ kuntratti fit-tul.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni proposta fl-Artikolu 22 iżżid il-komplessità ta’ l-impriżi l-ġodda ta’ gass naturali 
li tista’ tfixkel investiment potenzjali. L-intervent regolatorju għandu jkun minimu meta l-
proġetti jtejbu l-kompetittività u għandhom regoli adekwati ta’ “użu jew bejgħ”.  Kwalunkwe 
setgħa li tingħata lill-awtoritajiet regolatorji sabiex jitbiddlu l-kundizzjonijiet li kienu 
applikabbli f’dak iż-żmien li fih ittieħdet id-deċiżjoni aħħarija dwar l-investiment għall-
proġett il-ġdid għandha tkun soġġetta għal proċedura ta' appell li hi ċara u riġida.

Emenda 330
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel ma tagħti eżenzjoni, l-awtorità 
regolatorja għandha tiddeċiedi dwar ir-
regoli u l-mekkaniżmi għall-
amministrazzjoni u l-allokazzjoni tal-
kapaċità.  Ir-regoli għandhom jesiġu li l-
utenti kollha potenzjali ta' l-infrastruttura 
jkunu mistidnin jindikaw l-interess 
tagħhom fil-kapaċità tal-kuntrattar qabel 
ma tiġi allokata l-kapaċità għall-
infrastruttura l-ġdida, inkluż għall-użu 
proprju. L-awtorità regolatorja għandha 
tesiġi li r-regoli għall-ġestjoni tal-
konġestjoni jinkludu l-obbligu li tinbiegħ 
kapaċità ġdida fis-suq, u għandha tesiġi li 
l-utenti tal-faċilità jkunu intitolati 
jikkummerċjaw il-kapaċitjiet kuntrattati 
tagħhom fuq is-suq sekondarju. Fl-analiżi 
tagħha tal-kriterji msemmija fil-
paragrafu 1(a), (b) u (e) ta’ dan l-
Artikolu, l-awtorità regolatorja għandha 
tqis ir-riżultati tal-proċedura ta’ l-
allokazzjoni ta’ kapaċità.

Meta tingħata eżenzjoni, l-awtorità 
regolatorja tista’ tiddeċiedi skond il-
prinċipji għall-amministrazzjoni u l-
allokazzjoni tal-kapaċità sakemm din id-
deċiżjoni ma twaqqafx l-implimentazzjoni 
ta’ kuntratti fit-tul.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni proposta fl-Artikolu 22 iżżid il-komplessità ta’ l-impriżi l-ġodda ta’ gass naturali 
li tista’ tfixkel investiment potenzjali. Livell għoli ta’ preskrittvitài ma jikkonformax ma’ l-
għoti ta’ eżenzjoni minn aċċess regolat.

Emenda 331
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel ma tagħti eżenzjoni, l-awtorità 
regolatorja għandha tiddeċiedi dwar ir-
regoli u l-mekkaniżmi għall-
amministrazzjoni u l-allokazzjoni tal-
kapaċità.

Ir-regoli għandhom jesiġu li l-utenti kollha 
potenzjali ta' l-infrastruttura jkunu 
mistidnin jindikaw l-interess tagħhom fil-
kapaċità tal-kuntrattar qabel ma tiġi 
allokata l-kapaċità għall-infrastruttura l-
ġdida, inkluż għall-użu proprju. L-awtorità 
regolatorja għandha tesiġi li r-regoli għall-
ġestjoni tal-konġestjoni jinkludu l-obbligu 
li tinbiegħ kapaċità ġdida fis-suq, u 
għandha tesiġi li l-utenti tal-faċilità jkunu 
intitolati jikkummerċjaw il-kapaċitjiet 
kuntrattati tagħhom fuq is-suq sekondarju. 
Fl-analiżi tagħha tal-kriterji msemmija fil-
paragrafu 1(a), (b) u (e) ta’ dan l-Artikolu, 
l-awtorità regolatorja għandha tqis ir-
riżultati tal-proċedura ta’ l-allokazzjoni ta’ 
kapaċità.

Qabel ma tagħti eżenzjoni, l-awtorità 
regolatorja għandha tiddeċiedi dwar ir-
regoli u l-mekkaniżmi għall-
amministrazzjoni u l-allokazzjoni tal-
kapaċità, li jistgħu, jekk hemm bżonn, 
ikunu emendati matul il-perjodu li fih l-
infrastruttura tkun eżentata mid-
dispożizzjonijiet hawn fuq imsemmija, 
biex b’hekk isiru aġġustamenti tal-
ħtiġijiet ekonomiċi u tas-suq relevanti. Ir-
regoli għandhom jesiġu li l-utenti kollha 
potenzjali ta' l-infrastruttura jkunu 
mistidnin jindikaw l-interess tagħhom fil-
kapaċità tal-kuntrattar qabel ma tiġi 
allokata l-kapaċità għall-infrastruttura l-
ġdida, inkluż għall-użu proprju. L-awtorità 
regolatorja għandha tesiġi li r-regoli għall-
ġestjoni tal-konġestjoni jinkludu l-obbligu 
li tinbiegħ kapaċità ġdida fis-suq, u 
għandha tesiġi li l-utenti tal-faċilità jkunu 
intitolati jikkummerċjaw il-kapaċitjiet 
kuntrattati tagħhom fuq is-suq sekondarju. 
Fl-analiżi tagħha tal-kriterji msemmija fil-
paragrafu 1(a), (b) u (e) ta’ dan l-Artikolu, 
l-awtorità regolatorja għandha tqis ir-
riżultati tal-proċedura ta’ l-allokazzjoni ta’ 
kapaċità, fejn il-partijiet terzi wrew 
impenn sod.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji u l-impriżi tal-gass għandhom ikunu t-tnejn ikkonsultati mill-
Aġenzija qabel ma tittieħed deċiżjoni. Ir-riżultati ta’ proċedura ta’ staġun miftuħ għandhom 
iservu ta’ sisien fl-allokazzjoni tal-kapaċità lil partijiet terzi li wrew interess qawwi fil-
kapaċità offruta skond il-proċedura. S’issa, għadu ma ntwera l-ebda interess qawwi bħal dan, 
u dan jagħmilha diffiċli għall-investituri biex ifasslu pjanijiet dipendibbli.

Emenda 332
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel ma tagħti eżenzjoni, l-awtorità 
regolatorja għandha tiddeċiedi dwar ir-
regoli u l-mekkaniżmi għall-
amministrazzjoni u l-allokazzjoni tal-
kapaċità. Ir-regoli għandhom jesiġu li l-
utenti kollha potenzjali ta' l-infrastruttura 
jkunu mistidnin jindikaw l-interess 
tagħhom fil-kapaċità tal-kuntrattar qabel 
ma tiġi allokata l-kapaċità għall-
infrastruttura l-ġdida, inkluż għall-użu 
proprju. L-awtorità regolatorja għandha 
tesiġi li r-regoli għall-ġestjoni tal-
konġestjoni jinkludu l-obbligu li tinbiegħ 
kapaċità ġdida fis-suq, u għandha tesiġi li 
l-utenti tal-faċilità jkunu intitolati 
jikkummerċjaw il-kapaċitjiet kuntrattati 
tagħhom fuq is-suq sekondarju. Fl-analiżi 
tagħha tal-kriterji msemmija fil-
paragrafu 1(a), (b) u (e) ta’ dan l-Artikolu, 
l-awtorità regolatorja għandha tqis ir-
riżultati tal-proċedura ta’ l-allokazzjoni ta’ 
kapaċità.

Qabel ma tagħti eżenzjoni, l-awtorità 
regolatorja għandha tiddeċiedi dwar ir-
regoli u l-mekkaniżmi għall-
amministrazzjoni u l-allokazzjoni tal-
kapaċità.  Ir-regoli għandhom jesiġu li l-
utenti kollha potenzjali ta' l-infrastruttura 
jkunu mistidnin jindikaw l-interess 
tagħhom fil-kapaċità tal-kuntrattar qabel 
ma tiġi allokata l-kapaċità għall-
infrastruttura l-ġdida, inkluż għall-użu 
proprju. Il-proċedura ta’ allokazzjoni 
m’għandhiex iżżid is-saħħa tal-fornitur 
ewlieni sakemm tkun koperta b’mod 
raġonevoli id-domanda sħiħa għall-
kapaċità ta’ partijiet terzi. L-awtorità 
regolatorja għandha tiddeċiedi dwar dan 
l-aspett. L-awtorità regolatorja għandha 
tesiġi li r-regoli għall-ġestjoni tal-
konġestjoni jinkludu l-obbligu li tinbiegħ 
kapaċità ġdida fis-suq, u għandha tesiġi li 
l-utenti tal-faċilità jkunu intitolati 
jikkummerċjaw il-kapaċitjiet kuntrattati 
tagħhom fuq is-suq sekondarju. Fl-analiżi 
tagħha tal-kriterji msemmija fil-
paragrafu 1(a), (b) u (e), l-awtorità 
regolatorja għandha tqis ir-riżultati tal-
proċedura ta’ l-allokazzjoni ta’ kapaċità.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eżenzjonijiet għandhom jaraw li l-atturi kollha fis-suq ikunu sa ċertu punt sodisfatti u 
jevitaw it-tisħiħ ta’ pożizzjonijiet dominanti.   

Emenda 333
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel ma tagħti eżenzjoni, l-awtorità
regolatorja għandha tiddeċiedi dwar ir-
regoli u l-mekkaniżmi għall-
amministrazzjoni u l-allokazzjoni tal-
kapaċità.  Ir-regoli għandhom jesiġu li l-
utenti kollha potenzjali ta' l-infrastruttura 
jkunu mistidnin jindikaw l-interess 
tagħhom fil-kapaċità tal-kuntrattar qabel 
ma tiġi allokata l-kapaċità għall-
infrastruttura l-ġdida, inkluż għall-użu 
proprju. L-awtorità regolatorja għandha
tesiġi li r-regoli għall-ġestjoni tal-
konġestjoni jinkludu l-obbligu li tinbiegħ 
kapaċità ġdida fis-suq, u għandha tesiġi li 
l-utenti tal-faċilità jkunu intitolati 
jikkummerċjaw il-kapaċitjiet kuntrattati 
tagħhom fuq is-suq sekondarju. Fl-analiżi 
tagħha tal-kriterji msemmija fil-
paragrafu 1(a), (b) u (e) ta’ dan l-Artikolu, 
l-awtorità regolatorja għandha tqis ir-
riżultati tal-proċedura ta’ l-allokazzjoni ta’ 
kapaċità.

Qabel ma tagħti eżenzjoni, l-awtorità 
regolatorja tista’ tiddeċiedi dwar ir-regoli u 
l-mekkaniżmi għall-amministrazzjoni u l-
allokazzjoni tal-kapaċità.  Ir-regoli jistgħu
jesiġu li l-utenti kollha potenzjali ta' l-
infrastruttura jkunu mistidnin jindikaw l-
interess tagħhom fil-kapaċità tal-kuntrattar 
qabel ma tiġi allokata l-kapaċità għall-
infrastruttura l-ġdida, inkluż għall-użu 
proprju. L-awtorità regolatorja tista’ tesiġi 
li r-regoli għall-ġestjoni tal-konġestjoni 
jinkludu l-obbligu li tinbiegħ kapaċità 
ġdida fis-suq, u tista’ tesiġi li l-utenti tal-
faċilità jkunu intitolati jikkummerċjaw il-
kapaċitjiet kuntrattati tagħhom fuq is-suq 
sekondarju. Fl-analiżi tagħha tal-kriterji 
msemmija fil-paragrafu 1(a), (b) u (e), l-
awtorità regolatorja tista’ tqis ir-riżultati 
tal-proċedura ta’ l-allokazzjoni ta’ 
kapaċità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċeduri ta’ staġun miftuħ (jew komparabbli) jitqiesu għodda siewja fl-evalwazzjoni tal-
ħtiġijiet tas-suq f’termini ta’ daqs tal-proġett u l-allokazzjoni sussegwenti tal-kapaċità, imma 
dawn jistgħu jimplikaw spiża li xxekkel il-vijabbilità ta’ xi proġetti. Jekk l-NRA tħoss li staġun 



AM\715225MT.doc 47/104 PE404.544v01-00

MT

miftuħ jista’ jxekkel il-vijabbilità tal-proġett l-NRA tista’ ma titlobx lil min qed iressaq il-
proġett sabiex jorganizza staġun miftuħ.

Emenda 334
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtorità regolatorja għandha tibgħat 
lill-Kummissjoni minnufih kopja ta’ kull 
talba għal eżenzjoni. Id-deċiżjoni għandha 
tiġi notifikata mingħajr dewmien, mill-
awtorità kompetenti lill-Kummissjoni, 
flimkien ma’ l-informazzjoni rilevanti 
kollha rigward id-deċiżjoni. Din l-
informazzjoni tista’ tingħata lill-
Kummissjoni f’forma aggregata, li 
tippermetti lill-Kumissjoni tasal għal 
deċiżjoni fuq bażi tajba. B'mod partikolari, 
l-informazzjoni għandu jkun fiha: 

4. L-awtorità regolatorja għandha tibgħat 
lill-Kummissjoni minnufih kopja ta’ kull 
talba għal eżenzjoni. Id-deċiżjoni għandha 
tiġi notifikata mingħajr dewmien, mill-
awtorità kompetenti lill-Kummissjoni, 
flimkien ma’ l-informazzjoni rilevanti 
kollha rigward id-deċiżjoni. Din l-
informazzjoni tista’ tingħata lill-
Kummissjoni f’forma aggregata, li 
tippermetti lill-Kumissjoni tasal għal 
deċiżjoni fuq bażi tajba, li fil-każ tad-
deċiżjonijiet ta’ l-Aġenzija maħruġa 
skond paragrafu 3 jistgħu biss jevalwaw l-
impatt tagħhom fuq ir-regoli kompetittivi 
tal-Komunità. B'mod partikolari, l-
informazzjoni għandu jkun fiha: 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-CEER jilqa’ l-proposta li l-ACER jingħata s-setgħa li jiddeċiedi l-eżenzjonijiet, imma dawn 
id-deċiżjonijiet m’għandhomx ikunu soġġetti għal reviżjoni min-naħa tal-Kummissjoni ħlief 
fejn tidħol il-konformità mar-regoli ta’ kompetizzjoni. L-ACER għandu jkun kapaċi jieħu 
deċiżjonijiet indipendenti skond il-merti ta’ l-eżenzjonijiet tal-każ partikulari mingħajr il-
monitoraġġ tal-Kummissjoni.
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Emenda 335
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 4 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ir-raġunijiet dettaljati li abbażi tagħhom 
l-awtorità regolatorja tat l-eżenzjoni, 
inkluża l-informazzjoni finanzjarja li 
tiġġustifika l-ħtieġa għall-eżenzjoni;

(a) ir-raġunijiet dettaljati li abbażi tagħhom 
l-awtorità regolatorja tat jew irrifjutat l-
eżenzjoni flimkien mar-referenza għall-
Artikolu speċifiku li fuqu ttieħdet din id-
deċiżjoni, inkluża l-informazzjoni 
finanzjarja li tiġġustifika l-ħtieġa għall-
eżenzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Awtorità regolatorja nazzjonali għandha tintalab tfisser ir-raġunijiet għala rrifjutat, u mhux 
biss meta tagħti eżenzjoni. Meta tingħata spjegazzjoni fil-qafas ta’ artikoli speċifiċi u mhux 
biss ta’ eżenzjoni ġenerali, dan ikompli jgħin biex jinftiehem ir-raġunament imressaq mill-
NRA.

