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Emenda 428
Erika Mann

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) bla ħsara għall-proċedura taħt il-
paragrafu 2c ta' l-Artikolu 9, għall-ewwel 
pjan ta’ għaxar snin għall-iżvilupp tan-
netwerk, tapprova l-ippjanar ta’ l-
investimenti u l-pjan multiannwali għall-
iżvilupp tan-netwerk ippreżentati kull sena
mill-operatur indipendenti tas-sistema;

(c) bla ħsara għall-proċedura taħt il-
paragrafu 2c ta' l-Artikolu 9, għall-ewwel 
pjan ta’ għaxar snin għall-iżvilupp tan-
netwerk, tapprova l-ippjanar ta’ l-
investimenti u l-pjan multiannwali għall-
iżvilupp tan-netwerk ippreżentati kull 
sentejn mill-operatur indipendenti tas-
sistema;

Or. en

Emenda 429
Erika Mann

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji jingħatawlhom is-
setgħat li jippermettulhom iwettqu d-
dmirijiet imsemmija fil-paragrafu 1 u 2 
b’mod effiċjenti u mħaffef. Għal dan il-
għan, l-awtorità regolatorja għandu jkollha 
talanqas dawn is-setgħat:

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji jingħatawlhom is-
setgħat li jippermettulhom iwettqu d-
dmirijiet imsemmija fil-paragrafu 1 u 2 
b’mod effiċjenti u mħaffef. Għal dan il-
għan, l-awtorità regolatorja għandu jkollha 
talanqas dawn is-setgħat:

(a) li toħroġ deċiżjonijiet li jorbtu lill-
impriżi tal-gass;

(a) li toħroġ deċiżjonijiet li jorbtu lill-
operaturi tan-netwerk;

(b) li tagħmel investigazzjonijiet tas-swieq 
tal-gass operattivi, flimkien ma' l-awtorità 
nazzjonali tal-kompetizzjoni, u li 
tiddeċiedi, fin-nuqqas ta' ksur tar-regoli 

(b) li tagħmel investigazzjonijiet tas-swieq 
tal-gass operattivi, flimkien ma' l-awtorità 
nazzjonali tal-kompetizzjoni;
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tal-kompetizzjoni, dwar kwalunkwe miżuri 
xierqa meħtieġa u proporzjonati għall-
promozzjoni ta' kompetizzjoni effettiva u 
sabiex jiġi żgurat it-tħaddim xieraq tas-
suq, inklużi l-programmi għar-rilaxx tal-
gass;

(c) li titlob għal kwalunkwe informazzjoni 
mill-impriżi tal-gass naturali li tkun 
rilevanti għall-qadi tad-dmirijiet tagħha;

(c) li titlob għal kwalunkwe informazzjoni 
mill-operaturi tan-netwerk li tkun rilevanti 
għall-qadi tad-dmirijiet tagħha;

(d) li timponi sanzjonijiet effettivi, xierqa u 
diżwassivi fuq impriżi tal-gass naturali li 
ma jikkonformawx ma’ l-obbligi tagħhom 
skond din id-Direttiva jew ma’ kwalunkwe 
deċiżjoni ta’ l-awtorità regolatorja jew ta’ 
l-Aġenzija;

(d) li timponi sanzjonijiet effettivi, xierqa u 
diżwassivi fuq operaturi tan-netwerk li ma 
jikkonformawx ma’ l-obbligi tagħhom 
skond din id-Direttiva jew ma’ kwalunkwe 
deċiżjoni ta’ l-awtorità regolatorja jew ta’ 
l-Aġenzija;

(e) li jkollha d-drittijiet xierqa ta’ 
investigazzjoni, u setgħat rilevanti biex 
tagħti struzzjonijiet dwar is-soluzzjoni ta’ 
tilwim skond il-paragrafi 7 u 8;

(e) li jkollha d-drittijiet xierqa ta’ 
investigazzjoni, u setgħat rilevanti biex 
tagħti struzzjonijiet dwar is-soluzzjoni ta’ 
tilwim skond il-paragrafi 7 u 8;

(f) li tapprova miżuri ta' ħarsien kif 
jissemma fl-Artikolu 26.

(f) li tapprova miżuri ta' ħarsien kif 
jissemma fl-Artikolu 26.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din id-Direttiva huwa li jinħoloq qasam ġust għall-kompetituri fil-qasam tal-gass 
fis-suq ta’ l-UE. Hemm il-ħtieġa li ssir distinzjoni ċara bejn l-awtoritajiet regolatorji u dawk 
tal-kompetizzjoni.

Emenda 430
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 3 – parti preliminari

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji jingħatawlhom is-
setgħat li jippermettulhom iwettqu d-
dmirijiet imsemmija fil-paragrafu 1 u 2 

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji jingħatawlhom il-
kompetenzi li jippermettulhom ikunu 
konformi mad-dmirijiet imsemmija fil-
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b’mod effiċjenti u mħaffef. Għal dan il-
għan, l-awtorità regolatorja għandu jkollha 
talanqas dawn is-setgħat:

paragrafu 1 u 2 b’mod effiċjenti u mħaffef. 
Għal dan il-għan, l-awtorità regolatorja 
għandu jkollha talanqas dawn il-
kompetenzi:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tawtorizza lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali li jieħdu miżuri 
strutturali kontra impriżi ta’ l-enerġija u ddgħajjef il-pożizzjoni tagħhom fis-suq, anki meta 
dawn ma jkunu kisru l-ebda regola tal-kompetizzjoni. Huwa diffiċli li wieħed jifhem għalfejn 
is-setgħat ta’ intervenzjoni ta’ l-awtoritajiet regolatorji għandhom ikunu soġġetti għal inqas 
kundizzjonijiet minn dawk ta’ l-awtoritajiet ‘anti-trust’ li oriġinarjament kienu responsabbli 
għar-rapportar tal-ksur tal-kompetizzjoni.

Emenda 431
Alyn Smith

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 3 – parti preliminari

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji jingħatawlhom is-
setgħat li jippermettulhom iwettqu d-
dmirijiet imsemmija fil-paragrafu 1 u 2 
b’mod effiċjenti u mħaffef. Għal dan il-
għan, l-awtorità regolatorja għandu jkollha 
talanqas dawn is-setgħat:

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji jingħatawlhom is-
setgħat li jippermettulhom iwettqu d-
dmirijiet imsemmija fil-paragrafu 1 u 2 
b’mod effiċjenti u mħaffef fi ħdan qafas 
ċar. L-awtorità regolatorja għandu jkollha
d-dritt, fi ħdan qafas ċar, b’konformità 
mar-regolamenti nazzjonali:

Or. en

Emenda 432
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 3 –parti preliminari
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji jingħatawlhom is-
setgħat li jippermettulhom iwettqu d-
dmirijiet imsemmija fil-paragrafu 1 u 2 
b’mod effiċjenti u mħaffef. Għal dan il-
għan, l-awtorità regolatorja għandu jkollha 
talanqas dawn is-setgħat:

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji jingħatawlhom is-
setgħat li jippermettulhom iwettqu d-
dmirijiet fi ħdan qafas ċar imsemmija fil-
paragrafi 1 u 2 b’mod effiċjenti u mħaffef. 
L-awtorità regolatorja għandu jkollha d-
dritt, fi ħdan qafas ċar, b’konformità mar-
regolamenti nazzjonali:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolaturi għandu jkollhom ir-responabbiltà li jiżguraw li jkun hemm konformità mar-
regolamenti fi ħdan qafas legali ċar (fuq il-bażi ta’ din id-Direttiva) u fi ħdan il-mandat 
nazzjonali u legali tagħhom.

Emenda 433
Toine Manders

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 3 –parti preliminari

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji jingħatawlhom is-
setgħat li jippermettulhom iwettqu d-
dmirijiet imsemmija fil-paragrafu 1 u 2 
b’mod effiċjenti u mħaffef. Għal dan il-
għan, l-awtorità regolatorja għandu jkollha 
talanqas dawn is-setgħat:

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji jingħatawlhom is-
setgħat li jippermettulhom iwettqu d-
dmirijiet fi ħdan qafas ċar imsemmija fil-
paragrafu 1 u 2 u fi ħdan il-mandat legali 
u nazzjonali tagħhom b’mod effiċjenti u 
mħaffef. L-awtorità regolatorja għandu 
jkollha talanqas dawn is-setgħat:

Or. en
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Emenda 434
Angelika Niebler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) li toħroġ deċiżjonijiet li jorbtu lill-
impriżi tal-gass;

a) li toħroġ deċiżjonijiet li jorbtu lill-
operaturi tan-netwerk;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri għandhom jittieħdu biss f’każ ta’ ksur ġenwin tad-dispożizzjonijiet regolatorji. Il-
politika tar-rilaxx tal-gass hija waħda li għandha titwarrab.

Emenda 435
Herbert Reul

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) li toħroġ deċiżjonijiet li jorbtu lill-
impriżi tal-gass;

a) li toħroġ deċiżjonijiet li jorbtu lill-
operaturi tan-netwerk;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tawtorizza lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali li jieħdu miżuri 
strutturali kontra impriżi ta’ l-enerġija u ddgħajjef il-pożizzjoni tagħhom fis-suq, anki meta 
dawn ma jkunu kisru l-ebda regola tal-kompetizzjoni. Huwa diffiċli li wieħed jifhem għalfejn 
is-setgħat ta’ intervenzjoni ta’ l-awtoritajiet regolatorji għandhom ikunu soġġetti għal inqas 
kundizzjonijiet minn dawk ta’ l-awtoritajiet ‘anti-trust’ li oriġinarjament kienu responsabbli 
għar-rapportar tal-ksur tal-kompetizzjoni.
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Emenda 436
Angelika Niebler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li tagħmel investigazzjonijiet tas-swieq 
tal-gass operattivi, flimkien ma' l-awtorità 
nazzjonali tal-kompetizzjoni, u li 
tiddeċiedi, fin-nuqqas ta' ksur tar-regoli 
tal-kompetizzjoni, dwar kwalunkwe miżuri 
xierqa meħtieġa u proporzjonati għall-
promozzjoni ta' kompetizzjoni effettiva u 
sabiex jiġi żgurat it-tħaddim xieraq tas-
suq, inklużi l-programmi għar-rilaxx tal-
gass;

(b) li tagħmel investigazzjonijiet tas-swieq 
tal-gass operattivi, flimkien ma' l-awtorità 
nazzjonali tal-kompetizzjoni, u li 
tiddeċiedi, fin-nuqqas ta' ksur tad-
dispożizzjonijiet regolatorji, dwar 
kwalunkwe miżuri xierqa meħtieġa u 
proporzjonati għall-promozzjoni ta' attività 
tan-netwerk effettiva;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri għandhom jittieħdu biss f’każ ta’ ksur ġenwin tad-dispożizzjonijiet regolatorji. Il-
politika tar-rilaxx tal-gass hija waħda li għandha titwarrab.

Emenda 437
Herbert Reul

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) li tagħmel investigazzjonijiet tas-swieq 
tal-gass operattivi, flimkien ma' l-awtorità 
nazzjonali tal-kompetizzjoni, u li 
tiddeċiedi, fin-nuqqas ta' ksur tar-regoli 
tal-kompetizzjoni, dwar kwalunkwe miżuri 
xierqa meħtieġa u proporzjonati għall-
promozzjoni ta' kompetizzjoni effettiva u 
sabiex jiġi żgurat it-tħaddim xieraq tas-

b) li tagħmel studji tas-swieq tal-gass 
operattivi, flimkien ma' l-awtorità 
nazzjonali tal-kompetizzjoni;
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suq, inklużi l-programmi għar-rilaxx tal-
gass;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tawtorizza lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali li jieħdu miżuri 
strutturali kontra impriżi ta’ l-enerġija u ddgħajjef il-pożizzjoni tagħhom fis-suq, anki meta 
dawn ma jkunu kisru l-ebda regola tal-kompetizzjoni. Huwa diffiċli li wieħed jifhem għalfejn 
is-setgħat ta’ intervenzjoni ta’ l-awtoritajiet regolatorji għandhom ikunu soġġetti għal inqas 
kundizzjonijiet minn dawk ta’ l-awtoritajiet ‘anti-trust’ li oriġinarjament kienu responsabbli 
għar-rapportar tal-ksur tal-kompetizzjoni.

Emenda 438
Norbert Glante

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) li tagħmel investigazzjonijiet tas-swieq 
tal-gass operattivi, flimkien ma' l-awtorità 
nazzjonali tal-kompetizzjoni, u li 
tiddeċiedi, fin-nuqqas ta' ksur tar-regoli 
tal-kompetizzjoni, dwar kwalunkwe miżuri 
xierqa meħtieġa u proporzjonati għall-
promozzjoni ta' kompetizzjoni effettiva u 
sabiex jiġi żgurat it-tħaddim xieraq tas-
suq, inklużi l-programmi għar-rilaxx tal-
gass;

b) li tagħmel investigazzjonijiet tas-swieq 
tal-gass operattivi, flimkien ma' l-awtorità 
nazzjonali tal-kompetizzjoni;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tawtorizza lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali li jieħdu miżuri 
strutturali kontra l-impriżi ta’ l-enerġija skond il-bżonn. Huwa diffiċli li wieħed jifhem 
għalfejn tali miżuri għandhom jiġu permessi f’każijiet fejn ma jkun seħħ l-ebda ksur tar-regoli 
tal-kompetizzjoni.
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Emenda 439
Dominique Vlasto

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) li tagħmel investigazzjonijiet tas-swieq 
tal-gass operattivi, flimkien ma' l-awtorità 
nazzjonali tal-kompetizzjoni, u li
tiddeċiedi, fin-nuqqas ta' ksur tar-regoli 
tal-kompetizzjoni, dwar kwalunkwe miżuri 
xierqa meħtieġa u proporzjonati għall-
promozzjoni ta' kompetizzjoni effettiva u 
sabiex jiġi żgurat it-tħaddim xieraq tas-suq, 
inklużi l-programmi għar-rilaxx tal-gass;

b) li tagħmel investigazzjonijiet tas-swieq 
tal-gass operattivi, flimkien ma' l-awtorità 
nazzjonali tal-kompetizzjoni, u li
tipproponi lill-awtoritajiet kompetenti 
kwalunkwe miżuri xierqa meħtieġa u 
proporzjonati għall-promozzjoni ta' 
kompetizzjoni effettiva u sabiex jiġi żgurat 
it-tħaddim xieraq tas-suq;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fin-nuqqas ta’ qafas ċar għall-kompetizzjoni, din il-proposta għandha tagħti setgħa assoluta 
u imprevedibbli lill-awtoritajiet regolatorji, sabiex dawn jintervienu fis-suq, u b’hekk ikunu 
qegħdin jidħlu fuq l-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni. Minbarra l-fatt li r-"rilaxx tal-
gass" huwa rimedju falz (b’sorsi ta’ provvista artifiċjali u gass fil-fatt mibjugħ 
f’kundizzjonijiet li jvarjaw mis-suq fil-mira), din is-setgħa rregolata tmur kontra l-għan ta’ l-
armonizzazzjoni tar-regoli li japplikaw għas-suq intern.

Emenda 440
Alyn Smith

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li tagħmel investigazzjonijiet tas-swieq 
tal-gass operattivi, flimkien ma' l-awtorità 
nazzjonali tal-kompetizzjoni, u li 
tiddeċiedi, fin-nuqqas ta' ksur tar-regoli 
tal-kompetizzjoni, dwar kwalunkwe miżuri 

(b) li tagħmel investigazzjonijiet dwar is-
swieq tal-gass operattivi, b’koperazzjoni 
ma’ l-awtorità nazzjonali tal-
kompetizzjoni, u li tieħu kwalunkwe 
miżuri xierqa meħtieġa u proporzjonati 
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xierqa meħtieġa u proporzjonati għall-
promozzjoni ta' kompetizzjoni effettiva u 
sabiex jiġi żgurat it-tħaddim xieraq tas-suq, 
inklużi l-programmi għar-rilaxx tal-gass;

għall-promozzjoni ta' kompetizzjoni 
effettiva u sabiex jiġi żgurat it-tħaddim 
xieraq tas-suq;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolaturi għandu jkollhom ir-responabbiltà li jiżguraw konformità mar-regolamenti fi 
ħdan qafas legali ċar. Għandu jkun hemm proċess ta’ appell trasparenti li jista’ jintuża f’każ 
fejn is-sejbiet tar-regolaturi jkunu dubjużi. Ir-regoli ta’ kompetizzjoni għandhom jissaħħu 
mill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni u mhux mir-regolatur li jkun qiegħed jaħdem b’mod 
indipendenti. Sabiex jippromwovi l-investiment, hemm il-ħtieġa li l-qafas li ser ikunu qegħdin 
jaħdmu fih ir-regolaturi jkun wieħed trasparenti u ċar.

Emenda 441
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li tagħmel investigazzjonijiet tas-swieq 
tal-gass operattivi, flimkien ma' l-awtorità 
nazzjonali tal-kompetizzjoni, u li 
tiddeċiedi, fin-nuqqas ta' ksur tar-regoli 
tal-kompetizzjoni, dwar kwalunkwe miżuri 
xierqa meħtieġa u proporzjonati għall-
promozzjoni ta' kompetizzjoni effettiva u 
sabiex jiġi żgurat it-tħaddim xieraq tas-
suq, inklużi l-programmi għar-rilaxx tal-
gass;

(b) li tagħmel investigazzjonijiet dwar is-
swieq tal-gass operattivi, b’koperazzjoni 
ma’ l-awtorità nazzjonali tal-
kompetizzjoni, u li tiddeċiedi, fuq il-bażi 
ta’ tali investigazzjonijiet u fi ħdan il-
mandat legali u nazzjonali tagħhom, dwar
kwalunkwe miżuri xierqa meħtieġa u 
proporzjonati sabiex tiġi żgurata l-
konformità ma’ l-obbligi skond din id-
Direttiva jew kwalunkwe deċiżjonijiet ta’ 
l-awtorità regolatorja jew ta’ l-Aġenzija;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli ta’ kompetizzjoni għandhom jissaħħu mill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni u mhux mir-
regolatur li jkun qiegħed jaħdem b’mod indipendenti.
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Emenda 442
Herbert Reul

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li tagħmel investigazzjonijiet tas-swieq 
tal-gass operattivi, flimkien ma' l-awtorità 
nazzjonali tal-kompetizzjoni, u li 
tiddeċiedi, fin-nuqqas ta' ksur tar-regoli 
tal-kompetizzjoni, dwar kwalunkwe miżuri 
xierqa meħtieġa u proporzjonati għall-
promozzjoni ta' kompetizzjoni effettiva u 
sabiex jiġi żgurat it-tħaddim xieraq tas-
suq, inklużi l-programmi għar-rilaxx tal-
gass;

(b) li tagħmel investigazzjonijiet tas-swieq 
tal-gass operattivi, flimkien ma' l-awtorità 
nazzjonali tal-kompetizzjoni, u li 
tiddeċiedi, f’każ ta’ ksur tar-regoli ta’ 
regolament, dwar kwalunkwe miżuri 
xierqa meħtieġa u proporzjonati għall-
promozzjoni ta' l-operat tax-xibka effettiv;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Normalment, ir-regoli tal-liġi dwar il-kompetizzjoni fl-UE kif ukoll fuq livell nazzjonali, li 
għandhom japplikaw f’każ li jkun hemm abbuż ta’ poter fis-suq, huma adegwati u 
m’għandhomx jiġu sostitwiti minħabba l-mod propost ta’ kif għandhom jinkitbu. Normalment 
ma jkunx hemm il-ħtieġa ta’ miżuri suffiċjenti. Programmi għar-rilaxx tal-gass jistgħu 
joħolqu suq b’mod parallel mas-swieq tal-ħażniet tal-gass, biex b’hekk titnaqqas il-likwidità 
ta’ dawn ta’ l-aħħar. Din ir-regola toħloq inċertezza kbira fost l-investituri.

Emenda 443
Toine Manders

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li tagħmel investigazzjonijiet tas-swieq 
tal-gass operattivi, flimkien ma' l-awtorità 

(b) li tagħmel investigazzjonijiet dwar is-
swieq tal-gass operattivi, flimkien ma' l-
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nazzjonali tal-kompetizzjoni, u li 
tiddeċiedi, fin-nuqqas ta' ksur tar-regoli 
tal-kompetizzjoni, dwar kwalunkwe miżuri 
xierqa meħtieġa u proporzjonati għall-
promozzjoni ta' kompetizzjoni effettiva u 
sabiex jiġi żgurat it-tħaddim xieraq tas-suq, 
inklużi l-programmi għar-rilaxx tal-gass;

awtorità nazzjonali tal-kompetizzjoni, u li 
tiddeċiedi, fuq il-bażi ta’ tali 
investigazzjonijiet, dwar kwalunkwe 
miżuri meħtieġa u proporzjonati għall-
promozzjoni ta' kompetizzjoni effettiva u 
sabiex jiġi żgurat it-tħaddim xieraq tas-suq, 
inklużi l-programmi għar-rilaxx tal-gass;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond il-maġġoranza tas-sistemi ġuridiċi fi ħdan l-Unjoni Ewropea, qorti legali biss tkun 
tista’ tara jekk ir-regolatur ikunx mexa mal-proċess it-tajjeb sabiex jasal għal deċiżjoni
(kontroll marġinali).

Emenda 444
Eluned Morgan

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li tagħmel investigazzjonijiet tas-swieq 
tal-gass operattivi, flimkien ma' l-awtorità 
nazzjonali tal-kompetizzjoni, u li 
tiddeċiedi, fin-nuqqas ta' ksur tar-regoli tal-
kompetizzjoni, dwar kwalunkwe miżuri 
xierqa meħtieġa u proporzjonati għall-
promozzjoni ta' kompetizzjoni effettiva u 
sabiex jiġi żgurat it-tħaddim xieraq tas-suq, 
inklużi l-programmi għar-rilaxx tal-gass;

(b) li tagħmel investigazzjonijiet tas-swieq 
tal-gass operattivi, flimkien ma' l-awtorità 
nazzjonali tal-kompetizzjoni, u li 
tiddeċiedi, fin-nuqqas ta' ksur tar-regoli tal-
kompetizzjoni, dwar kwalunkwe miżuri 
xierqa meħtieġa u proporzjonati għall-
promozzjoni ta' kompetizzjoni effettiva u 
sabiex jiġi żgurat it-tħaddim xieraq tas-suq, 
inklużi l-programmi għar-rilaxx tal-gass; li 
tiżgura li jitwaqqaf tabilħaqq suq 
kompetittiv fi ħdan l-Unjoni billi jkun 
hemm mandat ta’ żieda fir-rilaxx tal-gass 
skond l-ispiża reali sabiex sa l-2020 l-ebda 
kumpanija individwali ma jkollha iżjed 
minn 20% tas-sehem fis-suq rilevanti; is-
suq rilevanti għandu jiġi definit mill-
Kummissjoni;

Or. en



PE404.589v01-00 14/102 AM\715991MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda dominanza f’suq speċifiku, la minn persuna waħda
u lanqas minn iżjed minn waħda, l-awtorità regolatorja nazzjonali għandu jkollha setgħat 
sabiex tillimita s-sehem fis-suq ta’ impriża tal-gass għal 20%. Dan jiftaħ is-swieq fl-Istati 
Membri, b’mod partikolari dawk b’partijiet interessati dominanti, li f’diversi każijiet kienu 
ħatja ta’ abbuż ta’ poter, u jiżgura aċċess ġust għal partijiet interessati oħra. Hekk kif is-
swieq isiru iżjed integrati, id-daqs ġeografiku tas-suq jespandi, biex b’hekk jagħti lok għat-
tkabbir tal-kumpanija.

