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Emenda 38
Paul Rübig

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Madankollu, bħalissa, ma jista' jiġi 
ggarantit lill-ebda kumpanija fil-
Komunità d-dritt li tbigħ il-gass fi 
kwalunkwe Stat Membru b'termini ugwali, 
mingħajr diskriminazzjoni jew żvantaġġ.
B’mod partikolari, għad ma jeżistux aċċess 
mhux diskriminatorju għan-netwerk, u 
livell ugwalment effettiv ta’ superviżjoni 
regolatorja f’kull Stat Membru, peress li l-
qafas ġuridiku attwali għadu mhux 
suffiċjenti.

(3) Madankollu, bħalissa, id-dritt li jinbigħ 
il-gass fi kwalunkwe Stat Membru b'termini 
ugwali, u mingħajr diskriminazzjoni u 
żvantaġġi ma jistgħux jiġu garantiti lill-
kumpaniji kollha fl-Istati Membri. B’mod 
partikolari, għadu ma jeżistix aċċess mhux 
diskriminatorju għan-netwerk, u livell 
ugwalment effettiv ta’ superviżjoni 
regolatorja f’kull Stat Membru, peress li l-
qafas ġuridiku attwali għadu mhux 
suffiċjenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test propost mill-Kummissjoni jagħti l-impressjoni li l-problemi tal-kompetizzjoni 
indirizzati mill-Kummissjoni jeżistu fl-Istati Membri kollha fl-UE.

Emenda 39
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Statistiċi ppubblikati dan l-aħħar 
mill-Eurostat juru li fl-2005 l-EU-27 
kienu dipendenti fuq importazzjonijiet 
għal 57.7% tal-gass tagħhom. Għalkemm 
il-produzzjoni tal-gass fl-UE-27 baqgħet 
relattivament kostanti matul il-perjodu 
1995-2005, il-konsum intern tal-gass 
naturali żdied b'33%, b'din iż-żieda tkun 
koperta minn 77% żieda fl-
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importazzjonijiet tal-gass naturali. 
Apparti mid-Danimarka u l-Olanda, li 
huma l-unika esportaturi tal-gass 
naturali, u r-Renju Unit, ir-Rumanija u l-
Polonja, li għandhom rati ta' dipendenza 
għall-gass naturali ta' 10%, 30% u 70% 
rispettivament, l-Istati Membri l-oħra 
għandhom rata ta' dipendenza ta' l-
enerġija ta' 80% għall-gass naturali.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Din id-dejta statistika hija meħtieġa sabiex tispjega s-suq Ewropew tal-gass naturali u d-
dipendenza ta' l-enerġija fl-Istati Membri fir-rigward ta' l-importazzjonijiet tal-gass naturali.

Emenda 40
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann u Ján Hudacký

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta’ 
l-10 ta’ Jannar 2007 intitolata "Politika 
dwar l-Enerġija għall-Ewropa" enfasizzat l-
importanza li jitlesta s-suq intern tal-gass 
naturali, kif ukoll li jinħoloq ambjent ekwu 
għall-kumpaniji kollha tal-gass stabbiliti 
fil-Komunità. Il-Komunikazzjoni dwar is-
Suq Intern ta’ l-Enerġija u r-Rapport finali 
ta’ l-Inkjesta Settorjali tal-Kompetizzjoni
wrew li r-regoli u l-miżuri preżenti ma 
jipprovdux il-qafas meħtieġ biex jinkiseb l-
għan ta’ suq intern li jiffunzjona tajjeb.

(4) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta’ 
l-10 ta’ Jannar 2007 intitolata "Politika 
dwar l-Enerġija għall-Ewropa" enfasizzat l-
importanza li jitlesta s-suq intern tal-gass 
naturali, kif ukoll li jinħoloq ambjent ekwu 
għall-kumpaniji kollha tal-gass stabbiliti 
fil-Komunità. Il-Komunikazzjoni dwar is-
Suq Intern ta’ l-Enerġija wriet li r-regoli u 
l-miżuri preżenti ma jipprovdux il-qafas 
meħtieġ biex jinkiseb l-għan ta’ suq intern 
li jiffunzjona tajjeb. Min-naħa l-oħra, ir-
Rapport finali dwar l-Inkjesta Settorjali 
tal-Kompetizzjoni u l-evalwazzjoni ta' l-
impatt prodott biex jappoġġa t-tielet 
pakkett leġiżlattiv dwar is-suq intern ta' l-
enerġija ma pprovdew ebda evidenza 
konvinċenti li għamilha possibbli li jkun 
stabbilit l-aħjar jew l-unika mezz kif jitjieb 
il-mod li jaħdem is-suq.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-evalwazzjoni ta' l-impatt ġiet ikkritikata ħafna meta ġiet ippreżentata lill-Kumitat ta' l-ITRE 
partikolarment dwar il-korrelazzjonijiet statistiċi dibattibbli ħafna u s-serje ta' data mhux 
kompluta u mingħajr referenza tagħha. Hija ressqet osservazzjoni parzjali ta' kif swieq tal-
gass naturali fl-Ewropa jaħdmu fir-realtà u għalhekk ma għamlithiex possibbli li jkun definit 
mod wieħed biex jitjieb il-mod kif dawn is-swieq jaħdmu.

Emenda 41
Eluned Morgan

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Is-swieq f'bosta Stati Membri huma 
maħkuma minn kompetituri kbar. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jingħataw is-setgħa li 
jidentifikaw id-dominanza tas-swieq minn 
impriżi tal-gass u jressqu pjan fuq 
terminu medju li jillimita s-sehem f'kull 
suq rilevanti għal 20%. Is-suq rilevanti 
għandu jkun definit mill-Kummissjoni u 
għandu jitqies kull tibdil fl-ambitu 
geografiku tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan se jiftaħ is-swieq fl-Istati Membri, b'mod partikolari dawk b'kompetituri tas-suq 
dominanti u jiżgura aċċess ġust għal kompetituri oħra tas-suq. Hekk kif is-swieq jiġu integrati 
iktar, id-daqs ġeografiku tas-suq se jikber, għalhekk din id-dispożizzjoni se tippermetti li l-
kumpaniji jikbru hekk kif is-suq isir iktar integrat.
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Emenda 42
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Is-swieq f'bosta Stati Membri huma 
maħkuma minn kompetituri kbar. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jingħataw is-setgħa li 
jidentifikaw id-dominanza tas-swieq minn 
impriżi tal-gass u jimponu l-miżuri 
meħtieġa biex jiżguraw li ebda kumpanija 
ma jkollha aktar minn 30%, li l-akbar tliet 
kumpaniji ma jkollhomx aktar minn 50% 
u li l-akbar ħames kumpaniji ma 
jkollhomx aktar minn 66,7% mis-sehem 
tas-suq rilevanti. Is-suq rilevanti għandu 
jkun definit mill-Kummissjoni u għandu 
jitqies kull tibdil fl-ambitu geografiku tas-
suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi evitata l-manipulazzjoni tas-suq fil-prezzijiet attwali fis-swieq relevanti, mhux biss 
is-sehem ta’ l-ikbar kumpaniji huwa importanti, iżda wkoll ċerta de-konċentrazzjoni fil-bqija 
tas-suq; din il-konċentrazzjoni tas-suq titkejjel mill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni f’termini 
tar-rata ta’ konċentrazzjoni 1, 3 u 5 (CR 1, CR3, CR5).

Emenda 43
Šarūnas Birutis

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Is-swieq f'bosta Stati Membri huma 
maħkuma minn kompetituri kbar. L-
awtortitajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jingħataw is-setgħa li 
jidentifikaw id-dominanza tas-swieq minn 
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impriżi tal-gass u jressqu pjan fuq 
terminu medju li jillimita s-sehem f'kull 
suq rilevanti għal 40% f'konformità mal-
kriterji tal-Kummissjoni biex tkun 
evalwata s-setgħa sinifikanti tas-suq. Is-
suq rilevanti għandu jkun definit mill-
Kummissjoni u għandu jitqies kull tibdil 
fl-ambitu geografiku tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan se jiftaħ is-swieq fl-Istati Membri, b'mod partikolari dawk b'kompetituri tas-suq 
dominanti u jiżgura aċċess ġust għal kompetituri oħra tas-suq. Hekk kif is-swieq jiġu integrati 
iktar, id-daqs ġeografiku tas-suq se jikber, għalhekk din id-dispożizzjoni se tippermetti li l-
kumpaniji jikbru hekk kif is-suq isir iktar integrat.