Emenda 336
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 4 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ir-raġunijiet dettaljati li abbażi tagħhom 
l-awtorità regolatorja tat l-eżenzjoni, 
inkluża l-informazzjoni finanzjarja li 
tiġġustifika l-ħtieġa għall-eżenzjoni;

(a) ir-raġunijiet dettaljati li jsemmu l-
Artikoli speċifiċi li abbażi tagħhom l-
awtorità regolatorja tat l-eżenzjoni, inkluża 
l-informazzjoni finanzjarja li tiġġustifika l-
ħtieġa għall-eżenzjoni;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għal kull artikolu, ir-raġunijiet possibbli għal eżenzjonijiet huma għal kollox differenti. 
Għandhom jingħataw biss dawk  l-eżenzjonijiet tassew meħtieġa u għaldaqstant, kull waħda 
minnhom għandha tkun iġġustifikata għaliha, b’tali mod li jintwerew, ngħidu aħna, il-
mekkaniżmi li bihom l-eżenzjoni ssaħħaħ il-kompetizzjoni jew inkella titqies indispensabbli 
biex l-infrastruttura tkun vijabbli.

Emenda 337
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 4 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-analiżi li tkun saret dwar l-effett fuq 
il-kompetizzjoni u l-operat effettiv tas-suq 
intern tal-gass li jirriżultaw mill-għotja ta’ 
l-eżenzjoni;

(b) l-analiżi li tkun saret dwar l-effett fuq 
il-kompetizzjoni u l-operat effettiv tas-suq 
intern tal-gass li jirriżultaw mill-għotja ta’ 
l-eżenzjon, l-aktar ir-raġunijiet li jsemmu 
l-Artikoli speċifiċi li fuqhom l-eżenzjoni se 
ssaħħaħ il-kompetizzjoni; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal kull artikolu, ir-raġunijiet possibbli għal eżenzjonijiet huma għal kollox differenti. 
Għandhom jingħataw biss dawk  l-eżenzjonijiet tassew meħtieġa u għaldaqstant, kull waħda 
minnhom għandha tkun iġġustifikata għaliha, b’tali mod li jintwerew, ngħidu aħna, il-
mekkaniżmi li bihom l-eżenzjoni ssaħħaħ il-kompetizzjoni jew inkella titqies indispensabbli 
biex l-infrastruttura tkun vijabbli.

Emenda 338
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 4 – punt (e a) (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(ea) ir-regoli għall-amministrazzjoni tal-
kapaċità li tfasslu ."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda ta’ (ea) tgħin biex il-kompiti ta’ l-NRA jinftiehmu aktar.

Emenda 339
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 4 – punt (e a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(ea) jekk l-eżenzjoni għandha x’taqsam 
ma’ interkonnettur, il-kapaċità 
addizzjonali miftuħa għal aċċess minn 
parti terza li jiffavorixxi l-kummerċ ħieles 
madwar is-suq intern Ewropew."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minn kwalunkwe infrastruttura ġdida l-element li tassew jiffavorixxi l-kompetizzjoni hi l-
kapaċità jew is-servizzi miftuħa għal partijiet terzi, il-bqija jiffavorixxi b’mod esklussiv 
kumpanija waħda.

Emenda 340
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fi żmien xahrejn wara li tkun rċeviet 
notifika, il-Kummissjoni tista' tieħu 
deċiżjoni li tirrikjedi lill-awtorità 
regolatorja temenda jew tirtira d-deċiżjoni 
li tingħata eżenzjoni.  Dak il-perjodu 
għandu jibda l-għada tal-wasla tan-notifika. 
Il-perjodu ta’ xahrejn jista’ jiġi estiż 
b’xahrejn oħra fejn il-Kummissjoni teħtieġ 
informazzjoni addizzjonali.  Dak il-
perjodu għandu jibda l-għada tal-wasla 
ta’ l-informazzjoni addizzjonali kollha. 
Dan il-perjodu jista’ jiġi estiż bil-kunsens 
kemm tal-Kummissjoni kif ukoll ta l-
awtorità regolatorja.  Meta l-
informazzjoni mitluba ma tkunx ġiet 
ipprovvduta fil-perjodu stipulat fit-talba, 
in-notifika għandha titqies li ġiet irtirata 
jekk, sakemm qabel l-iskadenza ta' dak il-
perjodu, dan ma jkunx ġie estiż bil-
kunsens kemm tal-Kummissjoni kif ukoll 
ta’ l-awtorità regolatorja, u sakemm l-
awtorità regolatorja, fi stqarrija raġunata 
kif xieraq, ma tkunx informat lill-
Kummissjoni li tikkunsidra li n-notifika 
hija kompluta.

5. Fi żmien xahrejn wara li tkun rċeviet 
notifika, il-Kummissjoni tista' tieħu 
deċiżjoni li tirrikjedi lill-awtorità 
regolatorja temenda jew tirtira d-deċiżjoni 
li tingħata eżenzjoni.  Fejn l-infrastruttura 
inkwistjoni tinsab fuq territorju ta' aktar 
minn Stat Membru wieħed, ma jkunx 
meħtieġ li l-Kummissjoni tixtarr id-
deċiżjoni ta’ l-Aġenzija.

L-awtorità regolatorja għandha 
tikkonforma mad-deċiżjoni tal-
Kummissjoni biex temenda jew tirtira d-
deċiżjoni ta' eżenzjoni fi żmien erba’ 
ġimgħat, u għandha tinforma lill-
Kummissjoni skond dan.
Il-Kummissjoni għandha tippreserva l-
kunfidenzjalità ta' informazzjoni 
kummerċjalment sensittiva.
L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta’ 
deċiżjoni dwar eżenzjoni ma għandhiex 
tibqa' fis-seħħ sentejn wara l-adozzjoni 
tagħha jekk, sa dak iż-żmien, il-bini ta’ l-
infrastruttura ma jkunx għadu beda, u 
ħames snin wara l-adozzjoni tagħha jekk, l-
infrastruttura ma tkunx saret operazzjonali. 

L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta’ 
deċiżjoni dwar eżenzjoni ma għandhiex 
tibqa' fis-seħħ sentejn wara l-adozzjoni 
tagħha jekk, sa dak iż-żmien, il-bini ta’ l-
infrastruttura ma jkunx għadu beda, u 
ħames snin wara l-adozzjoni tagħha jekk, l-
infrastruttura ma tkunx saret operazzjonali. 

Or. de
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Ġustifikazzjoni

It-test oriġinali tad-direttiva jtawwal għalxejn il-proċess ta' l-għoti ta' eżenzjoni u jtaqqal l-
investitur b'wisq riskji legali u regolatorji. Iż-żmien limitat li matulu l-Kummissjoni trid 
tiddeċiedi sabiex tagħti eżenzjoni m’huwiex aċċettabbli, minħabba li f’ħafna mill-pjanijiet 
nazzjonali u regolamenti tal-bini fl-Istati Membri jwasslu għal dewmien ta’ 10 jew 15-il sena 
bejn tħejjija ta’ l-infrastruttura u l-bini tagħha.

Emenda 341
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fi żmien xahrejn wara li tkun rċeviet 
notifika, il-Kummissjoni tista' tieħu 
deċiżjoni li tirrikjedi lill-awtorità 
regolatorja temenda jew tirtira d-deċiżjoni 
li tingħata eżenzjoni.  Dak il-perjodu 
għandu jibda l-għada tal-wasla tan-notifika. 
Il-perjodu ta’ xahrejn jista’ jiġi estiż 
b’xahrejn oħra fejn il-Kummissjoni 
teħtieġ informazzjoni addizzjonali.  Dak il-
perjodu għandu jibda l-għada tal-wasla ta’ 
l-informazzjoni addizzjonali kollha. Dan 
il-perjodu jista’ jiġi estiż bil-kunsens 
kemm tal-Kummissjoni kif ukoll ta’ l-
awtorità regolatorja.  Meta l-informazzjoni 
mitluba ma tkunx ġiet ipprovvduta fil-
perjodu stipulat fit-talba, in-notifika 
għandha titqies li ġiet irtirata jekk, sakemm 
qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, dan ma 
jkunx ġie estiż bil-kunsens kemm tal-
Kummissjoni kif ukoll ta’ l-awtorità 
regolatorja, u sakemm l-awtorità 
regolatorja, fi stqarrija raġunata kif xieraq, 
ma tkunx informat lill-Kummissjoni li 
tikkunsidra li n-notifika hija kompluta.

5. Fi żmien xahrejn wara li tkun rċeviet 
notifika, il-Kummissjoni tista' tieħu 
deċiżjoni li tirrikjedi lill-awtorità 
regolatorja temenda jew tirtira d-deċiżjoni 
li tingħata eżenzjoni.  Dak il-perjodu 
għandu jibda l-għada tal-wasla tan-notifika. 
Il-perjodu ta’ xahrejn jista’ jiġi estiż 
b’xahar ieħor fejn il-Kummissjoni teħtieġ 
informazzjoni addizzjonali.  Dak il-perjodu 
għandu jibda l-għada tal-wasla ta’ l-
informazzjoni addizzjonali kollha. Meta l-
informazzjoni mitluba ma tkunx ġiet 
ipprovvduta fil-perjodu stipulat fit-talba, 
in-notifika għandha titqies li ġiet irtirata 
jekk, sakemm qabel l-iskadenza ta' dak il-
perjodu, dan ma jkunx ġie estiż bil-kunsens 
kemm tal-Kummissjoni kif ukoll ta’ l-
awtorità regolatorja, u sakemm l-awtorità 
regolatorja, fi stqarrija raġunata kif xieraq, 
ma tkunx informat lill-Kummissjoni li 
tikkunsidra li n-notifika hija kompluta.

Or. en
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Emenda 342
Patrizia Toia, Pia Elda Locatelli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fi żmien xahrejn wara li tkun rċeviet 
notifika, il-Kummissjoni tista' tieħu 
deċiżjoni li tirrikjedi lill-awtorità 
regolatorja temenda jew tirtira d-deċiżjoni 
li tingħata eżenzjoni.  Dak il-perjodu 
għandu jibda l-għada tal-wasla tan-notifika. 
Il-perjodu ta’ xahrejn jista’ jiġi estiż 
b’xahrejn oħra fejn il-Kummissjoni teħtieġ 
informazzjoni addizzjonali.  Dak il-perjodu 
għandu jibda l-għada tal-wasla ta’ l-
informazzjoni addizzjonali kollha. Dan il-
perjodu jista’ jiġi estiż bil-kunsens kemm 
tal-Kummissjoni kif ukoll ta l-awtorità 
regolatorja. Meta l-informazzjoni mitluba 
ma tkunx ġiet ipprovvduta fil-perjodu 
stipulat fit-talba, in-notifika għandha 
titqies li ġiet irtirata jekk, sakemm qabel l-
iskadenza ta' dak il-perjodu, dan ikun ġie
estiż bil-kunsens kemm tal-Kummissjoni 
kif ukoll ta’ l-awtorità regolatorja, u 
sakemm l-awtorità regolatorja, fi stqarrija 
raġunata kif xieraq, tkun informat lill-
Kummissjoni li tikkunsidra li n-notifika 
hija kompluta.

5. Fi żmien xahrejn wara li tkun rċeviet 
notifika, il-Kummissjoni tista' tieħu 
deċiżjoni li tirrikjedi lill-awtorità 
regolatorja temenda jew tirtira d-deċiżjoni 
li tingħata eżenzjoni.  Dak il-perjodu 
għandu jibda l-għada tal-wasla tan-notifika. 
Il-perjodu ta’ xahrejn jista’ jiġi estiż 
b’xahrejn oħra fejn il-Kummissjoni teħtieġ 
informazzjoni addizzjonali.  Dak il-perjodu 
għandu jibda l-għada tal-wasla ta’ l-
informazzjoni addizzjonali kollha. Dan il-
perjodu jista’ jiġi estiż bil-kunsens kemm 
tal-Kummissjoni kif ukoll ta l-awtorità 
regolatorja.  Meta l-informazzjoni mitluba 
ma tkunx ġiet ipprovvduta qabel l-
iskadenza ta' kwalunkwe perjodu ta’ 
estensjoni bħal dan, jew il-perjodu, dan 
ma jkunx ġie estiż aktar bil-kunsens 
kemm tal-Kummissjoni kif ukoll ta’ l-
awtorità regolatorja qabel ma jiskadi, u 
sakemm l-awtorità regolatorja, fi stqarrija 
raġunata kif xieraq, ma tkunx informat lill-
Kummissjoni li tikkunsidra li n-notifika 
hija kompluta, in-notifikazzjoni għandha 
titqies xorta waħda kompluta.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju li deċiżjoni dwar eżenzjoni għandha titqies bħala li kienet irtirata kemm-il darba 
l-awtorità nazzjonali ma tibgħatx lill-Kummissjoni d-dokumentazzjoni mitluba fil-ħin, 
m’hijiex sostenibbli. Jekk dan jinżamm, il-proċess ta’ awtorizzazzjoni jsir aktar inċert, 
minħabba li d-dokumentazzjoni tkun trid tintbagħat minn parti terza li l-applikant għall-
eżenzjoni ma jkollu l-ebda kontroll fuqha.
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Emenda 343
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fi żmien xahrejn wara li tkun rċeviet 
notifika, il-Kummissjoni tista' tieħu 
deċiżjoni li tirrikjedi lill-awtorità 
regolatorja temenda jew tirtira d-deċiżjoni 
li tingħata eżenzjoni.  Dak il-perjodu 
għandu jibda l-għada tal-wasla tan-notifika. 
Il-perjodu ta’ xahrejn jista’ jiġi estiż
b’xahrejn oħra fejn il-Kummissjoni teħtieġ 
informazzjoni addizzjonali.  Dak il-perjodu 
għandu jibda l-għada tal-wasla ta’ l-
informazzjoni addizzjonali kollha. Dan il-
perjodu jista’ jiġi estiż bil-kunsens kemm 
tal-Kummissjoni kif ukoll ta l-awtorità 
regolatorja.  Meta l-informazzjoni mitluba 
ma tkunx ġiet ipprovvduta fil-perjodu 
stipulat fit-talba, in-notifika għandha titqies 
li ġiet irtirata jekk, sakemm qabel l-
iskadenza ta' dak il-perjodu, dan ma jkunx 
ġie estiż bil-kunsens kemm tal-
Kummissjoni kif ukoll ta’ l-awtorità 
regolatorja, u sakemm l-awtorità 
regolatorja, fi stqarrija raġunata kif xieraq, 
ma tkunx informat lill-Kummissjoni li 
tikkunsidra li n-notifika hija kompluta.