Emenda 445
Giles Chichester

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li tagħmel investigazzjonijiet tas-swieq 
tal-gass operattivi, flimkien ma' l-awtorità 
nazzjonali tal-kompetizzjoni, u li 
tiddeċiedi, fin-nuqqas ta' ksur tar-regoli tal-
kompetizzjoni, dwar kwalunkwe miżuri 
xierqa meħtieġa u proporzjonati għall-
promozzjoni ta' kompetizzjoni effettiva u 
sabiex jiġi żgurat it-tħaddim xieraq tas-suq, 
inklużi l-programmi għar-rilaxx tal-gass;

(b) li tagħmel investigazzjonijiet tas-swieq 
tal-gass operattivi, flimkien ma' l-awtorità 
nazzjonali tal-kompetizzjoni, u li 
tiddeċiedi, fin-nuqqas ta' ksur tar-regoli tal-
kompetizzjoni, dwar kwalunkwe miżuri 
xierqa meħtieġa u proporzjonati għall-
promozzjoni ta' kompetizzjoni effettiva u 
sabiex jiġi żgurat it-tħaddim xieraq tas-suq, 
inklużi l-programmi għar-rilaxx tal-gass; li 
tiżgura li jitwaqqaf tabilħaqq suq 
kompetittiv fi ħdan l-Unjoni billi jkun 
hemm mandat ta’ żieda fir-rilaxx tal-gass 
skond l-ispiża reali sabiex sa l-2020 l-ebda 
kumpanija individwali ma jkollha iżjed 
minn 50% tas-sehem fis-suq rilevanti; is-
suq rilevanti għandu jiġi definit mill-
Kummissjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda dominanza f’suq speċifiku, la minn persuna waħda 
u lanqas minn iżjed minn waħda, l-awtorità regolatorja nazzjonali għandu jkollha setgħat 
sabiex tillimita s-sehem fis-suq ta’ impriża tal-gass għal 50%. Dan jiftaħ is-swieq fl-Istati 
Membri, b’mod partikolari dawk b’partijiet interessati dominanti, li f’diversi każijiet kienu 
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ħatja ta’ abbuż ta’ poter, u jiżgura aċċess ġust għal partijiet interessati oħra. Hekk kif is-
swieq isiru iżjed integrati, id-daqs ġeografiku tas-suq jespandi, biex b’hekk jagħti lok għat-
tkabbir tal-kumpanija.

Emenda 446
Toine Manders

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(ba) f’każ li ma jkunx hemm ksur tar-
regoli tal-kompetizzjoni, għandha tieħu 
miżuri jekk inqas minn 20% ta’ l-influss 
tal-gass irrapportat dieħel fi Stat Membru 
jew fis-swieq rilevanti jiġi offrut fis-suq 
bl-ingrossa permezz ta’ proċess 
trasparenti u mhux diskriminatorju, 
pereżempju permezz ta’ skambju;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiffaċilita l-aċċess fis-suq għal kumpaniji ġodda u iżgħar, u li 
toħloq iżjed trasparenza fil-prezzijiet tas-suq tal-gass.

Emenda 447
Alejo Vidal-Quadras

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li titlob għal kwalunkwe informazzjoni 
mill-impriżi tal-gass naturali li tkun 
rilevanti għall-qadi tad-dmirijiet tagħha;

(c) li tikseb kwalunkwe informazzjoni mill-
impriżi tal-gass naturali li tkun rilevanti 
għall-qadi tad-dmirijiet tagħha, li tinkludi 
ġustifikazzjonijiet għaliex partijiet terzi 
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ma ngħatalhomx l-aċċess, u kwalunkwe 
informazzjoni dwar miżuri meħtieġa 
sabiex jinfurzaw in-netwerk; u li 
tikkopera mar-regolaturi finanzjarji tas-
suq f’każ ta’ bżonn;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu jistgħu jissorveljaw il-
funzjonament tas-suq tal-gass, dawn għandu jkollhom il-possibbiltà li jiksbu kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti mingħand l-impriżi tal-gass.

Emenda 448
Hannes Swoboda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li titlob għal kwalunkwe informazzjoni 
mill-impriżi tal-gass naturali li tkun 
rilevanti għall-qadi tad-dmirijiet tagħha;

(c) li tikseb kwalunkwe informazzjoni mill-
impriżi tal-gass naturali li tkun rilevanti 
għall-qadi tad-dmirijiet tagħha, li tinkludi 
ġustifikazzjonijiet għaliex partijiet terzi 
ma ngħatalhomx l-aċċess, u kwalunkwe 
informazzjoni dwar miżuri meħtieġa 
sabiex jinfurzaw in-netwerk; u li 
tikkopera mar-regolaturi finanzjarji tas-
suq f’każ ta’ bżonn;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu jistgħu jissorveljaw il-
funzjonament tas-suq tal-gass, dawn għandu jkollhom il-possibbiltà li jiksbu kwalunkwe 
informazzjoni rilevanti mingħand l-impriżi tal-gass.
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Emenda 449
Alyn Smith

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li titlob għal kwalunkwe informazzjoni 
mill-impriżi tal-gass naturali li tkun 
rilevanti għall-qadi tad-dmirijiet tagħha;

(c) li titlob għal informazzjoni mill-impriżi 
tal-gass naturali li tkun rilevanti għall-qadi 
tad-dmirijiet tagħha, b’konformità mal-
proċessi eżistenti ta’ l-Istati Membri għal 
ġbir ta’ informazzjoni;

Or. en

Emenda 450
Alyn Smith

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li timponi sanzjonijiet effettivi, xierqa u 
diżwassivi fuq impriżi tal-gass naturali li 
ma jikkonformawx ma’ l-obbligi tagħhom 
skond din id-Direttiva jew ma’ kwalunkwe 
deċiżjoni ta’ l-awtorità regolatorja jew ta’ 
l-Aġenzija;

(c) li timponi sanzjonijiet xierqa fuq 
impriżi tal-gass naturali li ma 
jikkonformawx ma’ l-obbligi tagħhom 
skond din id-Direttiva jew ma’ kwalunkwe 
deċiżjoni ta’ l-awtorità regolatorja jew ta’ 
l-Aġenzija;

Or. en

Emenda 451
Paul Rübig

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 4 - parti preliminari
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
ikunu responsabbli li qabel id-dħul fis-seħħ 
jiffissaw jew japprovaw it-termini u l-
kundizzjonijiet għal:

4. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
ikunu responsabbli li qabel id-dħul fis-seħħ 
japprovaw it-termini u l-kundizzjonijiet 
għal:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħalma qiegħed jiġri skond is-sistema regolatorja attwali, l-Istati Membri għandu jkollhom l-
għażla li jistabbilixxu kontroll regolatorju fuq it-tariffi jew inkella fuq il-metodoloġiji tat-
tariffi. Barra minn hekk, il-kompetenza ta’ l-awtorità regolatorja li tiffissa t-tariffi tmur 
kontra l-Artikolu 19, li jgħid li l-aċċess għandu jingħata fuq il-bażi tat-tariffi approvati.

Emenda 452
Giles Chichester

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 4 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-konnessjoni u l-aċċess għan-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni, u termini, 
kundizzjonijiet u tariffi għall-aċċess għall-
faċilitajiet LNG. Dawn it-tariffi, għandhom 
jippermettu l-investimenti meħtieġa fin-
netwerks u faċilitajiet LNG li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jiżguraw il-vijabbiltà tan-netwerks u tal-
faċilitajiet LNG;

(a) il-konnessjoni u l-aċċess għan-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni, u termini, 
kundizzjonijiet u tariffi għall-aċċess għal-
linepack, fejn huwa teknikament u/jew 
ekonomikament possibbli, sabiex ikun 
hemm provvista effiċjenti ta’ forniment 
għall-klijenti, u għall-faċilitajiet LNG. 
Dawn it-tariffi għandhom jirrifflettu l-
ispejjeż attwali, sakemm tali prezzijiet 
jikkorrispondu b’mod effiċjenti u 
strutturali ma’ dawk ta’ operatur 
kumparabbli u għandhom ikunu 
trasparenti. Huma għandhom jippermettu 
l-investimenti meħtieġa fin-netwerks u 
faċilitajiet LNG li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jiżguraw il-vijabbiltà tan-netwerks u tal-
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faċilitajiet LNG;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mod kif inhu miktub il-punt (a) jindirizza spazju attwali fid-Direttivi/Regolamenti, f’sens li 
m’hemm l-ebda ħtieġa li t-tariffi tad-distribuzzjoni jirrifflettu l-prezz. Il-kliem propost jestendi 
d-dispożizzjonijiet attwali tar-Regolament tat-Trasmissjoni tal-Gass għad-distribuzzjoni tal-
gass u l-faċilitajiet LNG (sakemm ma jiġux eżentati). Dan iressaq ukoll id-dispożizzjoni ta’ 
linepack lejn bażi ta’ aċċess regolat għal partijiet terzi, u l-Istati Membri ma jkollhomx l-
għażla ta’ aċċess regolat għal partijiet terzi (RTPA) jew aċċess negozjat għal partijiet terzi.

Emenda 453
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 4 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-konnessjoni u l-aċċess għan-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni, u termini, 
kundizzjonijiet u tariffi għall-aċċess għall-
faċilitajiet LNG. Dawn it-tariffi, għandhom 
jippermettu l-investimenti meħtieġa fin-
netwerks u faċilitajiet LNG li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jiżguraw il-vijabbiltà tan-netwerks u tal-
faċilitajiet LNG;

(a) il-konnessjoni u l-aċċess għan-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni, u termini, 
kundizzjonijiet u tariffi għall-aċċess għall-
faċilitajiet LNG Dawn it-tariffi, għandhom 
jirrifflettu l-ispejjeż attwali, sakemm tali 
prezzijiet jikkorrispondu ma’ dawk ta’ 
operatur kumparabbli b’mod effiċjenti u 
strutturali u għandhom ikunu trasparenti. 
Huma għandhom jippermettu l-
investimenti meħtieġa fin-netwerks u 
faċilitajiet LNG li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jiżguraw il-vijabbiltà tan-netwerks u tal-
faċilitajiet LNG;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mod kif inhu miktub il-punt (a) jindirizza spazju attwali fid-Direttivi/Regolamenti, f’sens li 
m’hemm l-ebda ħtieġa li t-tariffi tad-distribuzzjoni jirrifflettu l-prezz. 
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Emenda 454
Anne Laperrouze

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 4 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-konnessjoni u l-aċċess għan-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni, u termini, 
kundizzjonijiet u tariffi għall-aċċess għall-
faċilitajiet LNG. Dawn it-tariffi, għandhom 
jippermettu l-investimenti meħtieġa fin-
netwerks u faċilitajiet LNG li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jiżguraw il-vijabbiltà tan-netwerks u tal-
faċilitajiet LNG;

(a) il-konnessjoni u l-aċċess għan-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni u metodoloġiji għall-
kalkolu tagħhom, jew inkella, il-
metodoloġiji u s-sorveljanza għall-iffissar
jew l-approvazzjoni tat-tariffi ta’ 
trasmissjoni u tad-distribuzzjoni, u 
termini, kundizzjonijiet u tariffi għall-
aċċess għall-faċilitajiet LNG li jinkludu 
metodoloġiji għall-kalkolu tagħhom, jew 
inkella, il-metodoloġiji u s-sorveljanza 
għall-iffissar jew l-approvazzjoni tat-
tariffi għall-aċċess tal-faċilitajiet LNG.
Dawn it-tariffi, għandhom jippermettu l-
investimenti meħtieġa fin-netwerks u 
faċilitajiet LNG li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jiżguraw il-vijabbiltà tan-netwerks u tal-
faċilitajiet LNG. Dan kollu jista’ jkopri 
trattament regolatorju speċjali għal 
investimenti ġodda;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa tajjeb li wieħed jiżgura li l-awtoritajiet nazzjonali regolatorji jkunu responsabbli għall-
iffissar jew l-approvazzjoni: tariffi tat-trasmissjoni u tad-distribuzzjoni u l-metodoloġiji 
tagħhom, jew inkella, il-metodoloġiji għall-iffissar jew l-approvazzjoni tat-tariffi tat-
trasmissjoni u distribuzzjoni li jinkludu s-sorveljanza ta’ l-implimentazzjoni tal-metodoloġiji 
għall-iffissar tat-tariffi. L-istess ħaġa għandha tapplika għall-aċċess tal-faċilitajiet LNG.
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Emenda 455
Giles Chichester

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 4 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-konnessjoni u l-aċċess għan-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni, u termini, 
kundizzjonijiet u tariffi għall-aċċess għall-
faċilitajiet LNG. Dawn it-tariffi, għandhom 
jippermettu l-investimenti meħtieġa fin-
netwerks u faċilitajiet LNG li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jiżguraw il-vijabbiltà tan-netwerks u tal-
faċilitajiet LNG;

(a) il-konnessjoni u l-aċċess għan-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni u metodoloġiji għall-
kalkolu tagħhom, jew inkella, il-
metodoloġiji u s-sorveljanza għall-iffissar
jew l-approvazzjoni tat-tariffi ta’ 
trasmissjoni u tad-distribuzzjoni, u 
termini, kundizzjonijiet u tariffi għall-
aċċess għall-faċilitajiet LNG li jinkludu 
metodoloġiji għall-kalkolu tagħhom, jew 
inkella, il-metodoloġiji u s-sorveljanza 
għall-iffissar jew l-approvazzjoni tat-
tariffi għall-aċċess tal-faċilitajiet LNG.
Dawn it-tariffi, għandhom jippermettu l-
investimenti meħtieġa fin-netwerks u 
faċilitajiet LNG li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jiżguraw il-vijabbiltà tan-netwerks u tal-
faċilitajiet LNG. Dan kollu jista’ jkopri 
trattament regolatorju speċjali għal 
investimenti ġodda;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa tajjeb li wieħed jiżgura li l-awtoritajiet nazzjonali regolatorji jkunu responsabbli għall-
iffissar jew l-approvazzjoni: tariffi tat-trasmissjoni u tad-distribuzzjoni u l-metodoloġiji 
tagħhom, jew inkella, il-metodoloġiji għall-iffissar jew l-approvazzjoni tat-tariffi tat-
trasmissjoni u distribuzzjoni li jinkludu s-sorveljanza ta’ l-implimentazzjoni tal-metodoloġiji 
għall-iffissar tat-tariffi. L-istess ħaġa għandha tapplika għall-aċċess tal-faċilitajiet LNG.
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Emenda 456
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 4 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-konnessjoni u l-aċċess għan-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni, u termini, 
kundizzjonijiet u tariffi għall-aċċess għall-
faċilitajiet LNG. Dawn it-tariffi, għandhom 
jippermettu l-investimenti meħtieġa fin-
netwerks u faċilitajiet LNG li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jiżguraw il-vijabbiltà tan-netwerks u tal-
faċilitajiet LNG;

(a) il-konnessjoni u l-aċċess għan-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni u metodoloġiji għall-
kalkolu tagħhom, jew inkella, il-
metodoloġiji u s-sorveljanza għall-iffissar
jew l-approvazzjoni tat-tariffi ta’ 
trasmissjoni u tad-distribuzzjoni, u 
termini, kundizzjonijiet u tariffi għall-
aċċess għall-faċilitajiet LNG li jinkludu 
metodoloġiji għall-kalkolu tagħhom, jew 
inkella, il-metodoloġiji u s-sorveljanza 
għall-iffissar jew l-approvazzjoni tat-
tariffi għall-aċċess tal-faċilitajiet LNG.
Dawn it-tariffi, għandhom jippermettu l-
investimenti meħtieġa fin-netwerks u 
faċilitajiet LNG li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jiżguraw il-vijabbiltà tan-netwerks u tal-
faċilitajiet LNG. Dan kollu jista’ jkopri 
trattament regolatorju speċjali għal 
investimenti ġodda;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa tajjeb li wieħed jiżgura li l-awtoritajiet nazzjonali regolatorji jkunu responsabbli għall-
iffissar jew l-approvazzjoni: tariffi tat-trasmissjoni u tad-distribuzzjoni u l-metodoloġiji 
tagħhom, jew inkella, il-metodoloġiji għall-iffissar jew l-approvazzjoni tat-tariffi tat-
trasmissjoni u distribuzzjoni li jinkludu s-sorveljanza ta’ l-implimentazzjoni tal-metodoloġiji 
għall-iffissar tat-tariffi. L-istess ħaġa għandha tapplika għall-aċċess tal-faċilitajiet LNG.
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Emenda 457
Nikolaos Vakalis

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 4 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-konnessjoni u l-aċċess għan-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni, u termini, 
kundizzjonijiet u tariffi għall-aċċess għall-
faċilitajiet LNG. Dawn it-tariffi, għandhom 
jippermettu l-investimenti meħtieġa fin-
netwerks u faċilitajiet LNG li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jiżguraw il-vijabbiltà tan-netwerks u tal-
faċilitajiet LNG;

(a) il-konnessjoni u l-aċċess għan-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni u metodoloġiji għall-
kalkolu tagħhom, jew inkella, il-
metodoloġiji u s-sorveljanza għall-iffissar
jew l-approvazzjoni tat-tariffi ta’ 
trasmissjoni u tad-distribuzzjoni, u 
termini, kundizzjonijiet u tariffi għall-
aċċess għall-faċilitajiet LNG li jinkludu 
metodoloġiji għall-kalkolu tagħhom, jew 
inkella, il-metodoloġiji u s-sorveljanza 
għall-iffissar jew l-approvazzjoni tat-
tariffi għall-aċċess tal-faċilitajiet LNG.
Dawn it-tariffi, għandhom jippermettu l-
investimenti meħtieġa fin-netwerks u 
faċilitajiet LNG li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jiżguraw il-vijabbiltà tan-netwerks u tal-
faċilitajiet LNG;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa tajjeb li wieħed jiżgura li l-awtoritajiet nazzjonali regolatorji jkunu responsabbli għall-
iffissar jew l-approvazzjoni: tariffi tat-trasmissjoni u tad-distribuzzjoni u l-metodoloġiji 
tagħhom, jew inkella, il-metodoloġiji għall-iffissar jew l-approvazzjoni tat-tariffi tat-
trasmissjoni u distribuzzjoni li jinkludu s-sorveljanza ta’ l-implimentazzjoni tal-metodoloġiji 
għall-iffissar tat-tariffi. L-istess ħaġa għandha tapplika għall-aċċess tal-faċilitajiet LNG.
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Emenda 458
Hannes Swoboda

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 4 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-konnessjoni u l-aċċess għan-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni, u termini, 
kundizzjonijiet u tariffi għall-aċċess għall-
faċilitajiet LNG. Dawn it-tariffi, għandhom 
jippermettu l-investimenti meħtieġa fin-
netwerks u faċilitajiet LNG li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jiżguraw il-vijabbiltà tan-netwerks u tal-
faċilitajiet LNG;

(a) il-konnessjoni u l-aċċess għan-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni, u termini, 
kundizzjonijiet u tariffi għall-aċċess għall-
faċilitajiet LNG u metodoloġiji għall-
kalkolu tagħhom, jew inkella, il-
metodoloġiji u s-sorveljanza għall-iffissar
jew l-approvazzjoni tat-tariffi ta’ 
trasmissjoni u tad-distribuzzjoni. Dawn it-
tariffi, għandhom jippermettu l-
investimenti meħtieġa fin-netwerks u 
faċilitajiet LNG li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jiżguraw il-vijabbiltà tan-netwerks u tal-
faċilitajiet LNG;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasparenza tas-sistema għandha tkun garantita sabiex jiġi żgurat aċċess għall-partijiet 
kollha interessati tas-suq, u l-awtorità regolatorja nazzjonali għandha tiżgura l-abbiltà li
wieħed jippjana b’mod effettiv.

Emenda 459
Paul Rübig

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 4 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-konnessjoni u l-aċċess għan-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 

(a) il-konnessjoni u l-aċċess għan-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
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tad-distribuzzjoni, u termini, 
kundizzjonijiet u tariffi għall-aċċess għall-
faċilitajiet LNG. Dawn it-tariffi, għandhom 
jippermettu l-investimenti meħtieġa fin-
netwerks u faċilitajiet LNG li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jiżguraw il-vijabbiltà tan-netwerks u tal-
faċilitajiet LNG;

tad-distribuzzjoni u l-metodi użati sabiex 
jiġu kkalkolati tali tariffi, u termini, 
kundizzjonijiet u tariffi, jew talanqas il-
metodi użati għall-kalkolu ta’ tali tariffi, 
għall-aċċess għall-faċilitajiet LNG. Dawn 
it-tariffi u metodoloġiji għandhom 
jippermettu l-investimenti meħtieġa fin-
netwerks u faċilitajiet LNG li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jiżguraw il-vijabbiltà tan-netwerks u tal-
faċilitajiet LNG;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħalma qiegħed jiġri skond is-sistema regolatorja attwali, l-Istati Membri għandu jkollhom l-
għażla li jistabbilixxu kontroll regolatorju fuq it-tariffi jew inkella fuq il-metodoloġiji tat-
tariffi. Barra minn hekk, il-kompetenza ta’ l-awtorità regolatorja li tiffissa t-tariffi 
tikkontradixxi l-Artikolu 19, li jgħid li l-aċċess għandu jingħata fuq il-bażi tat-tariffi 
approvati.

Emenda 460
Reino Paasilinna

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 4 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-konnessjoni u l-aċċess għan-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni, u termini, 
kundizzjonijiet u tariffi għall-aċċess għall-
faċilitajiet LNG. Dawn it-tariffi, għandhom 
jippermettu l-investimenti meħtieġa fin-
netwerks u faċilitajiet LNG li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jiżguraw il-vijabbiltà tan-netwerks u tal-
faċilitajiet LNG;

(a) il-konnessjoni u l-aċċess għan-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni jew il-metodoloġija 
għall-kalkolu tagħhom, u termini, 
kundizzjonijiet u tariffi, jew il-
metodoloġija għall-kalkolu tat-tariffi,
għall-aċċess għall-faċilitajiet LNG. Dawn 
it-tariffi, għandhom jippermettu l-
investimenti meħtieġa fin-netwerks u 
faċilitajiet LNG li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jiżguraw il-vijabbiltà tan-netwerks u tal-
faċilitajiet LNG;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu jkollhom il-flessibbiltà meħtieġa sabiex minbarra 
li jiffissaw it-tariffi, ikunu jistgħu jistabbilixxu wkoll il-metodu li bih jiġu kkalkolati t-tariffi.