Emenda 44
Giles Chichester

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Is-swieq f'bosta Stati Membri huma 
maħkuma minn kompetituri kbar. L-
awtortitajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jingħataw is-setgħa li 
jidentifikaw id-dominanza tas-swieq minn 
impriżi tal-gass u jressqu pjan fuq 
terminu medju li jillimita s-sehem f'kull 
suq rilevanti għal 50%, anki aktar mill-
kriterji tal-Kummissjoni biex tkun 
evalwata s-setgħa sinifikanti tas-suq. Is-
suq rilevanti għandu jkun definit mill-
Kummissjoni u għandu jitqies kull tibdil 
fl-ambitu geografiku tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan se jiftaħ is-swieq fl-Istati Membri, b'mod partikolari dawk b'kompetituri tas-suq 
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dominanti u jiżgura aċċess ġust għal kompetituri oħra tas-suq. Hekk kif is-swieq jiġu integrati 
iktar, id-daqs ġeografiku tas-suq se jikber, għalhekk din id-dispożizzjoni se tippermetti li l-
kumpaniji jikbru hekk kif is-suq isir iktar integrat.

Emenda 45
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann u Ján Hudacký

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Mingħajr separazzjoni effettiva tan-
netwerks minn attivitajiet ta' produzzjoni u 
forniment, hemm ir-riskju inerenti ta’ 
diskriminazzjoni mhux biss fl-operat tan-
netwerk iżda wkoll fl-inċentivi għal 
kumpaniji integrati vertikalment biex 
jinvestu b’mod adegwat fin-netwerks 
tagħhom.

(5) Mingħajr separazzjoni effettiva tan-
netwerks minn attivitajiet ta' produzzjoni u 
forniment, hemm ir-riskju inerenti ta’ 
diskriminazzjoni mhux biss fl-operat tan-
netwerk iżda wkoll fl-inċentivi għal 
kumpaniji biex jinvestu b’mod adegwat 
fin-netwerks tagħhom. Il-motivazzjoni 
prinċipali ta' l-investiment hija r-
remunerazzjoni li jirċievi l-operatur. Jekk 
l-awtorità regolatorja nazzjonali 
tistabbilixxi livell baxx ta' 
remunerazzjoni, dan iwassal għal tnaqqis 
fl-investiment. Min-naħa l-oħra, jekk 
tistabbilixxi livell ta' remunerazzjoni ġust 
u proporzjonat, li jiżgura li d-dħul ikopri 
l-ispejjeż u l-investiment ikun kopert 
finanzjarjament, awtomatikament dan 
jiġġenera żieda fl-investiment, 
indipendentement mill-fatt jekk l-operatur 
tan-netwerk jiffurmax parti minn grupp 
integrat jew le. Għalhekk, il-fattur 
determinanti u prinċipali għall-
investiment jinsab fir-regolamentazzjoni 
ta' l-ipprezzar u fl-irwol u s-setgħat ta' l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali, li 
għandhom ikunu imsaħħa sabiex 
jiffinalizzaw is-suq intern għall-benefiċċju 
tal-konsumatur.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-istruttura tas-sjieda ta' kumpanija mhijiex fattur determinanti għall-investiment, li jsir fuq 
il-bażi tal-probabilità li dan irendi u jwassal għal dħul minnu. Is-separazzjoni tas-sjieda ma 
ssolvix il-problema imposta mill-monopolji kollha, li hija r-riskju li s-sitwazzjoni tkun tista' 
tiġi sfruttata biex isir l-akbar dħul possibbli mill-monopolju. Dan ir-rikju jeżisti 
indipendentement mill-istruttura tas-sjieda, kemm jekk tkun kumpanija integrata vertikalment 
u kemm jekk le.

Emenda 46
Erika Mann

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Mingħajr separazzjoni effettiva tan-
netwerks minn attivitajiet ta' produzzjoni u 
forniment, hemm ir-riskju inerenti ta’ 
diskriminazzjoni mhux biss fl-operat tan-
netwerk iżda wkoll fl-inċentivi għal 
kumpaniji integrati vertikalment biex 
jinvestu b’mod adegwat fin-netwerks 
tagħhom.

(5) Mingħajr separazzjoni effettiva tan-
netwerks minn attivitajiet ta' produzzjoni u 
forniment, hemm ir-riskju ta’ 
diskriminazzjoni mhux biss fl-operat tan-
netwerk iżda wkoll fl-inċentivi għal 
kumpaniji integrati vertikalment biex 
jinvestu b’mod adegwat fin-netwerks 
tagħhom.

Or. en

Emenda 47
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Ir-regoli dwar is-separazzjoni 
(unbundling) legali u funzjonali li bħalissa 
huma fis-seħħ ma wasslux għas-
separazzjoni effettiva ta’ l-operaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni. Fil-laqgħa tiegħu 
fi Brussell, fit-8 u d-9 ta’ Marzu 2007, il-
Kunsill Ewropew stieden lill-Kummissjoni 
biex tiżviluppa proposti leġiżlattivi għas-
separazzjoni effettiva ta' l-attivitajiet ta' 

(6) Ir-regoli dwar is-separazzjoni 
(unbundling) legali u funzjonali li bħalissa 
huma fis-seħħ għadhom ma wasslux għas-
separazzjoni effettiva ta’ l-operaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni f'kull Stat 
Membru, in parti minħabba n-nuqqas ta' 
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
Ewropea eżistenti. Fil-laqgħa tiegħu fi 
Brussell, fit-8 u d-9 ta’ Marzu 2007, il-
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forniment u produzzjoni mill-
operazzjonijiet tan-netwerk.

Kunsill Ewropew stieden lill-Kummissjoni 
biex tiżviluppa proposti leġiżlattivi għas-
separazzjoni effettiva ta' l-attivitajiet ta' 
forniment u produzzjoni mill-
operazzjonijiet tan-netwerk.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jissemma li raġuni waħda għan-nuqqas ta' funzjonament tajjeb tas-swieq Ewropej ta' 
l-enerġija hija l-implimentazzjoni mhux tajba biżżejjed tar-regoli attwali, li ġiet enfasizzata 
wkoll fil-Paragrafu 151 sa 153 u 478 tar-Rapport ta' Inkjesta Settorjali sa mill-10 ta' Jannar 
2007.

Emenda 48
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Ma kienx possibbli għall-
evalwazzjoni ta' l-impatt imressqa li turi 
esklussivament li kien hemm rabta 
każwali fis-settur ta' l-enerġija bejn id-
diskriminazzjoni dwar l-aċċess u l-
istruttura tas-sjieda, bejn il-volum ta' l-
investiment u l-istruttura tas-sjieda jew 
bejn l-ipprezzar u l-istruttura tas-sjieda.
Id-dejta empirika disponibbli 
tissuġġerixxi, li hemm rabta każwali bejn 
dawn il-punti kollha u r-
regolamentazzjoni effiċjenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Evalwazzjoni ta' l-Impatt imressqa tipprovdi dejta li tifforma bażi empirika għall-proposti li 
qed jiġu kkunsidrati. Anki wara analiżi attenta tal-kontenut ta' l-Evalwazzjoni ta' l-Impatt u 
ta' l-isfond tagħha, jibqa' dubjuż jekk il-pakkett propost tal-miżuri hux se jirnexxielu jikseb l-
għanijiet tiegħu.
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Emenda 49
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Huwa biss bit-tneħħija ta’ l-inċentiv 
inerenti tal-kumpaniji integrati 
vertikalment li jiddiskriminaw kontra 
kompetituri fir-rigward ta’ l-aċċess għan-
netwerk u l-investiment li tista' tiġi żgurata 
separazzjoni effettiva. Il-proċess tas-
separazzjoni tas-sjieda, jiġifieri li l-
proprjetarju tan-netwerk jinħatar bħala l-
operatur tan-netwerk u li jkun indipendenti 
minn kwalunkwe interess ta’ forniment u 
produzzjoni, huwa biċ-ċar l-aktar mod 
effettiv u stabbli biex tinstab soluzzjoni 
għall-kunflitt ta' interess inerenti u biex tiġi 
żgurata s-sigurtà tal-provvista. Għal din ir-
raġuni, il-Parlament Ewropew fir-
Riżoluzzjoni tiegħu dwar Prospetti għas-
suq intern tal-gass u ta' l-elettriku li ġie 
adottat fl-10 ta’ Lulju 2007 rrefera għas-
separazzjoni tas-sjieda fil-livell tat-
trażmizzjoni bħala l-aktar għodda effettiva 
sabiex jiġu promossi l-investiment fl-
infrastrutturi b'mod mhux diskriminatorju, 
l-aċċess ġust għan-netwerk għall-
kompetituri ġodda u t-trasparenza fis-suq.
L-Istati Membri għalhekk għandhom 
ikunu obbligati jiżguraw li l-istess 
persuna jew persuni ma jkollhomx id-dritt 
li jeżerċitaw il-kontroll, inkluż permezz ta' 
drittijiet ta' mblokk tal-minoranzi fuq 
deċiżjonijiet ta' importanza strateġika 
bħal investimenti, fuq impriża ta' 
produzzjoni jew forniment, u li fl-istess 
ħin ikollhom kwalunkwe interess jew 
jeżerċitaw kwalunkwe dritt fuq operatur 
tas-sistema ta' trażmissjoni jew f'sistema 
ta' trażmissjoni. Min-naħa l-oħra, il-
kontroll fuq operatur tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandu jeskludi l-possibbiltà 