5. Fi żmien xahrejn wara li tkun rċeviet 
notifika, il-Kummissjoni tista' tieħu 
deċiżjoni, fejn jidħlu r-regoli tal-
kompetizzjoni,  li tirrikjedi lill-awtorità 
regolatorja temenda jew tirtira d-deċiżjoni 
li tingħata eżenzjoni.  Dak il-perjodu 
għandu jibda l-għada tal-wasla tan-notifika. 
Il-perjodu ta’ xahrejn jista’ jiġi estiż 
b’xahrejn oħra fejn il-Kummissjoni teħtieġ 
informazzjoni addizzjonali.  Dak il-perjodu 
għandu jibda l-għada tal-wasla ta’ l-
informazzjoni addizzjonali kollha. Dan il-
perjodu jista’ jiġi estiż bil-kunsens kemm 
tal-Kummissjoni kif ukoll ta l-awtorità 
regolatorja.  Meta l-informazzjoni mitluba 
ma tkunx ġiet ipprovvduta fil-perjodu 
stipulat fit-talba, in-notifika għandha titqies 
li ġiet irtirata jekk, sakemm qabel l-
iskadenza ta' dak il-perjodu, dan ma jkunx 
ġie estiż bil-kunsens kemm tal-
Kummissjoni kif ukoll ta’ l-awtorità 
regolatorja, u sakemm l-awtorità 
regolatorja, fi stqarrija raġunata kif xieraq, 
ma tkunx informat lill-Kummissjoni li 
tikkunsidra li n-notifika hija kompluta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-CEER jilqa’ l-proposta li l-ACER jingħata s-segħta li jiddeċiedi l-eżenzjonijiet, imma dawn 
id-deċiżjonijiet m’għandhomx ikunu soġġetti għal reviżjoni min-naħa tal-Kummissjoni ħlief 
fejn tidħol il-konformità mar-regoli ta’ kompetizzjoni. L-ACER għandu jkun kapaċi jieħu 
deċiżjonijiet indipendenti skond il-merti ta’ l-eżenzjonijiet tal-każ partikulari mingħajr il-
monitoraġġ tal-Kummissjoni.
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Emenda 344
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 5 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta’ 
deċiżjoni dwar eżenzjoni ma għandhiex 
tibqa' fis-seħħ sentejn wara l-adozzjoni 
tagħha jekk, sa dak iż-żmien, il-bini ta’ l-
infrastruttura ma jkunx għadu beda, u 
ħames snin wara l-adozzjoni tagħha jekk, 
l-infrastruttura ma tkunx saret 
operazzjonali.

tħassar

Or. en

Emenda 345
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 5 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta’ 
deċiżjoni dwar eżenzjoni ma għandhiex 
tibqa' fis-seħħ sentejn wara l-adozzjoni 
tagħha jekk, sa dak iż-żmien, il-bini ta’ l-
infrastruttura ma jkunx għadu beda, u 
ħames snin wara l-adozzjoni tagħha jekk, 
l-infrastruttura ma tkunx saret 
operazzjonali.

tħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proġetti infrastrutturali kbar bħalma huma l-interkonnetturi, it-terminals ta’ l-LNG jew il-
faċilitajiet tal-ħżin normalment ikollhom żmien twil sakemm jitwettqu (ngħidu aħna minħabba 
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l-kumplikazzjoni fil-proċessi ta’ ppjanar u permessi) u jaf jaqbeż sew il-limitu ta' żmien 
imniżżel fit-test propost. Jekk tkun applikata  klawsola li tillimita ż-żmien u li se tbiddel il-
kundizzjonijiet f’każ ta’ investiment approvat ikun qed jiżdied riskju żejjed sinifikanti għall-
impriżi tal-gass naturali li diġà għandhom livell għoli ta' riskju, u b’hekk ikun qed jinħoloq 
xkiel żejjed. 

Emenda 346
Alyn Smith

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 5 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta’ 
deċiżjoni dwar eżenzjoni ma għandhiex 
tibqa' fis-seħħ sentejn wara l-adozzjoni 
tagħha jekk, sa dak iż-żmien, il-bini ta’ l-
infrastruttura ma jkunx għadu beda, u 
ħames snin wara l-adozzjoni tagħha jekk, 
l-infrastruttura ma tkunx saret 
operazzjonali.

Għandu jkun hemm proċedura ta’ appell 
trasparenti u riġida kontra d-deċiżjonijiet 
ta’ eżenzjoni meħuda mill-awtorità 
regolatorja maħruġa skond dan l-
Artikolu. Il-kundizzjonijiet sabiex tkun 
approvata eżenzjoni mogħtija skond dan l-
Artikolu ma jistgħux jinbidlu b’mod 
retrospettiv mingħajr ftehim bejn il-
partijiet kollha kkonċernati.

Or. en

Emenda 347
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 5 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta’ 
deċiżjoni dwar eżenzjoni ma għandhiex 
tibqa' fis-seħħ sentejn wara l-adozzjoni 
tagħha jekk, sa dak iż-żmien, il-bini ta’ l-
infrastruttura ma jkunx għadu beda, u 
ħames snin wara l-adozzjoni tagħha jekk, 
l-infrastruttura ma tkunx saret 

L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta’ 
deċiżjoni dwar eżenzjoni ma għandhiex 
tibqa' fis-seħħ jekk, sa dak iż-żmien, il-bini 
ta’ l-infrastruttura ma jkunx għadu beda, 
sentejn wara li jkunu ħarġu d-
deċiżjonijiet u l-awtorizzazzjonijiet kollha 
meħtieġa mill-awtoritajiet nazzjonali jew 
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operazzjonali.
.

reġjonali. Din ma għandhiex ukoll tibqa’ 
fis-seħħ jekk l-infrastruttura ma tkunx saret 
operazzjonali ħames snin wara li jkunu 
ħarġu d-deċiżjonijiet u l-
awtorizzazzjonijiet kollha meħtieġa mill-
awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali. Meta 
l-bini ta’ infrastruttura kbira jinbeda tard
minħabba ċirkostanzi mhux mistennija, l-
investitur għandu jgħarraf lill-awtorità 
regolatorja relevanti u jista' japplika għal 
estensjoni xierqa fuq il-limiti ta’ żmien 
imsemmija hawn fuq.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-test oriġinali tad-direttiva jtawwal għalxejn il-proċess ta' l-għoti ta' eżenzjoni u jtaqqal l-
investitur b'wisq riskji legali u regolatorji. Iż-żmien limitat li matulu l-Kummissjoni trid 
tiddeċiedi sabiex tagħti eżenzjoni m’huwiex aċċettabbli, minħabba li f’ħafna mill-pjanijiet 
nazzjonali u regolamenti tal-bini fl-Istati Membri jwasslu għal dewmien ta’ 10 jew 15-il sena 
bejn tħejjija ta’ l-infrastruttura u l-bini tagħha.

Emenda 348
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 5 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta’
deċiżjoni dwar eżenzjoni ma għandhiex 
tibqa' fis-seħħ sentejn wara l-adozzjoni 
tagħha jekk, sa dak iż-żmien, il-bini ta’ l-
infrastruttura ma jkunx għadu beda, u 
ħames snin wara l-adozzjoni tagħha jekk, 
l-infrastruttura ma tkunx saret 
operazzjonali.

Id-deċiżjoni dwar eżenzjoni tal-
Kummissjoni ma għandhiex tibqa’ fis-seħħ 
jekk l-infrastruttura ma tkunx saret 
operazzjonali ħames snin wara li jkunu 
ħarġu d-deċiżjonijiet u l-
awtorizzazzjonijiet kollha nazzjonali u 
reġjonali. Meta il-bini ta’ infrastruttura 
kbira jinbeda tard minħabba ċirkostanzi 
mhux mistennija, l-investitur għandu 
jgħarraf lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali kkonċernata u jista’ japplika 
għal estensjoni xierqa tal-perjodu 
msemmi hawnfuq.
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Or. 

Ġustifikazzjoni

L-investiment fi proġetti infrastrutturali kbar jinvolvi riskju enormi għall-investituri. Iċ-ċaħda 
ta’ eżenzjoni wara l-għoti tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni hija akkumpanjata minn inċertezzi 
imprevedibbli peress li jkun għad jinħtieġu awtorizzazzjonijiet oħrajn fuq livell lokali u 
saħansitra reġjonali. Barra dan, il-bini ta’ infrastruttura jista’ jittardja minħabba problemi 
tekniċi jew topografiċi. Dawn il-problemi għandhom jiġu indirizzati b’mod xieraq u 
għandhom jiġu diskussi ma’ l-awtorità regolatorja kkonċernata.

Emenda 349
Toine Manders

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 5 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta’ 
deċiżjoni dwar eżenzjoni ma għandhiex 
tibqa' fis-seħħ sentejn wara l-adozzjoni 
tagħha jekk, sa dak iż-żmien, il-bini ta’ l-
infrastruttura ma jkunx għadu beda, u 
ħames snin wara l-adozzjoni tagħha jekk, 
l-infrastruttura ma tkunx saret 
operazzjonali.

L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta’ 
deċiżjoni dwar eżenzjoni għandha tiġi 
riveduta wara ħames snin.

Or. 

Ġustifikazzjoni

Proġetti infrastrutturali kbar bħalma huma l-interkonnetturi, it-terminals ta’ l-LNG jew il-
faċilitajiet tal-ħżin normalment ikollhom żmien twil sakemm jitwettqu (ngħidu aħna minħabba 
l-kumplikazzjoni fil-proċessi ta’ ppjanar u permessi) u jaf jaqbeż sew il-limitu ta' żmien 
imniżżel fit-test propost. Jekk tkun applikata  klawsola li tillimita ż-żmien u li se tbiddel il-
kundizzjonijiet f’każ ta’ investiment approvat ikun qed jiżdied riskju żejjed sinifikanti għall-
impriżi tal-gass naturali li diġà għandhom livell għoli ta' riskju, u b’hekk ikun qed jinħoloq 
xkiel żejjed.

Emenda 350
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 5 – subparagrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta’ 
deċiżjoni dwar eżenzjoni ma għandhiex 
tibqa' fis-seħħ sentejn wara l-adozzjoni 
tagħha jekk, sa dak iż-żmien, il-bini ta’ l-
infrastruttura ma jkunx għadu beda, u 
ħames snin wara l-adozzjoni tagħha jekk, 
l-infrastruttura ma tkunx saret 
operazzjonali.

L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta’ 
deċiżjoni dwar eżenzjoni ma għandhiex 
tibqa' fis-seħħ ħames snin wara l-adozzjoni 
tagħha jekk, sa dak iż-żmien, il-bini ta’ l-
infrastruttura ma jkunx għadu beda. Dan il-
perjodu jista’ jiġġedded mill-Kummissjoni 
jekk ikun jista’ jiġi ppruvat li minkejja li 
saru l-isforzi kollha possibbli biex ix-
xogħol ta’ bini jibda fil-ħin, kien hemm 
raġunijiet speċifiċi għal dewmien.

Or. 

Ġustifikazzjoni

L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta’ deċiżjonijiet dwar eżenzjoni ma għandhiex tkun limitata 
biż-żmien. Spiss ħafna l-operaturi tan-netwerk ma jkunux jistgħu jwettqu proġett fl-iskeda taż-
żmien ippjanata minħabba raġunijiet li ma jkunux fil-kontroll tagħhom (pereżempju, ilment 
quddiem il-qorti b’rabta mar-rekwiżiti tal-permess ta’ l-Istudju dwar l-Impatt Ambjentali).

Emenda351
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 5 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta’ 
deċiżjoni dwar eżenzjoni ma għandhiex 
tibqa' fis-seħħ sentejn wara l-adozzjoni 
tagħha jekk, sa dak iż-żmien, il-bini ta’ l-
infrastruttura ma jkunx għadu beda, u 
ħames snin wara l-adozzjoni tagħha jekk, 
l-infrastruttura ma tkunx saret 
operazzjonali.

L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta’ 
deċiżjoni dwar eżenzjoni ma għandhiex 
tibqa' fis-seħħ ħames snin wara l-adozzjoni 
tagħha jekk, sa dak iż-żmien, il-bini ta’ l-
infrastruttura ma jkunx għadu beda, 
sakemm l-investitur ma jkunx jista' 
jipprova li dan id-dewmien kien ikkawżat 
minn terzi parti u ma kienx fil-kontroll 
tiegħu. Meta teżerċita s-setgħat tagħha 
skond dan l-Artikolu, il-Kummissjoni l-
ewwel għandha tikkonsulta ma’ l-
Aġenzija. 
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Or. 

Ġustifikazzjoni

L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta’ deċiżjonijiet dwar eżenzjoni għandha tkun limitata biss 
b’ħames snin, peress li programmi infrastrutturali kbar jeħtieġu aktar minn sentejn biex jiġu 
żviluppati. Anke jekk il-bini ma jkunx beda fi żmien 5 snin minħabba raġunijiet li 
jikkonċernaw partijiet terzi l-approvazzjoni għal eżenzjoni għandha tibqa’ fis-seħħ.

Emenda 352
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 5 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta’ 
deċiżjoni dwar eżenzjoni ma għandhiex 
tibqa' fis-seħħ sentejn wara l-adozzjoni 
tagħha jekk, sa dak iż-żmien, il-bini ta’ l-
infrastruttura ma jkunx għadu beda, u 
ħames snin wara l-adozzjoni tagħha jekk, 
l-infrastruttura ma tkunx saret 
operazzjonali.

L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta’ 
deċiżjoni dwar eżenzjoni ma għandhiex 
tibqa' fis-seħħ tliet wara l-adozzjoni tagħha 
jekk, sa dak iż-żmien, il-bini ta’ l-
infrastruttura ma jkunx għadu beda, u seba’
snin wara l-adozzjoni tagħha jekk, l-
infrastruttura ma tkunx saret operazzjonali.

Or. 

Ġustifikazzjoni

Ġeneralment, it-tkomplija ta' proġetti infrastrutturali kbar fis-settur tal-gass li jgħaddu minn 
diversi pajjiżi jistgħu jieħdu aktar minn ħames snin. Għalhekk, il-limitu ta’ żmien ta’ ħames 
snin sabiex id-deċiżjonijiet dwar eżenzjoni ma jibqgħux fis-seħħ jekk ma jkunx beda l-operat 
huwa qasir wisq.

Emenda 353
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 5 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta’ L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta’ 
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deċiżjoni dwar eżenzjoni ma għandhiex 
tibqa' fis-seħħ sentejn wara l-adozzjoni 
tagħha jekk, sa dak iż-żmien, il-bini ta’ l-
infrastruttura ma jkunx għadu beda, u 
ħames snin wara l-adozzjoni tagħha jekk, l-
infrastruttura ma tkunx saret operazzjonali.

deċiżjoni dwar eżenzjoni ma għandhiex 
tibqa' fis-seħħ sentejn wara l-adozzjoni 
tagħha jekk, sa dak iż-żmien, il-bini ta’ l-
infrastruttura ma jkunx għadu beda, u 
ħames snin wara l-adozzjoni tagħha jekk, l-
infrastruttura ma tkunx saret operazzjonali, 
sakemm in-nuqqas li jibda l-bini jew li 
jibda l-operat ta' l-infrastruttura (skond 
il-każ) jkun riżultat ta' ċirkostanzi li 
m’humiex fil-kontroll tal-persuna li 
ngħatat l-eżenzjoni.

Or. 

Ġustifikazzjoni

Għalkemm, wieħed ċarament ikun jixtieq li l-partijiet li jingħataw eżenzjoni jibnu l-
infrastruttura eżenta minnufih wara l-għoti ta’ din l-eżenzjoni, it-twaqqif awtomatiku ta’ 
eżenzjoni peress li l-bini ta' l-infrastruttura jkun għadu ma bediex, jew l-operat kummerċjali 
ma jkunx għadu beda minħabba ċirkostanzi li ma jkunux fil-kontroll ta' l-iżviluppattur  
jippreżenta riskju maġġuri għal żviluppaturi potenzjali ta' l-infrastruttura.  Dan għandu 
jneħħi d-diżinċentiv biex wieħed jinvesti.

Emenda354
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"5a. Il-kundizzjonijiet ta’ approvazzjoni 
għal eżenzjoni mogħtija skond dan l-
Artikolu ma għandhomx jinbidlu b’mod 
retrospettiv mingħajr il-qbil tal-partijiet 
kollha kkonċernati."

Or. 

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonijiet ta’ approvazzjonijiet għal eżenzjoni ma għandhomx jinbidlu b’mod 
retrospettiv sakemm ma jkunx hemm il-qbil tal-partijiet kollha involuti fl-għoti ta’ l-eżenzjoni 
(min għandu l-eżenzjoni, l-NRA u l-Kummissjoni).
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Emenda 355
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista' tadotta linji gwida 
għall-applikazzjoni tal-kundizzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 u tistipula l-
proċedura li għandha tissegwa għall-
applikazzjoni tal-paragrafi 4 u 5. Din il-
miżura, maħsuba biex temenda elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tappoġġaha, għandha tiġi adottata skond 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3).

tħassar

Or. 