Emenda 461
Hannes Swoboda

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 4 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-konnessjoni u l-aċċess għan-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni, u termini, 
kundizzjonijiet u tariffi għall-aċċess għall-
faċilitajiet LNG. Dawn it-tariffi, għandhom 
jippermettu l-investimenti meħtieġa fin-
netwerks u faċilitajiet LNG li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jiżguraw il-vijabbiltà tan-netwerks u tal-
faċilitajiet LNG;

a) il-konnessjoni u l-aċċess għan-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trasmissjoni u 
tad-distribuzzjoni, u termini, 
kundizzjonijiet u tariffi għall-aċċess għall-
faċilitajiet LNG. Dawn it-tariffi, għandhom 
jippermettu l-investimenti meħtieġa fin-
netwerks u faċilitajiet LNG li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jiżguraw il-vijabbiltà tan-netwerks u tal-
faċilitajiet LNG. Dawn it-tariffi jistgħu 
jwasslu wkoll għal trattament regolatorju 
speċjali għall-infrastrutturi l-ġodda.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-metodoloġiji u/jew il-monitoraġġ għall-iffissar jew l-approvazzjoni tat-tariffi tat-
trasmissjoni u tad-distribuzzjoni min-naħa ta’ l-Agenzija għandhom jippermettu l-investimenti 
neċessarji fin-netwerks tal-faċilitajiet LNG.
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Emenda 462
Giles Chichester

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 4 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-provvediment ta’ servizzi ta’ 
bilanċjar.

(b) il-provvediment ta’ servizzi ta’ 
bilanċjar, li għandu jkun kemm wieħed li 
jirriffletti l-prezz kif ukoll wieħed newtrali 
kemm jista’ jkun għad-dħul, filwaqt li 
jipprovdi inċentivi adegwati għall-utenti 
tan-netwerk sabiex jibbilanċjaw il-
provvediment u t-teħid tagħhom tal-gass. 
Għandhom ikunu ġusti u mhux 
diskriminatorji u bbażati fuq kriterja 
oġġettiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mod kif inhu miktub il-punt (b) huwa bbażat fuq il-linji gwida tal-Grupp ta’ Regolaturi 
Ewropej għall-Elettriku u l-Gass (ERGEG) għall-prattika tajba għal bilanċjar tal-gass, u 
jikkonferma li l-prinċipju ta’ l-attivitajiet ta’ bilanċ tat-TSOs għandu jkun wieħed newtrali 
b’rabta mad-dħul b’mod assolut (soġġett biss għall-possibbiltà ta’ inċentivi ta’ prestazzjoni).

Emenda 463
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 4 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-provvediment ta’ servizzi ta’ 
bilanċjar.

(b) il-provvediment ta’ servizzi ta’ 
bilanċjar, li għandu jkun kemm wieħed li 
jirriffletti l-prezz kif ukoll wieħed newtrali 
kemm jista’ jkun għad-dħul, filwaqt li 
jipprovdi inċentivi adegwati għall-utenti 
tan-netwerk sabiex jibbilanċjaw il-
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provvediment u t-teħid tagħhom tal-gass. 
Għandhom ikunu ġusti u mhux 
diskriminatorji u bbażati fuq kriterja 
oġġettiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mod kif inhu miktub il-punt (b) huwa bbażat fuq il-linji gwida tal-Grupp ta’ Regolaturi 
Ewropej għall-Elettriku u l-Gass (ERGEG) għall-prattika tajba għal bilanċjar tal-gass, u 
jikkonferma li l-prinċipju ta’ l-attivitajiet ta’ bilanċ tat-TSOs għandu jkun wieħed newtrali 
b’rabta mad-dħul b’mod assolut.

Emenda 464
Giles Chichester

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 4 – punt (b a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(ba) il-provvediment ta’ servizzi tal-gass
ta’ kwalità."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minbarra l-irwol tagħhom li jistabbilixxu/japprovaw it-termini u l-kundizzjonijiet għas-
servizzi ta’ konnessjoni u bilanċjar, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom ukoll 
jissorveljaw/jirregolaw il-provvediment ta’ servizzi ta’ konverżjoni għall-kwalità tal-gass
(għal darba oħra fuq il-bażi ta’ aċċess regolat għal partijiet terzi (RTPA)), li inkella jistgħu 
jikkaġunaw sfurzar żejjed fuq id-dħul ġdid/il-kompetizzjoni ġdida.

Emenda 465
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 4 – punt (b a) (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(ba) il-provvediment ta’ servizzi tal-gass 
ta’ kwalità."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom ukoll jissorveljaw/jirregolaw il-provvediment 
ta’ servizzi ta’ konverżjoni għall-kwalità tal-gass, li inkella jistgħu jikkaġunaw sfurzar żejjed 
fuq id-dħul ġdid/il-kompetizzjoni ġdida.

Emenda 466
Paul Rübig

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta jiffissaw jew japprovaw it-tariffi, l-
awtoritajiet regolatorji għandhom jiżguraw 
li l-operaturi tan-netwerk jingħataw 
inċentiva tajba biżżejjed, kemm għall-futur 
imbiegħed kif ukoll għall-futur qarib, biex 
iżidu l-effiċjenzi u jinkoraġġixxu l-
integrazzjoni tas-suq, u jappoġġaw l-
attivitajiet ta' riċerka relatati.

5. Meta japprovaw it-tariffi u l-
metodoloġiji, l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom jiżguraw li l-operaturi tan-
netwerk jingħataw inċentiva tajba 
biżżejjed, kemm għall-futur imbiegħed kif 
ukoll għall-futur qarib, biex iżidu l-
effiċjenzi u jinkoraġġixxu l-integrazzjoni 
tas-suq, u jappoġġaw l-attivitajiet ta' 
riċerka relatati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħalma qiegħed jiġri skond is-sistema regolatorja attwali, l-Istati Membri għandu jkollhom l-
għażla li jistabbilixxu kontroll regolatorju fuq it-tariffi jew inkella fuq il-metodoloġiji tat-
tariffi.
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Emenda 467
Hannes Swoboda

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta jiffissaw jew japprovaw it-tariffi, l-
awtoritajiet regolatorji għandhom jiżguraw 
li l-operaturi tan-netwerk jingħataw 
inċentiva tajba biżżejjed, kemm għall-futur 
imbiegħed kif ukoll għall-futur qarib, biex 
iżidu l-effiċjenzi u jinkoraġġixxu l-
integrazzjoni tas-suq, u jappoġġaw l-
attivitajiet ta' riċerka relatati.

5. Meta jiffissaw jew japprovaw it-termini 
u l-kundizzjonijiet tat-tariffi u s-servizzi 
ta’ bilanċjar, l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom jiżguraw li l-operaturi tan-
netwerk jingħataw inċentiva tajba 
biżżejjed, kemm għall-futur imbiegħed kif 
ukoll għall-futur qarib, biex iżidu l-
effiċjenzi u jinkoraġġixxu l-integrazzjoni 
tas-suq, u jappoġġaw l-attivitajiet ta' 
riċerka relatati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jiżguraw li l-attivitajiet ta’ bilanċjar tat-TSOs 
jitwettqu b’mod miftuħ u trasparenti sabiex jiżguraw parità għall-partijiet interessati kollha 
tas-suq.

Emenda 468
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta jiffissaw jew japprovaw it-tariffi, l-
awtoritajiet regolatorji għandhom jiżguraw 
li l-operaturi tan-netwerk jingħataw 
inċentiva tajba biżżejjed, kemm għall-futur 
imbiegħed kif ukoll għall-futur qarib, biex 
iżidu l-effiċjenzi u jinkoraġġixxu l-
integrazzjoni tas-suq, u jappoġġaw l-

5. Meta jiffissaw jew japprovaw it-termini 
u l-kundizzjonijiet tat-tariffi u s-servizzi 
ta’ bilanċjar, l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom jiżguraw li l-operaturi tan-
netwerk jingħataw inċentiva tajba 
biżżejjed, kemm għall-futur imbiegħed kif 
ukoll għall-futur qarib, biex iżidu l-
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attivitajiet ta' riċerka relatati. effiċjenzi u jinkoraġġixxu l-integrazzjoni 
tas-suq, u jappoġġaw l-attivitajiet ta' 
riċerka relatati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jiżguraw li l-attivitajiet ta’ bilanċ tat-TSOs 
jitwettqu b’mod miftuħ u trasparenti sabiex jiżguraw parità għall-partijiet interessati kollha 
tas-suq.

Emenda 469
Reino Paasilinna

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta jiffissaw jew japprovaw it-tariffi, l-
awtoritajiet regolatorji għandhom jiżguraw 
li l-operaturi tan-netwerk jingħataw 
inċentiva tajba biżżejjed, kemm għall-futur 
imbiegħed kif ukoll għall-futur qarib, biex 
iżidu l-effiċjenzi u jinkoraġġixxu l-
integrazzjoni tas-suq, u jappoġġaw l-
attivitajiet ta' riċerka relatati.

5. Meta jiffissaw jew japprovaw it-tariffi
jew il-metodoloġija għall-kalkolu tat-
tariffi, l-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jiżguraw li l-operaturi tan-netwerk 
jingħataw inċentiva tajba biżżejjed, kemm 
għall-futur imbiegħed kif ukoll għall-futur 
qarib, biex iżidu l-effiċjenzi u 
jinkoraġġixxu l-integrazzjoni tas-suq, u 
jappoġġaw l-attivitajiet ta' riċerka relatati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu jkollhom il-flessibbiltà meħtieġa sabiex minbarra 
li jiffissaw it-tariffi, ikunu jistgħu jistabbilixxu wkoll il-metodu li bih jiġu kkalkolati t-tariffi.
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Emenda 470
Anne Laperrouze

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta jiffissaw jew japprovaw it-tariffi, l-
awtoritajiet regolatorji għandhom jiżguraw 
li l-operaturi tan-netwerk jingħataw 
inċentiva tajba biżżejjed, kemm għall-futur 
imbiegħed kif ukoll għall-futur qarib, biex 
iżidu l-effiċjenzi u jinkoraġġixxu l-
integrazzjoni tas-suq, u jappoġġaw l-
attivitajiet ta' riċerka relatati.

5. Meta jiffissaw jew japprovaw it-tariffi, l-
awtoritajiet regolatorji għandhom jiżguraw 
li l-operaturi tan-netwerk jingħataw 
inċentiva tajba biżżejjed, kemm għall-futur 
imbiegħed kif ukoll għall-futur qarib, biex 
iżidu l-effiċjenzi u jinkoraġġixxu l-
integrazzjoni tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Inċentivi għal attivitajiet ta’ riċerka mingħajr għan speċifiku dwar kif ir-riċerka ser tiġi 
applikata fin-netwerk tan-negozju m’għandux ikollhom l-inċentiv ta’ l-iffissar tat-tariffi. L-
attività tar-riċerka tista’ titqies bħala mezz iktar milli bħala għan, u l-inċentivi tar-
regolament tat-tariffi tan-netwerk għandhom japplikaw biss għal għanijiet bħal l-effiċjenza u 
l-integrazzjoni tas-suq.

Emenda 471
Erika Mann

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta jiffissaw jew japprovaw it-tariffi, l-
awtoritajiet regolatorji għandhom jiżguraw 
li l-operaturi tan-netwerk jingħataw 
inċentiva tajba biżżejjed, kemm għall-futur 
imbiegħed kif ukoll għall-futur qarib, biex 
iżidu l-effiċjenzi u jinkoraġġixxu l-
integrazzjoni tas-suq, u jappoġġaw l-

5. Meta jiffissaw jew japprovaw it-tariffi, l-
awtoritajiet regolatorji għandhom jiżguraw 
li l-operaturi tan-netwerk jingħataw 
inċentiva tajba biżżejjed, kemm għall-futur 
imbiegħed kif ukoll għall-futur qarib, biex 
iżidu l-effiċjenzi u jinkoraġġixxu l-
integrazzjoni tas-suq.
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attivitajiet ta' riċerka relatati.

Or. en

Emenda 472
Nikolaos Vakalis

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"5a. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jissorveljaw il-ġestjoni tal-
konġestjoni fi ħdan is-sistemi nazzjonali 
ta’ l-elettriku u ta’ l-interkonnessjonijiet.
Operaturi tas-sistema ta’ trasmissjoni
għandhom iressqu l-proċeduri tal-ġestjoni 
tal-konġestjoni, li jinkludu l-allokazzjoni 
tal-kapaċità, quddiem l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għall-approvazzjoni. 
L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jistgħu jitolbu lill-operaturi tas-sistema ta’ 
trasmissjoni sabiex jemendaw dawn ir-
regoli qabel ma japprovawhom."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandna nkunu ċerti li jkun hemm koordinazzjoni effiċjenti bejn l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali dwar il-mekkaniżmi ta’ l-allokazzjoni tal-kapaċità u, b’mod iżjed ġenerali, dwar il-
ġestjoni tal-konġestjoni. Għaldaqsant l-approvazzjoni formali tal-proċeduri ta’ ġestjoni tal-
konġestjoni min-naħa tar-regolaturi għandha tkun iddikjarata b’mod ċar, sabiex wieħed 
jiżgura l-implimentazzjoni effettiva tar-Regolament 1228/2003.
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Emenda 473
Anne Laperrouze

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"5a. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jissorveljaw il-ġestjoni tal-
konġestjoni fi ħdan is-sistemi nazzjonali 
ta’ l-elettriku u ta’ l-interkonnessjonijiet.
Operaturi tas-sistema ta’ trasmissjoni 
għandhom iressqu l-proċeduri tal-ġestjoni 
tal-konġestjoni, li jinkludu l-allokazzjoni 
tal-kapaċità, quddiem l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għall-approvazzjoni. 
L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jistgħu jitolbu lill-operaturi tas-sistema ta’ 
trasmissjoni sabiex jemendaw dawn ir-
regoli qabel ma japprovawhom."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għaldaqsant l-approvazzjoni formali tal-proċeduri ta’ ġestjoni tal-konġestjoni min-naħa tar-
regolaturi għandha tkun iddikjarata b’mod ċar, sabiex wieħed jiżgura l-implimentazzjoni 
effettiva tar-Regolament 1228/2003.

Emenda 474
Angelika Niebler

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtoritajiet regolatorji għandu 
jkollhom l-awtorità li jirrikjedu lil operaturi 
tat-trasmissjoni, tal-ħżin, ta' l-LNG u tad-
distribuzzjoni, jekk meħtieġ, li 
jimmodifikaw it-termini u l-

6. L-awtoritajiet regolatorji għandu 
jkollhom l-awtorità li jirrikjedu lil operaturi 
tat-trasmissjoni, jekk meħtieġ, li 
jimmodifikaw it-termini u l-
kundizzjonijiet, inklużi t-tariffi msemmija 
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kundizzjonijiet, inklużi t-tariffi msemmija 
f'dan l-Artikolu, biex jiżguraw li huma 
proporzjonati u applikati b’mod mhux 
diskriminatorju.

f'dan l-Artikolu, biex jiżguraw li huma 
proporzjonati u applikati b’mod mhux 
diskriminatorju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-suq tal-ħażna tal-gass u ta’ l-LNG m’huwiex monopolju. Regolamentazzjoni tista’ wkoll 
tipperikola l-kompetizzjoni eżistenti u l-investimenti ppjanati għall-bini ta’ impjanti ġodda u 
meħtieġa għall-ħażna tal-gass.

Emenda 475
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtoritajiet regolatorji huma 
awtorizzati li jirrikjedu lil operaturi tat-
trasmissjoni, tal-ħżin, ta' l-LNG u tad-
distribuzzjoni, jekk meħtieġ, li 
jimmodifikaw it-termini u l-
kundizzjonijiet, inklużi t-tariffi msemmija 
f'dan l-Artikolu, biex jiżguraw li huma 
proporzjonati u applikati b’mod mhux 
diskriminatorju.

6. L-awtoritajiet regolatorji għandu 
jkollhom l-awtorità li jirrikjedu lil 
operaturi tat-trasmissjoni, ta' l-LNG u tad-
distribuzzjoni, jekk meħtieġ, li 
jimmodifikaw it-termini u l-
kundizzjonijiet, inklużi t-tariffi msemmija 
f'dan l-Artikolu, biex jiżguraw li huma 
proporzjonati u applikati b’mod mhux 
diskriminatorju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hawnhekk jitneħħew il-kliem 'tal-ħżin’, ladarba r-regolamentazzjoni tat-tariffi tal-ħżin ma 
tħeġġiġx l-investiment. Il-ħżin tal-gass m’huwiex monopolju: suq kompetittiv funzjonanti 
żviluppa f’dan il-qasam.  Regolamentazzjoni tista’ wkoll tipperikola l-kompetizzjoni eżistenti
u l-investimenti ppjanati għall-bini ta’ impjanti ġodda u meħtieġa għall-ħażna tal-gass, li 
hemm bżonnhom urġentement sabiex itejjbu s-sigurtà tal-provvista fl-UE.
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Emenda 476
Erika Mann

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtoritajiet regolatorji huma 
awtorizzati li jirrikjedu lil operaturi tat-
trasmissjoni, tal-ħżin, ta' l-LNG u tad-
distribuzzjoni, jekk meħtieġ, li 
jimmodifikaw it-termini u l-
kundizzjonijiet, inklużi t-tariffi msemmija 
f'dan l-Artikolu, biex jiżguraw li huma 
proporzjonati u applikati b’mod mhux 
diskriminatorju.

6. L-awtoritajiet regolatorji huma 
awtorizzati li jirrikjedu lil operaturi tat-
trasmissjoni, ta' l-LNG u tad-distribuzzjoni, 
jekk meħtieġ, li jimmodifikaw it-termini u 
l-kundizzjonijiet, inklużi t-tariffi msemmija 
f'dan l-Artikolu, biex jiżguraw li huma 
proporzjonati u applikati b’mod mhux 
diskriminatorju.

Or. en

Emenda 477
Hannes Swoboda

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtoritajiet regolatorji huma 
awtorizzati li jirrikjedu lil operaturi tat-
trasmissjoni, tal-ħżin, ta' l-LNG u tad-
distribuzzjoni, jekk meħtieġ, li 
jimmodifikaw it-termini u l-
kundizzjonijiet, inklużi t-tariffi msemmija 
f'dan l-Artikolu, biex jiżguraw li huma 
proporzjonati u applikati b’mod mhux 
diskriminatorju.

6. L-awtoritajiet regolatorji huma 
awtorizzati li jirrikjedu lil operaturi tat-
trasmissjoni, ta' l-LNG u tad-distribuzzjoni, 
jekk meħtieġ, li jimmodifikaw it-termini u 
l-kundizzjonijiet, inklużi t-tariffi msemmija 
f'dan l-Artikolu, biex jiżguraw li huma 
proporzjonati u applikati b’mod mhux 
diskriminatorju.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jiżguraw ambjent kompetittiv fis-suq, kif ukoll sigurtà ta’ provvista fl-Unjoni, l-
awtoritajiet regolatorji m’għandux ikollhom l-awtorità li jinfluwenzaw it-tariffi tal-ħżin,
peress li dan huwa kkunsidrat ta’ dannu għall-investiment fil-kapaċità ppjanat jew 
addizzjonali tal-ħżin. Il-ħżin, għall-kuntlarju ta’ operaturi oħra tan-netwerk, m’huwiex 
soġġett għall-istruttura naturali monopolistika tas-suq u għalhekk kwalunkwe regolament 
jista’ jkun ta’ dannu għall-kompetizzjoni u l-investiment.

Emenda 478
Dominique Vlasto

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtoritajiet regolatorji huma 
awtorizzati li jirrikjedu lil operaturi tat-
trasmissjoni, tal-ħżin, ta' l-LNG u tad-
distribuzzjoni, jekk meħtieġ, li 
jimmodifikaw it-termini u l-
kundizzjonijiet, inklużi t-tariffi msemmija 
f'dan l-Artikolu, biex jiżguraw li huma 
proporzjonati u applikati b’mod mhux 
diskriminatorju.

6. L-awtoritajiet regolatorji huma 
awtorizzati li jirrikjedu lil operaturi ta’ l-
infrastrutturi soġġetti għal sistema ta’ 
aċċess ta’ partijiet terzi regolati, li toħroġ 
mid-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 18, 19, 
paragrafu 4 u ta’ l-Artikolu 20, li 
jimmodifikaw it-termini u l-
kundizzjonijiet, inklużi t-tariffi msemmija 
f'dan l-Artikolu, biex jiżguraw li huma 
proporzjonati u applikati b’mod mhux 
diskriminatorju.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li tiġi kkunsidrata l-possibbiltà offruta mid-Direttiva għat-twaqqif ta’ sistema 
ta’ aċċess ta’ partijiet terzi f’ċerti ċirkostanzi (fejn eżenzjoni hija permessa skond l-Artikolu 
22 jew fejn Stat Membru jagħżel sistema negozjata għall-aċċess ta’ faċilitajiet ta’ ħżin (l-
Artikolu 19(3)).
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Emenda 479
Anne Laperrouze

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtoritajiet regolatorji huma 
awtorizzati li jirrikjedu lil operaturi tat-
trasmissjoni, tal-ħżin, ta' l-LNG u tad-
distribuzzjoni, jekk meħtieġ, li 
jimmodifikaw it-termini u l-
kundizzjonijiet, inklużi t-tariffi msemmija 
f'dan l-Artikolu, biex jiżguraw li huma 
proporzjonati u applikati b’mod mhux 
diskriminatorju.

6. L-awtoritajiet regolatorji huma 
awtorizzati li jirrikjedu lil operaturi ta’ l-
infrastrutturi soġġetti għal sistema ta’ 
aċċess ta’ partijiet terzi regolati, li toħroġ 
mid-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 18, 19, 
paragrafu 4 u ta’ l-Artikolu 20, li 
jimmodifikaw it-termini u l-
kundizzjonijiet, inklużi t-tariffi msemmija 
f'dan l-Artikolu, biex jiżguraw li huma 
proporzjonati u applikati b’mod mhux 
diskriminatorju.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li tiġi kkunsidrata l-possibbiltà offruta mid-Direttiva għat-twaqqif ta’ sistema 
ta’ aċċess ta’ partijiet terzi f’ċerti ċirkostanzi (fejn eżenzjoni hija permessa skond l-Artikolu 
22 jew fejn Stat Membru jagħżel sistema negozjata għall-aċċess ta’ faċilitajiet ta’ ħżin (l-
Artikolu 19(3)).