(7) Huwa biss bit-tneħħija ta’ l-inċentiv 
inerenti tal-kumpaniji integrati 
vertikalment li jiddiskriminaw kontra 
kompetituri fir-rigward ta’ l-aċċess għan-
netwerk u l-investiment li tista' tiġi żgurata 
separazzjoni effettiva. Il-proċess tas-
separazzjoni tas-sjieda, jiġifieri li l-
proprjetarju tan-netwerk jinħatar bħala l-
operatur tan-netwerk u li jkun indipendenti 
minn kwalunkwe interess ta’ forniment u 
produzzjoni, huwa meqjus mill-
Kummissjoni bħala mod effettiv u stabbli 
biex tinstab soluzzjoni għall-kunflitt ta' 
interess inerenti u biex tiġi żgurata s-
sigurtà tal-provvista. Il-Parlament 
Ewropew fir-Riżoluzzjoni tiegħu dwar 
Prospetti għas-suq intern tal-gass u ta' l-
elettriku li ġiet adottata fl-10 ta’ Lulju 
2007 rrefera għas-separazzjoni tas-sjieda 
fil-livell tat-trażmizzjoni bħala għodda 
effettiva sabiex jiġu promossi l-
investimenti fl-infrastrutturi b'mod mhux 
diskriminatorju, l-aċċess ġust għan-
netwerk għall-kompetituri ġodda u t-
trasparenza fis-suq. Ladarba l-Komunità 
ma għandha ebda kompetenza biex tordna 
l-esproprjazzjoni ta' impriżi u ta' mezzi ta' 
produzzjoni u hija marbuta li tirrispetta d-
dritt fundamentali għall-proprjetà, l-Istati 
Membri għandhom, madankollu, ikunu 
intitolati wkoll li japplikaw mekkaniżmi 
anqas invażivi u kumplessi sabiex 
jissolvew il-kunflitti ta' interess u biex 
jiżguraw l-investiment. Apparti dan, 
alternattivi bħal dawn jistgħu jiżguraw it-
trattament ugwali ta' l-impriżi pubbliċi u 
privati li huwa wieħed mill-prinċipji 
sottostanti tal-liġi Komunitarja.
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li l-istess persuna jew persuni jkollhom 
kwalunkwe interess jew jeżerċitaw 
kwalunkwe dritt f'impriża ta' forniment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm is-separazzjoni tas-sjieda tista' titqies bħala mod effettiv kif jissolva l-konflitt ta' 
interess fi ħdan l-impriżi integrati, dawk kollha favur is-separazzjoni tas-sjieda s'issa naqsu 
milli juru li l-problemi ta' kompetizzjoni eżistenti fis-swieq Ewropej ta' l-enerġija jistgħu 
jissolvew permezz ta' separazzjoni tas-sjieda ta' l-operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni.

Emenda 50
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann u Ján Hudacký

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Huwa biss bit-tneħħija ta’ l-inċentiv 
inerenti tal-kumpaniji integrati 
vertikalment li jiddiskriminaw kontra 
kompetituri fir-rigward ta’ l-aċċess għan-
netwerk u l-investiment li tista' tiġi żgurata 
separazzjoni effettiva. Il-proċess tas-
separazzjoni tas-sjieda, jiġifieri li l-
proprjetarju tan-netwerk jinħatar bħala l-
operatur tan-netwerk u li jkun indipendenti 
minn kwalunkwe interess ta’ forniment u 
produzzjoni, huwa biċ-ċar l-aktar mod 
effettiv u stabbli biex tinstab soluzzjoni 
għall-kunflitt ta' interess inerenti u biex tiġi 
żgurata s-sigurtà tal-provvista. Għal din 
ir-raġuni, il-Parlament Ewropew fir-
Riżoluzzjoni tiegħu dwar Prospetti għas-
suq intern tal-gass u ta' l-elettriku li ġie 
adottat fl-10 ta’ Lulju 2007 rrefera għas-
separazzjoni tas-sjieda fil-livell tat-
trażmizzjoni bħala l-aktar għodda 
effettiva sabiex jiġu promossi l-
investiment fl-infrastrutturi b'mod mhux 
diskriminatorju, l-aċċess ġust għan-

(7) It-tneħħija ta’ l-inċentiv inerenti tal-
kumpaniji integrati vertikalment li 
jiddiskriminaw kontra kompetituri fir-
rigward ta’ l-aċċess għan-netwerk u l-
investiment li tista' tiġi żgurata 
separazzjoni effettiva. Il-proċess tas-
separazzjoni tas-sjieda, jiġifieri li l-
proprjetarju tan-netwerk jinħatar bħala l-
operatur tan-netwerk u li jkun indipendenti 
minn kwalunkwe interess ta’ forniment u 
produzzjoni, huwa mod wieħed biex 
tinstab soluzzjoni għall-kunflitt ta' interess 
inerenti. Il-Parlament Ewropew fir-
Riżoluzzjoni tiegħu dwar Prospetti għas-
suq intern tal-gass u ta' l-elettriku li ġie 
adottat fl-10 ta’ Lulju 2007, ikkonsidra li l-
applikazzjoni ta' miżuri ta' separazzjoni 
ulterjuri għas-settur tal-gass mhumiex 
daqshekk ċari, u għalhekk ħeġġeġ l-
iżvilupp ta' soluzzjonijiet speċifiċi biex is-
suq ikun jista' jikseb il-finalizzazzjoni tas-
suq intern tal-gass, meta jitqiesu d-
differenzi bejn is-swieq ta' qabel u ta' 
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netwerk għall-kompetituri ġodda u t-
trasparenza fis-suq. L-Istati Membri 
għalhekk għandhom ikunu obbligati 
jiżguraw li l-istess persuna jew persuni 
ma jkollhomx id-dritt li jeżerċitaw il-
kontroll, inkluż permezz ta' drittijiet ta' 
mblokk tal-minoranzi fuq deċiżjonijiet ta' 
importanza strateġika bħal investimenti, 
fuq impriża ta' produzzjoni jew forniment, 
u li fl-istess ħin ikollhom kwalunkwe 
interess jew jeżerċitaw kwalunkwe dritt 
fuq operatur tas-sistema ta' trażmissjoni 
jew f'sistema ta' trażmissjoni. Min-naħa l-
oħra, il-kontroll fuq operatur tas-sistema 
ta' trażmissjoni għandu jeskludi l-
possibbiltà li l-istess persuna jew persuni 
jkollhom kwalunkwe interess jew 
jeżerċitaw kwalunkwe dritt f'impriża ta' 
forniment.

wara l-produzzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-separazzjoni tas-sjieda hija waħda mill-mezzi li ressqet il-Kummissjoni sabiex issolvi 
konflitti ta' interess inerenti f'kumpaniji integrati vertikalment. Dan mhux l-uniku mezz biex 
jintlaħaq dan l-objettiv u għandu jitħalla bħala waħda minn fost l-għażliet l-oħra ppreżentati 
fid-Direttiva. Ebda provi konvinċenti eżistenti ma juru li s-separazzjoni tas-sjieda tagħmel 
possibbli s-sigurtà tal-provvista. Ma ġiet imressqa ebda prova bħal din minn evalwazzjoni 
serja ta' l-impatt.