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura ta' komitoloġija proposta tirrestrinġi l-influwenza tal-Parlament Ewropew, u 
b’hekk jitneħħew deċiżjonijiet ewlenin dwar il-forma tas-suq intern ta’ l-enerġija mill-qasam 
ta' applikazzjoni tal-proċedura leġiżlattiva. Ir-regoli dwar l-għoti ta’ eżenzjonijiet mit-TPA u 
l-leġiżlazzjoni dwar separazzjoni li tikkonċerna infrastruttura ġdida huma importanti wisq 
biex jitqiesu bħala ‘tekniċi’ jew ‘mhux deċiżivi’. Għaldaqstant l-emendi kollha ta’ dan l-
Artikolu għandhom jiġu indirizzati permezz tal-proċedura ordinarja tat-teħid tad-deċiżjonijiet 
u mhux b’komitoloġija.

Emenda 356
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista' tadotta linji gwida 
għall-applikazzjoni tal-kundizzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 u tistipula l-
proċedura li għandha tissegwa għall-
applikazzjoni tal-paragrafi 4 u 5. Din il-

tħassar
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miżura, maħsuba biex temenda elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tappoġġaha, għandha tiġi adottata skond 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3).

Or. 

Emenda 357
Christian Ehler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni tista' tadotta linji gwida 
għall-applikazzjoni tal-kundizzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 u tistipula l-
proċedura li għandha tissegwa għall-
applikazzjoni tal-paragrafi 4 u 5. Din il-
miżura, maħsuba biex temenda elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tappoġġaha, għandha tiġi adottata skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3).

6. Il-Kummissjoni tista' temenda linji 
gwida għall-applikazzjoni tal-
kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 
u tistipula l-proċedura li għandha tissegwa 
għall-applikazzjoni tal-paragrafi 4 u 5. Din 
il-miżura, maħsuba biex temenda elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tappoġġaha, għandha tiġi emendata skond 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3).

Or. 

Ġustifikazzjoni

Din hija intiża li tiżgura li l-linji gwida jkunu adottati skond il-proċedura ordinarja mill-
Parlament u l-Kunsill. It-trasferiment tas-setgħat lill-Kummissjoni għandu jibqa’ llimitat għal 
kwalunkwe emenda meħtieġa.

Emenda 358
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"6a. Meta teżerċita s-setgħat tagħha 
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skond dan l-Artikolu, il-Kummissjoni l-
ewwel għandha tikkonsulta ma’ l-
Aġenzija."

Or. 

Ġustifikazzjoni

Is-setgħa tad-deċżjoni dwar l-eżenzjoni ta’ infrastrutturi transkonfinali ma għandhiex 
tingħadda lill-Aġenzija peress inkella regolaturi minn pajjiżi mhux affettwati jkunu jistgħu 
jinfluwenzaw fi ħdan l-Aġenzija r-riżultat ta’ deċiżjonijiet dwar eżenzjoni. Eżempji mill-passat 
juru li r-regolaturi nazzjonali ħafna drabi jsegwu l-interess nazzjonali. Barra dan, fid-dawl 
tal-Każ QĠE 9/56 Meroni [1958] ECR 133, is-setgħat tat-teħid tad-deċiżjonijiet li jinvolvu 
diskrezzjoni ma jistgħux jiġu konferiti lil korpi li m’humiex previsti fit-Trattati.

Emenda 359
Toine Manders, Dorette Corbey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 a (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24 – paragrafu 1 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Fl-Artikolu 24(1), punt (b) għandu 
jinbidel b'dan li ġej:
"(b) kwalunkwe klijent eliġibbli fit-
territorju tagħhom li jiġi pprovdut 
permezz ta’ linja diretta minn impriżi 
tal-gass naturali jew klijenti."

Or. 

Ġustifikazzjoni

Pajp tal-gass, li jgħaqqad impriża tal-gass naturali ma’ klijent eliġibbli jista’ jeżisti wkoll 
bejn klijent u klijent eliġibbli. F'dan il-każ, dan ta’ l-aħħar m’huwiex imqabbad b’mod dirett 
mas-sistema ta’ distribuzzjoni tal-gass, iżda mqabbad permezz ta’ klijent ieħor. B'din l-
emenda l-Istati Membri jkunu jistgħu jiżguraw li klijent li jinsab bejn is-sistema ta' 
distribuzzjoni u klijent ieħor, ma jiġix mgħobbi bi dmirijiet li jappartjenu lil operaturi tas-
sistema ta’ distribuzzjoni.
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Emenda 360
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24a – paragrafu 3 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-awtorità regolatorja għandha 
personalità legali, awtonomija baġitarja, u 
riżorsi umani u finanzjarji biżżejjed biex 
twettaq id-dmirijiet tagħha;

(a) l-awtorità regolatorja għandha 
personalità legali, awtonomija finanzjarja, 
u riżorsi umani u finanzjarji biżżejjed biex 
twettaq id-dmirijiet tagħha;

Or. 

Ġustifikazzjoni

Il-kariga ta' ħames snin tar-regolatur nazzjonali għandha tkun tista' tiġġedded darba, 
minħabba n-natura ta' żmien twil u l-bżonn ta' stabilità fis-suq ta' l-enerġija; il-ħatriet li 
jkunu itwal m'għandhomx ikunu jistgħu jiġġeddu.

Emenda 361
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24a – paragrafu 3 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-bord tat-tmexxija tagħha jinħatar għal 
perjodu fiss mhux rinovabbli ta’ għall-
inqas ħames snin, u jista' biss jitneħħa mill-
inkarigu tiegħu matul il-mandat tiegħu jekk 
ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet 
stabbiliti f’dan l-Artikolu jew minħabba li 
jkun ħati ta’ kondotta ħażina serja.

(b) il-bord tat-tmexxija tagħha jinħatar għal 
perjodu ta’ għall-inqas ħames snin u ta' 
mhux aktar minn għaxar snin; 
kwalunkwe ħatra għal perjodu ta’ ħames 
snin biss għandha tkun tista' tiġġedded 
darba, filwaqt li l-ħatriet li jkunu itwal 
m'għandhomx ikunu jistgħu jiġġeddu; il-
bord tat-tmexxija jista' biss jitneħħa mill-
inkarigu tiegħu matul il-mandat tiegħu jekk 
ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet 
stabbiliti f’dan l-Artikolu jew minħabba li 
jkun ħati ta’ kondotta ħażina serja.

Or. 
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Ġustifikazzjoni

Il-kariga ta' ħames snin tar-regolatur nazzjonali għandha tkun tista' tiġġedded darba, 
minħabba n-natura ta' żmien twil u l-bżonn ta' stabilità fis-suq ta' l-enerġija; il-ħatriet li 
jkunu itwal m'għandhomx ikunu jistgħu jiġġeddu.

Emenda 362
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24a – paragrafu 3 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-bord tat-tmexxija tagħha jinħatar għal 
perjodu fiss mhux rinovabbli ta’ għall-
inqas ħames snin, u jista' biss jitneħħa mill-
inkarigu tiegħu matul il-mandat tiegħu jekk 
ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet 
stabbiliti f’dan l-Artikolu jew minħabba li 
jkun ħati ta’ kondotta ħażina serja.

(b) il-bord tat-tmexxija tagħha jinħatar għal 
perjodu ta’ għall-inqas ħames snin u ta' 
mhux aktar minn għaxar snin; 
kwalunkwe ħatra għal perjodu ta’ ħames 
snin biss għandha tkun tista' tiġġedded 
darba, filwaqt li l-ħatriet li jkunu itwal 
m'għandhomx ikunu jistgħu jiġġeddu; il-
bord tat-tmexxija jista' biss jitneħħa mill-
inkarigu tiegħu matul il-mandat tiegħu jekk 
ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet 
stabbiliti f’dan l-Artikolu jew minħabba li 
jkun ħati ta’ kondotta ħażina serja.

Or. 

Ġustifikazzjoni

Il-kariga ta' ħames snin tar-regolatur nazzjonali għandha tkun tista' tiġġedded darba, 
minħabba n-natura ta' żmien twil u l-bżonn ta' stabilità fis-suq ta' l-enerġija; il-ħatriet li 
jkunu itwal m'għandhomx ikunu jistgħu jiġġeddu.

Emenda 363
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24a – paragrafu 3 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-bord tat-tmexxija tagħha jinħatar għal 
perjodu fiss mhux rinovabbli ta’ għall-

(b) il-bord tat-tmexxija tagħha jinħatar għal 
perjodu fiss ta’ għall-inqas ħames snin, li 
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inqas ħames snin, u jista' biss jitneħħa mill-
inkarigu tiegħu matul il-mandat tiegħu jekk 
ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet 
stabbiliti f’dan l-Artikolu jew minħabba li 
jkun ħati ta’ kondotta ħażina serja. 

jista' jiġġedded darba, jew għal perjodu 
mhux rinovabbli ta' mhux aktar minn 
għaxar snin, u jista' biss jitneħħa mill-
inkarigu tiegħu matul il-mandat tiegħu jekk 
ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet 
stabbiliti f’dan l-Artikolu jew minħabba li 
jkun ħati ta’ kondotta ħażina serja.

Or. 

Ġustifikazzjoni

Fejn il-mandat huwa ta’ għall-inqas ħames snin, għandu jkun possibbli li dan il-mandat 
jiġġedded darba għal perjodu ieħor ta’ ħames snin. 

Emenda 364
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24a – paragrafu 3 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-bord tat-tmexxija tagħha jinħatar għal 
perjodu fiss mhux rinovabbli ta’ għall-
inqas ħames snin, u jista' biss jitneħħa mill-
inkarigu tiegħu matul il-mandat tiegħu jekk 
ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet 
stabbiliti f’dan l-Artikolu jew minħabba li 
jkun ħati ta’ kondotta ħażina serja.

(b) il-bord tat-tmexxija tagħha jinħatar għal 
perjodu fiss ta’ għall-inqas ħames snin, li 
jista' jiġġedded darba, jew għal perjodu 
fiss mhux rinovabbli ta' mhux aktar minn 
għaxar snin, u jista' biss jitneħħa mill-
inkarigu tiegħu matul il-mandat tiegħu jekk 
ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet 
stabbiliti f’dan l-Artikolu jew minħabba li 
jkun ħati ta’ kondotta ħażina serja.

Or. 

Ġustifikazzjoni

Fejn ir-regolatur nazzjonali jiġi maħtur għal perjodu ta’ għall-inqas ħames snin, għandu jkun 
possibbli li dan il-perjodu jiġi mġedded darba għal perjodu ta’ ħames snin oħra, peress li s-
suq tal-gass ġeneralment jeħtieġ teħid ta’ deċiżjonijiet fit-tul u ċerta stabilità. Perjodi itwal 
ta’ ħatra ma għandhomx ikunu jistgħu jiġu mġedda.
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Emenda 365
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24a – paragrafu 3 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-bord tat-tmexxija tagħha jinħatar
għal perjodu fiss mhux rinovabbli ta’ 
għall-inqas ħames snin, u jista' biss 
jitneħħa mill-inkarigu tiegħu matul il-
mandat tiegħu jekk ma jibqax jissodisfa l-
kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu 
jew minħabba li jkun ħati ta’ kondotta 
ħażina serja.

(b) iċ-chairmen u l-viċi-chairmen tagħha 
jinħatru għal perjodu fiss ta’ għall-inqas 
ħames snin, li jista' jiġġedded darba, u 
jistgħu biss jitneħħew mill-inkarigu 
tagħom matul il-mandat tagħhom jekk ma 
jibqgħux jissodisfaw l-kundizzjonijiet 
stabbiliti f’dan l-Artikolu jew minħabba li
jkunu ħatja ta’ kondotta ħażina serja.

Or. 

Ġustifikazzjoni

Ħatra ta’ ħames snin għandha ssir biss fl-ogħla livell maniġerjali ta' l-awtorità, jiġifieri, 
normalment dak ta' chairmen u viċi-chairmen. F’dawn il-każijiet għandu jkun possibbli li l-
perjodu jiġġedded, darba biss. L-uffiċjali għandhom ikunu jistgħu jkomplu bil-karriera 
tagħhom fl-istituzzjonijiet, sakemm ma jkunx hemm xi raġuni li twaqqafhom milli jagħmlu dan 
u huma ma jkunux jixtiequ jitilqu mill-istituzzjoni.

Emenda 366
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24a – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"3a. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
standards minimi dwar it-trasparenza u l-
kontabilità ta’ l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali permezz ta’ l-adozzjoni ta’ linji 
gwida sabiex tiżgura li l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali jikkonformaw 
b’mod sħiħ u effettiv mal-paragrafi 1 u 2.  
Dawn il-miżuri, maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
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Direttiva billi jappoġġawha, għandhom 
jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 30(3)."

Or. 

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat il-ftuħ effettiv tas-suq intern ta’ l-elettriku, l-Awtoritajiet Regolatorji 
Nazzjonali għandhom ikunu soġġetti għal standards minimi dwar it-trasparenza u l-
kontabilità li permezz tagħhom ikunu jistgħu jissorveljaw b’mod effettiv is-suq ta’ l-elettriku.

Emenda 367
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24a – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"3a. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
standards minimi dwar it-trasparenza u l-
kontabilità ta’ l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali permezz ta’ l-adozzjoni ta’ linji 
gwida sabiex tiżgura li l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali jikkonformaw 
b’mod sħiħ u effettiv mal-paragrafi 1 u 2.  
Dawn il-miżuri, maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jappoġġawha, għandhom 
jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 30(3)."

Or. 

(Jiżdied paragrafu ġdid wara paragrafu 3 ta’ l-Artikolu 22a tad-Direttiva 2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

Il-kariga ta' ħames snin tar-regolatur nazzjonali għandha tkun tista' tiġġedded darba, 
minħabba n-natura ta' żmien twil u l-bżonn ta' stabilità fis-suq ta' l-enerġija; il-ħatriet li 
jkunu itwal m'għandhomx ikunu jistgħu jiġġeddu.