Emenda 480
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtoritajiet regolatorji huma 
awtorizzati li jirrikjedu lil operaturi tat-
trasmissjoni, tal-ħżin, ta' l-LNG u tad-
distribuzzjoni, jekk meħtieġ, li 
jimmodifikaw it-termini u l-
kundizzjonijiet, inklużi t-tariffi msemmija 
f'dan l-Artikolu, biex jiżguraw li huma 

6. L-awtoritajiet regolatorji huma 
awtorizzati li jirrikjedu lil operaturi tat-
trasmissjoni, tal-ħżin, ta' l-LNG u tad-
distribuzzjoni, jekk meħtieġ, li 
jimmodifikaw it-termini u l-kundizzjonijiet
imsemmija f'dan l-Artikolu, biex jiżguraw
li huma proporzjonati u applikati b’mod 
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proporzjonati u applikati b’mod mhux 
diskriminatorju.

mhux diskriminatorju. F’każ ta’ dewmien 
rigward l-iffissar tat-tariffi tat-
trasmissjoni, tal-ħżin, ta’ l-LNG u tad-
distribuzzjoni, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jista’ jkollhom is-setgħa li 
jistabbilixxu tariffi tat-trasmissjoni u tad-
distribuzzjoni fuq bażi preliminari u li 
jiddeċiedu dwar miżuri adegwati ta’ 
kumpens f’każ li t-tariffi finali jiddevjaw 
minn dawk provviżorji.

Or. en

Emenda 481
Mary Honeyball

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtoritajiet regolatorji huma 
awtorizzati li jirrikjedu lil operaturi tat-
trasmissjoni, tal-ħżin, ta' l-LNG u tad-
distribuzzjoni, jekk meħtieġ, li 
jimmodifikaw it-termini u l-
kundizzjonijiet, inklużi t-tariffi msemmija 
f'dan l-Artikolu, biex jiżguraw li huma 
proporzjonati u applikati b’mod mhux 
diskriminatorju.

6. L-awtoritajiet regolatorji huma 
awtorizzati li jirrikjedu lil operaturi tat-
trasmissjoni, tal-ħżin, ta' l-LNG u tad-
distribuzzjoni, jekk meħtieġ, li 
jimmodifikaw it-termini u l-kundizzjonijiet
imsemmija f'dan l-Artikolu, biex jiżguraw
li huma proporzjonati u applikati b’mod 
mhux diskriminatorju. F’każ ta’ dewmien 
rigward l-iffissar tat-tariffi tat-
trasmissjoni, tal-ħżin, ta’ l-LNG u tad-
distribuzzjoni, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jista’ jkollhom is-setgħa li 
jistabbilixxu tariffi tat-trasmissjoni u tad-
distribuzzjoni fuq bażi preliminari u li 
jiddeċiedu dwar miżuri adegwati ta’ 
kumpens f’każ li t-tariffi finali jiddevjaw 
minn dawk provviżorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolaturi Nazzjonali għandu jkollhom din is-setgħa sabiex jiżguraw li t-TSOs u d-DSOs 
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jieħdu l-azzjoni adegwata.

Emenda 482
Paul Rübig

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtoritajiet regolatorji huma 
awtorizzati li jirrikjedu lil operaturi tat-
trasmissjoni, tal-ħżin, ta' l-LNG u tad-
distribuzzjoni, jekk meħtieġ, li 
jimmodifikaw it-termini u l-
kundizzjonijiet, inklużi t-tariffi msemmija 
f'dan l-Artikolu, biex jiżguraw li huma 
proporzjonati u applikati b’mod mhux 
diskriminatorju.

6. L-awtoritajiet regolatorji huma 
awtorizzati li jirrikjedu lil operaturi tat-
trasmissjoni, tal-ħżin, ta' l-LNG u tad-
distribuzzjoni, jekk meħtieġ, li 
jimmodifikaw it-termini u l-
kundizzjonijiet, inklużi t-tariffi u l-
metodoloġiji msemmija f'dan l-Artikolu, 
biex jiżguraw li huma proporzjonati u 
applikati b’mod mhux diskriminatorju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħalma qiegħed jiġri skond is-sistema regolatorja attwali, l-Istati Membri għandu jkollhom l-
għażla li jistabbilixxu kontroll regolatorju fuq it-tariffi jew inkella fuq il-metodoloġiji tat-
tariffi.

Emenda 483
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Kwalunkwe parti li jkollha lment kontra 
operatur tas-sistema tat-trasmissjoni, ta' l-
LNG jew distribuzzjoni tista' tirreferi l-
ilment lill-awtorità regolatorja li, waqt li 

7. Kwalunkwe parti li jkollha lment kontra 
operatur tas-sistema tat-trasmissjoni, ta' l-
LNG, tal-ħżin jew distribuzzjoni tista' 
tirreferi l-ilment lill-awtorità regolatorja li, 
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tkun qed taġixxi bħala awtorità li ssolvi l-
kwistjoni, għandha tagħti deċiżjoni fi 
żmien xahrejn minn wara li din tkun 
irċeviet l-ilment. Dan il-perijodu jista’ jiġi 
estiż b’xahrejn fejn tintalab aktar 
informazzjoni mill-awtoritajiet regolatorji. 
Dan il-perijodu jista’ jiġi estiż bil-ftehim 
tal-persuna li tkun għamlet l-ilment. Din 
id-deċiżjoni għandu jkollha effett li jorbot 
kemm-il darba u sakemm tiġi rrevokata 
b’appell.

waqt li tkun qed taġixxi bħala awtorità li 
ssolvi l-kwistjoni, għandha tagħti deċiżjoni 
fi żmien xahrejn minn wara li din tkun 
irċeviet l-ilment. Dan il-perijodu jista’ jiġi 
estiż b’xahrejn fejn tintalab aktar 
informazzjoni mill-awtoritajiet regolatorji. 
Dan il-perijodu jista’ jiġi estiż bil-ftehim 
tal-persuna li tkun għamlet l-ilment. Din 
id-deċiżjoni għandu jkollha effett li jorbot 
kemm-il darba u sakemm tiġi rrevokata 
b’appell.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm proċess adegwat dwar kif wieħed għandu jressaq ilment kontra l-operatur 
tal-ħżin.

Emenda 484
Paul Rübig

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Kwalunkwe parti li tkun affettwata u li 
jkollha d-dritt li tressaq ilment dwar 
deċiżjoni fuq metodoloġiji meħuda skond 
dan l-Artikolu jew, fejn l-awtorità 
regolatorja jkollha l-obbligu li tikkonsulta 
ruħha dwar il-metodoloġiji proposti, din 
tista', minn talanqas fi żmien xahrejn, jew 
f'perijodu iqsar kif deċiż mill-Istati 
Membri, wara l-pubblikazzjoni tad-
deċiżjoni jew il-proposta għad-deċiżjoni, 
tissottometti l-ilment għar-reviżjoni. Tali 
lment ma għandux iwassal għal xi 
sospensjoni.

8. Kwalunkwe parti li tkun affettwata u li 
jkollha d-dritt li tressaq ilment dwar 
deċiżjoni fuq metodoloġiji meħuda skond 
dan l-Artikolu jew, fejn l-awtorità 
regolatorja jkollha l-obbligu li tikkonsulta 
ruħha dwar it-tariffi u l- metodoloġiji 
proposti, din tista', minn talanqas fi żmien 
xahrejn, jew f'perijodu iqsar kif deċiż mill-
Istati Membri, wara l-pubblikazzjoni tad-
deċiżjoni jew il-proposta għad-deċiżjoni, 
tissottometti l-ilment għar-reviżjoni. Tali 
lment ma għandux iwassal għal xi 
sospensjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Bħalma qiegħed jiġri skond is-sistema regolatorja attwali, l-Istati Membri għandu jkollhom l-
għażla li jistabbilixxu kontroll regolatorju fuq it-tariffi jew inkella fuq il-metodoloġiji tat-
tariffi.

Emenda 485
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-Istati Membri għandhom joħolqu 
mekkaniżmi xierqa u effiċjenti għar-
regolament, kontroll u trasparenza sabiex 
jiġi evitat abbuż ta’ posizzjoni dominanti, 
b’mod partikolari bi żvantaġġ għall-
konsumaturi, u kwalunkwe aġir predatorju. 
Dawn il-mekkaniżmi għandhom iqisu d-
disposizzjonijiet tat-Trattat, u b’mod 
partikolari l-Artikolu 82 tiegħu.

9. L-Istati Membri għandhom joħolqu 
mekkaniżmi xierqa u effiċjenti għall-
kontroll u trasparenza sabiex jiġi evitat 
abbuż ta’ posizzjoni dominanti, b’mod 
partikolari bi żvantaġġ għall-konsumaturi, 
u kwalunkwe aġir predatorju. Dawn il-
mekkaniżmi għandhom iqisu d-
disposizzjonijiet tat-Trattat, u b’mod 
partikolari l-Artikolu 82 tiegħu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F’ħafna Stati Membri, l-azzjoni sabiex tiġi miġġielda l-imġiba li tmur kontra l-kompetizzjoni 
hija kwestjoni li taqa’ f’idejn l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni. Madankollu, ċerti Stati Membri 
għandhom ammont ta’ responsabbiltà f’dan kollu u oqsma oħra jaqgħu f’idejn l-awtoritajiet 
regolatorji. Fid-dawl ta’ dawn is-sistemi legali li huma differenti minn xulxin, il-mod kif inhu 
miktub l-Artikolu 24c (9) m’huwiex korrett.

Emenda 486
Alyn Smith

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Id-Deċiżjonijiet ta' l-awtoritajiet 
regolatorji għandhom ikunu motivati.

12. Id-Deċiżjonijiet ta' l-awtoritajiet 
regolatorji għandhom ikunu sssostanzjati, 
proporzjonati u meħtieġa, 
b’kunsiderazzjoni xierqa mogħtija lill-
opinjonijiet tal-parteċipanti tas-suq 
ikkonċernati u lill-obbligi kuntrattwali 
attwali tagħhom, kif ukoll lill-ispejjeż u l-
benefiċċji ppjanati tad-deċiżjoni, u 
għandhom jiġu ppubblikati.

Or. en

Emenda 487
Mary Honeyball

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Id-Deċiżjonijiet ta' l-awtoritajiet 
regolatorji għandhom ikunu motivati.

12. Id-Deċiżjonijiet ta' l-awtoritajiet 
regolatorji għandhom ikunu ġġustifikati u 
motivati kif xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa ta’ kjarifikazzjoni fil-lingwa, sabiex tiġi żgurata l-indipendenza ta’ l-awtorità 
regolatorja nazzjonali.

Emenda 488
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Id-Deċiżjonijiet ta' l-awtoritajiet 
regolatorji għandhom ikunu motivati.

12. Id-Deċiżjonijiet ta' l-awtoritajiet 
regolatorji għandhom ikunu ġġustifikati u 
motivati kif xieraq.

Or. en

Emenda 489
Anne Laperrouze

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jeżistu mekkaniżmi xierqa fuq il-livell 
nazzjonali li taħthom, entità affettwata 
minn deċiżjoni ta' l-awtorità nazzjonali 
regolatorja jkollha d-dritt ta' l-appell lil
korp li huwa indipendenti mill-partijiet 
involuti.

13. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jeżistu mekkaniżmi xierqa fuq il-livell 
nazzjonali li taħthom, entità affettwata 
minn deċiżjoni ta' l-awtorità nazzjonali 
regolatorja jkollha d-dritt ta' l-appell lill-
qorti jew awtorità indipendenti nazzjonali 
oħra, li huma indipendenti mill-partijiet 
involuti u minn kwalunkwe gvern.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi assigurata l-indipendenza u l-integrità tad-deċiżjonijiet regolatorji nazzjonali, l-
appelli għandhom isiru min-naħa ta’ korp indipendenti u newtrali, bħalma huma l-Qrati, li 
ma jkunx soġġett għal influwenza privata jew politika b’konformità wkoll ma’ l-Artikolu 24a, 
paragrafu 2 li jistabbilixxi l-indipendenza ta’ l-awtoritajiet regolatorji minn kwalunkwe entità 
oħra pubblika jew privata, interessi tas-suq jew gvernijiet. L-appelli li jseħħu fil-Qrati jgħinu 
sabiex jistabbilixxu l-indipendenza tad-deċiżjonijiet regolatorji mill-interferenza politika.
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Emenda 490
Paul Rübig

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jeżistu mekkaniżmi xierqa fuq il-livell
nazzjonali li taħthom, entità affettwata 
minn deċiżjoni ta' l-awtorità nazzjonali 
regolatorja jkollha d-dritt ta' l-appell lil 
korp li huwa indipendenti mill-partijiet 
involuti.

13. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jeżistu mekkaniżmi xierqa fuq il-livell 
nazzjonali li taħthom, entità affettwata 
minn deċiżjoni ta' l-awtorità nazzjonali 
regolatorja jkollha d-dritt ta' l-appell lill-
qorti jew awtorità indipendenti nazzjonali 
oħra, li huma indipendenti mill-partijiet 
involuti u mill-influwenza tal-gvern.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi assigurata l-indipendenza ta’ l-awtoritajiet regolatorji, l-appelli għandhom 
jitressqu quddiem awtorità indipendenti u newtrali. Dan kollu b’konformità mad-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 24a(2) dwar l-indipendenza ta’ l-awtoritajiet regolatorji minn 
kwalunkwe entità pubblika jew privata, interessi tas-suq jew gvernijiet. Meta jiġi stabbilit li l-
qrati huma l-korp ta’ l-appell għad-deċiżjonijiet ta’ l-awtorità regolatorja, dan jgħin sabiex 
tkompli titjieb l-indipendenza ta’ dawn id-deċiżjonijiet.

Emenda 491
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24c – paragrafu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jeżistu mekkaniżmi xierqa fuq il-livell 
nazzjonali li taħthom, entità affettwata 
minn deċiżjoni ta' l-awtorità nazzjonali 
regolatorja jkollha d-dritt ta' l-appell lil 

13. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jeżistu mekkaniżmi xierqa fuq il-livell 
nazzjonali li taħthom, entità affettwata 
minn deċiżjoni ta' l-awtorità nazzjonali 
regolatorja jkollha d-dritt ta' l-appell lil 
korp li huwa indipendenti mill-partijiet 
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korp li huwa indipendenti mill-partijiet 
involuti.

involuti. Għandu jiġi żgurat li l-appell 
jista’ jseħħ kemm għall-kontenut tad-
deċiżjoni kif ukoll għall-proċedura li 
ssegwi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara l-armonizzazzjoni tas-setgħat u d-dmirijiet tar-regolaturi nazzjonali, il-proċeduri ta’ l-
appell għandhom jiġu armonizzati wkoll.

Emenda 492
Angelika Niebler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji 
gwida għall-implimentazzjoni mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tas-
setgħat deskritti f'dan l-Artikolu. Din il-
miżura, maħsuba biex temenda elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tappoġġjaha, għandha tiġi adottata skond 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3).

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-setgħa proposta mill-Kummissjoni sabiex jiġu adottati linji gwida permezz tal-‘proċedura 
regolatorja bi skrutinju’ tnaqqas b’mod sinifikattiv id-drittijiet tal-Parlament Ewropew, u 
għandha titwarrab.
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Emenda 493
Angelika Niebler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji 
gwida għall-implimentazzjoni mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tas-
setgħat deskritti f'dan l-Artikolu. Din il-
miżura, maħsuba biex temenda elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tappoġġjaha, għandha tiġi adottata skond 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3).

imħassar

Or. en

Emenda 494
Herbert Reul

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji 
gwida għall-implimentazzjoni mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tas-
setgħat deskritti f'dan l-Artikolu. Din il-
miżura, maħsuba biex temenda elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tappoġġjaha, għandha tiġi adottata skond 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3).

imħassar

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-proċedura proposta tal-komitoloġija għandha l-għan li tnaqqas l-influwenza tal-Parlament 
Ewropew. Din tista’ tirrevoka deċiżjonijiet essenzjali dwar it-tip ta’ suq intern ta’ l-enerġija
mill-iskop ta’ proċedura leġiżlattiva u demokratika. Il-limitu tat-transfer tal-kompetenzi 
għall-Kummissjoni, li jirriżulta mill-użu tal-proċedura tal-komitoloġija, huwa wieħed
inadegwat.

Emenda 495
Paul Rübig

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji 
gwida għall-implimentazzjoni mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tas-
setgħat deskritti f'dan l-Artikolu. Din il-
miżura, maħsuba biex temenda elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tappoġġjaha, għandha tiġi adottata skond 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 24c (14) għandu jitħassar minħabba li d-dispożizzjoni rispettiva tista’ tagħti 
setgħat sinifikattivi lill-Kummissjoni, jiġifieri s-setgħa li tiddetermina l-kompetenzi tar-
regolaturi.

Emenda 496
Christian Ehler

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

14. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji 
gwida għall-implimentazzjoni mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tas-
setgħat deskritti f'dan l-Artikolu. Din il-
miżura, maħsuba biex temenda elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tappoġġjaha, għandha tiġi adottata skond 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3).

14. Il-Kummissjoni tista’ temenda linji 
gwida għall-implimentazzjoni mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tas-
setgħat deskritti f'dan l-Artikolu. Din il-
miżura, maħsuba biex temenda elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tappoġġjaha, għandha tiġi emendata skond 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3)

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa li jiżgura li l-linji gwida jiġu adottati skond il-proċedura 
ordinarja min-naħa tal-Parlament u tal-Kunsill. It-transfer tas-setgħat lill-Kummissjoni 
għandu jibqa’ limitat għal kwalunkwe emenda meħtieġa.

Emenda 497
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24d - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jikkoperaw talanqas fil-livell reġjonali biex 
jinkoraġġixxu l-ħolqien ta’ arranġamenti 
ta’ operat sabiex tiġi żgurata ġestjoni 
ottima tan-netwerk, sabiex jiġu żviluppati 
skambji konġunti ta' gass u l-allokazzjoni 
ta’ kapaċità transkonfinali, kif ukoll sabiex 
jiġi żgurat livell minimu ta’ kapaċità ta’ 
interkonnessjoni fir-reġjun li jippermetti l-
iżvilupp ta’ kompetizzjoni effettiva.

2. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jikkoperaw talanqas fil-livell reġjonali biex 
jinkoraġġixxu l-ħolqien ta’ arranġamenti 
ta’ operat sabiex tiġi żgurata ġestjoni 
ottima tan-netwerk, l-allokazzjoni effettiva
ta’ kapaċità transkonfinali, kif ukoll sabiex 
jiġi żgurat livell minimu ta’ kapaċità ta’ 
interkonnessjoni fir-reġjun b’konsistenza 
mal-promozzjoni ta’ kompetizzjoni 
effettiva.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Sabiex tinħoloq kompetizzjoni trans-konfinali, hemm il-bżonn li jinħolqu l-kundizzjonijiet 
meħtieġa għall-infrastruttura, li jinkludu kapaċità suffiċjenti ta’ interkonnessjoni.

Id-deċiżjoni li l-iskambji tal-gass jiġu żviluppati bħala suq ħieles u ċentrali hija purament 
kwestjoni li tirrigwarda lis-swieq, u għall-ebda raġuni m’għandha tirrigwarda lill-awtorità 
regolatorja.

Emenda 498
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24d - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jikkoperaw talanqas fil-livell reġjonali biex 
jinkoraġġixxu l-ħolqien ta’ arranġamenti 
ta’ operat sabiex tiġi żgurata ġestjoni 
ottima tan-netwerk, sabiex jiġu żviluppati 
skambji konġunti ta' gass u l-allokazzjoni 
ta’ kapaċità transkonfinali, kif ukoll sabiex 
jiġi żgurat livell minimu ta’ kapaċità ta’ 
interkonnessjoni fir-reġjun li jippermetti l-
iżvilupp ta’ kompetizzjoni effettiva.

(2) L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jikkoperaw talanqas fil-livell reġjonali biex 
jinkoraġġixxu l-ħolqien ta’ arranġamenti 
ta’ operat sabiex tiġi żgurata ġestjoni 
ottima tan-netwerk, sabiex jiġu żviluppati 
skambji konġunti ta' gass u l-allokazzjoni 
ta’ kapaċità transkonfinali, kif ukoll sabiex 
jiġi żgurat livell minimu ta’ kapaċità ta’ 
interkonnessjoni fir-reġjun li jippermetti l-
iżvilupp ta’ kompetizzjoni effettiva. 
Kwalunkwe deċiżjoni imminenti meħuda 
mill-awtorità regolatorja dwar l-
integrazzjoni tas-swieq tal-gass fuq livell 
reġjonali għandha titressaq quddiem il-
Kummissjoni u l-Aġenzija għall-
Koperazzjoni tar-Regolaturi ta’ l-
Enerġija.

Or. ro
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Emenda 499
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24d - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jikkoperaw talanqas fil-livell reġjonali biex 
jinkoraġġixxu l-ħolqien ta’ arranġamenti 
ta’ operat sabiex tiġi żgurata ġestjoni 
ottima tan-netwerk, sabiex jiġu żviluppati 
skambji konġunti ta' gass u l-allokazzjoni 
ta’ kapaċità transkonfinali, kif ukoll sabiex 
jiġi żgurat livell minimu ta’ kapaċità ta’ 
interkonnessjoni fir-reġjun li jippermetti l-
iżvilupp ta’ kompetizzjoni effettiva. 

2. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jikkoperaw talanqas fil-livell reġjonali biex 
jinkoraġġixxu l-ħolqien ta’ arranġamenti 
ta’ operat sabiex tiġi żgurata ġestjoni 
ottima tan-netwerk, sabiex jiġu żviluppati 
skambji konġunti ta' gass u l-allokazzjoni 
ta’ kapaċità transkonfinali, kif ukoll sabiex 
jiġi żgurat livell adegwat ta’ kapaċità ta’ 
interkonnessjoni fir-reġjun li jippermetti l-
iżvilupp ta’ kompetizzjoni effettiva.

Or. en

Emenda 500
Paul Rübig

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24d - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"2a. L-awtoritajiet regolatorji għandu 
jkollhom is-setgħa li jidħlu fi ftehimiet 
ma’ awtoritajiet regolatorji oħra fl-
Unjoni, sabiex iħeġġu l-koperazzjoni 
regolatorja."

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji għandu jkollhom is-setgħa, skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali, li 
jikkonkludu ftehimiet ma’ awtoritajiet oħra fi ħdan l-UE, sabiex iħeġġu iktar koperazzjoni 



PE404.589v01-00 52/102 AM\715991MT.doc

MT

regolatorja u iktar konsistenza.

Emenda 501
Anne Laperrouze

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24d - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"2a. L-awtoritajiet regolatorji għandu 
jkollhom is-setgħa li jidħlu fi ftehimiet 
ma’ awtoritajiet regolatorji oħra fl-
Unjoni, sabiex iħeġġu l-koperazzjoni 
regolatorja."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji għandu jkollhom is-setgħa, skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali, li 
jikkonkludu ftehimiet ma’ awtoritajiet oħra fi ħdan l-UE, sabiex iħeġġu iktar koperazzjoni 
regolatorja u iktar konsistenza.