Emenda 51
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Kwalunkwe sistema li se tiġi 
implimentata għandha tkun effettiva u 
kapaċi tneħħi l-konflitti ta' interess bejn 
generaturi u operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni, u ma għandhiex toħloq 
skema regolatorja kumplessa u 
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kkumplikata għall-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali li jagħmluha diffiċli u tiswa l-
flus biex tkun implimentata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull sistema li hija introdotta għandha tkun effettiva u sempliċi 

Emenda 52
Hannes Swoboda

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Kwalunkwe sistema li se tiġi 
implimentata għandha tkun effettiva u 
kapaċi tneħħi l-konflitti ta' interessi bejn 
generaturi u operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni sabiex tagħti inċentivi lill-
investimenti meħtieġa u sabiex 
tiggarantixxi l-aċċess għal kompetituri 
ġodda bi skema regolatorja trasparenti u 
effiċjenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-investiment meħtieġ se jsir biss, jekk ma jkunx hemm konflitti ta' interess bejn il-ġeneraturi 
u t-TSO.
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Emenda 53
Britta Thomsen

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Kwalunkwe sistema li se tiġi 
implimentata għandha tkun effettiva u 
kapaċi tneħħi l-konflitti ta' interess bejn 
produtturi u operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni, u ma għandhiex toħloq 
skema regolatorja kumplessa u 
kkumplikata għall-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali li jagħmluha diffiċli u tiswa l-
flus biex tkun implimentata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull sistema li hija introdotta għandha tkun effettiva u sempliċi 

Emenda 54
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Kwalunkwe sistema li se tiġi 
implimentata għandha tkun effettiva u 
kapaċi tneħħi l-konflitti ta' interess bejn 
generaturi u operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni, u ma għandhiex toħloq 
skema regolatorja kumplessa u 
kkumplikata għall-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali li jagħmluha diffiċli u tiswa l-
flus biex tkun implimentata.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kull sistema li hija introdotta għandha tkun effettiva u sempliċi 

Emenda 55
Erika Mann

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

  (7a) Il-gass huwa primarjament u dejjem 
iżjed impurtat fl-Unjoni minn pajjiżi barra 
l-Ewropa; Ir-regolament Ewropew 
għandu jqis l-integrazzjoni speċifika tas-
settur tal-gass fis-suq dinji, inklużi d-
differenzi fis-swieq ta' qabel u ta' wara l-
produzzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill Ewropew talbu li tingħata konsiderazzjoni 
biżżejjed għad-differenzi bejn l-elettriku u l-gass.

Emenda 56
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 7 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) Fir-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-10 ta' 
Lulju 2007 dwar il-'prospetti għas-suq 
intern tal-gass u ta' l-elettriku', il-
Parlament Ewropew irrikonoxxa li 'l-
applikazzjoni ta' miżuri ta' separazzjoni 
ulterjuri għas-settur tal-gass mhijiex ċara 
biżżejjed' u li għalhekk kien hemm il-
bżonn għal 'l-iżvilupp ta' soluzzjonijiet 
speċifiċi (…) meta titqies id-differenza 
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bejn swieq ta' qabel u ta' wara l-
produzzjoni'. Bl-istess mod, il-Kunsill 
Ewropew, li ltaqa' fi Brussell fit-8 u d-9 
ta' Marzu 2007, stieden lill-Kummissjoni 
biex tqis id-differenzi bejn l-elettriku u l-
gass. Id-differenzi joħorġu b'mod 
partikolari mill-fatt li l-gass 
primarjament, u dejjem iżjed, qed ikollu 
jiġi impurtat minn pajjiżi barra l-Ewropa, 
filwaqt li l-elettriku huwa prodott fl-
Ewropa nnifisha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill Ewropew talbu li tingħata konsiderazzjoni 
biżżejjed għad-differenzi bejn l-elettriku u l-gass.

Emenda 57
Erika Mann

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Peress li s-separazzjoni tas-sjieda tesiġi, 
f'ċerti każijiet, ir-ristrutturar ta' l-impriżi, l-
Istati Membri għandhom jingħataw aktar 
żmien biex japplikaw id-dispożizzjonijiet 
rilevanti. Fid-dawl tar-rabtiet vertikali 
bejn is-setturi ta' l-elettriku u tal-gass, id-
dispożizzjonijiet tas-separazzjoni 
għandhom japplikaw, barra min hekk, fiż-
żewġ setturi kollha.

(8) Peress li s-separazzjoni tas-sjieda tesiġi, 
f'ċerti każijiet, ir-ristrutturar ta' l-impriżi, l-
Istati Membri għandhom jingħataw aktar 
żmien biex japplikaw id-dispożizzjonijiet 
rilevanti.

Or. en
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Emenda 58
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Peress li s-separazzjoni tas-sjieda tesiġi, 
f'ċerti każijiet, ir-ristrutturar ta' l-impriżi, l-
Istati Membri għandhom jingħataw aktar 
żmien biex japplikaw id-dispożizzjonijiet 
rilevanti. Fid-dawl tar-rabtiet vertikali 
bejn is-setturi ta' l-elettriku u tal-gass, id-
dispożizzjonijiet tas-separazzjoni 
għandhom japplikaw, barra min hekk, fiż-
żewġ setturi kollha.

(8) Peress li s-separazzjoni tas-sjieda tesiġi, 
f'ċerti każijiet, ir-ristrutturar ta' l-impriżi, l-
Istati Membri għandhom jingħataw aktar 
żmien biex japplikaw id-dispożizzjonijiet 
rilevanti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli dwar is-separazzjoni għandhom impatt fit-tul fuq is-sigurtà tal-provvista fl-Ewropa.
Soluzzjoni speċifiċi għas-settur għalhekk ma għandhomx jitwarrbu a priori.

Emenda 59
Paul Rübig

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Peress li s-separazzjoni tas-sjieda tesiġi, 
f'ċerti każijiet, ir-ristrutturar ta' l-impriżi, l-
Istati Membri għandhom jingħataw aktar 
żmien biex japplikaw id-dispożizzjonijiet 
rilevanti. Fid-dawl tar-rabtiet vertikali bejn 
is-setturi ta' l-elettriku u tal-gass, id-
dispożizzjonijiet tas-separazzjoni 
għandhom japplikaw, barra min hekk, fiż-
żewġ setturi.

(8) Peress li s-separazzjoni tas-sjieda tesiġi, 
f'ċerti każijiet, ir-ristrutturar ta' l-impriżi, l-
Istati Membri li jiddeċiedu li jimplimentaw 
separazzjoni tas-sjieda għandhom 
jingħataw aktar żmien biex japplikaw id-
dispożizzjonijiet rilevanti. Fid-dawl tar-
rabtiet vertikali bejn is-setturi ta' l-elettriku 
u tal-gass, id-dispożizzjonijiet tas-
separazzjoni għandhom japplikaw, barra 
min hekk, fiż-żewġ setturi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-test il-ġdid iqis li s-separazzzjoni tas-sjieda hija biss possibilità waħda.

Emenda 60
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann u Ján Hudacký

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 8 a (ġdida)

Emenda

(8a) Dawk l-Istati Membri li jkunu 
jixtiequ jagħmlu hekk jistgħu japplikaw 
id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva li 
jirrigwardaw is-separazzjoni effettiva u 
effiċjenti tas-sistemi ta' trażmissjoni u 
operaturi ta' sistemi ta' trażmissjoni. Dan 
huwa effettiv għaliex jgħin jiżgura l-
indipendenza ta' l-operaturi tas-sistema 
ta' trażmissjoni. Dan huwa effiċjenti 
għaliex jipprovdi qafas regolatorju aktar 
xieraq li jiggarantixxi kompetizzjoni 
ġusta, biżżejjed investiment, aċċess għal 
kompetituri ġodda u l-integrazzjoni ta' 
swieq tal-gass naturali. Hija bbażata fuq 
pilastru ta' miżuri ta' organizzazzjoni u 
miżuri li jirrigwardaw il-governanza ta' l-
operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni, kif 
ukoll fuq pilastru ta' miżuri rigward 
investiment, il-konnessjoni man-netwerk 
ta' kapaċitajiet ġodda ta' produzzjoni u l-
integrazzjoni tas-suq permezz ta' 
koperazzjoni reġjunali. Hija tissodisfa r-
rekwiżiti stabbiliti mill-Kunsill Ewropew 
fil-laqgħa tiegħu fi Brussell fit-8 u d-9 ta' 
Marzu 2007.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-separazzjoni effiċjenti u effettiva tas-sistemi ta' trażmissjoni u ta' l-operaturi tas-sistemi ta' 
trażmissjoni (TSOs) tgħin biex tiggarantixxi l-indipendenza tat-TSO permezz ta' firxa ta' 
miżuri li huma kompatibbli mal-kostituzzjonijiet nazzjonali u li jissodisfaw il-prinċipju ta' 
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proporżjonalità u l-moviment ħieles ta' kapital. Meta titqies flimkien mal-miżuri biex 
jinkuraġġixxu l-investiment u l-integrazzjoni tas-suq, hija tipprovdi soluzzjoni globali u 
għalhekk hija soluzzjoni li d-Direttiva jeħtieġ li tressaq lill-Istati Membri..