PE404.544v01-00 70/104 AM\715225MT.doc

MT

Emenda 368
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-twettiq tal-kompiti regolatorji
speċifikati f'din id-Direttiva, l-awtorità 
regolatorja għandha tieħu l-miżuri kollha 
raġonevoli għall-ksib ta’ dawn l-għanijiet:

Sabiex jintlaħqu l-għanijiet li tiġi żgurata 
kompetizzjoni effettiva u mingħajr xkiel 
fil-provvista tal-gass u li jiġi żgurat l-
operat fit-tul, effiċjenti u ta’ min joqgħod 
fuqu tan-netwerks tal-gass naturali, dawn 
in-netwerks għandhom ikunu regolati. 
Ħlief fejn awtoritajiet nazzjonali oħrajn, 
b'mod partikolari awtoritajiet dwar il-
kompetizzjoni, huma responsabbli mill-
kompiti speċifikati f'din id-Direttiva, l-
awtorità regolatorja għandha tieħu l-miżuri 
kollha raġonevoli għall-ksib ta’ dawn l-
għanijiet:

(a) il-promozzjoni, f’kooperazzjoni mill-
qrib ma’ l-Aġenzij, l-awtoritajiet 
regolatorji ta’ Stati Membri oħrajn u l-
Kummissjoni, ta’ suq intern tal-gass li 
jkun kompetittiv, sikur u ambjentalment 
sostenibbli fi ħdan il-Komunità, u ftuħ 
effettiv fis-suq għall-konsumaturi u l-
fornituri kollha tal-Komunità;
b) l-iżvilupp ta’ swieq reġjonali 
kompetittivi u li jiffunzjonaw tajjeb fil-
Komunità sabiex jinkiseb l-għan imsemmi 
fil-punt (a);

b) l-iżvilupp ta’ swieq reġjonali 
kompetittivi u li jiffunzjonaw tajjeb fil-
Komunità sabiex jinkiseb l-għan imsemmi 
fil-punt (a) permezz ta’ strutturi 
transkonfinali xierqa għall-aċċess għan-
netwerk u l-użu tan-netwerk;

c) it-tneħħija ta’ restrizzjonijiet fuq il-
kummerċ fil-gass naturali bejn l-Istati 
Membri, inkluż l-iżvilupp ta’ kapaċitajiet 
xierqa ta’ trażmissjoni transkonfinali li 
jilqgħu d-domanda, itejbu l-integrazzjoni 
ta’ swieq nazzjonali u jippermettu l-fluss 
liberu tal-gass naturali madwar il-
Komunità;

c) l-iżvilupp ta’ kapaċitajiet xierqa ta’ 
trażmissjoni transkonfinali li jilqgħu d-
domanda, itejbu l-integrazzjoni ta’ swieq 
nazzjonali bil-għan li jitneħħew 
restrizzjonijiet fuq il-kummerċ fil-gass 
naturali bejn l-Istati Membri u jiġi 
garantit livell ta' kapaċitajiet ta' 
interkonnessjoni fir-reġjun, u fejn jixraq 
fir-reġjuni ġirien, fuq l-istess binarju li 
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jwassal għal kompetizzjoni effettiva;
d) li jiġi żgurat l-iżvilupp ta’ sistemi 
sikuri, effiċjenti u ta’ min joqgħod 
fuqhom, li jippromwovu l-effiċjenza fl-
enerġija, l-adegwatezza tas-sistema u r-
riċerka u l-innovazzjoni sabiex jintlaħqu 
d-domanda u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji 
rinovabbli innovattivi u b'emissjonijiet 
baxxi ta' karbonju, fit-tul kif ukoll fiż-
żmien qasir;
e) li jiġi żgurat li l-operaturi tan-netwerk 
jingħataw inċentivi xierqa, kemm fit-tul kif 
ukoll fiż-żmien qasir, li jżidu l-effiċjenza 
fil-prestazzjoni tan-netwerk u 
jinkoraġġixxu l-integrazzjoni tas-suq;

e) li jiġi żgurat li l-operaturi tan-netwerk 
jingħataw inċentivi xierqa, kemm fit-tul kif 
ukoll fiż-żmien qasir, li jżidu l-effiċjenza 
fil-prestazzjoni tan-netwerk u 
jinkoraġġixxu l-integrazzjoni tas-suq;

(f) li jiġi żgurat il-funzjonament effiċjenti 
tas-suq nazzjonali tagħhom, u li tiġi 
promossa kompetizzjoni effettiva 
f’kooperazzjoni ma’ l-awtoritajiet dwar il-
kompetizzjoni.

f) li tiġi żgurata l-integrazzjoni fil-pront 
ta’ l-utenti tan-netwerk.

Or. 

Ġustifikazzjoni

Huwa loġiku li l-kisba ta’ operat effiċjenti tas-suq u kompetizzjoni effettiva għandhom ikunu 
fuqnett tal-lista.  L-allokazzjoni ta’ kompiti ambjentali ma tmurx mad-dispożizzjonijiet tas-suq 
intern, u l-lista tal-kompiti għandha tiġi rranġata skond dan. Minflok, tista' ssir referenza fil-
premessi tal-pakkett ambjentali tal-Kummissjoni u leġiżlazzjoni rilevanti oħra.

Emenda369
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-twettiq tal-kompiti regolatorji 
speċifikati f'din id-Direttiva, l-awtorità 
regolatorja għandha tieħu l-miżuri kollha 
raġonevoli għall-ksib ta’ dawn l-għanijiet:

Fit-twettiq tal-kompiti regolatorji 
speċifikati f'din id-Direttiva, l-awtorità 
regolatorja, ħlief fejn din hija r-
responsabbiltà ta’ awtoritajiet nazzjonali 
oħrajn, b’mod partikolari awtoritajiet 
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dwar il-kompetizzjoni, għandha tieħu l-
miżuri kollha raġonevoli għall-ksib ta’ 
dawn l-għanijiet:

Or. 

Ġustifikazzjoni

Il-prijoritajiet ta’ l-awtoritajiet regolatorji għandhom jinkludu li jiġi żgurat l-operat fit-tul, 
effiċjenti u ta’ min joqgħod fuqu tan-netwerks tal-gass naturali. Jeħtieġ ukoll li l-kompiti 
tagħhom jiġu ddemarkati minn dawk ta’ l-awtoritajiet dwar il-kompetizzjoni.

Emenda 370
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24b – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-promozzjoni, f’kooperazzjoni mill-
qrib ma’ l-Aġenzija, l-awtoritajiet 
regolatorji ta’ Stati Membri oħrajn u l-
Kummissjoni, ta’ suq intern tal-gass li jkun 
kompetittiv, sikur u ambjentalment 
sostenibbli fi ħdan il-Komunità, u ftuħ 
effettiv fis-suq għall-konsumaturi u l-
fornituri kollha tal-Komunità;

(a) il-promozzjoni, f’kooperazzjoni mill-
qrib ma’ l-Aġenzija, l-awtoritajiet 
regolatorji ta’ Stati Membri oħrajn u l-
Kummissjoni, ta’ suq intern tal-gass li jkun 
kompetittiv, sikur u ambjentalment
sostenibbli fi ħdan il-Komunità, u ftuħ 
effettiv fis-suq għall-konsumaturi u l-
fornituri kollha tal-Komunità billi jiġi 
żgurat li l-utenti jieħdu l-benefiċċju 
massimu minnu f’termini ta’ għażla, 
prezz u kwalità;

Or. 

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi enfasizzat li l-ftuħ fis-suq għandu jsarraf f'benefiċċji għall-utenti finali, kemm 
għall-konsumaturi kif ukoll għall-utenti industrijali. Il-ftuħ fis-suq ma għandux ikun għan 
għalih waħdu, iżda għandu jirriżulta f'benefiċċji f'termini ta' għażla, kwalità u prezz. Barra 
dan, din l-emenda tispeċifika li dawn il-benefiċċji għandhom ikunu f’termini ta’ għażla, prezz 
u kwalità tas-servizzi.
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Emenda371
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24b – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-promozzjoni, f’kooperazzjoni mill-
qrib ma’ l-Aġenzij, l-awtoritajiet 
regolatorji ta’ Stati Membri oħrajn u l-
Kummissjoni, ta’ suq intern tal-gass li jkun 
kompetittiv, sikur u ambjentalment 
sostenibbli fi ħdan il-Komunità, u ftuħ 
effettiv fis-suq għall-konsumaturi u l-
fornituri kollha tal-Komunità;

(a) il-promozzjoni, f’kooperazzjoni mill-
qrib ma’ l-Aġenzij, l-awtoritajiet 
regolatorji ta’ Stati Membri oħrajn u l-
Kummissjoni, ta’ suq intern tal-gass li jkun 
kompetittiv, sikur u ambjentalment 
sostenibbli fi ħdan il-Komunità, u ftuħ 
effettiv fis-suq għall-konsumaturi u l-
fornituri kollha tal-Komunità, u jiġi żgurat 
l-operat fit-tul, effiċjenti u ta’ min 
joqgħod fuqu tan-netwerks tal-provvista 
ta’ l-enerġija;

Or. 

Ġustifikazzjoni

Il-prijoritajiet ta’ l-awtoritajiet regolatorji għandhom jinkludu li jiġi żgurat l-operat fit-tul, 
effiċjenti u ta’ min joqgħod fuqu tan-netwerks tal-gass naturali. Jeħtieġ ukoll li l-kompiti 
tagħhom jiġu ddemarkati minn dawk ta’ l-awtoritajiet dwar il-kompetizzjoni.

Emenda 372
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24b – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tneħħija ta’ restrizzjonijiet fuq il-
kummerċ fil-gass naturali bejn l-Istati 
Membri, inkluż l-iżvilupp ta’ kapaċitajiet 
xierqa ta’ trażmissjoni transkonfinali li 
jilqgħu d-domanda, itejbu l-integrazzjoni 
ta’ swieq nazzjonali u jippermettu l-fluss 
liberu tal-gass naturali madwar il-
Komunità;

(c) it-tneħħija ta’ restrizzjonijiet regolatorji 
fuq il-kummerċ fil-gass naturali bejn l-
Istati Membri, inkluż l-iżvilupp ta’ 
kapaċitajiet xierqa ta’ trażmissjoni 
transkonfinali li jilqgħu d-domanda, itejbu 
l-integrazzjoni ta’ swieq nazzjonali u 
jippermettu l-fluss liberu tal-gass naturali 
madwar il-Komunità;
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Or. 

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jaħdmu sabiex jitneħħew ir-restrizzjonijiet 
regolatorji fuq il-kummerċ fil-gass naturali madwar l-UE.  Għalkemm l-awtoritajiet jista’ 
jkollhom xi ftit influwenza huma ma għandhom l-ebda setgħa biex isolvu restrizzjoniiet 
oħrajn, ngħidu aħna legali, kuntrattwali.

Emenda 373
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24b – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tneħħija ta’ restrizzjonijiet fuq il-
kummerċ fil-gass naturali bejn l-Istati 
Membri, inkluż l-iżvilupp ta’ kapaċitajiet 
xierqa ta’ trażmissjoni transkonfinali li
jilqgħu d-domanda, itejbu l-integrazzjoni 
ta’ swieq nazzjonali u jippermettu l-fluss 
liberu tal-gass naturali madwar il-
Komunità;

(c) it-tneħħija ta’ restrizzjonijiet, jekk 
hemm, fuq il-kummerċ fil-gass naturali 
bejn l-Istati Membri, inkluż l-iżvilupp ta’
kapaċitajiet xierqa ta’ trażmissjoni 
transkonfinali li jilqgħu d-domanda, itejbu 
l-integrazzjoni ta’ swieq nazzjonali u 
jippermettu l-fluss liberu tal-gass naturali 
madwar il-Komunità;

Or. 

Ġustifikazzjoni

Il-prijoritajiet ta’ l-awtoritajiet regolatorji għandhom jinkludu li jiġi żgurat l-operat fit-tul, 
effiċjenti u ta’ min joqgħod fuqu tan-netwerks tal-gass naturali. Jeħtieġ ukoll li l-kompiti 
tagħhom jiġu ddemarkati minn dawk ta’ l-awtoritajiet dwar il-kompetizzjoni.

Emenda 374
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24b – punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li jiġi żgurat l-iżvilupp ta’ sistemi 
sikuri, effiċjenti u ta’ min joqgħod fuqhom, 
li jippromwovu l-effiċjenza fl-enerġija, l-

(d) li jiġi żgurat l-iżvilupp ta’ sistemi 
sikuri, effiċjenti u ta’ min joqgħod fuqhom, 
li jippromwovu l-effiċjenza fl-enerġija u l-
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adegwatezza tas-sistema u r-riċerka u l-
innovazzjoni sabiex jintlaħqu d-domanda 
u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji rinovabbli 
innovattivi u b'emissjonijiet baxxi ta' 
karbonju, fit-tul kif ukoll fiż-żmien qasir;

integrazzoni proattiva tas-sorsi li jiġġeddu 
ta' skala kbira kif ukoll il-ġenerazzjoni  
deċentralizzata ta’ l-enerġija, l-
adegwatezza tas-sistema u r-riċerka u l-
innovazzjoni sabiex jintlaħqu dawn id-
domandi;

Or. 

Ġustifikazzjoni

L-enerġija rinnovabli u deċentralizzata għandha tiġi promossa b’mod attiv ħafna u għandha 
tkun għan ċar ta’ politika ta’ l-awtorità regolatorja.

Emenda375
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24b – punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li jiġi żgurat l-iżvilupp ta’ sistemi 
sikuri, effiċjenti u ta’ min joqgħod fuqhom, 
li jippromwovu l-effiċjenza fl-enerġija, l-
adegwatezza tas-sistema u r-riċerka u l-
innovazzjoni sabiex jintlaħqu d-domanda u 
l-iżvilupp ta’ teknoloġiji rinovabbli 
innovattivi u b'emissjonijiet baxxi ta' 
karbonju, fit-tul kif ukoll fiż-żmien qasir;

(d) li jiġi żgurat l-iżvilupp ta’ sistemi 
sikuri, effiċjenti u ta’ min joqgħod fuqhom, 
li jirrigwardjaw l-effiċjenza fl-enerġija, l-
adegwatezza tas-sistema u r-riċerka u l-
innovazzjoni sabiex jintlaħqu d-domanda u 
l-iżvilupp ta’ teknoloġiji rinovabbli 
innovattivi u b'emissjonijiet baxxi ta' 
karbonju, fit-tul kif ukoll fiż-żmien qasir;

Or. 

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jqisu l-effiċjenza fl-enerġija, is-sorsi li 
jiġġeddu u t-teknoloġija b’emissjonijiet baxxi ta’ karbonju, iżda ma hemmx bżonn li jiżdied 
dmir espliċitu biex dawn jippromwovuhom, għaliex dan joħloq kunflitt mar-rwol ta’ l-NRA 
bħala regolatur ekonomiku (u tal-kompetizzjoni).

Emenda376
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24b – punt (f)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) li jiġi żgurat il-funzjonament effiċjenti 
tas-suq nazzjonali tagħhom, u li tiġi 
promossa kompetizzjoni effettiva 
f’kooperazzjoni ma’ l-awtoritajiet dwar il-
kompetizzjoni.

(f) li jiġi żgurat li l-klijent jibbenefika 
permezz tal-funzjonament effiċjenti tas-suq 
nazzjonali tagħhom, u l-promozzjoni ta’
kompetizzjoni effettiva f’kooperazzjoni 
ma’ l-awtoritajiet dwar il-kompetizzjoni.

Or. 

Ġustifikazzjoni

Il-promozzjoni ta’ kompetizzjoni effettiva ma għandhiex tkun għan fiha nnifisha, iżda għandha 
tkun immirata lejn l-interessi tal-klijenti f’termini ta’ aktar għażla, prezzijiet orħos u kwalità 
aħjar tas-servizz.

Emenda 377
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24b – punt (f a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(fa) li jiġi żgurat li l-konsumaturi, 
inklużi l-konsumaturi li ma tantx jużaw 
enerġija, jieħdu l-benefiċċju massimu 
f’termini ta’ għażla, prezz u kwalità."

Or. 

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi enfasizzat li l-ftuħ fis-suq għandu jsarraf f'benefiċċji għall-utenti finali, kemm 
għall-konsumaturi kif ukoll għall-utenti industrijali. Il-ftuħ fis-suq ma għandux ikun għan 
għalih waħdu, iżda għandu jirriżulta f'benefiċċji f'termini ta' għażla, kwalità u prezz. Barra 
dan, din l-emenda tispeċifika li dawn il-benefiċċji għandhom ikunu f’termini ta’ għażla, prezz 
u kwalità tas-servizzi.

Emenda 378
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24b – punt (f a) (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(fa) li jiġi żgurat il-ħarsien tal-
konsumaturi, speċjalment dawk meqjusa 
vulnerabbli, kif ukoll l-aċċessibbiltà tas-
servizzi tal-provvista tal-gass naturali."

Or. 

Ġustifikazzjoni

L-għan tad-direttiva huwa li jinfetaħ is-suq sabiex ikunu offruti servizzi ta’ kwalità aħjar u bi 
prezzijiet aħjar b’riżultat ta’ kompetizzjoni akbar. Għaldaqstant, il-konsumatur għandu 
jitpoġġa fiċ-ċentru tal-politiki ta’ l-awtoritajiet regolatorji.

Emenda379
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità regolatorja għandu jkollha d-
dmirijiet li ġejjin:

1. L-awtorità regolatorja għandu jkollha d-
dmirijiet li ġejjin bla ħsara għall-
kompetenzi ta' awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali oħra:

Or. 

Ġustifikazzjoni

Dwar id-demarkazzjoni tal-kompetenzi ta’ l-awtoritajiet regolatorji u l-awtoritajiet dwar il-
kompetizzjoni, ara l-ġustificazzjoni għall-Emenda dwar Artikolu 24b.