Emenda 502
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24d - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista' tadotta linji gwida 
dwar l-ambitu tad-dmirijiet ta' l-
awtoritajiet regolatorji biex jikkoperaw
ma' xulxin u ma' l-Aġenzija, u dwar is-
sitwazzjonijiet li fihom l-Aġenzija ssir 
kompetenti biex tiddeċiedi dwar ir-reġim 
regolatorju għall-infrastrutturi li 
jgħaqqdu talanqas żewġ Stati Membri. 

imħassar
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Dawn il-miżuri, maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jappoġġjawha, għandhom 
jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 30(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura proposta tal-komitoloġija għandha l-għan li tnaqqas l-influwenza tal-Parlament 
Ewropew. Din tista’ tirrevoka deċiżjonijiet essenzjali dwar it-tip ta’ suq intern ta’ l-enerġija 
mill-iskop ta’ proċedura leġiżlattiva u demokratika. Ladarba r-riżultat ta’ proċedura ta’ 
komitoloġija jista’ jkollu konsegwenzi kbar u varji, u ladarba tali dispożizzjonijiet essenzjali 
jagħmlu impatt fuq il-qalba tar-regoli ta’ separazzjoni (unbundling) li għalihom huma 
soġġetti l-operaturi tan-netwerk, dan kollu għandu jitwarrab fuq kwestjoni ta’ prinċipju.

Emenda 503
Herbert Reul

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kwalunkwe awtorità regolatorja u l-
Kummissjoni jistgħu jitolbu l-opinjoni ta' l-
Aġenzija dwar il-konformità ta' deċiżjoni 
meħuda minn awtorità regolatorja mal-linji 
gwida msemmija f'din id-Direttiva jew fir-
Regolament (KE) Nru 1775/2005.

1. Kwalunkwe awtorità regolatorja u l-
Kummissjoni jistgħu jitolbu l-opinjoni ta' l-
Aġenzija dwar il-konformità ta' deċiżjoni 
meħuda minn awtorità regolatorja mal-linji 
gwida msemmija f'din id-Direttiva jew fir-
Regolament (KE) Nru 1775/2005.

2. L-Aġenzija għandha tipprovdi l-opinjoni 
tagħha lill-awtorità regolatorja li talbet 
lilha jew lill-Kummissjoni, rispettivament, 
u lill-awtorità regolatorja li tkun ħadet id-
deċiżjonijiet kkonċernati fi żmien erba' 
xhur.

2. L-Aġenzija għandha tipprovdi l-opinjoni 
tagħha lill-awtorità regolatorja li talbet 
lilha jew lill-Kummissjoni, rispettivament, 
u lill-awtorità regolatorja li tkun ħadet id-
deċiżjonijiet kkonċernati fi żmien erba' 
xhur.

3. Meta l-awtorità regolatorja li tkun 
ħadet deċiżjoni ma tikkonformax ma' l-
opinjoni ta' l-Aġenzija fi żmien erba' xhur 
mid-data ta' l-irċevuta, l-Aġenzija 
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għandha tgħarraf lill-Kummissjoni.

4. Kwalunkwe awtorità regolatorja tista' 
tgħarraf lill-Kummissjoni meta tqis li 
deċiżjoni meħuda minn awtorità 
regolatorja ma tikkonformax mal-linji 
gwida msemmija f'din id-Direttiva jew fir-
Regolament (KE) Nru 1775/2005 fi żmien 
xahrejn mid-data ta' dik id-deċiżjoni.

5. Meta l-Kummissjoni, fi żmien xahrejn 
minn meta tkun ġiet mgħarrfa mill-
Aġenzija skond il-paragarfu 3 jew minn 
awtorità regolatorja skond il-paragrafu 4, 
jew fuq l-inizjattiva tagħha fi żmien tliet 
xhur mid-data tad-deċiżjoni ssib li d-
deċiżjoni ta' l-awtorità regolatorja tqajjem 
dubji serji dwar il-kompatibbiltà tagħha 
mal-linji gwida msemmija f'din id-
Direttiva jew fir-Regolament (KE) 
Nru 1775/2005, il-Kummissjoni tista' 
tiddeċiedi tiftaħ il-proċedimenti. F'każ 
bħal dan, għandha tistieden lill-awtorità 
regolatorja u lill-parteċipanti fil-
proċedimenti quddiem l-awtorità 
regolatorja biex iressqu l-kummenti.
6. Fejn il-Kummissjoni tiddeċiedi tiftaħ 
proċedimenti, għandha, fi żmien massimu 
ta' erba' xhur mid-data ta' deċiżjoni bħal 
din, toħroġ deċiżjoni finali:
(a) biex ma tqajjimx oġġezzjonijiet kontra 
d-deċiżjoni ta' l-awtorità regolatorja;
jew
(b) li tesiġi li l-awtorità regolatorja 
kkonċernata temenda jew tirtira d-
deċiżjoni tagħha jekk tqis li l-linji gwida 
ma ġewx irrispettati.
7. Meta l-Kummissjoni ma tkunx ħadet 
deċiżjoni biex tiftaħ il-proċedimenti jew 
deċiżjoni finali fil-perijodu stabbilit fil-
paragrafi 5 u 6 rispettivament, għandu 
jitqies li l-Kummissjoni ma tkun qajmet l-
ebda oġġezzjoni għad-deċiżjoni ta' l-
awtorità regolatorja.

8. L-awtorità regolatorja għandha 
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tikkonforma mad-deċiżjoni tal-
Kummissjoni biex temenda jew tirtira d-
deċiżjoni fi żmien xahrejn, u għandha 
tinforma lill-Kummissjoni dwar dan, kif 
xieraq.

9. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-linji 
gwida li jistipulaw id-dettalji tal-
proċedura li għandhom jiġu segwiti għall-
applikazzjoni ta' dan l-Artikolu. Din il-
miżura, maħsuba biex temenda elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tappoġġjaha, għandha tiġi adottata skond 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura ppjanata fl-Artikolu 24e, paragrafu 3 sa 9, tista’ tistabbilixxi sistema li biha l-
Kummissjoni Ewropea tkun tista’ toħroġ deċiżjonijiet finali u vinkolanti dwar l-
implimentazzjoni tal-liġi nazzjonali. Dan imur kontra l-kompetenzi ta’ l-Istati Membri għall-
implimentazzjoni tal-liġi nazzjonali.

Emenda 504
Christian Ehler

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24e - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Aġenzija għandha tipprovdi l-opinjoni 
tagħha lill-awtorità regolatorja li talbet 
lilha jew lill-Kummissjoni, rispettivament, 
u lill-awtorità regolatorja li tkun ħadet id-
deċiżjonijiet kkonċernati fi żmien erba'
xhur.

2. L-Aġenzija għandha tipprovdi l-opinjoni 
tagħha lill-awtorità regolatorja li talbet 
lilha jew lill-Kummissjoni, rispettivament, 
u lill-awtorità regolatorja li tkun ħadet id-
deċiżjonijiet kkonċernati fi żmien xahrejn.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Jitqassar il-limitu ta’ żmien.

Emenda 505
Christian Ehler

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24e - paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-linji 
gwida li jistipulaw id-dettalji tal-proċedura 
li għandhom jiġu segwiti għall-
applikazzjoni ta' dan l-Artikolu. Din il-
miżura, maħsuba biex temenda elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tappoġġjaha, għandha tiġi adottata skond 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3).

9. Il-Kummissjoni għandha temenda l-linji 
gwida li jistipulaw id-dettalji tal-proċedura 
li għandhom jiġu segwiti għall-
applikazzjoni ta' dan l-Artikolu. Din il-
miżura, maħsuba biex temenda elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tappoġġjaha, għandha tiġi emendata skond 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3)

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa li jiżgura li l-linji gwida jiġu adottati skond il-proċedura 
ordinarja min-naħa tal-Parlament u tal-Kunsill. It-transfer tas-setgħat lill-Kummissjoni 
għandu jibqa’ limitat għal kwalunkwe emenda meħtieġa.

Emenda 506
Dominique Vlasto

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24f - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu 
lill-impriżi tal-forniment li jżommu għad-

1. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu 
lill-impriżi tal-forniment li jżommu għad-
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dispożizzjoni ta’ l-awtorità regolatorja 
nazzjonali, l-awtorità nazzjonali tal-
Kompetizzjoni u l-Kummissjoni, għal 
talanqas ħames snin, id-dejta rilevanti li 
għandha x’taqsam mat-transazzjonijiet
kollha fil-forniment tal-gass u d-derivattivi 
tal-gass ma’ klijenti bl-ingrossa u operaturi 
tas-sistema ta' trasmissjoni kif ukoll l-
operaturi tal-ħżin u ta' l-LNG.

dispożizzjoni ta’ l-awtoritajiet kompetenti, 
sabiex iwettqu dmirijiethom, għal talanqas 
ħames snin, id-dejta rilevanti li għandha 
x’taqsam mat-transazzjonijiet kollha fil-
forniment tal-gass u d-derivattivi tal-gass 
ma’ klijenti bl-ingrossa u operaturi tas-
sistema ta' trasmissjoni kif ukoll l-operaturi 
tal-ħżin u ta' l-LNG.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli tal-ġbir tad-dejta b’rabta ma’ kuntratti bl-ingrossa għandhom ikunu ċari u jkollhom 
x’jaqsmu mad-dmirijiet ta’ l-awtoritajiet kompetenti speċifiċi. Barra minn hekk, l-awtoritajiet 
kompetenti jistgħu jkunu magħmulin minn korpi differenti minn dawk li hemm referenza 
għalihom fil-proposta għad-Direttiva.

Emenda 507
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24f - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu
lill-impriżi tal-forniment li jżommu għad-
dispożizzjoni ta’ l-awtorità regolatorja 
nazzjonali, l-awtorità nazzjonali tal-
Kompetizzjoni u l-Kummissjoni, għal 
talanqas ħames snin, id-dejta rilevanti li 
għandha x’taqsam mat-transazzjonijiet
kollha fil-forniment tal-gass u d-derivattivi 
tal-gass ma’ klijenti bl-ingrossa u operaturi 
tas-sistema ta' trasmissjoni kif ukoll l-
operaturi tal-ħżin u ta' l-LNG.

1. L-Istati Membri għandhom jitolbu lill-
impriżi tal-forniment li jżommu għad-
dispożizzjoni ta’ l-awtorità nazzjonali tal-
Kompetizzjoni u l-Kummissjoni, għal 
talanqas ħames snin, id-dejta meħtieġa li 
għandha x’taqsam mat-transazzjonijiet
kollha fil-forniment tal-gass u d-derivattivi 
tal-gass ma’ klijenti bl-ingrossa u operaturi 
tas-sistema ta' trasmissjoni kif ukoll l-
operaturi tal-ħżin u ta' l-LNG.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda raġuni partikolari għalfejn l-awtoritajiet għandu jkollhom biss l-
awtorizzazzjoni li jippubblikaw dejta maħżuna li ma’ tirrigwardax transazzjonijiet finanzjarji. 
Tali dispożizzjoni tista’ tiddiskrimina kontra t-transazzjonijiet f’kuntratti għall-provvista tal-
gass ma’ klijenti bl-ingrossa u operaturi tas-sistema ta’ trasmissjoni kif ukoll operaturi LNG
u tista’ wkoll tkun ta’ żvantaġġ għall-parteċipant tas-suq ikkonċernat, u b’hekk toħloq ukoll 
fruntiera kbira għall-aċċess fis-suq.

Emenda 508
Christian Ehler

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24f - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu 
lill-impriżi tal-forniment li jżommu għad-
dispożizzjoni ta’ l-awtorità regolatorja 
nazzjonali, l-awtorità nazzjonali tal-
Kompetizzjoni u l-Kummissjoni, għal 
talanqas ħames snin, id-dejta rilevanti li 
għandha x’taqsam mat-transazzjonijiet
kollha fil-forniment tal-gass u d-derivattivi 
tal-gass ma’ klijenti bl-ingrossa u operaturi 
tas-sistema ta' trasmissjoni kif ukoll l-
operaturi tal-ħżin u ta' l-LNG.

1. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu 
lill-impriżi tal-forniment li jżommu għad-
dispożizzjoni ta’ l-awtorità regolatorja 
nazzjonali, l-awtorità nazzjonali tal-
Kompetizzjoni u l-Kummissjoni, għal 
talanqas tliet snin, id-dejta rilevanti li 
għandha x’taqsam mat-transazzjonijiet
kollha fil-forniment tal-gass u d-derivattivi 
tal-gass ma’ klijenti bl-ingrossa u operaturi 
tas-sistema ta' trasmissjoni kif ukoll l-
operaturi tal-ħżin u ta' l-LNG.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Anqas burokrazija.

Emenda 509
Alyn Smith

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

1. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu 
lill-impriżi tal-forniment li jżommu għad-
dispożizzjoni ta’ l-awtorità regolatorja 
nazzjonali, l-awtorità nazzjonali tal-
Kompetizzjoni u l-Kummissjoni, għal 
talanqas ħames snin, id-dejta rilevanti li 
għandha x’taqsam mat-transazzjonijiet
kollha fil-forniment tal-gass u d-derivattivi 
tal-gass ma’ klijenti bl-ingrossa u operaturi 
tas-sistema ta' trasmissjoni kif ukoll l-
operaturi tal-ħżin u ta' l-LNG.

1. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu 
lill-impriżi tal-forniment li jżommu għad-
dispożizzjoni ta’ l-awtorità regolatorja 
nazzjonali, l-awtorità nazzjonali tal-
Kompetizzjoni u l-Kummissjoni, għal 
talanqas ħames snin, id-dejta kuntrattwali
li għandha x’taqsam mat-transazzjonijiet 
kollha fil-forniment tal-gass u d-derivattivi 
tal-gass ma’ klijenti bl-ingrossa u operaturi 
tas-sistema ta' trasmissjoni kif ukoll l-
operaturi tal-ħżin u ta' l-LNG.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti tad-dejta ta’ l-LNG u tal-ħżin huma estensivi, u jaqbżu lil dawk li hemm fil-linji 
gwida attwali. Il-provvediment tad-dejta għandu jkun bi skop u proporzjonat u l-valur tad-
dejta addizzjonali li wieħed qiegħed ifittex jiġi mistoqsi.

Emenda 510
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24f - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dejta għandha tinkludi d-dettalji 
dwar karatteristiċi tat-transazzjonijiet
rilevanti, bħad-dewmien, it-twassil u r-
regoli ta’ ħlas, il-kwantità, id-dati u l-
ħinijiet ta’ eżekuzzjoni u l-prezzijiet tat-
transazzjoni, u l-mezzi għall-
identifikazzjoni tal-klijent bl-ingrossa 
kkonċernat, kif ukoll dettalji speċifiċi dwar 
il-kuntratti kollha miftuħin fil-kuntratti tal-
forniment tal-gass u tad-derivattivi tal-gass.

2. Id-dejta tista’ tinkludi d-dettalji dwar 
karatteristiċi tat-transazzjonijiet rilevanti, 
bħad-dewmien, it-twassil u r-regoli ta’
ħlas, il-kwantità, id-dati u l-ħinijiet ta’ 
eżekuzzjoni u l-prezzijiet tat-transazzjoni, 
u l-mezzi għall-identifikazzjoni tal-klijent 
bl-ingrossa kkonċernat, kif ukoll dettalji 
speċifiċi dwar il-kuntratti kollha miftuħin 
fil-kuntratti tal-forniment tal-gass u tad-
derivattivi tal-gass.

Or. de



PE404.589v01-00 60/102 AM\715991MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 24f huwa maħsub purament sabiex jiddiskrivi l-kundizzjonijiet tal-qafas li 
jirrigwardaw l-obbligu tal-ħżin tad-dejta, u mhux il-kontenut preċiż ta’ l-informazzjoni 
kkonċernata. Dan għandu jseħħ fi ħdan il-qafas tal-linji gwida rilevanti.

Emenda 511
Dominique Vlasto

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24f - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità regolatorja tista’ tiddeċiedi li 
tagħmel disponibbli lill-parteċipanti fis-
suq l-elementi ta’ din l-informazzjoni, 
sakemm ma tiġix rilaxxata xi 
informazzjoni li tkun kummerċjalment 
sensittiva dwar atturi individwali fis-suq 
jew dwar transazzjonijiet individwali. Dan 
il-paragrafu ma għandux japplika għal 
informazzjoni dwar strumenti finanzjarji 
li jaqgħu fl-ambitu tad-
Direttiva 2004/39/KE.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-pubblikazzjoni ta’ dejta strateġika jista’ jkollha impatt negattiv ħafna fuq l-importaturi 
Ewropej tal-gass fl-UE, peress li tkun qiegħda tipprovdi informazzjoni, lil min m’huwiex 
produttur, dwar il-kundizzjonijiet li jaffettwaw il-bejgħ tal-kompetituri tiegħu. Għandu jkun 
hemm il-possibbiltà li d-dejta tingħata lill-awtoritajiet ikkonċernati, iżda din m’għandhiex tiġi 
ppubblikata bl-ebda mod (din hija prekawzjoni li diġà teżisti bħala regola ġenerali f’setturi 
oħra ta’ l-ekonomija).

Emenda 512
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Herbert Reul

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24f - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità regolatorja tista’ tiddeċiedi li 
tagħmel disponibbli lill-parteċipanti fis-
suq l-elementi ta’ din l-informazzjoni, 
sakemm ma tiġix rilaxxata xi 
informazzjoni li tkun kummerċjalment 
sensittiva dwar atturi individwali fis-suq 
jew dwar transazzjonijiet individwali. Dan 
il-paragrafu ma għandux japplika għal 
informazzjoni dwar strumenti finanzjarji 
li jaqgħu fl-ambitu tad-
Direttiva 2004/39/KE.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura proposta tal-komitoloġija għandha l-għan li tnaqqas l-influwenza tal-Parlament 
Ewropew. Din tista’ tirrevoka deċiżjonijiet essenzjali dwar it-tip ta’ suq intern ta’ l-enerġija 
mill-iskop ta’ proċedura leġiżlattiva u demokratika. Il-limitu tat-transfer tal-kompetenzi 
għall-Kummissjoni li jirriżulta mill-użu tal-proċedura tal-komitoloġija huwa inadegwat. Id-
dejta maħżuna fiha informazzjoni ekonomika sensittiva li m’għandhiex tiġi ppubblikata. 
Għaldaqstant, għandha ssir distinzjoni ċara bejn il-pubblikazzjoni u l-ħżin.

Emenda 513
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24f - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità regolatorja tista’ tiddeċiedi li 
tagħmel disponibbli lill-parteċipanti fis-
suq l-elementi ta’ din l-informazzjoni, 
sakemm ma tiġix rilaxxata xi 

3. L-awtorità regolatorja għandha toħroġ 
ir-riżultat ta’ l-investigazzjonijiet tagħha 
jew id-domanda tagħha lill-parteċipanti 
fis-suq filwaqt li tiżgura li ma tiġix 
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informazzjoni li tkun kummerċjalment 
sensittiva dwar atturi individwali fis-suq 
jew dwar transazzjonijiet individwali. Dan 
il-paragrafu ma għandux japplika għal 
informazzjoni dwar strumenti finanzjarji 
li jaqgħu fl-ambitu tad-
Direttiva 2004/39/KE.

rilaxxata xi informazzjoni li tkun 
kummerċjalment sensittiva dwar atturi 
individwali fis-suq jew dwar 
transazzjonijiet individwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li d-deċiżjonijiet jittieħdu dejjem b’mod trasparenti, filwaqt li fl-istess ħin 
tiġi rrispettata l-kunfidenzjalità kummerċjali, hemm il-ħtieġa li paragrafu 3 jiġi emendat.

Emenda 514
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24f - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità regolatorja tista’ tiddeċiedi li 
tagħmel disponibbli lill-parteċipanti fis-suq 
l-elementi ta’ din l-informazzjoni, sakemm 
ma tiġix rilaxxata xi informazzjoni li tkun 
kummerċjalment sensittiva dwar atturi 
individwali fis-suq jew dwar 
transazzjonijiet individwali. Dan il-
paragrafu ma għandux japplika għal 
informazzjoni dwar strumenti finanzjarji li 
jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva 2004/39/KE.

3. Bl-għan li ttejjeb l-arranġamenti 
ġenerali tat-trasparenza, l-awtorità 
regolatorja tista’ tiddeċiedi li tagħmel 
disponibbli lill-parteċipanti fis-suq l-
elementi ta’ din l-informazzjoni li 
jinżammu għad-dispożizzjoni tagħha 
permezz ta’ impriżi ta’ provvista, sakemm 
ma tiġix rilaxxata xi informazzjoni li tkun 
kummerċjalment sensittiva dwar atturi 
individwali fis-suq jew dwar 
transazzjonijiet individwali. Dan il-
paragrafu ma għandux japplika għal 
informazzjoni dwar strumenti finanzjarji li 
jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva 2004/39/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm iktar ċarezza rigward in-natura u l-iskop tar-rilaxx ta’ informazzjoni 
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miġbura mill-awtorità regolatorja, sabiex wieħed jevita kwalunkwe trattament diskrezzjonali 
jew anki diskriminatorju min-naħa ta’ l-awtorità regolatorja nazzjonali meta tagħmel l-
iskambju ta’ informazzjoni.

Emenda 515
Angelika Niebler

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24f - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
uniformi ta' dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni tista' tadotta linji gwida li 
jiddefinixxu l-metodu u l-arranġamenti 
għaż-żamma tar-reġistri kif ukoll il-forma 
u l-kontenut tad-dejta li għandha 
tinżamm. Dawn il-miżuri, maħsuba biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' 
din id-Direttiva billi jappoġġjawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3).

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-setgħa proposta mill-Kummissjoni sabiex jiġu adottati linji gwida permezz tal-‘proċedura 
regolatorja bi skrutinju’ tnaqqas b’mod sinifikattiv id-drittijiet tal-Parlament Ewropew, u 
għandha titwarrab.

Emenda 516
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24f - paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
uniformi ta' dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni tista' tadotta linji gwida li 
jiddefinixxu l-metodu u l-arranġamenti 
għaż-żamma tar-reġistri kif ukoll il-forma 
u l-kontenut tad-dejta li għandha 
tinżamm. 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).

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura proposta tal-komitoloġija għandha l-għan li tnaqqas l-influwenza tal-Parlament 
Ewropew. Din tista’ tirrevoka deċiżjonijiet essenzjali dwar it-tip ta’ suq intern ta’ l-enerġija 
mill-iskop ta’ proċedura leġiżlattiva u demokratika. Il-limitu tat-transfer tal-kompetenzi 
għall-Kummissjoni li jirriżulta mill-użu tal-proċedura tal-komitoloġija huwa inadegwat.