Emenda 61
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-istabbiliment ta’ operaturi tas-
sistema li jkunu indipendenti mill-
interessi ta’ forniment u ta’ produzzjoni 
għandu jippermetti lill-kumpaniji 
integrati vertikalment iżommu l-proprjetà 
tagħhom ta’ assi tan-netwerk, filwaqt li 
jiżgura separazzjoni effettiva ta' l-
interessi, dejjem sakemm l-operatur 
indipendenti tas-sistema jwettaq il-
funzjonijiet kollha ta’ operatur tan-
netwerk u sakemm jiġu stabbiliti 
mekkaniżmi ta' regolazzjoni u 
mekkaniżmi estensivi ta' kontroll 
regolatorju.

imħassar

Or. en

Emenda 62
Anne Laperrouze

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-istabbiliment ta’ operaturi tas-
sistema li jkunu indipendenti mill-interessi 
ta’ forniment u ta’ produzzjoni għandu 
jippermetti lill-kumpaniji integrati 
vertikalment iżommu l-proprjetà tagħhom 
ta’ assi tan-netwerk, filwaqt li jiżgura 

(10) L-istabbiliment ta’ operaturi tas-
sistema li jkunu indipendenti mill-interessi 
ta’ forniment u ta’ produzzjoni għandu 
jippermetti lill-kumpaniji integrati 
vertikalment biex iżommu l-proprjetà 
tagħhom ta’ assi tan-netwerk, filwaqt li 
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separazzjoni effettiva ta' l-interessi, dejjem 
sakemm l-operatur indipendenti tas-sistema 
jwettaq il-funzjonijiet kollha ta’ operatur 
tan-netwerk u sakemm jiġu stabbiliti 
mekkaniżmi ta' regolazzjoni u mekkaniżmi 
estensivi ta' kontroll regolatorju.

jiżgura separazzjoni effettiva ta' l-interessi, 
dejjem sakemm l-operatur indipendenti tas-
sistema jwettaq il-funzjonijiet kollha ta’ 
operatur tan-netwerk, jew tkun 
implimentata separazzjoni effiċjenti u 
effettiva, u sakemm jiġu stabbiliti 
mekkaniżmi ta' regolazzjoni u mekkaniżmi 
estensivi ta' kontroll regolatorju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi introdott metodu alternattiv sabiex tiġi assigurata l-indipendenza tat-TSOs fi 
ħdan kumpaniji integrati.

Emenda 63
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-istabbiliment ta’ operaturi tas-
sistema li jkunu indipendenti mill-interessi 
ta’ forniment u ta’ produzzjoni għandu 
jippermetti lill-kumpaniji integrati 
vertikalment iżommu l-proprjetà tagħhom 
ta’ assi tan-netwerk, filwaqt li jiżgura 
separazzjoni effettiva ta' l-interessi, dejjem 
sakemm l-operatur indipendenti tas-sistema 
jwettaq il-funzjonijiet kollha ta’ operatur 
tan-netwerk u sakemm jiġu stabbiliti 
mekkaniżmi ta' regolazzjoni u mekkaniżmi 
estensivi ta' kontroll regolatorju.

(10) L-istabbiliment ta’ operaturi tas-
sistema li jkunu indipendenti mill-interessi 
ta’ forniment u ta’ produzzjoni għandu 
jippermetti lill-kumpaniji integrati 
vertikalment biex iżommu l-proprjetà 
tagħhom ta’ assi tan-netwerk, filwaqt li 
jiżgura separazzjoni effettiva ta' l-interessi, 
dejjem sakemm l-operatur indipendenti tas-
sistema jwettaq il-funzjonijiet kollha ta’ 
operatur tan-netwerk, jew tkun 
implimentata separazzjoni effiċjenti u 
effettiva, u sakemm jiġu stabbiliti 
mekkaniżmi ta' regolazzjoni u mekkaniżmi 
estensivi ta' kontroll regolatorju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun enfasizzat f'din il-parti tal-premessi li s-sidien tas-sistemi ta' trażmissjoni li 
mhumiex sidien separati għandu jkollhom l-għażla li jagħżlu bejn l-operaturi tas-sistemi ta' 
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trażmissjoni u l-mudell ta' separazzjoni effettiva u effiċjenti (EEU).

Emenda 64
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann u Ján Hudacký

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) L-istabbiliment ta’ operaturi tas-
sistema li jkunu indipendenti mill-interessi 
ta’ forniment u ta’ produzzjoni għandu 
jippermetti lill-kumpaniji integrati 
vertikalment iżommu l-proprjetà tagħhom 
ta’ assi tan-netwerk, filwaqt li jiżgura 
separazzjoni effettiva ta' l-interessi, dejjem 
sakemm l-operatur indipendenti tas-sistema 
jwettaq il-funzjonijiet kollha ta’ operatur 
tan-netwerk u sakemm jiġu stabbiliti 
mekkaniżmi ta' regolazzjoni u mekkaniżmi 
estensivi ta' kontroll regolatorju.

(10) L-istabbiliment ta’ operaturi tas-
sistema li jkunu indipendenti mill-interessi 
ta’ forniment u ta’ produzzjoni għandu 
jippermetti lill-kumpaniji integrati 
vertikalment biex iżommu l-proprjetà 
tagħhom ta’ assi tan-netwerk, filwaqt li 
jiżgura separazzjoni effettiva ta' l-interessi, 
dejjem sakemm l-operatur indipendenti tas-
sistema jwettaq il-funzjonijiet kollha ta’ 
operatur tan-netwerk, jew tkun 
implimentata separazzjoni effiċjenti u 
effettiva, u sakemm jiġu stabbiliti 
mekkaniżmi ta' regolazzjoni u mekkaniżmi 
estensivi ta' kontroll regolatorju.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni ta' separazzjoni effiċjenti u effettiva introdotta mill-premessa 8a (ġdida) 
tista' tiggarantixxi l-indipendenza ta' l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni. Din l-għażla 
hija ugwali għas-separazzjoni tas-sjieda fir-rigward ta' l-attivitajiet u ta' l-ISO.

Emenda 65
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Biex ikun hemm konformità mar-
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regolamenti dwar separazzjoni legali 
effettiva u effiċjenti, u sakemm l-impriża 
tan-netwerk twettaq il-funzjonijiet kollha 
ta' l-operatur tan-netwerk u regolament 
dettaljat u mekkaniżmi ta' kontroll 
regolatorju estensiv jinsabu f'posthom, 
impriżi integrati vertikalment jistgħu 
jżommu l-proprjetà ta' l-assi tan-netwerk 
waqt li fl-istess waqt jiżguraw separazzjoni 
effettiva ta' l-interessi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din tirreferi għall-Artikolu 8 paragrafu 1 emendat.

Emenda 66
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Meta l-impriża li tkun proprjetarja 
ta’ sistema tat-trażmissjoni tkun parti 
minn impriża integrata vertikalment, l-
Istati Membri għandhom għalhekk 
jingħataw l-għażla bejn is-separazzjoni 
tas-sjieda u, bħala deroga, it-twaqqif ta’ 
operaturi tas-sistema indipendenti li 
jkunu indipendenti mill-interessi ta’ 
forniment u ta’ produzzjoni. L-effettività 
sħiħa tas-soluzzjoni ta’ l-operaturi 
indipendenti tas-sistema tkun teħtieġ li 
tiġi aċċertata permezz ta’ regoli speċifiċi 
addizzjonali. Sabiex l-interessi ta’ l-
azzjonisti ta’ kumpaniji integrati 
vertikalment jitħarsu bis-sħiħ, l-Istati 
Membri għandu jkollhom ukoll l-għażla li 
jimplimentaw separazzjoni tas-sjieda jew 
permezz ta’ żvestiment dirett jew inkella 
billi jitqassmu l-ishma tal-kumpanija 
integrata fl-ishma tal-kumpanija tan-

imħassar
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netwerk u fl-ishma tan-negozju li jkun 
jibqa’ ta’ forniment u ta’ produzzjoni, 
sakemm ir-rekwiżiti li jirriżultaw mis-
separazzjoni tas-sjieda jiġu rispettati.