Emenda380
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tiżgura l-konformità ta’ l-operaturi tas- (a) tiżgura l-konformità ta’ l-operaturi tas-
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sistema ta' trażmissjoni u ta' distribuzzjoni, 
u fejn rilevanti tal-proprjetarji tas-sistema 
rilevanti, kif ukoll ta’ kwalunkwe impriża 
tal-gass naturali, ma’ l-obbligi tagħhom 
skond din id-Direttiva u leġiżlazzjoni oħra 
rilevanti tal-Komunità, inkluż f'dak li 
għandu x’jaqsam ma' kwistjonijiet 
transkonfinali;

sistema ta' trażmissjoni, ta' distribuzzjoni, 
ta’ LNG u ta’ ħżin, u fejn rilevanti tal-
proprjetarji tas-sistema rilevanti, kif ukoll 
ta’ kwalunkwe impriża tal-gass naturali, 
ma’ l-obbligi tagħhom skond din id-
Direttiva u leġiżlazzjoni oħra rilevanti tal-
Komunità, inkluż fejn jixraq, kwistjonijiet 
transkonfinali u separazzjoni;

Or. 

Ġustifikazzjoni

Il-kliem tat-test jeħtieġ li jissaħħaħ sabiex issir enfasi fuq id-dmir ta’ l-awtoritajiet regolatorji 
fir-rigward tas-separazzjoni, li hija element ewlieni tat-Tielet Pakkett.  Li dan id-dmir 
jissemma b’mod espliċitu, flimkien mal-probabbiltà li l-Aġenzija tirrevedi dan l-aspett u 
toħroġ opinjoni formali lill-Kummissjoni jew lil regolatur nazzjonali individwali, għandu 
jgħin biex tiġi żgurata l-konformità.

Emenda 381
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tiżgura l-konformità ta’ l-operaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni u ta' distribuzzjoni, 
u fejn rilevanti tal-proprjetarji tas-sistema 
rilevanti, kif ukoll ta’ kwalunkwe impriża 
tal-gass naturali, ma’ l-obbligi tagħhom 
skond din id-Direttiva u leġiżlazzjoni oħra 
rilevanti tal-Komunità, inkluż f'dak li 
għandu x’jaqsam ma' kwistjonijiet 
transkonfinali;

(a) tiżgura l-konformità ta’ l-operaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni, ta' distribuzzjoni, 
ta’ LNG u ta’ ħżin, u fejn rilevanti tal-
proprjetarji tas-sistema rilevanti, kif ukoll 
ta’ kwalunkwe impriża tal-gass naturali, 
ma’ l-obbligi tagħhom skond din id-
Direttiva u leġiżlazzjoni oħra rilevanti tal-
Komunità, inkluż f'dak li għandu x’jaqsam 
ma' kwistjonijiet transkonfinali u 
separazzjoni;

Or. 

Ġustifikazzjoni

Il-kliem tat-test jeħtieġ li jissaħħaħ sabiex issir enfasi fuq id-dmir ta’ l-awtoritajiet regolatorji 
fir-rigward tas-separazzjoni, li hija element ewlieni tat-Tielet Pakkett. L-operaturi ta’ l-LNG 
u tal-ħżin ma għandhomx ikunu esklużi.
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Emenda 382
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

tiżgura l-konformità ta’ l-operaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni u ta' distribuzzjoni, 
u fejn rilevanti tal-proprjetarji tas-sistema 
rilevanti, kif ukoll ta’ kwalunkwe impriża 
tal-gass naturali, ma’ l-obbligi tagħhom 
skond din id-Direttiva u leġiżlazzjoni oħra 
rilevanti tal-Komunità, inkluż f'dak li 
għandu x’jaqsam ma' kwistjonijiet 
transkonfinali

ma taffettwax il-verżjoni EN

Or. 

Ġustifikazzjoni

Dwar id-demarkazzjoni tal-kompetenzi ta’ l-awtoritajiet regolatorji u l-awtoritajiet dwar il-
kompetizzjoni, ara l-ġustificazzjoni għall-Emenda dwar Artikolu 24b.

Emenda 383
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tikkoopera dwar kwistjonijiet 
transkonfinali ma' l-awtorità regolatorja 
jew l-awtoritajiet ta' dawk l-Istati Membri;

(b) tikkoopera dwar kwistjonijiet 
transkonfinali ma' l-awtorità regolatorja 
jew l-awtoritajiet ta' dawk l-Istati Membri 
u ma’ l-Aġenzija, inkluż li tiżgura li l-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
flimkien u separatament jibnu biżżejjed 
kapaċità ta' l-interkonnessjoni bejn l-
intrastruttura ta’ trażmissjoni tagħhom 
sabiex jissodisfaw l-evalwazzjoni sħiħa u 
effiċjenti tas-suq u l-kriterji tas-sigurtà 
tal-provvista tal-gass mingħajr 
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diskriminazzjoni bejn il-fornituri fi Stati 
Membri differenti;

Or. 

Ġustifikazzjoni

L-iskrutinju regolatorju, kemm ta’ TSOs b'sidien privati kif ukoll b’sidien pubbliċi, jeħtieġ li 
jiżgura li deċiżjonijiet dwar investiment u l-użu ta’ infrastruttura jikkunsidra b'mod ugwali l-
klijenti li jinsabu biss fil-fruntieri nazzjonali u l-klijenti li jużaw sistemi mqabbda.   F’dan ir-
rigward, paragrafu 1.b huwa dgħajjef.  L-għan jew l-objettiv ewlieni tal-kooperazzjoni bejn l-
Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali għandu jkun ċar.

Emenda 384
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tikkoopera dwar kwistjonijiet 
transkonfinali ma' l-awtorità regolatorja 
jew l-awtoritajiet ta' dawk l-Istati Membri;

(b) tikkoopera dwar kwistjonijiet 
transkonfinali ma' l-awtorità regolatorja 
jew l-awtoritajiet ta' dawk l-Istati Membri, 
inkluż li tiżgura li jkun hemm biżżejjed 
kapaċità ta' l-interkonnessjoni bejn l-
intrastrutturi ta’ trażmissjoni sabiex 
jissodisfaw l-evalwazzjoni sħiħa u 
effiċjenti tas-suq u l-kriterji tas-sigurtà 
tal-provvista tal-gass mingħajr 
diskriminazzjoni bejn l-impriżi ta' 
forniment fi Stati Membri differenti;

Or. 

Ġustifikazzjoni

Il-kliem tat-test jeħtieġ li jissaħħaħ sabiex jindika b’mod ċar għan prinċipali għal 
kooperazzjoni bħal din, jiġifieri li deċiżjonijiet dwar investiment u l-użu ta’ l-infrastruttura 
għandhom jikkunsidraw b’mod ugwali klijenti li jinsabu fil-fruntieri nazzjonali u dawk li 
jużaw sistemi kkonnetjati.
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Emenda 385
Edit Herczog

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tikkoopera dwar kwistjonijiet 
transkonfinali ma' l-awtorità regolatorja 
jew l-awtoritajiet ta' dawk l-Istati Membri;

(b) tikkoopera dwar kwistjonijiet 
transkonfinali ma' l-awtorità regolatorja 
jew l-awtoritajiet ta' dawk l-Istati Membri 
u ma’ l-Aġenzija;

Or. 

Ġustifikazzjoni

L-aġenzija għandha tkun involuta fl-attivitajiet transkonfinali kollha sabiex tiżgura prattiki 
trasparenti u ġusti u livelli suffiċjenti ta’ investiment. Ma għandniex inħallu tinħoloq lakuna 
regolatorja fir-rigward ta’ swieq transkonfinali u reġjonali.

Emenda 386
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tikkoopera dwar kwistjonijiet 
transkonfinali ma' l-awtorità regolatorja 
jew l-awtoritajiet ta' dawk l-Istati Membri;

(b) tikkoopera dwar kwistjonijiet 
transkonfinali ma' l-awtorità regolatorja 
jew l-awtoritajiet ta' dawk l-Istati Membri 
u ma’ l-Aġenzija;

Or. 

Emenda 387
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (e)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tiżgura li ma jkunx hemm 
kontrosussidji bejn it-trażmissjoni, id-
distribuzzjoni, il-ħżin, l-LNG u l-attivitajiet 
tal-forniment;

(e) tissorvelja l-konformità mar-rekwiżiti 
ta' separazzjoni skond din id-Direttiva u 
leġiżlazzjoni oħra rilevanti tal-Komunità 
u tiżgura li ma jkunx hemm kontrosussidji 
bejn it-trażmissjoni, id-distribuzzjoni, il-
ħżin, l-LNG u l-attivitajiet tal-forniment;

Or. 

Ġustifikazzjoni

Il-kliem tat-test jeħtieġ li jissaħħaħ sabiex issir enfasi fuq id-dmir ta’ l-awtoritajiet regolatorji 
fir-rigward tas-separazzjoni, li hija element ewlieni tat-Tielet Pakkett.  Li dan id-dmir 
jissemma b’mod espliċitu, flimkien mal-probabbiltà li l-Aġenzija tirrevedi dan l-aspett u 
toħroġ opinjoni formali lill-Kummissjoni jew lil regolatur nazzjonali individwali, għandu 
jgħin biex tiġi żgurata l-konformità.

Emenda388
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (e)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tiżgura li ma jkunx hemm 
kontrosussidji bejn it-trażmissjoni, id-
distribuzzjoni, il-ħżin, l-LNG u l-attivitajiet 
tal-forniment;

(e) tissorvelja l-konformità mar-rekwiżiti 
ta' separazzjoni skond din id-Direttiva u 
leġiżlazzjoni oħra rilevanti tal-Komunità 
u tiżgura li ma jkunx hemm kontrosussidji 
bejn it-trażmissjoni, id-distribuzzjoni, il-
ħżin, l-LNG u l-attivitajiet tal-forniment;

Or. 

Ġustifikazzjoni

Il-kliem tat-test jeħtieġ li jissaħħaħ sabiex issir enfasi fuq id-dmir ta’ l-awtoritajiet regolatorji 
fir-rigward tas-separazzjoni, li hija element ewlieni tat-Tielet Pakkett.
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Emenda 389
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (f)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) tirrevedi l-pjanijiet ta’ investiment ta’ l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni, u 
tipprovdi fir-rapport annwali tagħha 
valutazzjoni tal-pjan ta’ investiment ta’ l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni fir-
rigward tal-konsistenza tiegħu mal-pjan ta’ 
l-iżvilupp tan-netwerk madwar l-Ewropa 
fuq firxa ta’ għaxar snin kif imsemmi fl-
Artikolu 2c tar-Regolament 
(KE) Nru 1775/2005;

(f) tirrevedi l-pjanijiet ta’ investiment ta’ l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni, u 
tipprovdi fir-rapport annwali tagħha 
valutazzjoni tal-pjan ta’ investiment ta’ l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni fir-
rigward tal-konsistenza tiegħu mal-pjan ta’ 
l-iżvilupp tan-netwerk madwar l-Ewropa 
fuq firxa ta’ għaxar snin kif imsemmi fl-
Artikolu 2c tar-Regolament 
(KE) Nru 1775/2005; il-pjanijiet ta’ 
investiment ta’ l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jiżguraw li l-ħiliet 
u n-numru tal-persunal ikunu biżżejjed 
biex jintlaħqu l-obbligi tas-servizz; jekk il-
pjanijiet ta’ investiment ma jiġux onorati, 
għandhom jiġu imposti sanzjonijiet 
proporzjonati fuq l-operatur tas-sistema 
ta’ trażmissjoni skond il-linji gwida 
maħruġa mill-Aġenzija; 

Or. 

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji għandhom ikunu responsabbli li jiżguraw li l-pjanijiet ta’ 
investiment fuq firxa ta’ għaxar snin jinkludu dispożizzjonijiet li jiżguraw li l-ħaddiema jkunu 
kapaċi jaqdu kwalunkwe obbligu tas-servizz pubbliku kif stabbilit f’din id-direttiva.  
Għandhom jiġu stabbiliti sanzjonijiet effettivi, xierqa u disswassivi sabiex jintużaw kontra 
impriżi tal-gass jekk dawn ma jikkonformawx ma’ kwalunkwe obbligu stabbilit f’din id-
Direttiva.

Emenda 390
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (g)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) tissorvelja s-sigurtà u l-affidabbiltà tan-
netwerk, u tirrevedi r-regoli dwar is-sigurtà 
u l-affidabbiltà tan-netwerk;

(g) tissorvelja s-sigurtà u l-affidabbiltà tan-
netwerk, twaqqaf jew tapprova standards 
u rekwiżiti għall-kwalità tas-servizz u tal-
provvista u tirrevedi l-prestazzjonijiet 
għall-kwalità tas-servizz u tal-fornitura
tar-regoli dwar is-sigurtà u l-affidabbiltà 
tan-netwerk;

Or. 

Ġustifikazzjoni

Xi awtoritajiet regolatorji nazzjonali diġà għandhom il-kompitu li jissorveljaw il-
funzjonament tas-suq ta’ l-elettriku anki f’termini tal-kwalità tal-provvista u tas-servizzi 
mogħija lill-konsumaturi, li għalhekk jibbenefikaw b’mod reali minn regolazzjoni aktar 
konsistenti u trasparenti.

Emenda 391
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (g)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) tissorvelja s-sigurtà u l-affidabbiltà tan-
netwerk, u tirrevedi r-regoli dwar is-sigurtà 
u l-affidabbiltà tan-netwerk;

(g) tissorvelja s-sigurtà u l-affidabbiltà tan-
netwerk, twaqqaf jew tapprova standards 
u rekwiżiti għall-kwalità tas-servizz u tal-
provvista u tirrevedi l-prestazzjonijiet 
għall-kwalità tas-servizz u tal-fornitura
tar-regoli dwar is-sigurtà u l-affidabbiltà 
tan-netwerk;

Or. 

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji għandhom ikunu jistgħu jissorveljaw il-kwalità tas-servizz, flimkien 
mas-sigurtà u l-affidabbiltà tan-netwerk sabiex jiżguraw li l-obbligi tas-servizz pubbliku qed 
jiġu milħuqa.
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Emenda 392
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (g)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) tissorvelja s-sigurtà u l-affidabbiltà tan-
netwerk, u tirrevedi r-regoli dwar is-sigurtà 
u l-affidabbiltà tan-netwerk;

(g) tissorvelja s-sigurtà u l-affidabbiltà tan-
netwerk, twaqqaf jew tapprova standards 
u rekwiżiti għall-kwalità tas-servizz u tal-
provvista u tirrevedi l-prestazzjonijiet 
għall-kwalità tas-servizz u tal-fornitura
tar-regoli dwar is-sigurtà u l-affidabbiltà 
tan-netwerk;

Or. 

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji għandhom ikunu jistgħu jissorveljaw il-kwalità tas-servizz, flimkien 
mas-sigurtà u l-affidabbiltà tan-netwerk sabiex jiżguraw li l-obbligi tas-servizz pubbliku qed 
jiġu milħuqa.

Emenda 393
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (g)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) tissorvelja s-sigurtà u l-affidabbiltà tan-
netwerk, u tirrevedi r-regoli dwar is-sigurtà 
u l-affidabbiltà tan-netwerk;

(g) tissorvelja s-sigurtà u l-affidabbiltà tan-
netwerk, twaqqaf jew tapprova standards 
u rekwiżiti għall-kwalità tas-servizz u tal-
provvista u tirrevedi l-prestazzjonijiet 
għall-kwalità tas-servizz u tal-fornitura,
tar-regoli dwar is-sigurtà u l-affidabbiltà 
tan-netwerk;

Or. 
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Ġustifikazzjoni

Xi awtoritajiet regolatorji nazzjonali diġà għandhom il-kompitu li jissorveljaw il-
funzjonament tas-suq ta’ l-elettriku anki f’termini tal-kwalità tal-provvista u tas-servizzi 
mogħija lill-konsumaturi, li għalhekk jibbenefikaw b’mod reali minn regolazzjoni aktar 
konsistenti u trasparenti.