Emenda 517
Paul Rübig

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24f - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
uniformi ta' dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni tista' tadotta linji gwida li 
jiddefinixxu l-metodu u l-arranġamenti 
għaż-żamma tar-reġistri kif ukoll il-forma 
u l-kontenut tad-dejta li għandha 
tinżamm. Dawn il-miżuri, maħsuba biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' 
din id-Direttiva billi jappoġġawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 

imħassar
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msemmija fl-Artikolu 30(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din is-setgħa sabiex jiġu adottati l-linji gwida m’hijiex neċessarja, peress li hemm id-dubji 
dwar kif dawn id-dettalji jistgħu jiġu ddeterminati fi ħdan il-qafas tal-proċedura ta’ 
komitoloġija.

Emenda 518
Christian Ehler

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24f - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
uniformi ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni 
tista' tadotta linji gwida li jiddefinixxu l-
metodu u l-arranġamenti għaż-żamma tar-
reġistri kif ukoll il-forma u l-kontenut tad-
dejta li għandha tinżamm. Dawn il-miżuri, 
maħsuba biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
jappoġġjawha, għandhom jiġu adottati
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3).

4. Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
uniformi ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni 
tista' temenda l-linji gwida li jiddefinixxu 
l-metodu u l-arranġamenti għaż-żamma 
tar-reġistri kif ukoll il-forma u l-kontenut 
tad-dejta li għandha tinżamm. Dawn il-
miżuri, maħsuba biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
jappoġġjawha, għandhom jiġu emendati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa li jiżgura li l-linji gwida jiġu adottati skond il-proċedura 
ordinarja min-naħa tal-Parlament u tal-Kunsill. It-transfer tas-setgħat lill-Kummissjoni 
għandu jibqa’ ristrett għal kwalunkwe emenda meħtieġa.
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Emenda 519
Paul Rübig

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24f - paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fir-rigward tat-transazzjonijiet fid-
derivattivi tal-gass ta' impriżi ta' 
forniment ma' klijenti bl-ingrossa u ma’
operaturi ta' sistemi tat-trasmissjoni kif 
ukoll operaturi tal-ħżin u ta' l-LNG, dan 
l-Artikolu japplika biss ladarba l-
Kummissjoni tkun adottat il-linji gwida 
msemmija fil-paragrafu 4.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ladarba l-Artikolu 24f paragrafu 2 jiddeskrivi b’mod ċar biżżejjed id-dejta li għandha 
tinżamm, m’hemmx il-ħtieġa ta’ speċifikazzjonijiet oħra fil-linji gwida.

Emenda 520
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24f - paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fir-rigward tat-transazzjonijiet fid-
derivattivi tal-gass ta' impriżi ta' 
forniment ma' klijenti bl-ingrossa u ma’
operaturi ta' sistemi tat-trasmissjoni kif 
ukoll operaturi tal-ħżin u ta' l-LNG, dan 
l-Artikolu japplika biss ladarba l-
Kummissjoni tkun adottat il-linji gwida 
msemmija fil-paragrafu 4.

imħassar
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura proposta tal-komitoloġija għandha l-għan li tnaqqas l-influwenza tal-Parlament 
Ewropew. Din tista’ tirrevoka deċiżjonijiet essenzjali dwar it-tip ta’ suq intern ta’ l-enerġija 
mill-iskop ta’ proċedura leġiżlattiva u demokratika. Fl-aħħar mill-aħħar din id-dispożizzjoni 
tmur kontra l-koperazzjoni bejn l-Aġenzija u l-Kumitat ta’ Regolaturi Ewropej tat-Titli 
(CESR), ladarba t-tnejn li huma joħorġu rakkomandazzjonijiet dwar jekk transazzjonijiet 
b’rabta mal-kuntratti tal-provvista tal-gass u derivattivi tal-gass għandhomx ikunu soġġetti 
għal rekwiżiti ta’ trasparenza fin-negozju qabel jew wara u, f’dan il-każ, taħt liema forma 
dawn għandhom iseħħu.

Emenda 521
Christian Ehler

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24f - paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fir-rigward tat-transazzjonijiet fid-
derivattivi tal-gass ta' impriżi ta' forniment 
ma' klijenti bl-ingrossa u ma’ operaturi ta' 
sistemi tat-trasmissjoni kif ukoll operaturi 
tal-ħżin u ta' l-LNG, dan l-Artikolu 
japplika biss ladarba l-Kummissjoni tkun 
adottat il-linji gwida msemmija fil-
paragrafu 4.

5. Fir-rigward tat-transazzjonijiet fid-
derivattivi tal-gass ta' impriżi ta' forniment 
ma' klijenti bl-ingrossa u ma’ operaturi ta' 
sistemi tat-trasmissjoni kif ukoll operaturi 
tal-ħżin u ta' l-LNG, dan l-Artikolu 
japplika biss biss ladarba l-linji gwida 
msemmija fil-paragrafu 4 ikunu ġew 
adottati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa li jiżgura li l-linji gwida jiġu adottati skond il-proċedura 
ordinarja min-naħa tal-Parlament u tal-Kunsill. It-transfer tas-setgħat lill-Kummissjoni 
għandu jibqa’ ristrett għal kwalunkwe emenda meħtieġa.
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Emenda 522
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) L-Artikolu li jmiss għandu jiġi 
miżjud:
"Artikolu 24f a

Setgħat regolatorji sabiex jippromwovu l-
kompetizzjoni fis-suq tal-gass
1. Mingħajr l-ebda preġudizzju għall-
Artikolu 24c(3)(b), l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jimponu 
fuq l-utenti tas-sistema li ngħatawlhom 
setgħat sinifikanti fis-suq hekk kif hemm 
imniżżel fl-Artikolu 24h:
(a) obbligazzjonijiet sabiex wieħed jiżgura 
trasparenza fil-pubblikazzjoni ta’ 
informazzjoni speċifika, bħal pereżempju 
informazzjoni dwar il-kontabbiltà, 
speċifikazzjonijet tekniċi, dejta speċifika 
dwar kuntratti ta’ bejgħ, u kundizzjonijiet 
għall-provvista u l-aċċess għas-servizzi, u 
prezzijiet;
(b) jekk l-utent tas-sistema jiddiskrimina 
bejn il-partijiet kontraenti tiegħu b’rabta 
ma’ l-istess transazzjonijiet, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali tista’ timponi 
obbligazzjoni sabiex tipprovdi trattament 
ugwali, bħal pereżempju, b’mod 
partikolari, sabiex titneħħa kwalunkwe 
klawsola kuntrattwali li hija meqjusa 
bħala waħda diskriminatorja, li tista’ 
tinkludi prezzijiet, skadenzi ta’ pagament, 
bejgħ diskriminatorju u kundizzjonijiet u 
tekniki ta’ xiri u sabiex teskludi 
kwalunkwe klawsola kuntrattwali li tista’ 
twassal għall-fatt li kuntratt jista’ jkun 
wieħed kondizzjonali għal kwalunkwe 
impriża li, minħabba n-natura tagħha jew 
b’rabta ma’ l-isfond tal-prattika 
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kuntrattwali tas-soltu, ma tagħmilx parti 
mill-kontenut tal-kuntratt;
(c) jekk nuqqas ta’ kompetizzjoni effettiva 
jfisser li l-utent tas-sistema jista’ jżomm 
il-prezzijiet fuq livell estremament baxx 
jew għoli, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali tista’ timponi obbligazzjonijiet 
b’rabta mal-kontrolli temporanji fuq il-
prezzijiet, li jistgħu jinkludu 
obbligazzjonijiet għall-prezzijiet li 
għandhom ikunu marbuta ma’ spejjeż u 
obbligazzjonijiet li jirrigwardaw il-
kontabbiltà ta’ l-ispejjeż u s-sistemi ta’ l-
ipprezzar. Meta wieħed jimponi l-obbligu 
li jintużaw mekkaniżmi għall-ipprezzar li 
jirrifflettu l-ispiża, il-kontroll tal-prezz 
għandu jkun ibbażat fuq l-ispejjeż li jeħel 
l-utent tas-sistema b’rabta mal-
ġenerazzjoni u investimenti, li jinkludu 
ritorn adegwat fuq tali investimenti skond 
il-kundizzjonijiet normali tan-negozju.
2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jipprojbixxu lill-utenti tas-
sistema li għandhom setgħa sinifikanti 
fis-suq imsemmija fl-Artikolu 22h(1) u 
wara li jkunu segwew il-proċeduri 
msemmija fl-Artikolu 22h:
(a) milli jiċċarġjaw prezzijiet eċċessivi lill-
kompetituri ta’ impriżi relatati jew ta’ 
impriżi li jagħmlu parti mill-impriża 
integrata vertikalment kif insibu spjegat 
fl-Artikolu 2;
(b) milli jiffisaw prezzijiet baxxi mingħajr 
l-ebda raġuni meta mqabbla ma’ prezzijiet 
li kompetituri effiċjenti jiċċarġjaw;
(c) milli juru preferenza mhux xierqa lil 
ċertu tip ta’ klijenti; jew
(d) minn servizzi rraġonevoli ta’ 
separazzjoni (bundling).
3. Għandu jiġi pprovdut mekkaniżmu ta’ 
appell li jkun bla preġudizzju għall-
eżerċizzju tad-drittijiet ta’ appell skond il-
liġi Komunitarja u nazzjonali. L-appell 
m’għandux ikollu effett sospensjorju."
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Or. en

(Iż-żieda ta’ l-Artikolu l-ġdid 24fa wara l-Artikolu 24f tad-Direttiva 2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

F’każ li regolatur nazzjonali jħoss li s-suq tal-gass huwa ddominat minn utent wieħed tas-
sistema (jew minn iktar minn wieħed), dan għandu jkun f’pożizzjoni li tippermettilu jimponi 
miżuri sabiex jiżgura li s-suq ikun ta’ benefiċċju għall-utenti finali, filwaqt li fl-istess ħin isir 
dejjem iżjed kompetittiv. Fl-istess ħin għandu jkun hemm provdut ukoll mekkaniżmu ta’ 
appell.

Emenda 523
Britta Thomsen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) L-Artikolu li jmiss għandu jiġi 
miżjud:
"Artikolu 24f a
1. Mingħajr l-ebda preġudizzju għall-
Artikolu 24c(3)(b), l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jimponu 
fuq l-utenti tas-sistema li nagħtawlhom 
setgħat sinifikanti fis-suq hekk kif hemm 
imniżżel fl-Artikolu 24h:
(a) obbligazzjonijiet sabiex wieħed jiżgura 
trasparenza b’rabta mal-pubblikazzjoni 
ta’ informazzjoni speċifika, bħal 
pereżempju informazzjoni dwar il-
kontabilità, speċifikazzjonijet tekniċi, 
dejta speċifika dwar kuntratti ta’ bejgħ, u 
kundizzjonijiet għall-provvista u l-aċċess 
għas-servizzi, u prezzijiet;
(b) jekk l-utent tas-sistema jiddiskrimina 
bejn il-partijiet kontraenti tiegħu b’rabta 
ma’ l-istess transazzjonijiet, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali tista’ timponi 
obbligazzjoni sabiex tipprovdi trattament 
ugwali, bħal pereżempju, b’mod 
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partikolari, sabiex titneħħa kwalunkwe 
klawsola kuntrattwali li hija meqjusa 
bħala waħda diskriminatorja, li tista’ 
tinkludi prezzijiet, skadenzi ta’ pagament, 
bejgħ diskriminatorju u kundizzjonijiet u 
tekniki ta’ xiri u sabiex teskludi 
kwalunkwe klawsola kuntrattwali li tista’ 
twassal għall-fatt li kuntratt jista’ jkun 
wieħed kondizzjonali għal kwalunkwe 
impriża li, minħabba n-natura tagħha jew 
b’rabta ma’ l-isfond tal-prattika 
kuntrattwali tas-soltu, ma tagħmilx parti 
mill-kontenut tal-kuntratt;
(c) jekk nuqqas ta’ kompetizzjoni effettiva 
jfisser li l-utent tas-sistema jista’ jżomm 
il-prezzijiet fuq livell estremament baxx 
jew għoli, l-awtorità regolatorja 
nazzjonali tista’ timponi obbligazzjonijiet 
b’rabta mal-kontrolli temporanji fuq il-
prezzijiet, li jistgħu jinkludu 
obbligazzjonijiet għall-prezzijiet li 
għandhom ikunu marbuta ma’ spejjeż u 
obbligazzjonijiet li jirrigwardaw il-
kontabiltà ta’ l-ispejjeż u s-sistemi ta’ l-
ipprezzar. Meta wieħed jimponi l-obbligu 
li jintużaw mekkaniżmi għall-ipprezzar li 
jirrifflettu l-ispiża, il-kontroll tal-prezz 
għandu jkun ibbażat fuq l-ispejjeż li jeħel 
l-utent tas-sistema b’rabta mal-
ġenerazzjoni u investimenti, li jinkludu 
ritorn adegwat fuq tali investimenti skond 
il-kundizzjonijiet normali tan-negozju.
2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jipprojbixxu lill-utenti tas-
sistema li għandhom setgħa sinifikanti 
fis-suq imsemmija fl-Artikolu 22h(1) u 
wara li jkunu segwew il-proċeduri 
msemmija fl-Artikolu 22h:
(a) milli jiċċarġjaw prezzijiet eċċessivi lill-
kompetituri ta’ impriżi relatati jew ta’ 
impriżi li jagħmlu parti mill-impriża 
integrata vertikalment kif insibu spjegat 
fl-Artikolu 2;
(b) milli jiffisaw prezzijiet baxxi mingħajr 
l-ebda raġuni meta mqabbla ma’ prezzijiet 
li kompetituri effiċjenti jiċċarġjaw;
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(c) milli juri preferenza mhux xierqa lil 
ċertu tip ta’ klijenti; jew
(d) minn servizzi rraġonevoli ta’ 
separazzjoni (bundling).
3. Għandu jiġi pprovdut mekkaniżmu ta’ 
appell li jkun bla preġudizzju għall-
eżerċizzju tad-drittijiet ta’ appell skond il-
liġi Komunitarja u nazzjonali. L-appell 
m’għandux ikollu effett sospensjorju."

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’każ li regolatur nazzjonali jħoss li s-suq tal-gass huwa ddominat minn utent wieħed, jew 
minn iktar minn wieħed, tas-sistema, dan għandu jkun f’pożizzjoni li tippermettilu jimponi 
miżuri sabiex jiżgura li s-suq ikun ta’ benefiċċju għall-utenti finali, filwaqt li fl-istess ħin isir 
dejjem iżjed kompetittiv. Fl-istess ħin għandu jkun hemm provdut ukoll mekkaniżmu ta’ 
appell.

Emenda 524
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14b) L-Artikolu li jmiss għandu jiġi 
miżjud:
"Artikolu 24fb

Il-promozzjoni tal-kompetizzjoni fis-suq 
tal-gass
1. Sabiex jippromwovu kompetizzjoni 
effettiva fis-suq tal-gass, sabiex jevitaw 
kwalunkwe abbuż ta’ pożizzjoni 
dominanti u sabiex jipproteġu l-interessi 
ta’ l-utenti, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jagħmlu analiżi tas-
suq fis-suq għall-klijenti bl-ingrossa, 
klijenti finali u servizzi anċillari sabiex 
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jiddeterminaw il-livell ta’ kompetizzjoni 
effettiva fis-suq rilevanti.
2. Jekk kompetizzjoni fi kwalunkwe suq 
partikolari ma tkunx effettiva u ma 
tilħaqx l-għanijiet imsemmija fl-Artikolu
1, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom janalizzaw jekk utent tas-
sistema għandux pożizzjoni ekwivalenti 
għal pożizzjoni dominanti, jiġifieri, 
pożizzjoni ta’ forza ekonomika li tagħtih 
is-setgħa li jaġixxi b’mod indipendenti 
mill-kompetituri, klijenti u finalment mill-
konsumaturi tiegħu. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom 
jippubblikaw il-konklużjonijiet ta’ l-
analiżi tagħhom fis-siti uffiċjali tagħhom 
fuq l-Internet.
3. Fil-proċess użat sabiex jiġu identifikati 
l-utenti tas-sistema b’poter sinifikanti fis-
suq u bla ebda preġudizzju għal-liġi 
Komunitarja, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jikkunsidraw:
(a) il-preżenza ta’ operatur utenti tas-
sistema fiz-zona ġeografika ta’ suq 
partikolari u fis-swieq marbuta miegħu 
mill-qrib, fejn l-irbit bejn iż-żewġt iswieq 
huwa tali li jippermetti li l-poter ta’ suq 
wieħed jinfluwenza suq ieħor, biex b’hekk 
isaħħaħ il-poter tas-suq ta’ l-operatur 
imsemmi;
(b) id-daqs ta’ l-utent tas-sistema u s-
sehem tiegħu fis-suq;
(c) l-iskop ta’ l-attivitajiet ta’ l-utent tas-
sistema u tal-kumpaniji kkontrollati 
minnu u ta’ l-attivitajiet tal-kumpanija li 
tikkontrolla l-utent tas-sistema, 
integrazzjoni vertikali u l-karatteristiċi 
uniċi tas-swieq identifikati fis-sens ta’ 
kollegamenti, diversifikazzjoni fil-prodott, 
u l-iskop tal-prodotti u s-servizzi offruti 
f’pakketti;
(d) l-eżistenza ta’ fruntieri għad-dħul fis-
suq, għat-tkabbir u l-espansjoni;
(e) nuqqas jew livell baxx ta’ kapaċità 
bbilanċjata ta’ l-infiq;



PE404.589v01-00 74/102 AM\715991MT.doc

MT

(f) nuqqas ta’ kompetizzjoni potenzjali;

g) ekonomiji ta’ skala u attività.

4. Mhux iżjed tard minn sentejn mid-dħul 
fis-seħħ tad-Direttiva .../.../KE li temenda 
d-Direttiva 2003/55/KE rigward regoli 
komuni għas-suq intern fil-gass naturali
u kull 3 snin mir-reviżjoni ta’ qabel, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom iwettqu analiżi tas-suq fis-
swieq rilevanti. Kwalunkwe operatur tas-
sistema jista’ jitlob analiżi tas-suq qabel 
iż-żmien propost jekk il-kundizzjonijet tal-
kompetizzjoni fis-suq rilevanti jkunu 
nbiddlu b’mod sinifikanti mill-aħħar 
analiżi tas-suq, u jekk il-konklużjonijiet 
imsemmija f’paragrafu 2 jkunu ġew 
ippubblikati iżjed minn sena qabel. Rifjut 
li titwettaq analiżi tas-suq addizzjonali 
għandu jkun issostanzjat b’mod xieraq."

Or. en

(Iż-żieda ta’ l-Artikolu l-ġdid 24fb wara l-Artikolu 24fa tad-Direttiva 2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

Is-settur tal-gass fl-UE huwa soġġett għall-problemi ta’ kompetizzjoni minħabba l-livell għoli 
ta’ konċentrazzjoni, l-integrazzjoni vertikali u l-kumplessità ta’ l-offerti. Barra minn hekk, il-
fatturi strutturali tas-settur – monopolju naturali u l-fatt li l-investimenti ser ibiddlu dawn il-
fatturi fi żmien 10 snin - iwasslu għall-ħtieġa li r-regolaturi jkollhom il-possibbiltà li 
jintervienu f’qasir żmien. Ir-regolaturi għandhom ikunu kapaċi janalizzaw is-suq u 
jiddeterminaw jekk l-utent tas-sistema għandux pożizzjoni dominanti.

Emenda 525
Britta Thomsen

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

(14b) L-Artikolu li jmiss għandu jiġi 
inkluż:

"Artikolu 24fb
1. Sabiex jippromwovu kompetizzjoni 
effettiva fis-suq tal-gass, sabiex jevitaw 
kwalunkwe abbuż ta’ pożizzjoni 
dominanti u sabiex jipproteġu l-interessi 
ta’ l-utenti, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jagħmlu analiżi tas-
suq fis-suq għall-klijenti bl-ingrossa, 
klijenti finali u servizzi anċillari sabiex 
jiddeterminaw il-livell ta’ kompetizzjoni 
effettiva fis-suq rilevanti.
2. Jekk kompetizzjoni fi kwalunkwe suq 
partikolari ma tkunx effettiva u ma 
tilħaqx l-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 
1, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom janalizzaw jekk utent tas-
sistema għandux pożizzjoni ekwivalenti 
għal pożizzjoni dominanti, jiġifieri, 
pożizzjoni ta’ forza ekonomika li tagħtih 
is-setgħa li jaġixxi b’mod indipendenti 
mill-kompetituri, klijenti u finalment mill-
konsumaturi tiegħu. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom 
jippubblikaw il-konklużjonijiet ta’ l-
analiżi tagħhom fis-siti uffiċjali tagħhom 
fuq l-Internet.
3. Fil-proċess użat sabiex jiġu identifikati 
l-utenti tas-sistema b’poter sinifikanti fis-
suq u bla ebda preġudizzju għal-liġi 
Komunitarja, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jikkunsidraw:
(a) il-preżenza ta’ operatur utenti tas-
sistema fiz-zona ġeografika ta’ suq 
partikolari u fis-swieq marbuta miegħu 
mill-qrib, fejn l-irbit bejn iż-żewġt iswieq 
huwa tali li jippermetti li l-poter ta’ suq 
wieħed jinfluwenza suq ieħor, biex b’hekk 
isaħħaħ il-poter tas-suq ta’ l-operatur 
imsemmi;
(b) id-daqs ta’ l-utent tas-sistema u s-
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sehem tiegħu fis-suq;
(c) l-iskop ta’ l-attivitajiet ta’ l-utent tas-
sistema u tal-kumpaniji kkontrollati 
minnu u ta’ l-attivitajiet tal-kumpanija li 
tikkontrolla l-utent tas-sistema, 
integrazzjoni vertikali u l-karatteristiċi 
uniċi tas-swieq identifikati fis-sens ta’ 
kollegamenti, diversifikazzjoni fil-prodott, 
u l-iskop tal-prodotti u s-servizzi offruti 
f’pakketti;
(d) l-eżistenza ta’ fruntieri għad-dħul fis-
suq, għat-tkabbir u l-espansjoni;
(e) nuqqas jew livell baxx ta’ kapaċità 
bbilanċjata ta’ l-infiq;
(f) nuqqas ta’ kompetizzjoni potenzjali;
g) ekonomiji ta’ skala u attività.
4. Mhux iżjed tard minn sentejn mid-dħul 
fis-seħħ tad-Direttiva .../.../KE li temenda 
d-Direttiva 2003/55/KE rigward regoli 
komuni għas-suq intern fil-gass naturali
u kull 3 snin mir-reviżjoni ta’ qabel, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom iwettqu analiżi tas-suq fis-
swieq rilevanti. Kwalunkwe operatur tas-
sistema jista’ jitlob analiżi tas-suq qabel 
iż-żmien propost jekk il-kundizzjonijet tal-
kompetizzjoni fis-suq rilevanti jkunu 
nbiddlu b’mod sinifikanti mill-aħħar 
analiżi tas-suq, u jekk il-konklużjonijiet 
imsemmija f’paragrafu 2 jkunu ġew 
ippubblikati iżjed minn sena qabel. Rifjut 
li titwettaq analiżi tas-suq addizzjonali 
għandu jkun issostanzjat b’mod xieraq."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-settur tal-gass fl-UE huwa soġġett għall-problemi ta’ kompetizzjoni minħabba l-livell għoli 
ta’ konċentrazzjoni, l-integrazzjoni vertikali u l-kumplessità ta’ l-offerti. Barra minn hekk, il-
fatturi strutturali tas-settur – monopolju naturali u l-fatt li l-investimenti ser ibiddlu dawn il-
fatturi fi żmien 10 snin - iwasslu għall-ħtieġa li r-regolaturi jkollhom il-possibbiltà li 
jintervienu f’qasir żmien. Ir-regolaturi għandhom ikunu kapaċi janalizzaw is-suq u 
jiddeterminaw jekk l-utent tas-sistema għandux pożizzjoni dominanti.
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Emenda 526
Reino Paasilinna

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15 a (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 28 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) F’Artikolu 28, paragrafu 1 ser jiġi 
sostitwit kif ġej:
"1. Dawk l-Istati Membri li m’humiex 
marbuta direttament mas-sistema ta’ 
interkonnessjoni ta’ kwalunkwe Stat 
Membru ieħor u li għandhom biss 
fornitur estern prinċipali wieħed jistgħu 
jitneħħew mill-Artikoli 4, 7, 9, 23 u/jew 24 
ta’ din id-Direttiva. Impriża ta’ forniment 
li jkollha sehem ta’ iktar minn 75% tas-
suq għandha tiġi kkunsidrata bħala l-
fornitur prinċipali. Din id-deroga tiskadi 
awtomatikament hekk kif talinqas waħda 
minn dawn il-kundizzjonijiet ma tibqax 
tapplika. Kwalunkwe tip ta’ derogi simili 
għandhom jiġu kkomunikati lill-
Kummissjoni."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Stati Membri li m’humiex direttament konnessi mas-sistema ta’ interkonnessjoni ta’ 
kwalunkwe Stat Membru ieħor u li għandhom biss fornitur estern prinċipali wieħed għandu 
jkollhom il-possibbiltà li jitneħħew mir-rekwiżiti ta’ separazzjoni (unbundling).