Or. en

Emenda 67
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Meta l-impriża li tkun proprjetarja ta’ 
sistema tat-trażmissjoni tkun parti minn 
impriża integrata vertikalment, l-Istati 
Membri għandhom għalhekk jingħataw l-
għażla bejn is-separazzjoni tas-sjieda u, 
bħala deroga, it-twaqqif ta’ operaturi tas-
sistema indipendenti li jkunu indipendenti 
mill-interessi ta’ forniment u ta’ 
produzzjoni. L-effettività sħiħa tas-
soluzzjoni ta’ l-operaturi indipendenti tas-
sistema tkun teħtieġ li tiġi aċċertata 
permezz ta’ regoli speċifiċi addizzjonali.
Sabiex l-interessi ta’ l-azzjonisti ta’ 
kumpaniji integrati vertikalment jitħarsu 
bis-sħiħ, l-Istati Membri għandu jkollhom 
ukoll l-għażla li jimplimentaw 
separazzjoni tas-sjieda jew permezz ta’ 
żvestiment dirett jew inkella billi jitqassmu 
l-ishma tal-kumpanija integrata fl-ishma 
tal-kumpanija tan-netwerk u fl-ishma tan-
negozju li jkun jibqa’ ta’ forniment u ta’ 
produzzjoni, sakemm ir-rekwiżiti li 
jirriżultaw mis-separazzjoni tas-sjieda jiġu 
rispettati.

(11) Meta l-impriża li tkun proprjetarja ta’ 
sistema tat-trażmissjoni tkun parti minn 
impriża integrata vertikalment, l-Istati 
Membri għandhom għalhekk jingħataw l-
għażla bejn tliet għażliet: is-separazzjoni 
tas-sjieda, il-ħolqien ta' operatur tas-
sistema indipendenti jew is-separazzjoni 
effettiva u effiċjenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandu jkollhom l-għażla bejn tliet għażliet ta' separazzjoni tan-netwerk ta' 
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trażmissjoni: is-separazzjoni tas-sjieda, il-mudell ta' operatur tas-sistema indipendenti (ISO), 
is-separazzjoni effettiva u effiċjenti (EEU) It-tliet għażliet huma ugwalment adattati sabiex 
jiggarantixxu l-aċċess mhux diskriminatorju għas-sistema, biex isolvu kunflitti ta' interess fi 
ħdan l-impriża integrata u biex iħeġġu l-investiment fin-netwerk.

Emenda 68
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Meta l-impriża li tkun proprjetarja ta’ 
sistema tat-trażmissjoni tkun parti minn 
impriża integrata vertikalment, l-Istati 
Membri għandhom għalhekk jingħataw l-
għażla bejn is-separazzjoni tas-sjieda u, 
bħala deroga, it-twaqqif ta’ operaturi tas-
sistema indipendenti li jkunu indipendenti 
mill-interessi ta’ forniment u ta’ 
produzzjoni. L-effettività sħiħa tas-
soluzzjoni ta’ l-operaturi indipendenti tas-
sistema tkun teħtieġ li tiġi aċċertata 
permezz ta’ regoli speċifiċi addizzjonali.
Sabiex l-interessi ta’ l-azzjonisti ta’ 
kumpaniji integrati vertikalment jitħarsu 
bis-sħiħ, l-Istati Membri għandu jkollhom 
ukoll l-għażla li jimplimentaw 
separazzjoni tas-sjieda jew permezz ta’ 
żvestiment dirett jew inkella billi jitqassmu 
l-ishma tal-kumpanija integrata fl-ishma 
tal-kumpanija tan-netwerk u fl-ishma tan-
negozju li jkun jibqa’ ta’ forniment u ta’ 
produzzjoni, sakemm ir-rekwiżiti li 
jirriżultaw mis-separazzjoni tas-sjieda jiġu 
rispettati.

(11) Meta l-impriża li tkun proprjetarja ta’ 
sistema tat-trażmissjoni tkun parti minn 
impriża integrata vertikalment, l-Istati 
Membri għandhom għalhekk jingħataw l-
għażla bejn għażliet varji.

Or. de
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Emenda 69
Nikolaos Vakalis

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Meta l-impriża li tkun proprjetarja ta’ 
sistema tat-trażmissjoni tkun parti minn 
impriża integrata vertikalment, l-Istati 
Membri għandhom għalhekk jingħataw l-
għażla bejn is-separazzjoni tas-sjieda u, 
bħala deroga, it-twaqqif ta’ operaturi tas-
sistema indipendenti li jkunu indipendenti 
mill-interessi ta’ forniment u ta’ 
produzzjoni. L-effettività sħiħa tas-
soluzzjoni ta’ l-operaturi indipendenti tas-
sistema tkun teħtieġ li tiġi aċċertata 
permezz ta’ regoli speċifiċi addizzjonali.
Sabiex l-interessi ta’ l-azzjonisti ta’ 
kumpaniji integrati vertikalment jitħarsu 
bis-sħiħ, l-Istati Membri għandu jkollhom 
ukoll l-għażla li jimplimentaw separazzjoni 
tas-sjieda jew permezz ta’ żvestiment dirett 
jew inkella billi jitqassmu l-ishma tal-
kumpanija integrata fl-ishma tal-kumpanija 
tan-netwerk u fl-ishma tan-negozju li jkun 
jibqa’ ta’ forniment u ta’ produzzjoni, 
sakemm ir-rekwiżiti li jirriżultaw mis-
separazzjoni tas-sjieda jiġu rispettati.

(11) Meta l-impriża li tkun proprjetarja tas-
sistema ta' trażmissjoni tkun parti minn 
impriża integrata vertikalment, l-Istati 
Membri għandhom jingħataw l-għażla bejn 
is-separazzjoni tas-sjieda, il-ħolqien ta’ 
operaturi tas-sistema li jkunu indipendenti 
mill-interessi ta’ forniment u ta’ 
produzzjoni, jew separazzjoni effettiva u 
effiċjenti li tiżgura separazzjoni effettiva 
ta' l-operatur tas-sistema ta' trażmissjoni 
mingħajr ma tmur kontra s-sjieda tan-
netwerk u mingħajr ma twassal għall-
bejgħ tas-sistema ta' trażmissjoni jew tal-
produzzjoni ta' l-enerġija. L-effettività 
sħiħa tas-soluzzjoni ta’ l-operaturi 
indipendenti tas-sistema tkun teħtieġ li tiġi 
aċċertata permezz ta’ regoli speċifiċi 
addizzjonali. Sabiex l-interessi ta’ l-
azzjonisti ta’ kumpaniji integrati 
vertikalment jitħarsu bis-sħiħ, l-Istati 
Membri għandu jkollhom ukoll l-għażla li 
jimplimentaw separazzjoni tas-sjieda jew 
permezz ta’ investiment dirett jew inkella 
billi jitqassmu l-ishma tal-kumpanija 
integrata fl-ishma tal-kumpanija tan-
netwerk u fl-ishma tan-negozju li jkun 
jibqa’ ta’ forniment u ta’ produzzjoni, 
sakemm ir-rekwiżiti li jirriżultaw mis-
separazzjoni tas-sjieda jiġu rrispettati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ddaħħal separazzjoni effettiva u effiċjenti bħala t-tielet alternattiva għas-
separazzjoni tas-sjieda u għall-ISO.
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Emenda 70
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann u Ján Hudacký

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Meta l-impriża li tkun proprjetarja ta’ 
sistema tat-trażmissjoni tkun parti minn 
impriża integrata vertikalment, l-Istati 
Membri għandhom għalhekk jingħataw l-
għażla bejn is-separazzjoni tas-sjieda u, 
bħala deroga, it-twaqqif ta’ operaturi tas-
sistema indipendenti li jkunu indipendenti 
mill-interessi ta’ forniment u ta’ 
produzzjoni. L-effettività sħiħa tas-
soluzzjoni ta’ l-operaturi indipendenti tas-
sistema tkun teħtieġ li tiġi aċċertata 
permezz ta’ regoli speċifiċi addizzjonali.
Sabiex l-interessi ta’ l-azzjonisti ta’ 
kumpaniji integrati vertikalment jitħarsu 
bis-sħiħ, l-Istati Membri għandu jkollhom 
ukoll l-għażla li jimplimentaw separazzjoni 
tas-sjieda jew permezz ta’ investiment
dirett jew inkella billi jitqassmu l-ishma 
tal-kumpanija integrata fl-ishma tal-
kumpanija tan-netwerk u fl-ishma tan-
negozju li jkun jibqa’ ta’ forniment u ta’ 
produzzjoni, sakemm ir-rekwiżiti li 
jirriżultaw mis-separazzjoni tas-sjieda jiġu 
rrispettati.