Emenda394
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (h)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) tissorvelja l-livell ta’ trasparenza, 
tiżgura l-konformità ma’ l-obbligi ta’ 
trasparenza min-naħa ta’ l-impriżi tal-gass 
naturali;

(h) tissorvelja l-livell ta’ trasparenza, 
tiżgura l-konformità ma’ l-obbligi ta’ 
trasparenza min-naħa ta’ l-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni;

Or. 

Emenda395
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (h)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) tissorvelja l-livell ta’ trasparenza, 
tiżgura l-konformità ma’ l-obbligi ta’ 
trasparenza min-naħa ta’ l-impriżi tal-gass 
naturali;

(h) tissorvelja l-livell ta’ trasparenza, 
tiżgura l-konformità ma’ l-obbligi ta’ 
trasparenza min-naħa ta’ l-operaturi tan-
netwerk;

Or. 

Ġustifikazzjoni

Dwar id-demarkazzjoni tal-kompetenzi ta’ l-awtoritajiet regolatorji u l-awtoritajiet dwar il-
kompetizzjoni, ara l-ġustificazzjoni għall-Emenda dwar Artikolu 24b.
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Emenda396
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (i)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) tissorvelja l-livell ta’ ftuħ fis-suq u ta’ 
kompetizzjoni fil-livelli ta’ bejgħ bl-
ingrossa u bl-imnut, inklużi boroż tal-gass 
naturali, prezzijiet għall-bejgħ fid-djar, 
rati għall-bdil tal-fornitur, rati ta' 
diskonnessjoni u lmenti mill-utenti privati 
f'format miftiehem, kif ukoll kwalunkwe 
tixkil jew restrizzjoni tal-kompetizzjoni 
f’kooperazzjoni ma’ l-awtoritajiet dwar il-
kompetizzjoni, inkluż billi tipprovdi kull 
tagħrif rilevanti, filwaqt li tgħaddi l-
każijiet rilevanti lill-awtoritajiet dwar il-
kompetizzjoni rilevanti;

tħassar

Or. 

Emenda 397
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (i)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) tissorvelja l-livell ta’ ftuħ fis-suq u ta’ 
kompetizzjoni fil-livelli ta’ bejgħ bl-
ingrossa u bl-imnut, inklużi boroż tal-gass 
naturali, prezzijiet għall-bejgħ fid-djar, 
rati għall-bdil tal-fornitur, rati ta' 
diskonnessjoni u lmenti mill-utenti privati 
f'format miftiehem, kif ukoll kwalunkwe 
tixkil jew restrizzjoni tal-kompetizzjoni 
f’kooperazzjoni ma’ l-awtoritajiet dwar il-
kompetizzjoni, inkluż billi tipprovdi kull 
tagħrif rilevanti, filwaqt li tgħaddi l-

tħassar
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każijiet rilevanti lill-awtoritajiet dwar il-
kompetizzjoni rilevanti.

Or. 

Ġustifikazzjoni

Dwar id-demarkazzjoni tal-kompetenzi ta’ l-awtoritajiet regolatorji u l-awtoritajiet dwar il-
kompetizzjoni, ara l-ġustificazzjoni għall-Emenda dwar Artikolu 24b.

Emenda398
Toine Manders

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (i)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) tissorvelja l-livell ta’ ftuħ fis-suq u ta’ 
kompetizzjoni fil-livelli ta’ bejgħ bl-
ingrossa u bl-imnut, inklużi boroż tal-gass 
naturali, prezzijiet għall-bejgħ fid-djar, rati 
għall-bdil tal-fornitur, rati ta' 
diskonnessjoni u lmenti mill-utenti privati 
f'format miftiehem, kif ukoll kwalunkwe 
tixkil jew restrizzjoni tal-kompetizzjoni 
f’kooperazzjoni ma’ l-awtoritajiet dwar il-
kompetizzjoni, inkluż billi tipprovdi kull 
tagħrif rilevanti, filwaqt li tgħaddi l-każijiet 
rilevanti lill-awtoritajiet dwar il-
kompetizzjoni rilevanti;

(i) tissorvelja l-livell ta’ ftuħ effettiv fis-suq 
u ta’ kompetizzjoni fil-livelli ta’ bejgħ bl-
ingrossa u bl-imnut, inklużi boroż tal-gass 
naturali, prezzijiet għall-bejgħ fid-djar, rati 
għall-bdil tal-fornitur, kundizzjonijiet 
adegwati ta’ pagament minn qabel li 
jirriflettu l-konsum reali, rati ta' 
konnessjoni u diskonnessjoni, spejjeż tal-
manutenzjoni, u lmenti mill-utenti privati 
f'format miftiehem, kif ukoll kwalunkwe 
tixkil jew restrizzjoni tal-kompetizzjoni 
f’kooperazzjoni ma’ l-awtoritajiet dwar il-
kompetizzjoni, inkluż billi tipprovdi kull 
tagħrif rilevanti, filwaqt li tgħaddi l-każijiet 
rilevanti lill-awtoritajiet dwar il-
kompetizzjoni rilevanti;

Or. 

Ġustifikazzjoni

L-awtorità tingħata s-setgħa li tissorvelja firxa akbar ta’ rati u spejjeż fl-interess ta’ għażla 
akbar għall-konsumatur.
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Emenda 399
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (i a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(ia) tissorvelja l-okkorrenza ta’ prattiki 
kuntrattwali restrittivi, inklużi 
dispożizzjonijiet ta’ esklużività, li jistgħu 
jfixklu jew inaqqsu l-għażla tal-klijenti 
mhux domestiċi li simultanjament 
jagħmlu kuntratti ma’ aktar minn 
fornitur wieħed; meta jkun xieraq, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jgħarrfu lill-awtoritajiet 
nazzjonali dwar il-kompetizzjoni b'dawn 
il-prattiki;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Li klijenti mhux domestiċi jitħallew jagħżlu l-fornituri tagħhom u mhux ikunu ristretti permezz 
ta’ klawsoli ta’ esklużività għandu jgħin biex tiġi żviluppata l-kompetizzjoni fis-suq intern. 

Emenda 400
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (i a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(ia) tissorvelja l-okkorrenza ta’ prattiki 
kuntrattwali restrittivi, inklużi 
dispożizzjonijiet ta’ esklużività, li jistgħu 
jfixklu jew inaqqsu l-għażla tal-klijenti 
mhux domestiċi li simultanjament 
jagħmlu kuntratti ma’ aktar minn 
fornitur wieħed; meta jkun xieraq, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jgħarrfu lill-awtoritajiet  
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nazzjonali dwar il-kompetizzjoni b'dawn 
il-prattiki;"

Or. 

Ġustifikazzjoni

Li klijenti mhux domestiċi jitħallew jagħżlu l-fornituri tagħhom u mhux ikunu ristretti permezz 
ta’ klawsoli ta’ esklużività għandu jgħin biex tiġi żviluppata l-kompetizzjoni fis-suq intern.

Emenda 401
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (i a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(ia) tissorvelja l-okkorrenza ta’ prattiki 
kuntrattwali restrittivi, inklużi 
dispożizzjonijiet ta’ esklużività, li jistgħu 
jfixklu jew inaqqsu l-għażla tal-klijenti 
mhux domestiċi li simultanjament 
jagħmlu kuntratti ma’ aktar minn 
fornitur wieħed; meta jkun xieraq, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jgħarrfu lill-awtoritajiet 
nazzjonali dwar il-kompetizzjoni b'dawn 
il-prattiki;"

Or. 

Ġustifikazzjoni

Li klijenti mhux domestiċi jitħallew jagħżlu l-fornituri tagħhom u mhux ikunu ristretti permezz 
ta’ klawsoli ta’ esklużività għandu jgħin biex tiġi żviluppata l-kompetizzjoni fis-suq intern.

Emenda 402
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (i a) (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(ia) tissorvelja l-okkorrenza ta’ prattiki 
kuntrattwali restrittivi, inklużi 
dispożizzjonijiet ta’ esklużività, li jistgħu 
jfixklu jew inaqqsu l-għażla tal-klijenti 
mhux domestiċi li simultanjament 
jagħmlu kuntratti ma’ aktar minn 
fornitur wieħed; meta jkun xieraq, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jgħarrfu lill-awtoritajiet 
nazzjonali dwar il-kompetizzjoni b'dawn 
il-prattiki;"

Or. 

Ġustifikazzjoni

Li klijenti mhux domestiċi jitħallew jagħżlu l-fornituri tagħhom u mhux ikunu ristretti permezz 
ta’ klawsoli ta’ esklużività għandu jgħin biex tiġi żviluppata l-kompetizzjoni fis-suq intern.

Emenda 403
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (i b)(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(ib) tirrikonoxxi l-libertà kuntrattwali 
fir-rigward ta’ kuntratti fit-tul u l-
possibbiltà li jiġu konklużi kuntratti 
bbażati fuq l-assi bil-kundizzjoni li dawn 
il-kuntratti jkunu konformi ma' 
leġiżlazzjoni eżistenti tal-Komunità;"

Or. 

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa li tiġi żviluppata kapaċità ġdida, speċjalment minn azjendi ġodda, u jistgħu 
jkunu meħtieġa kuntratti fit-tul bi klijenti permanenti sabiex ikun żgurat parti mill-
finanzjament ta’ investiment bħal dan. Barra dan, ċerti utenti li jagħmlu użu minn kwantità 
kbira ta’ enerġija jeħtieġu aċċess għal kuntratti ta’ l-enerġija fit-tul u prevedibbli sabiex 
jibqgħu kompetittivi ma’ reġjuni oħra fejn dawn huma disponibbli.
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Emenda404
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (j)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) tissorvelja ż-żmien li jittieħed mill-
impriżi ta’ trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni 
biex isiru konnessjonijiet u tiswijiet;

(j) tissorvelja ż-żmien li jittieħed mill-
impriżi ta’ trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni 
biex isiru konnessjonijiet u tiswijiet u 
timponi sanzjonijiet skond il-linji gwida 
maħruġa mill-Aġenzija jekk dan iż-żmien 
jinqabeż mingħajr raġuni valida;

Or. 

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu stabbiliti sanzjonijiet effettivi, xierqa u disswassivi sabiex jintużaw kontra 
impriżi tal-gass jekk dawn ma jikkonformawx ma’ kwalunkwe obbligu stabbilit f’din id-
Direttiva.

Emenda 405
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (j)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) tissorvelja ż-żmien li jittieħed mill-
impriżi ta’ trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni 
biex isiru konnessjonijiet u tiswijiet;

(j) tissorvelja ż-żmien li jittieħed mill-
impriżi ta’ trażmissjoni u ta’ distribuzzjoni 
biex isiru konnessjonijiet u tiswijiet u 
timponi sanzjonijiet skond il-linji gwida
maħruġa mill-Aġenzija jekk dan iż-żmien 
jinqabeż mingħajr raġuni valida.

Or. 

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-konsumaturi jkunu mħarsa b’mod effettiv, id-dispożizzjonijiet stipulati f'Anness A 
jeħtieġ li jkunu jistgħu jiġu infurzati u l-Awtoritajiet Regolatorji għandhom jistabbilixxu 
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sanzjonijiet effettivi, xierqa u disswassivi sabiex jintużaw kontra impriżi tal-gass jekk dawn 
ma jikkonformawx ma’ kwalunkwe obbligu stabbilit f’din id-Direttiva.

Emenda 406
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (k)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) tissorvelja u tirrevedi l-kundizzjonijiet 
ta’ l-aċċess għall-ħżin, linepack u servizzi 
oħrajn anċillari kif previst fl-Artikolu 19;

(k) tissorvelja l-kundizzjonijiet ta’ l-aċċess 
għall-ħżin, linepack u servizzi oħrajn 
anċillari kif previst fl-Artikolu 19;

Or. 

Ġustifikazzjoni

Għalkemm id-differenza bejn ‘tissorvelja' u ‘tirrevedi’ mhijiex spjegata f’dan it-test, din l-
addizzjoni tista’ toħloq bażi legali għal setgħat ġodda u speċifiċi ‘ex ante’ fir-rigward ta’ 
ħżin, linepack u servizzi anċillari.  Dan imur kontra r-regoli li permezz tagħhom l-Istati 
Membri jistgħu jawtorizzaw aċċess innegozzjat għal partijiet terzi (Artikolu 19(3)). Dawn il-
mekkaniżmi tas-suq mhux irregolati għal aċċess ta’ partijiet terzi għal servizzi ta’ ħżin huma 
inċentiv għall-investiment u għandhom jinżammu.

Emenda 407
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (l)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) bla ħsara għall-kompetenza ta' 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali oħra, 
tiżgura standards għoljin tas-servizz 
pubbliku għall-gass naturali, tħares lill-
klijenti vulnerabbli, u tara li l-miżuri ta’ 
ħarsien tal-konsumatur stabbiliti fl-
Anness A jkunu effettivi;

(l) bla ħsara għall-kompetenza ta' 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali oħra, 
tissorvelja standards għoljin tas-servizz 
pubbliku għall-gass naturali u tħares lill-
klijenti vulnerabbli;

Or. 
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Ġustifikazzjoni

Miżuri ta’ politika soċjali bħat-twaqqif ta’ standards għoljin tas-servizz universali u pubbliku 
huma l-ewwelnett responsabbiltà tal-gvernijiet, sakemm dawn ma jinvolvux ir-regolazzjoni 
tas-suq bl-imnut. Madankollu, l-NRAs għandhom jissorveljaw standards bħal dawn sabiex 
jiżguraw livell adegwat ta’ ħarsien tal-konsumaturi ta’ l-elettriku.

Emenda 408
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (l)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) bla ħsara għall-kompetenza ta' 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali oħra, 
tiżgura standards għoljin tas-servizz 
pubbliku għall-gass naturali, tħares lill-
klijenti vulnerabbli u tara li l-miżuri ta’ 
ħarsien tal-konsumatur stabbiliti fl-
Anness A jkunu effettivi;

(l) bla ħsara għall-kompetenza ta' 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali oħra, 
tissorvelja standards għoljin tas-servizz 
pubbliku għall-gass naturali, tħares lill-
klijenti vulnerabbli;

Or. 

Ġustifikazzjoni

Xi kompiti l-ewwel għandhom jitwettqu mill-gvernijiet peress li jittrattaw aktar dwar miżuri 
soċjali milli dwar ir-regolazzjoni tas-suq bl-imnut. Ir-regolaturi ma jħossux li għandhom il-
kompetenza li jiddefinixxu l-politika soċjali. Madankollu r-regolaturi għandhom jingħataw s-
setgħa li jiżguraw li d-dispożizzjonijiet ta’ Anness A jiġu infurzati b’mod effettiv. Fl-
aħħarnett, għandu jkun mgħarraf b'mod ċar li r-regolaturi għandhom r-responsabbiltà li 
jimplimentaw Anness A dwar il-ħarsien tal-konsumatur.

Emenda409
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (l)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) bla ħsara għall-kompetenza ta' 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali oħra, 
tiżgura standards għoljin tas-servizz 

(l) bla ħsara għall-kompetenza ta' 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali oħra, 
tissorvelja standards għoljin tas-servizz 
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pubbliku għall-gass naturali, tħares lill-
klijenti vulnerabbli u tara li l-miżuri ta’ 
ħarsien tal-konsumatur stabbiliti fl-
Anness A jkunu effettivi.

pubbliku għall-gass naturali, tħares lill-
klijenti vulnerabbli.

Or. 