Emenda 527
Roberts Zīle, Eugenijus Maldeikis, Šarūnas Birutis

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 15 b (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 28 – paragrafu 1 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) F’Artikolu 28, il-paragrafu li ġej 
għandu jiġi miżjud:
"1a. Peress li l-Estonja, il-Latvja u l-
Litwanja jagħmlu parti minn reġjun li 
m’huwiex direttament marbut ma’ 
sistema ta’ interkonnessjoni ta’ 
kwalunkwe Stat Membru ieħor, u ladarba 
għandhom fornitur estern prinċipali 
wieħed biss bi drittijiet esklussivi ta’ 
monopolju mogħtija permezz ta’ kuntratti 
jew obbligi konklużi qabel l-1 ta’ Mejju 
2004, u li bħalissa m’għandhom l-ebda 
possibbiltà fiżika li jkollhom xi fornitur 
ieħor, jistgħu jitneħħew mid-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 7, 7a, 7b, 7c, 
7d u 9. Impriża ta’ forniment li jkollha 
sehem fis-suq ta’ aktar minn 75% f’dan 
ir-reġjun tista’ tiġi kkunsidrata bħala l-
fornitur prinċipali. Din id-deroga tiskadi 
awtomatikament hekk kif il-kuntratti jew 
l-impenji hawnfuq imsemmija, li ġew 
konklużi qabel l-1 ta’ Mejju 2004 mal-
fornituri prinċipali, jiskadu iżda mhux 
iżjed tard minn 10 snin mill-adozzjoni tad-
Direttiva .../.../KE li temenda d-Direttiva
2003/55/KE rigward regoli komuni għas-
suq intern fil-gass naturali. Kwalunkwe 
deroga ta’ dan it-tip għandha tiġi 
kkomunikata lill-Kummissjoni."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Reġjun Baltiku huwa suq tal-gass iżolat b’fornitur estern wieħed biss u mingħajr l-ebda 
konnessjoni ma’ l-Istati Membri l-oħra. Il-kuntratti għall-futur imbiegħed, li jagħtu lill-
fornitur estern drittijiet esklussivi għad-distribuzzjoni tal-gass, huma implimentati 
attwalment. Implimentazzjoni immedjata tar-rekwiżiti ta’ separazzjoni (unbundling) tkun 
tfisser ksur tal-kuntratti vinkolanti eżistenti u tirriżulta f’konsegwenzi legali u finanzjarji li 
għandhom jiġu mposti fuq dawn il-pajjiżi. Sabiex dan jiġi evitat, għandhu jingħata perijodu 
ta’ deroga lill-Istati Baltiċi.
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Emenda 528
Toine Manders

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16 a (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 31 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 - parti preliminari

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) F’Artikolu 31(3), il-parti 
preliminari tas-subparagrafu 1 għandha 
tiġi sostitwita kif ġej:
"3. Il-Kummissjoni għandha, sa mhux 
iżjed tard minn ħames snin wara d-dħul 
fis-seħħ tad-Direttiva .../.../KE li temenda 
d-Direttiva 2003/55/KE rigward regoli 
komuni għas-suq intern fil-gass naturali, 
tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill b’rapport dettaljat li jispjega l-
progress fil-ħolqien ta’ suq intern tal-
gass. Ir-rapport, b’mod partikolari, 
għandu jikkunsidra:"

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’numru sostanzjali ta’ faċilitajiet LNG li għadhom qegħdin jiġu stabbiliti, jidher biċ-ċar li 
qiegħda tinħoloq ċerta kompetittività. L-għażla għal aċċess negozjat għandha tkun 
disponibbli b’mod partikolari għas-sjieda ta’ kumpaniji ta’ separazzjoni (unbundled 
companies) peress li f’dak il-każ huwa evidenti li m’hemm l-ebda kunflitt ta’ interess. 
Għalhekk ir-regoli jistgħu jkunu ftit eħfef.

Emenda 529
Paul Rübig

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16 b (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Annex A – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16b) L-Anness A(a) għandu jiġi emendat 
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kif ġej:
'(a) għandhom dritt għal kuntratt mal-
fornitur tal-gass tagħhom u, fejn hemm 
bżonn, anki ma’ l-operaturi tas-sistema 
ta’ distribuzzjoni li jispeċifika, fejn huwa 
rilevanti għall-kuntratt imsemmi:
- L-identità u l-indirizz ta’ l-impriża,
- is-servizzi provduti, il-livelli ta’ kwalità 
kummerċjali u tekniċi offruti, kif ukoll iż-
żmien għall-bidu tas-servizz.
[…]'

Or. de

(Il-bidla tat-test eżistenti fl-Anness A(a) tad-Direttiva 2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tispjega, b’mod iżjed preċiż, numru ta’ termini li l-esperjenza 
uriet li huma vagi wisq. It-tieni inċiż: f’suq soġġett għall-kompetizzjoni, il-kwalità tal-
provvista hija dritt bażiku. Madankollu, il-kelma 'kwalità' waħeda għandha tkun biżżejjed 
biex turi li kemm l-istandards kummerċjali kif ukoll dawk tekniċi huma implikati hawnhekk. L-
'ewwel konnessjoni' fil-fatt m’hijiex importanti ħafna – tfisser biss dak il-mument meta sit li 
jkun għadu kif ġie stabbilit jiġi konness għall-ewwel darba man-netwerk.

Emenda 530
Mia De Vits

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16 b (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Annex A – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16b) Fl-Anness A, punt (a) għandu jiġi 
sostitwit kif ġej:
"(a) għandhom id-dritt għal kuntratt 
mal-fornitur tal-gass tagħhom li 
jispeċifika:
- l-identità u l-indirizz tal-fornitur;
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- is-servizzi provduti, il-livell tal-kwalità 
tas-servizzi provduti, kif ukoll il-ħin 
għall-ewwel konnessjoni;
- jekk offruti, it-tipi ta’ servizzi ta’ 
manutenzjoni offruti;
- il-metodi ta’ kif wieħed jista’ jakkwista
informazzjoni aġġornata fuq it-tariffi u 
l-ispejjeż ta’ manutenzjoni kollha;
- it-terminu tal-kuntratt, il-
kundizzjonijiet għat-tiġdid u għat-
twaqqif tas-servizzi u tal-kuntratt, l-
eżistenza ta’ kwalunkwe dritt ta’ rtirar 
mingħajr ħlas;
- kwalunkwe kumpens u arranġamenti 
ta’ rifużjoni li japplikaw jekk livelli ta’ 
kwalità tas-servizzi kuntrattati ma 
jintlaħqux, li jinkludu nuqqas ta’ 
eżattezza u dewmien fil-kontijiet; …

- il-metodu ta’ kif jinbdew il-proċeduri 
sabiex tinstab soluzzjoni għat-tilwim
skond punt (f); u
- informazzjoni dwar id-drittijiet tal-
konsumatur ikkomunikata b’mod ċar 
permezz tas-siti ta’ l-Internet tal-
kumpaniji għall-kontijiet u l-elettriku."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwalità tas-servizz u t-trasparenza huma drittijiet essenzjali f’suq kompetittiv.

Emenda 531
Nikolaos Vakalis

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16 b (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Annex A – punt (a) – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16b) F’Anness A, it-tieni inċiż ta’ punt
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(a) għandu jiġi sostitwit kif ġej:
"- is-servizzi provduti, il-livell ta’ kwalità 
kummerċjali u teknika tas-servizzi offruti, 
kif ukoll iż-żmien sabiex jiġi attivat is-
servizz;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

“Il-livelli ta’ kwalità tas-servizz” għandhom jiġu speċifikati bħala livelli kummerċjali u 
tekniċi. "Iż-żmien ta’ l-ewwel konnessjoni” huwa standard limitat wisq u għandu jiġi estiż 
għall-każijiet kollha ta’ konnessjoni.

Emenda 532
Mia De Vits

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16 c (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Annex A – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16c) F’Anness A, punt (b) għandu jiġi 
sostitwit kif ġej:
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"(b) jingħataw avviż xieraq dwar 
kwalunkwe intenzjoni li l-
kundizzjonijiet tal-kuntratti jiġu 
modifikati u jiġu informati dwar id-dritt 
tagħhom ta' rtir meta jingħata l-avviż. 
Il-provdituri tas-servizzi għandhom 
javżaw lis-sottoskritti tagħhom 
direttament dwar kwalunkwe żieda fil-
piżijiet, fi żmien xieraq mhux aktar tard 
minn perjodu wieħed fejn isir il-kont, 
wara li ż-żieda tkun daħlet fis-seħħ 
b’mod trasparenti u komprensiv. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-klijenti 
huma liberi li jirtiraw mill-kuntratti 
jekk ma jaċċettawx il-kundizzjonijiet 
ġodda, notifikati lilhom mill-provditur 
tagħhom tas-servizzi tal-gass;"

Or. en

(L-istess kliem bħalma nsibu fl-Anness A(b), Direttiva 2003/55 KE, biż-żieda ta’ "b’mod 
trasparenti u komprensiv")

Ġustifikazzjoni

It-trasparenza hija essenzjali f’suq kompetittiv.

Emenda 533
Mia De Vits

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16 d (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Annex A – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16d) F’Anness A, punt (c) għandu jiġi 
sostitwit kif ġej:
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"(c) jirċievu informazzjoni trasparenti, 
indipendenti dwar prezzijiet li japplikaw 
u tariffi, u dwar termini u 
kundizzjonijiet standard, rigward l-
aċċess għal u l-użu tas-servizzi tal-gass
fuq livell nazzjonali u Komunitarju;"

Or. en

(Xi ftit mill-kliem huwa l-istess bħal dak ta’ l-Anness A(c), Direttiva 2003/55 KE, biż-żieda ta’
'fuq livell nazzjonali u Komunitarju')

Ġustifikazzjoni

Din l-informazzjoni għandha ttejjeb il-kompetizzjoni.

Emenda 534
Mia De Vits

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16 e (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Annex A – punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16e) F’Anness A, punt (d) għandu jiġi 
sostitwit kif ġej:
"(d) tiġi offruta għażla wiesgħa tal-
metodi tal-ħlas li ma tkunx tiddiskrimina 
kontra l-konsumaturi vulnerabbli. [...] It-
termini u l-kundizzjonijiet ġenerali 
għandhom ikunu imparzjali u 
trasparenti. Għandhom jingħataw 
f'lingwa ċara u li tinftiehem. Il-klijenti 
għandhom jiġu mħarsa kontra l-metodi 
tal-bejgħ mhux imparzjali u qarriqin li 
jinkludu fruntieri mhux kuntrattwali 
imposti min-negozjant;"

Or. en

(Xi ftit mill-kliem huwa l-istess bħal dak ta’ l-Anness A(d), Direttiva 2003/54 KE, biż-żieda ta’ 
"li ma jkunux jiddiskriminaw kontra l-konsumaturi vulnerabbli" u " li jinkludu fruntieri mhux 
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kuntrattwali imposti min-negozjant ")

Ġustifikazzjoni

Klijenti vulnerabbli għandhom jiġu protetti b’mod partikolari.

Emenda 535
Mia De Vits

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 16 f (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Annex A – punt (f)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16f) F’Anness A, punt (f) għandu jiġi 
sostitwit kif ġej:
"(f) jibbenefikaw minn proceduri 
trasparenti, semplici u mhux għoljin 
biex jigu riżolti l-ilmenti tagħhom. Hawn 
il-proċeduri għandhom jippermettu li t-
tilwimiet jigu riżolti b'mod imparzjali u 
minnufih fi żmien tliet xhur bi 
provvediment, fejn huwa meħtieġ, għal 
sistema ta' rifużjoni u/jew kumpens. 
Għandhom isegwu, kull fejn possibbli, il-
prinċipji stabbiliti fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
98/257/KE;"

Or. en

(Xi ftit mill-kliem huwa l-istess bħal dak ta’ l-Anness A(f), Direttiva 2003/54 KE, biż-żieda ta’ 
"fi żmien tliet xhur")

Ġustifikazzjoni

Il-klijenti għandhom ikunu rrappreżentati minn korp li huwa indipendenti mir-Regolatur 
Nazzjonali, mill-Gvern u mill-fornituri ta’ l-elettriku.
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Emenda 536
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2003/55/KE
Annex A – punt (h)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) għandhom għad-dispożizzjoni 
tagħhom id-dejta dwar il-konsum, u 
għandhom ikunu jistgħu, bi ftehim 
espliċitu u mingħajr ħlas, jagħtu lil 
kwalunkwe impriża li għandha liċenzja 
ta’ forniment ta' aċċess għad-dejta tagħha 
dwar il-metraġġ. Il-parti responsabbli 
għall-ġestjoni tad-dejta jkollha l-obbligu li 
tgħaddi din id-dejta lill-impriża. L-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu format 
għad-dejta kif ukoll proċedura għall-
fornituri u għall-konsumaturi biex 
ikollhom aċċess għad-dejta. L-ebda spiża
addizzjonali ma tista’ tiġi ddebitata lill-
konsumatur għal dan is-servizz.

(h) jistgħu faċilment ibiddlu l-fornitur 
għal wieħed ġdid. Meta l-proċess ta’ bidla 
jkollu bżonn ta’ punt ta’ informazzjoni 
dwar il-provvista, dejta dwar il-metraġġ 
jew profil standard ta’ konsum, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li dan ikun 
disponibbli, mingħajr ħlas, għal kull 
impriża awtorizzata li jkollha aċċess għal 
tali dejta. Il-parti responsabbli għall-
ġestjoni tad-dejta jkollha l-obbligu li 
tgħaddi din id-dejta lill-impriża. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm 
format miftiehem għad-dejta kif ukoll 
proċedura għall-fornituri u għall-
konsumaturi biex ikollhom aċċess għad-
dejta. L-ebda spiża addizzjonali speċifika 
ma tista’ tiġi ddebitata lill-konsumatur 
għal dan is-servizz partikolari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-punt fokali ta’ din l-emenda huwa li jiżgura li d-dejta kollha meħtieġa għall-proċess ta’ 
bidla tkun disponibbli għall-fornitur il-ġdid b’mod dirett. Il-fornituri mhux bilfors għandu 
jkollhom liċenzja, u filwaqt li normalment huwa l-fornitur il-gdid li jkollu bżonn l-
informazzjoni dwar il-metraġġ, sistemi ta’ bdil jista’ jkollhom il-bżonn li d-dejta tgħaddi 
għand kumpaniji terzi ta’ metraġġ awtorizzati kif suppost, minflok għand il-fornitur. F’suq 
kompetittiv, kwalunkwe spejjeż addizzjonali fl-aħħar mill-aħħar jitpoġġew fuq il-kontijiet tal-
klijenti.
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Emenda 537
Giles Chichester

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2003/55/KE
Annex A – punt (h)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) għandhom għad-dispożizzjoni 
tagħhom id-dejta dwar il-konsum, u 
għandhom ikunu jistgħu, bi ftehim 
espliċitu u mingħajr ħlas, jagħtu lil 
kwalunkwe impriża li għandha liċenzja 
ta’ forniment ta' aċċess għad-dejta tagħha 
dwar il-metraġġ. Il-parti responsabbli 
għall-ġestjoni tad-dejta jkollha l-obbligu li 
tgħaddi din id-dejta lill-impriża. L-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu format 
għad-dejta kif ukoll proċedura għall-
fornituri u għall-konsumaturi biex 
ikollhom aċċess għad-dejta. L-ebda spiża
addizzjonali ma tista’ tiġi ddebitata lill-
konsumatur għal dan is-servizz.

(h) jistgħu faċilment ibiddlu l-fornitur 
għal wieħed ġdid. Meta l-proċess ta’ bidla 
jkollu bżonn ta’ punt ta’ informazzjoni 
dwar il-provvista, dejta dwar il-metraġġ 
jew profil standard ta’ konsum, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li dan ikun 
disponibbli, mingħajr ħlas, għal kull 
impriża awtorizzata li jkollha aċċess għal 
tali dejta. Il-parti responsabbli għall-
ġestjoni tad-dejta jkollha l-obbligu li 
tgħaddi din id-dejta lill-impriża. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm 
format miftiehem għad-dejta kif ukoll 
proċedura għall-fornituri u fejn meħtieġ
għall-konsumaturi biex ikollhom aċċess 
għad-dejta. L-ebda spiża addizzjonali 
speċifika ma tista’ tiġi ddebitata lill-
konsumatur għal dan is-servizz partikolari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-punt fokali ta’ din l-emenda huwa li jiżgura li d-dejta kollha meħtieġa għall-proċess ta’ 
bidla tkun disponibbli għall-fornitur il-ġdid b’mod dirett, iktar milli t-talba għal sistemi li 
jagħtu tali dejta lill-klijenti. F’suq kompetittiv, kwalunkwe spejjeż addizzjonali fl-aħħar mill-
aħħar jitpoġġew fuq il-kontijiet tal-klijenti. Kambjament fit-test huwa maħsub sabiex l-
intenzjoni tkun waħda ċara.

Emenda 538
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2003/55/KE
Annex A – punt (h)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom 
id-dejta dwar il-konsum, u għandhom 
ikunu jistgħu, bi ftehim espliċitu u 
mingħajr ħlas, jagħtu lil kwalunkwe 
impriża li għandha liċenzja ta’ forniment 
ta' aċċess għad-dejta tagħha dwar il-
metraġġ. Il-parti responsabbli għall-
ġestjoni tad-dejta jkollha l-obbligu li 
tgħaddi din id-dejta lill-impriża. L-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu format 
għad-dejta kif ukoll proċedura għall-
fornituri u għall-konsumaturi biex 
ikollhom aċċess għad-dejta. L-ebda spiża 
addizzjonali ma tista’ tiġi ddebitata lill-
konsumatur għal dan is-servizz.

(h) għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom 
id-dejta attwali dwar il-konsum, u 
għandhom ikunu jistgħu, bi ftehim 
espliċitu u mingħajr ħlas, jagħtu lil 
kwalunkwe impriża li għandha liċenzja ta’ 
forniment ta' aċċess għad-dejta tagħha 
dwar il-metraġġ li tista’ tinkludi l-
provvista ta’ l-enerġija disponibbli f’zona 
partikolari u l-mekkaniżmi nazzjonali u 
Komunitarji kollha li qegħdin 
jippromwovu l-effiċjenza ta’ l-enerġija. Il-
parti responsabbli għall-ġestjoni tad-dejta 
jkollha l-obbligu li tgħaddi din id-dejta lill-
impriża. L-Istati Membri għandhom 
jiddefinixxu format għad-dejta kif ukoll 
proċedura għall-fornituri u għall-
konsumaturi biex ikollhom aċċess għad-
dejta mingħajr dewmien bla bżonn. L-
ebda spiża addizzjonali ma tista’ tiġi 
ddebitata lill-konsumatur għal dan is-
servizz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan iħeġġeġ imġiba kuxjenzjuża lejn l-ambjent u jtejjeb l-irwol tal-klijent sabiex ikun hemm 
influwenza pożittiva fis-suq.

Emenda 539
Mia De Vits

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2003/55/KE
Annex A – punt (h)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom 
id-dejta dwar il-konsum, u għandhom 
ikunu jistgħu, bi ftehim espliċitu u 
mingħajr ħlas, jagħtu lil kwalunkwe 

(h) għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom 
id-dejta dwar il-konsum, u għandhom 
ikunu jistgħu, bi ftehim espliċitu u 
mingħajr ħlas, jagħtu lil kwalunkwe 
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impriża li għandha liċenzja ta’ forniment 
ta' aċċess għad-dejta tagħha dwar il-
metraġġ. Il-parti responsabbli għall-
ġestjoni tad-dejta jkollha l-obbligu li 
tgħaddi din id-dejta lill-impriża. L-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu format 
għad-dejta kif ukoll proċedura għall-
fornituri u għall-konsumaturi biex 
ikollhom aċċess għad-dejta. L-ebda spiża 
addizzjonali ma tista’ tiġi ddebitata lill-
konsumatur għal dan is-servizz.

impriża li għandha liċenzja ta’ forniment 
ta' aċċess għad-dejta tagħha dwar il-
metraġġ li tista’ tinkludi l-provvista ta’ l-
enerġija disponibbli f’zona partikolari u l-
mekkaniżmi nazzjonali u Komunitarji 
kollha li qegħdin jippromwovu l-
effiċjenza ta’ l-enerġija. Il-parti 
responsabbli għall-ġestjoni tad-dejta 
jkollha l-obbligu li tgħaddi din id-dejta lill-
impriża. L-Istati Membri għandhom 
jiddefinixxu format għad-dejta kif ukoll 
proċedura għall-fornituri u għall-
konsumaturi biex ikollhom aċċess għad-
dejta. L-ebda spiża addizzjonali ma tista’ 
tiġi ddebitata lill-konsumatur għal dan is-
servizz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan iħeġġeġ imġiba kuxjenzjuża lejn l-ambjent u jtejjeb l-irwol tal-klijent sabiex ikun hemm 
influwenza pożittiva fis-suq.