(11) Meta l-impriża li tkun proprjetarja tas-
sistema ta' trażmissjoni tkun parti minn 
impriża integrata vertikalment, l-Istati 
Membri għandhom jingħataw l-għażla bejn 
is-separazzjoni tas-sjieda, is-separazzjoni 
effettiva u effiċjenti tas-sistemi ta' 
trażmissjoni u ta' l-operaturi tas-sistemi 
ta' trażmissjoni, u l-ħolqien ta’ operaturi 
tas-sistema indipendenti li jkunu 
indipendenti mill-interessi ta’ forniment u 
ta’ produzzjoni. L-effettività sħiħa tas-
soluzzjoni ta’ l-operaturi indipendenti tas-
sistema tkun teħtieġ li tiġi aċċertata 
permezz ta’ regoli speċifiċi addizzjonali.
Sabiex l-interessi ta’ l-azzjonisti ta’ 
kumpaniji integrati vertikalment jitħarsu 
bis-sħiħ, l-Istati Membri għandu jkollhom 
ukoll l-għażla li jimplimentaw separazzjoni 
tas-sjieda jew permezz ta’ investiment
dirett jew inkella billi jitqassmu l-ishma 
tal-kumpanija integrata fl-ishma tal-
kumpanija tan-netwerk u fl-ishma tan-
negozju li jkun jibqa’ ta’ forniment u ta’ 
produzzjoni, sakemm ir-rekwiżiti li 
jirriżultaw mis-separazzjoni tas-sjieda jiġu 
rrispettati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun garantita l-indipendenza ta' l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-kumpaniji integrati vertikalment ikunu jeħtieġu jikkonformaw 
mad-dispożizzjonijiet relatati mas-separazzjoni tas-sjieda, mas-separazzjoni effettiva u 
effiċjenti jew ma' l-utenti tan-netwerk indipendenti. Dawn it-tliet għażliet huma ta' valur 
indaqs f'din il-proposta għal direttiva.
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Emenda 71
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Meta l-impriża li tkun proprjetarja ta’ 
sistema tat-trażmissjoni tkun parti minn 
impriża integrata vertikalment, l-Istati 
Membri għandhom għalhekk jingħataw l-
għażla bejn is-separazzjoni tas-sjieda u, 
bħala deroga, it-twaqqif ta’ operaturi tas-
sistema indipendenti li jkunu indipendenti 
mill-interessi ta’ forniment u ta’ 
produzzjoni. L-effettività sħiħa tas-
soluzzjoni ta’ l-operaturi indipendenti tas-
sistema tkun teħtieġ li tiġi aċċertata 
permezz ta’ regoli speċifiċi addizzjonali.
Sabiex l-interessi ta’ l-azzjonisti ta’ 
kumpaniji integrati vertikalment jitħarsu 
bis-sħiħ, l-Istati Membri għandu jkollhom 
ukoll l-għażla li jimplimentaw separazzjoni 
tas-sjieda jew permezz ta’ investiment
dirett jew inkella billi jitqassmu l-ishma 
tal-kumpanija integrata fl-ishma tal-
kumpanija tan-netwerk u fl-ishma tan-
negozju li jkun jibqa’ ta’ forniment u ta’ 
produzzjoni, sakemm ir-rekwiżiti li 
jirriżultaw mis-separazzjoni tas-sjieda jiġu 
rrispettati.

(11) Meta l-impriża li tkun proprjetarja ta’ 
sistema tat-trażmissjoni tkun parti minn 
impriża integrata vertikalment, l-Istati 
Membri għandhom għalhekk jingħataw l-
għażla bejn is-separazzjoni tas-sjieda, it-
twaqqif ta’ operaturi tas-sistema 
indipendenti li jkunu indipendenti mill-
interessi ta’ forniment u ta’ produzzjoni, u 
separazzjoni effettiva u effiċjenti ta’ l-
operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni, 
skond il-liġi tal-kumpaniji . L-effettività 
sħiħa tas-soluzzjoni ta’ l-operaturi 
indipendenti tas-sistema tkun teħtieġ li tiġi 
aċċertata permezz ta’ regoli speċifiċi 
addizzjonali. Sabiex l-interessi ta’ l-
azzjonisti ta’ kumpaniji integrati 
vertikalment jitħarsu bis-sħiħ, l-Istati 
Membri għandu jkollhom ukoll l-għażla li 
jimplimentaw separazzjoni tas-sjieda jew 
permezz ta’ investiment dirett jew inkella 
billi jitqassmu l-ishma tal-kumpanija 
integrata fl-ishma tal-kumpanija tan-
netwerk u fl-ishma tan-negozju li jkun 
jibqa’ ta’ forniment u ta’ produzzjoni, 
sakemm ir-rekwiżiti li jirriżultaw mis-
separazzjoni tas-sjieda jiġu rrispettati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien ta' operaturi tan-netwerk indipendenti għandu jkun ugwalment għażla valida.
Apparti dan, din tirreferi għall-Artikolu 8 paragrafu 1 emendat.
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Emenda 72
Anne Laperrouze

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Meta l-impriża li tkun proprjetarja ta’ 
sistema tat-trażmissjoni tkun parti minn 
impriża integrata vertikalment, l-Istati 
Membri għandhom għalhekk jingħataw l-
għażla bejn is-separazzjoni tas-sjieda u, 
bħala deroga, it-twaqqif ta’ operaturi tas-
sistema indipendenti li jkunu indipendenti 
mill-interessi ta’ forniment u ta’ 
produzzjoni. L-effettività sħiħa tas-
soluzzjoni ta’ l-operaturi indipendenti tas-
sistema tkun teħtieġ li tiġi aċċertata 
permezz ta’ regoli speċifiċi addizzjonali.
Sabiex l-interessi ta’ l-azzjonisti ta’ 
kumpaniji integrati vertikalment jitħarsu 
bis-sħiħ, l-Istati Membri għandu jkollhom 
ukoll l-għażla li jimplimentaw separazzjoni 
tas-sjieda jew permezz ta’ żvestiment dirett 
jew inkella billi jitqassmu l-ishma tal-
kumpanija integrata fl-ishma tal-kumpanija 
tan-netwerk u fl-ishma tan-negozju li jkun 
jibqa’ ta’ forniment u ta’ produzzjoni, 
sakemm ir-rekwiżiti li jirriżultaw mis-
separazzjoni tas-sjieda jiġu rispettati.

(11) Meta l-impriża li tkun proprjetarja ta’ 
sistema tat-trażmissjoni tkun parti minn 
impriża integrata vertikalment, l-Istati 
Membri għandhom għalhekk jingħataw l-
għażla bejn is-separazzjoni tas-sjieda, 
separazzjoni effettiva u effiċjenti, u, bħala 
deroga, il-ħolqien ta’ operaturi tas-sistema 
indipendenti li jkunu indipendenti mill-
interessi ta’ forniment u ta’ produzzjoni. L-
effettività sħiħa tas-soluzzjoni ta’ l-
operaturi indipendenti tas-sistema tkun 
teħtieġ li tiġi aċċertata permezz ta’ regoli 
speċifiċi addizzjonali. Sabiex l-interessi ta’ 
l-azzjonisti ta’ kumpaniji integrati 
vertikalment jitħarsu bis-sħiħ, l-Istati 
Membri għandu jkollhom ukoll l-għażla li 
jimplimentaw separazzjoni tas-sjieda jew 
permezz ta’ investiment dirett jew inkella 
billi jitqassmu l-ishma tal-kumpanija 
integrata fl-ishma tal-kumpanija tan-
netwerk u fl-ishma tan-negozju li jkun 
jibqa’ ta’ forniment u ta’ produzzjoni, 
sakemm ir-rekwiżiti li jirriżultaw mis-
separazzjoni tas-sjieda jiġu rispettati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandu jkollhom l-għażla bejn tliet għażliet ta' separazzjoni tan-netwerk ta' 
trażmissjoni: is-separazzjoni tas-sjieda, il-mudell ta' operatur tas-sistema indipendenti (ISO), 
is-separazzjoni effettiva u effiċjenti (EEU)
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Emenda 73
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Sabiex tiżviluppa kompetizzjoni fis-
suq intern tal-gass, konsumaturi mhux 
domestiċi għandu jkollhom il-possibilità li 
jagħżlu l-fornituri tagħhom kif ukoll li 
jkollhom kuntratt ma' bosta fornituri 
għall-ħtiġijiet tal-gass tagħhom. Il-
konsumaturi għandhom ikunu mħarsa 
kontra klawsoli esklussivi f'kuntratti li l-
effett tagħhom huwa li jeskludu offerti 
komplimentari u/jew kompetittivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva trid timmira biex tippermetti lill-konsumaturi biex jibbenefikaw minn prezzijiet 
anqas ta' l-enerġija u għalhekk għandhom jevitaw li fornituri dominanti jipprovdu 
dispożizzjonijiet ta' esklussività fil-kuntratti mal-klijenti tagħhom. Dispożizzjonijiet ta' 
esklussività jipprevjenu lill-konsumaturi mhux domestiċi milli jqisu għadd ta' fornituri li 
jippermettu ffrankar konsiderevoli fil-kontijiet ta' l-enerġija tagħhom.