Ġustifikazzjoni

Xi kompiti għandhom l-ewwelnett jitwettqu mill-gvernijiet nazzjonali peress li jittrattaw aktar 
dwar miżuri ta’ politika soċjali milli dwar ir-regolazzjoni tas-suq bl-imnut. L-awtoritajiet 
regolatorji ma jħossux li qegħdin f’pożizzjoni li jiddeterminaw il-politika soċjali.

Emenda410
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (l)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) bla ħsara għall-kompetenza ta' 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali oħra, 
tiżgura standards għoljin tas-servizz 
pubbliku għall-gass naturali, tħares lill-
klijenti vulnerabbli u tara li l-miżuri ta’ 
ħarsien tal-konsumatur stabbiliti fl-
Anness A jkunu effettivi.

(l) bla ħsara għall-kompetenza ta' 
awtoritajiet nazzjonali oħra, tiżgura 
standards għoljin tas-servizz pubbliku 
għall-gass naturali, tħares lill-klijenti 
vulnerabbli u tara li l-miżuri ta’ ħarsien tal-
konsumatur stabbiliti fl-Anness A jkunu 
effettivi;

Or. 

Ġustifikazzjoni

Dwar id-demarkazzjoni tal-kompetenzi ta’ l-awtoritajiet regolatorji u l-awtoritajiet dwar il-
kompetizzjoni, ara l-ġustificazzjoni għall-Emenda dwar Artikolu 24b.

Emenda 411
Toine Manders

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (l)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) bla ħsara għall-kompetenza ta' (l) bla ħsara għall-kompetenza ta' 
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awtoritajiet regolatorji nazzjonali oħra, 
tiżgura standards għoljin tas-servizz 
pubbliku għall-gass naturali, tħares lill-
klijenti vulnerabbli u tara li l-miżuri ta’ 
ħarsien tal-konsumatur stabbiliti fl-
Anness A jkunu effettivi;

awtoritajiet regolatorji nazzjonali oħra, 
tiżgura standards għoljin, li jkunu 
trasparenti u l-istess madwar l-Unjoni 
Ewropea, tas-servizz pubbliku għall-
konsumaturi tal-gass naturali, inklużi djar 
privati, u tiżgura l-ħarsien tal-klijenti 
vulnerabbli u tara li l-miżuri kollha ta’ 
ħarsien tal-konsumatur stabbiliti fl-
Anness A jkunu effettivi;

Or. 

Ġustifikazzjoni

Aktar kjarifiki fir-rigward tal-kompiti ta’ l-awtorità jservu biex is-suq jiffunzjona aħjar u fl-
aħħar mill-aħħar igawdi l-konsumatur.

Emenda 412
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (l)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) bla ħsara għall-kompetenza ta' 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali oħra, 
tiżgura standards għoljin tas-servizz 
pubbliku għall-gass naturali, tħares lill-
klijenti vulnerabbli u tara li l-miżuri ta’ 
ħarsien tal-konsumatur stabbiliti fl-
Anness A jkunu effettivi;

(l) bla ħsara għall-kompetenza ta' 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali oħra, 
tiżgura standards għoljin tas-servizz 
pubbliku għall-gass naturali, tħares lill-
klijenti vulnerabbli u tara li l-miżuri ta’ 
ħarsien tal-konsumatur stabbiliti fl-
Anness A jkunu effettivi u infurzati;

Or. 

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-konsumaturi jkunu mħarsa b’mod effettiv, id-dispożizzjonijiet stipulati f'Anness A 
jeħtieġ li jkunu jistgħu jiġu infurzati u l-Awtoritajiet Regolatorji għandhom jistabbilixxu 
sanzjonijiet effettivi, xierqa u disswassivi sabiex jintużaw kontra impriżi tal-gass jekk dawn 
ma jikkonformawx ma’ kwalunkwe obbligu stabbilit f’din id-Direttiva.
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Emenda413
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (l)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) bla ħsara għall-kompetenza ta' 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali oħra, 
tiżgura standards għoljin tas-servizz 
pubbliku għall-gass naturali, tħares lill-
klijenti vulnerabbli u tara li l-miżuri ta’ 
ħarsien tal-konsumatur stabbiliti fl-
Anness A jkunu effettivi;

(l) bla ħsara għall-kompetenza ta' 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali oħra, 
tiżgura standards għoljin tas-servizz 
pubbliku għall-gass naturali, tħares lill-
klijenti vulnerabbli u tara li l-miżuri ta’ 
ħarsien tal-konsumatur stabbiliti fl-
Anness A jkunu effettivi u infurzati;

Or. 

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-konsumaturi jkunu mħarsa b’mod effettiv, id-dispożizzjonijiet stipulati f'Anness A 
jeħtieġ li jkunu jistgħu jiġu infurzati u l-Awtoritajiet Regolatorji għandhom jistabbilixxu 
sanzjonijiet effettivi, xierqa u disswassivi sabiex jintużaw kontra impriżi tal-gass jekk dawn 
ma jikkonformawx ma’ kwalunkwe obbligu stabbilit f’din id-Direttiva.

Emenda 414
Nikolaos Vakalis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (l a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(la) tiżgura li l-miżuri ta’ ħarsien tal-
konsumatur stabbiliti f’Anness A jkunu 
effettivi u infurzati;"

Or. 

Ġustifikazzjoni

Il-‘Miżuri dwar il-protezzjoni xierqa tal-konsumatur’ stabbiliti f’Anness A għandhom ikunu 
infurzati b’mod effettiv mill-NRAs.
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Emenda 415
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (l a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(la) tiżgura li l-miżuri ta’ ħarsien tal-
konsumatur stabbiliti f’Anness A jkunu 
effettivi;"

Or. 

Ġustifikazzjoni

Xi kompiti l-ewwel għandhom jitwettqu mill-gvernijiet peress li jittrattaw aktar dwar miżuri 
soċjali milli dwar ir-regolazzjoni tas-suq bl-imnut. Ir-regolaturi ma jħossux li għandhom il-
kompetenza li jiddefinixxu l-politika soċjali. Madankollu r-regolaturi għandhom jingħataw s-
setgħa li jiżguraw li d-dispożizzjonijiet ta’ Anness A jiġu infurzati b’mod effettiv. Fl-
aħħarnett, għandu jkun mgħarraf b'mod ċar li r-regolaturi għandhom r-responsabbiltà li 
jimplimentaw Anness A dwar il-ħarsien tal-konsumatur.

Emenda 416
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (l a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(la) tiżgura li l-miżuri ta’ ħarsien tal-
konsumatur stabbiliti f’Anness A jkunu 
effettivi;"

Or. 

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji għandhom ikunu responsabbli milli jiżguraw l-implimentazzjoni 
effettiva tad-dispożizzjonijiet stabbiliti f’Anness A. Għall-anqas, għandu jkun mgħarraf b'mod 
ċar li r-regolaturi għandhom r-responsabbiltà li jimplimentaw d-dispożizzjonijiet dwar il-
ħarsien tal-konsumatur ta’ Anness A. Għalhekk, qed jiġi propost li jinħoloq subparagrafu 
ġdid għal dan il-għan.
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Emenda 417
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (n)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) tiżgura l-aċċess għad-dejta dwar il-
konsum tal-klijent, l-applikazzjoni ta’ 
format armonizzat għad-dejta dwar il-
konsum u l-aċċess għad-dejta skond il-
paragrafu (h) ta’ l-Anness A;

(n) tistabbilixxi proċeduri standardizzati 
dwar ir-relazzjonijiet bejn il-klijent finali 
u l-fornitur jew distributur, jew operatur 
ta’ sistemi ta’ kejl bil-meter, li ta’ l-anqas 
jikkonċernaw l-aċċess għad-dejta dwar il-
konsum tal-klijent, l-applikazzjoni ta’ 
format armonizzat għad-dejta dwar il-
konsum u l-aċċess għad-dejta skond il-
punt (h) ta’ l-Anness A;

Or. 

Ġustifikazzjoni

L-għoti ta’ aċċess għad-dejta dwar il-konsum reali huwa prerekwiżit sabiex il-klijenti jkunu 
jistgħu jimmaniġjaw l-effiċjenza fl-enerġija jew jikkumparaw fornitur ma’ ieħor. Peress li 
huma diġà jikkonsultaw mal-partijiet interessati kkonċernati u huma responsabbli mis-
sorveljanza tas-swieq bl-imnut ta’ l-enerġija, ir-regolaturi huma l-awtoritajiet adattati biex 
jindirizzaw ir-relazzjoni bejn l-operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni, il-fornituri u l-klijenti 
(inklużi r-regoli, ir-responsabbiltajiet, l-arranġamenti kuntrattwali, ftehimiet dwar l-iskambji 
tad-dejta, garanziji tal-kwalità).

Emenda 418
Toine Manders

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (n)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) tiżgura l-aċċess għad-dejta dwar il-
konsum tal-klijent, l-applikazzjoni ta’ 
format armonizzat għad-dejta dwar il-
konsum u l-aċċess għad-dejta skond il-
paragrafu (h) ta’ l-Anness A;

(n) tiżgura l-aċċess għad-dejta dwar il-
konsum tal-klijent inkluża dejta dwar 
prezzijiet u kwalunkwe spiża oħra 
relatata, l-applikazzjoni ta’ format 
armonizzat li jinftiehem b’mod faċli għal
din id-dejta dwar il-konsum, pagament 
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minn qabel adegwat li jirrifletti l-konsum 
reali u l-aċċess fil-pront għall-klijenti 
kollha għal din id-dejta skond il-punt (h) 
ta’ l-Anness A;

Or. 

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi jħallsu għall-gass minn qabel, eżempju kull xahar. Spiss dan il-ħlas minn 
qabel ma jirriflettix il-konsum reali tal-konsumatur. Għalhekk kumpaniji ta’ l-enerġija 
jirċievu self bla mgħax mill-konsumaturi. Permezz ta’ teknoloġiji ġodda - ngħidu aħna bħal 
kejl bil-meter intelliġenti – kumpaniji ta’ l-enerġija jistgħu jitolbu pagamenti minn qabel li 
jkunu aktar adegwati.

Emenda 419
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (o a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(oa) tiżgura li t-timwiġ fil-prezzijiet bl-
ingrossa jkun trasparenti;"

Or. 

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet ugwali għall-atturi kollha fis-suq, kwalunkwe tibdil fil-
prezzijiet bl-ingrossa għandu jkun disponibbli.

Emenda 420
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (o a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(oa) tiffissa jew tapprova t-tariffi ta’ l-
aċċess għan-netwerk u tippubblika l-
metodoloġija użata biex jiġu stabbiliti t-
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tariffi;"

Or. 

Ġustifikazzjoni

L-NRAs għandhom ikunu jistgħu jiffissaw jew japprovaw it-tariffi sabiex jiżguraw aċċess ġust 
għall-atturi kollha fis-suq tal-gass, u l-metodoloġija użata biex jiġu stabbiliti dawn it-tariffi 
għandha tkun trasparenti u ppubblikata skond il-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu.

Emenda 421
Mary Honeyball

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (o a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(oa) tiffissa jew tapprova t-tariffi ta’ l-
aċċess għan-netwerk u tippubblika l-
metodoloġija użata biex jiġu stabbiliti t-
tariffi;"

Or. 

Ġustifikazzjoni

L-NRAs għandhom ikunu jistgħu jiffissaw jew japprovaw it-tariffi sabiex jiżguraw aċċess ġust 
għall-atturi kollha fis-suq tal-gass, u l-metodoloġija użata biex jiġu stabbiliti dawn it-tariffi 
għandha tkun trasparenti u ppubblikata skond il-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu.

Emenda 422
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (o b)(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(ob) timponi limiti massimi fuq il-
prezzijiet fi swieq mhux kompetittivi għal 
perjodu definit u limitat sabiex tħares lill-
konsumaturi kontra abbuż tas-suq; il-
limiti massimi fuq il-prezzijiet għandhom 
ikunu iffissati f’livell għoli biżżejjed 
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sabiex ma jiskoraġġixxux azjendi ġodda u 
tkabbir ta’ kompetitturi eżistenti;"

Or. 

Ġustifikazzjoni

Fejn hemm saħħa eċċessiva tas-suq, l-NRAs għandhom ikunu jistgħu jimponu limiti massimi 
fuq il-prezzijiet, iżda dawn għandhom ikunu għoljin biżżejjed biex ma jiskoraġġixxux azjendi 
ġodda u tkabbir ta’ kompetitturi eżistenti u l-iżvilupp tas-suq intern tal-gass.

Emenda 423
Eluned Morgan

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (o b) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(ob) timponi limiti massimi fuq il-
prezzijiet fi swieq mhux kompetittivi għal 
perjodu definit u limitat sabiex tħares lill-
konsumaturi kontra abbuż tas-suq; il-
limiti massimi fuq il-prezzijiet għandhom 
ikunu iffissati f’livell għoli biżżejjed 
sabiex ma jiskoraġġixxux azjendi ġodda u 
tkabbir ta’ kompetitturi eżistenti;"

Or. 

Ġustifikazzjoni

Fejn hemm saħħa eċċessiva tas-suq, l-NRAs għandhom ikunu jistgħu jimponu limiti massimi 
fuq il-prezzijiet, iżda dawn għandhom ikunu għoljin biżżejjed biex ma jiskoraġġixxux azjendi 
ġodda u tkabbir ta’ kompetitturi eżistenti u l-iżvilupp tas-suq intern tal-gass.

Emenda424
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (p)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(p) tissorvelja l-applikazzjoni tajba tal- (p) tissorvelja l-applikazzjoni tajba tal-
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kriterji li jiddeterminaw jekk faċilità ta’ 
ħżin taqax taħt l-Artikolu 19(3) jew 19(4).

kriterji skond liema jista' jiġi ddeterminat 
jekk l-aċċess għall-faċilitajiet tal-ħżin u l-
linepack humiex teknikament u/jew 
ekonomikament meħtieġa biex jipprovdu 
aċċess effiċjenti għas-sistema għall-
forniment tal-klijenti.

Or. 

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li hemm konsistenza mad-dispożizzjonijiet il-ġodda ta' l-Artikolu 19(1) li 
jistipulaw li l-Istati Membri ‘jiddefinixxu u jippubblikaw il-kriterji skond liema jista' jiġi 
ddeterminat jekk l-aċċess għall-faċilitajiet tal-ħżin u l-linepack humiex teknikament u/jew 
ekonomikament meħtieġa biex jipprovdu aċċess effiċjenti għas-sistema għall-forniment tal-
klijenti’.

Emenda 425
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (p a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(pa) tiżgura li l-istruttura tat-tariffi 
għall-konsumatur finali ma żżidx il-
konsum ta’ l-enerġija."

Or. 

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li l-effiċjenza fl-enerġija tkun inkoraġġita, għandhom ikunu disponibbli 
“tariffi progressivi” għall-konsumaturi kollha tal-gass. Dawn jevitaw l-istruttura komuni tat-
tariffi “binomjali”  (ħlas fiss u proporzjonali), li fiha l-enerġija użata hemm tendenza tkun 
orħos aktar ma jiżdied il-konsum. Il-kuntrarju għandu jkun mandatorju. Bħala regola 
ġenerali, ir-regolaturi għandhom jimponu jew rati strettament proporzjonali jew rati oħrajn 
innovattivi.
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Emenda 426
Alyn Smith

Proposta għal direttiva – att li jemendaArtikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (p a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(pa) tistabbilixxi u taderixxi ma’ kriterji 
trasparenti u oġġettivi għar-regolazzjoni 
tas-suq intern tal-gass."

Or. 

Emenda 427
Alyn Smith

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 1 – punt (p b) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(pb) tippubblika l-proċedura li għandha 
tissegwa f’każ li l-parteċipanti fis-suq 
ikunu jixtiequ jappellaw kontra d-
deċiżjonijiet tagħhom."

Or. en