Emenda 540
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2003/55/KE
Annex A – punt (h)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom 
id-dejta dwar il-konsum, u għandhom 
ikunu jistgħu, bi ftehim espliċitu u 
mingħajr ħlas, jagħtu lil kwalunkwe 
impriża li għandha liċenzja ta’ forniment
ta' aċċess għad-dejta tagħha dwar il-
metraġġ. Il-parti responsabbli għall-
ġestjoni tad-dejta jkollha l-obbligu li 
tgħaddi din id-dejta lill-impriża. L-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu format 
għad-dejta kif ukoll proċedura għall-

(h) għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom 
id-dejta dwar il-konsum, u għandhom 
ikunu jistgħu, bi ftehim espliċitu u 
mingħajr ħlas, jagħtu lil kwalunkwe 
impriża li għandha l-awtorizzazzjoni 
għall-forniment ta' aċċess għad-dejta 
tagħha dwar il-metraġġ. Il-parti 
responsabbli għall-ġestjoni tad-dejta 
jkollha l-obbligu li tgħaddi din id-dejta lill-
impriża. L-Istati Membri għandhom 
jiddefinixxu format għad-dejta kif ukoll 
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fornituri u għall-konsumaturi biex 
ikollhom aċċess għad-dejta. L-ebda spiża 
addizzjonali ma tista’ tiġi ddebitata lill-
konsumatur għal dan is-servizz.

proċedura għall-fornituri u għall-
konsumaturi biex ikollhom aċċess għad-
dejta. L-ebda spiża addizzjonali ma tista’ 
tiġi ddebitata lill-konsumatur għal dan is-
servizz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’ċerti pajjiżi bħal l-Awstrija, il-fornituri m’għandux għalfejn ikollhom liċenzja biex 
jeżerċitaw l-attività tagħhom.

Emenda 541
Mia De Vits

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2003/55/KE
Annex A – punt (i)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) għandhom kull xahar jiġu infurmati 
tajjeb dwar il-konsum attwali tal-gass u l-
ispejjeż. L-ebda spiża addizzjonali ma 
tista’ tiġi ddebitata lill-konsumatur għal 
dan is-servizz.

(i) għandhom kull xahar jiġu infurmati 
tajjeb dwar il-konsum attwali tal-gass u l-
ispejjeż li jistgħu jinkludu provvista ta’ 
enerġija disponibbli f’zona partikolari u l-
mekkaniżmi nazzjonali u Komunitarji 
kollha li qegħdin jippromwovu l-
effiċjenza ta’ l-enerġija. L-ebda spiża 
addizzjonali ma tista’ tiġi ddebitata lill-
konsumatur għal dan is-servizz. Sabiex jiġi 
żgurat il-forniment ta’ din l-
informazzjoni, għandhom jitwaħħlu 
miters intelliġenti (smart meters) f’kull 
dar sa l-2015.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan iħeġġeġ imġiba kuxjenzjuża lejn l-ambjent u jtejjeb l-irwol tal-klijent sabiex ikun hemm 
influwenza pożittiva fis-suq. Miters intelliġenti (smart meters) jikkomunikaw il-konsum attwali 
lill-fornitur u jinformaw lill-konsumatur dwar il-prezz tal-konsum attwali. Dan jista’ jwassal 
għall-fatt li l-klijenti jnaqqsu d-domanda matul il-peak time’ u jnaqqsu l-ispejjeż għall-
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enerġija. Jekk il-miżuri ambjentali jinftiehmu kompletament mill-klijenti, jista’ jkun li dawn 
iwasslu għaż-żidiet mixtieqa fl-effiċjenza.

Emenda 542
Teresa Riera Madurell

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2003/55/KE
Annex A – punt (i)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) għandhom kull xahar jiġu infurmati 
tajjeb dwar il-konsum attwali tal-gass u l-
ispejjeż. L-ebda spiża addizzjonali ma 
tista’ tiġi ddebitata lill-konsumatur għal 
dan is-servizz.

(i) għandhom jiġu infurmati tajjeb u 
regolarment dwar il-konsum attwali tal-
gass, ibbażat fuq metraġġ attwali jew stimi 
meta d-dejta permezz tal-metraġġ ma 
tkunx disponibbli. L-ebda spiża 
addizzjonali ma tista’ tiġi ddebitata lill-
konsumatur għal dan is-servizz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-klijenti għandhom jiġu informati b’mod frekwenti biżżejjed sabiex ikunu jistgħu 
jikkontrollaw il-konsum tagħhom. Dan ma jfissirx bilfors li dan għandu jsir kull xahar. Min-
naħa l-oħra, il-miters jitpoġġew l-iżjed f’dawk l-appartamenti fejn il-qari taċ-ċifri jkun 
diffikultuż u jqum il-flus. Ta’ min jgħid li tkun idea tajba jekk wieħed ikun flessibbli u 
jippermetti l-użu ta’ stimi f’każijiet bħal dawn.

Emenda 543
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2003/55/KE
Annex A – punt (i)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) għandhom kull xahar jiġu infurmati 
tajjeb dwar il-konsum attwali tal-gass u l-
ispejjeż. L-ebda spiża addizzjonali ma 

(i) għandhom jiġu infurmati dwar il-
konsum attwali tal-gass u l-ispejjeż
tagħhom b’mod frekwenti biżżejjed sabiex 
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tista’ tiġi ddebitata lill-konsumatur għal 
dan is-servizz.

ikunu jistgħu jikkontrollaw il-konsum 
tagħhom. L-ebda spiża speċifika
addizzjonali ma tista’ tiġi ddebitata lill-
konsumatur għal dan is-servizz partikolari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-talba proposta sabiex il-klijenti jinżammu informati kull xahar hija waħda preskrittiva, bla 
bżonn u wisq probabbli tkun sproporzjonata minħabba fl-ispejjeż għoljin tas-soluzzjonijiet 
tal-metraġġ. Barra minn hekk dan il-qasam huwa diġà kopert mill-Artikolu 13 tad-Direttiva 
tas-Servizzi ta’ l-Enerġija.  Għalhekk il-kliem għandu jkun viċin ħafna ta’ dak li nsibu fid-
Direttiva tas-Servizzi ta’ l-Enerġija sabiex wieħed jevita talbiet kontroversjali f’dan il-qasam.

Emenda 544
Giles Chichester

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2003/55/KE
Annex A – punt (i)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) għandhom kull xahar jiġu infurmati 
tajjeb dwar il-konsum attwali tal-gass u l-
ispejjeż. L-ebda spiża addizzjonali ma 
tista’ tiġi ddebitata lill-konsumatur għal 
dan is-servizz.

(i) għandhom jiġu infurmati dwar il-
konsum attwali tal-gass u l-ispejjeż
tagħhom b’mod frekwenti biżżejjed sabiex 
ikunu jistgħu jikkontrollaw il-konsum 
tagħhom. L-ebda spiża speċifika
addizzjonali ma tista’ tiġi ddebitata lill-
konsumatur għal dan is-servizz partikolari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-talba proposta sabiex il-klijenti jinżammu informati kull xahar hija waħda preskrittiva, bla 
bżonn u wisq probabbli tkun sproporzjonata minħabba fl-ispejjeż għoljin tas-soluzzjonijiet 
tal-metraġġ. Barra minn hekk dan il-qasam huwa diġà kopert mill-Artikolu 13 tad-Direttiva 
tas-Servizzi ta’ l-Enerġija. F’suq kompetittiv, kwalunkwe spejjeż addizzjonali fl-aħħar mill-
aħħar jitpoġġew fuq il-kontijiet tal-klijenti.  Kambjament fit-test huwa maħsub sabiex l-
intenzjoni tkun waħda ċara.
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Emenda 545
Anne Laperrouze

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2003/55/KE
Annex A – punt (j)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) fi kwalunkwe żmien fis-sena jistgħu
jbiddlu l-fornitur, u kont li jkollu klijent 
mal-fornitur ta’ qabel ma għandux jiġi 
mħallas aktar tard minn xahar wara l-
aħħar forniment mill-fornitur ta’ qabel.

(j) fi kwalunkwe żmien fis-sena għandhom 
il-possibbiltà li jbiddlu l-fornitur, fejn il-
proċess ma jdumx iżjed minn xahar minn 
meta l-informazzjoni kollha mitluba tiġi 
provduta u l-kuntratt bejn il-klijent u l-
fornitur il-ġdid jiġi ffirmat, sal-ġurnata 
propja tal-bidla.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess ta’ bidla m’għandux jinvolvi sforz u ħin sproporzjonati għall-klijenti. Għalhekk 
huwa importanti li jkun hemm skadenza għal dan il-proċess. 

Dan il-proċess għandu jkun wieħed faċli u għandu jsir mingħajr telf ta’ żmien, u m’għandux 
ikun hemm ir-riskju ta’ reżistenza min-naħa ta’ xi partijiet involuti. Il-perijodu tal-proċess ta’ 
bidla għandu jikkunsidra wkoll ir-rekwiżiti tekniċi iżda ma jistax ikun ta’ ostaklu għall-klijenti 
li jkunu jridu jbiddlu l-fornitur tagħhom u m’għandux jiffriża l-ishma fis-suq favur il-fornituri 
responsabbli.

Emenda 546
Nikolaos Vakalis

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2003/55/KE
Annex A – punt (j)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) fi kwalunkwe żmien fis-sena jistgħu
jbiddlu l-fornitur, u kont li jkollu klijent 
mal-fornitur ta’ qabel ma għandux jiġi 
mħallas aktar tard minn xahar wara l-aħħar 

(j) fi kwalunkwe żmien fis-sena għandhom 
il-possibbiltà li jbiddlu l-fornitur, fejn il-
proċess ma jdumx iżjed minn xahar minn 
meta l-informazzjoni kollha mitluba tiġi 
provduta u l-kuntratt bejn il-klijent u l-
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forniment mill-fornitur ta’ qabel. fornitur il-ġdid jiġi ffirmat, sal-ġurnata 
propja tal-bidla. Kont li jkollu klijent mal-
fornitur ta’ qabel ma għandux jiġi mħallas 
aktar tard minn xahar wara l-aħħar 
forniment mill-fornitur ta’ qabel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-indikaturi l-iżjed importanti f’suq kompetittiv u effiċjenti fl-enerġija huwa t-
tħaffif tal-proċess ta’ bidla għall-klijenti. Huwa propju għalhekk li huwa importanti li wieħed 
ikollu limitu ta’ ħin speċifiku għall-proċess tal-bidla.

Emenda 547
Giles Chichester

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2003/55/KE
Annex A – punt (j)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) fi kwalunkwe żmien fis-sena jistgħu 
jbiddlu l-fornitur, u kont li jkollu klijent 
mal-fornitur ta’ qabel ma għandux jiġi 
mħallas aktar tard minn xahar wara l-
aħħar forniment mill-fornitur ta’ qabel.

(j) fi kwalunkwe żmien fis-sena jistgħu 
jbiddlu l-fornitur, u kont li jkollu klijent 
mal-fornitur ta’ qabel ma għandux jiġi 
ppreżentat aktar tard minn xahrejn wara l-
aħħar forniment mill-fornitur ta’ qabel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit għandu jkun tali li jirrikonoxxi d-dipendenza tal-fornitur ta’ qabel fuq il-
kumpanija ta’ distribuzzjoni/fornitur ġdid u fuq l-azzjonijiet industrijali għall-qari taċ-ċifri 
permezz tal-miter.
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Emenda 548
Anne Laperrouze

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2003/55/KE
Annex A – punt (j a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(ja) kont li jkollu klijent mal-fornitur ta’ 
qabel ma għandux jiġi mħallas aktar tard 
minn xahar wara l-aħħar forniment mill-
fornitur ta’ qabel."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess ta’ bidla m’għandux jinvolvi sforz u ħin sproporzjonati għall-klijenti. Għalhekk 
huwa importanti li jkun hemm skadenza għal dan il-proċess. 

Dan il-proċess għandu jkun wieħed faċli u għandu jsir mingħajr telf ta’ żmien, u  m’għandux 
ikun hemm ir-riskju ta’ reżistenza min-naħa ta’ xi partijiet involuti. Il-perijodu tal-proċess ta’ 
bidla għandu jikkunsidra wkoll ir-rekwiżiti tekniċi iżda ma jistax ikun ta’ ostaklu għall-klijenti 
li jkunu jridu jbiddlu l-fornitur tagħhom u jiffriża l-ishma fis-suq favur il-fornituri 
responsabbli.

Emenda 549
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2003/55/KE
Annex A – punt (j a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(ja) Il-Karta Ewropea dwar id-Drittijiet 
tal-Konsumaturi ta’ l-Enerġija, hekk kif 
proposta mill-Kummissjoni, għandha 
sservi ta’ bażi għal-linji gwida dwar il-
protezzjoni tal-konsumaturi proposta mill-
Aġenzija lill-Kummissjoni."

Or. en
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(Żieda ta’ paragrafu ġdid (ja) f’Annex A, Direttiva 2003/55 KE)

Ġustifikazzjoni

Il-Karta Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Konsumaturi ta’ l-Enerġija tikkunsidra l-opinjonijiet 
tal-partijiet interessati rilevanti u ta’ l-isħab soċjali dwar id-drittijiet tal-Konsumatur u 
għandha tiġi rrikonoxxuta fi ħdan il-qafas ta’ din id-Direttiva.

Emenda 550
Hannes Swoboda

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2003/55/KE
Annex A – punt (j a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(ja) Il-Karta Ewropea dwar id-Drittijiet 
tal-Konsumaturi ta’ l-Enerġija, hekk kif 
proposta mill-Kummissjoni, għandha 
sservi ta’ bażi għal-linji gwida dwar il-
protezzjoni tal-konsumaturi proposta mill-
Aġenzija lill-Kummissjoni."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Karta Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Konsumaturi ta’ l-Enerġija tikkunsidra l-opinjonijiet 
tal-partijiet interessati rilevanti u ta’ l-isħab soċjali dwar id-drittijiet tal-Konsumatur u 
għandha tiġi rrikonoxxuta fi ħdan il-qafas ta’ din id-Direttiva.

Emenda 551
Mia De Vits

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2003/55/KE
Annex A – punt (j a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(ja) Il-Karta Ewropea dwar id-Drittijiet 
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tal-Konsumaturi ta’ l-Enerġija, hekk kif 
proposta mill-Kummissjoni, għandha 
sservi ta’ bażi għal-linji gwida dwar il-
protezzjoni tal-konsumaturi proposta mill-
Aġenzija lill-Kummissjoni."

Or. en

(Żieda ta’ paragrafu ġdid (ja) f’Annex A, Direttiva 2003/55 KE)

Ġustifikazzjoni

Il-Karta Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Konsumaturi ta’ l-Enerġija tikkunsidra l-opinjonijiet 
tal-partijiet interessati rilevanti u ta’ l-isħab soċjali dwar id-drittijiet tal-Konsumatur u 
għandha tiġi rrikonoxxuta fi ħdan il-qafas ta’ din id-Direttiva.

Emenda 552
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2003/55/KE
Annex A – punt (j b) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(jb) Korp statutorju u indipendenti li 
jirrappreżenta l-klijenti fil-qasam ta’ l-
enerġija għandu jiġi stabbilit f’kull Stat 
Membru. Dan il-korp ikun jirrappreżenta 
lill-klijenti f’konsultazzjonijiet formali 
mal-korpi rilevanti b’rabta mas-suq intern 
ta’ l-enerġija. Dan il-korp għandu jiżgura 
li l-klijenti finali huma protetti b’mod 
adegwat skond id-dispożizzjonijiet 
imniżżla f’din id-Direttiva u, b’mod 
partikolari, għandu jkun responsabbli 
wkoll li jipprovdi pariri indipendenti u 
informazzjoni ta’ min joqgħod fuqha lill-
klijenti."

Or. en

(Żieda ta’ paragrafu ġdid (jb) f’Annex A, Direttiva 2003/55 KE)
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Ġustifikazzjoni

Filwaqt li r-Regolaturi Nazzjonali għandha tingħatalhom is-setgħa li jipproteġu lill-klijenti, 
jeħtieġ li l-klijenti jkollhom il-vuċi formali tagħhom stess. Ir-Regolatur Nazzjonali u l-korp 
tal-Konsumaturi għandhom jiżguraw koperazzjoni, skambju ta’ informazzjoni u trattament 
konsistenti tal-kwestjonijiet li jaffettwaw liż-żewġ organizzazzjonijiet.

Emenda 553
Mia De Vits

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2003/55/KE
Annex A – punt (j b) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(jb) Korp statutorju u indipendenti li 
jirrappreżenta l-klijenti fil-qasam ta’ l-
enerġija għandu jiġi stabbilit f’kull Stat 
Membru. Dan il-korp ikun jirrappreżenta 
lill-klijenti f’konsultazzjonijiet formali 
mal-korpi rilevanti b’rabta mas-suq 
interna ta’ l-enerġija. Dan il-korp għandu 
jiżgura li l-klijenti finali huma protetti 
b’mod adegwat skond id-dispożizzjonijiet 
imniżżla f’din id-Direttiva u, b’mod 
partikolari, għandu jkun responsabbli 
wkoll li jipprovdi pariri indipendenti u 
informazzjoni ta’ min joqgħod fuqha lill-
klijenti."

Or. en

(Adding ġdid paragrafu to Annex A, Direttiva 2003/55 KE)

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li r-Regolaturi Nazzjonali għandha tingħatalhom is-setgħa li jipproteġu lill-klijenti, 
jeħtieġ li l-klijenti jkollhom il-vuċi formali tagħhom stess. Ir-Regolatur Nazzjonali u l-korp 
tal-Konsumaturi għandhom jiżguraw koperazzjoni, skambju ta’ informazzjoni u trattament 
konsistenti tal-kwestjonijiet li jaffettwaw liż-żewġ organizzazzjonijiet.
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Emenda 554
Hannes Swoboda

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 17
Direttiva 2003/55/KE
Annex A – punt (j b) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(jb) Korp statutorju u indipendenti li 
jirrappreżenta l-klijenti fil-qasam ta’ l-
enerġija għandu jiġi stabbilit f’kull Stat 
Membru. Dan il-korp ikun jirrappreżenta 
lill-klijenti f’konsultazzjonijiet formali 
mal-korpi rilevanti b’rabta mas-suq 
interna ta’ l-enerġija. Dan il-korp għandu 
jiżgura li l-klijenti finali huma protetti 
b’mod adegwat skond id-dispożizzjonijiet 
imniżżla f’din id-Direttiva u, b’mod 
partikolari, għandu jkun responsabbli 
wkoll li jipprovdi pariri indipendenti u 
informazzjoni ta’ min joqgħod fuqha lill-
klijenti."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li r-Regolaturi Nazzjonali għandha tingħatalhom is-setgħa li jipproteġu lill-klijenti, 
jeħtieġ li l-klijenti jkollhom il-vuċi formali tagħhom stess. Ir-Regolatur Nazzjonali u l-korp 
tal-Konsumaturi għandhom jiżguraw koperazzjoni, skambju ta’ informazzjoni u trattament 
konsistenti tal-kwestjonijiet li jaffettwaw liż-żewġ organizzazzjonijiet.

Emenda 555
Giles Chichester

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jirrevokaw 
kwalunkwe liġi, regolament u 
dispożizzjonijiet amministrattivi li 
jipprojbixxu lil kwalunkwe impriża ta’ 
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gass naturali, awtorità regolatorja jew 
awtorità oħra milli tkun konformi mad-
dmirijiet tagħhom jew l-obbligazzjonijiet 
skond din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji jistgħu jkunu f’pożizzjoni fejn ma jkunux jistgħu jeżerċitaw is-
setgħat leġittimi jew id-dmirijiet tagħhom skond din id-Direttiva minħabba fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali. Tariffi rregolati li huma artifiċjalment baxxi, li normalment ikunu jinsabu fil-liġi 
nazzjonali, jistgħu jfixklu lill-awtorità regolatorja nazzjonali milli tiżgura li ma jkunx hemm 
sussidji reċiproċi, u l-liġi nazzjonali tista’ tfixkel miżuri partikolari (eż. rkant tal-kapaċità tal-
gass) f’ċerti Stati Membri. Implimentazzjoni tfisser ukoll it-tneħħija ta’ tali tfixkil għal 
kompetizzjoni effettiva.

Emenda 556
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport annwali dwar l-implimentazzjoni 
formali u prattika ta’ din id-Direttiva 
f’kull Stat Membru quddiem il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jiżgura implimentazzjoni effettiva tar-regolamenti msemmija f’din id-Direttiva.
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Emenda 557
Angelika Niebler

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta entità kkontrollata pubblikament 
hija involuta direttament jew 
indirettament fl-akkwist ta’ partijiet ta’ 
impriża integrata vertikalment, il-prezz 
b’rabta ma’ l-arranġament ta’ tali 
transazzjoni għandu jitressaq quddiem il-
Kummissjoni. Tali notifika għandha 
tinkludi ċ-ċertifikazzjoni tal-valur moħbi 
ta’ l-assi min-naħa ta’ kumpanija 
internazzjonali ta’ l-awdituri. Il-
Kummissjoni għandha biss tuża tali 
informazzjoni sabiex teżerċita kontroll fuq 
l-għajnuna Statali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li trattament ugwali bejn dawk il-kumpaniji ta’ l-istat u dawk privati jkun 
żgurat.

Emenda 558
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 2 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Sitt snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ din 
id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha, fuq 
il-bażi ta’ konsultazzjonijiet pubbliċi, fid-
dawl ta’ diskussjonijeit ma’ l-awtoritajiet 
kompetenti u wara li tkun irċeviet 
opinjoni mingħand l-Aġenzija għall-
Koperazzjoni tar-Regolaturi ta’ l-
Enerġija, tirrapporta lill-Parlament 
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Ewropew u lill-Kunsill dwar ix-xewqa li 
tinżamm jew li tiġi emendata din id-
Direttiva. Il-verżjonijiet differenti għar-
ristrutturazzjoni tal-kumpaniji tal-gass 
imsemmija fl-Artikolu 7a sa 7d u l-
Artikoli 9 u 9b tad-Direttiva 2003/55/KE
għandhom jiġu vverifikati, b’mod 
partikolari, skond l-effikaċja ta’ l-impatt
tagħhom fuq l-aċċess għan-netwerk u l-
investimenti neċessarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jiżgura implimentazzjoni effettiva tar-regolamenti msemmija f’din id-Direttiva.
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