Emenda 74
Teresa Riera Madurell

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-implimentazzjoni ta’ separazzjoni 
effettiva għandha tirrispetta l-prinċipju li 
ma jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni 
bejn is-settur pubbliku u dak privat. Għal 
dan il-għan, l-istess persuna ma għandhiex 
tkun tista' teżerċita influwenza, weħidha 
jew b’mod konġunt, fuq il-kompożizzjoni, 
il-votazzjoni jew id-deċiżjoni ta’ l-organi 
kemm ta’ l-operaturi tas-sistema ta' 

(12) L-implimentazzjoni ta’ separazzjoni 
effettiva għandha tirrispetta l-prinċipju li 
ma jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni 
bejn is-settur pubbliku u dak privat. Għal 
dan il-għan, l-istess persuna ma għandhiex 
tkun tista' teżerċita influwenza, weħidha 
jew b’mod konġunt, fuq il-kompożizzjoni, 
il-votazzjoni jew id-deċiżjoni ta’ l-organi 
kemm ta’ l-operaturi tas-sistema ta' 
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trażmissjoni kif ukoll ta’ l-impriżi tal-
forniment. Bil-kundizzjoni li l-Istat 
Membru kkonċernat jista' juri li dan ir-
rekwiżit jiġi rispettat, żewġ korpi pubbliċi 
distinti jistgħu min-naħa jikkontrollaw l-
attivitajiet ta' ġenerazzjoni u forniment u 
min-naħa l-oħra attivitajiet ta' 
trażmissjoni.

trażmissjoni kif ukoll ta’ l-impriżi tal-
forniment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kumpaniji kollha tas-settur pubbliku huma subordinati għall-Gvern nazzjonali / reġjonali / 
lokali permezz ta' linja ta' deċiżjoni ġerarkika stretta. Normalment deċiżjonijiet strateġiċi tal-
kumpaniji pubbliċi ta' l-enerġija huma rilevanti għall-ekonomija kollha tal-pajjiż u għalhekk 
huma adottati fuq livell politiku. L-allokazzjoni ta' pussess u ta' operazzjoni lil korpi differenti 
ta' l-istess Amministrazzjoni Pubblika ma tagħmilx sens:

Emenda 75
Erika Mann

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-implimentazzjoni ta’ separazzjoni 
effettiva għandha tirrispetta l-prinċipju li 
ma jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni 
bejn is-settur pubbliku u dak privat. Għal 
dan il-għan, l-istess persuna ma għandhiex 
tkun tista' teżerċita influwenza, weħidha 
jew b’mod konġunt, fuq il-kompożizzjoni, 
il-votazzjoni jew id-deċiżjoni ta’ l-organi 
kemm ta’ l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni kif ukoll ta’ l-impriżi tal-
forniment. Bil-kundizzjoni li l-Istat 
Membru kkonċernat jista' juri li dan ir-
rekwiżit jiġi rispettat, żewġ korpi pubbliċi 
distinti jistgħu min-naħa jikkontrollaw l-
attivitajiet ta' ġenerazzjoni u forniment u 
min-naħa l-oħra attivitajiet ta' 
trażmissjoni.

(12) L-implimentazzjoni ta’ separazzjoni 
effettiva għandha tirrispetta l-prinċipju li 
ma jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni 
bejn is-settur pubbliku u dak privat. Għal 
dan il-għan, l-istess persuna ma għandhiex 
tkun tista' teżerċita influwenza, weħidha 
jew b’mod konġunt, fuq il-kompożizzjoni, 
il-votazzjoni jew id-deċiżjoni ta’ l-organi 
kemm ta’ l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni kif ukoll ta’ l-impriżi tal-
forniment.
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Or. en

Emenda 76
Norbert Glante

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-implimentazzjoni ta’ separazzjoni 
effettiva għandha tirrispetta l-prinċipju li 
ma jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni 
bejn is-settur pubbliku u dak privat. Għal 
dan il-għan, l-istess persuna ma għandhiex 
tkun tista' teżerċita influwenza, weħidha 
jew b’mod konġunt, fuq il-kompożizzjoni, 
il-votazzjoni jew id-deċiżjoni ta’ l-organi 
kemm ta’ l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni kif ukoll ta’ l-impriżi tal-
forniment. Bil-kundizzjoni li l-Istat
Membru kkonċernat jista' juri li dan ir-
rekwiżit jiġi rispettat, żewġ korpi pubbliċi 
distinti jistgħu min-naħa jikkontrollaw l-
attivitajiet ta' ġenerazzjoni u forniment u 
min-naħa l-oħra attivitajiet ta' 
trażmissjoni.

(12) L-implimentazzjoni ta’ separazzjoni 
effettiva għandha tirrispetta l-prinċipju li 
ma jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni 
bejn is-settur pubbliku u dak privat. Għal 
dan il-għan, l-istess persuna ma għandhiex 
tkun tista' teżerċita influwenza, weħidha 
jew b’mod konġunt, fuq il-kompożizzjoni, 
il-votazzjoni jew id-deċiżjoni ta’ l-organi 
kemm ta’ l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni kif ukoll ta’ l-impriżi tal-
forniment.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Trattament mhux ugwali ta' l-impriżi pubbliċi u privati huwa diskriminatorju u mhux 
ġustifikat.

Emenda 77
Paul Rübig, Angelika Niebler, Herbert Reul, Hannes Swoboda

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-implimentazzjoni ta’ separazzjoni (12) L-implimentazzjoni ta’ separazzjoni 
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effettiva għandha tirrispetta l-prinċipju li 
ma jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni 
bejn is-settur pubbliku u dak privat. Għal 
dan il-għan, l-istess persuna ma għandhiex 
tkun tista' teżerċita influwenza, weħidha 
jew b’mod konġunt, fuq il-kompożizzjoni, 
il-votazzjoni jew id-deċiżjoni ta’ l-organi 
kemm ta’ l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni kif ukoll ta’ l-impriżi tal-
forniment. Bil-kundizzjoni li l-Istat 
Membru kkonċernat jista' juri li dan ir-
rekwiżit jiġi rispettat, żewġ korpi pubbliċi 
distinti jistgħu min-naħa jikkontrollaw l-
attivitajiet ta' ġenerazzjoni u forniment u 
min-naħa l-oħra attivitajiet ta' 
trażmissjoni.

effettiva għandha tirrispetta l-prinċipju li 
ma jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni 
bejn is-settur pubbliku u dak privat. Għal 
dan il-għan, l-istess persuna ma għandhiex 
tkun tista' teżerċita influwenza, weħidha 
jew b’mod konġunt, fuq il-kompożizzjoni, 
il-votazzjoni jew id-deċiżjoni ta’ l-organi 
kemm ta’ l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni kif ukoll ta’ l-impriżi tal-
forniment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Trattament mhux ugwali tas-sidien ta' sistemi ta' trażmissjoni pubbliċi u privati jkun 
diskriminatorju. Il-premessi tal-proposta tal-Kummissjoni jagħmlu distinzjoni bejn is-sistemi 
ta' pussess statali u ta' pussess privat rispettivament.

Emenda 78
Angelika Niebler

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-implimentazzjoni ta’ separazzjoni 
effettiva għandha tirrispetta l-prinċipju li 
ma jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni 
bejn is-settur pubbliku u dak privat. Għal 
dan il-għan, l-istess persuna ma għandhiex 
tkun tista' teżerċita influwenza, weħidha 
jew b’mod konġunt, fuq il-kompożizzjoni, 
il-votazzjoni jew id-deċiżjoni ta’ l-organi 
kemm ta’ l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni kif ukoll ta’ l-impriżi tal-
forniment. Bil-kundizzjoni li l-Istat 
Membri kkonċernat jista' juri li dan ir-

(12) L-implimentazzjoni ta’ separazzjoni 
effettiva għandha tirrispetta l-prinċipju li 
ma jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni 
bejn is-settur pubbliku u dak privat. Għal 
dan il-għan, l-istess persuna ma għandhiex 
tkun tista' teżerċita influwenza, weħidha 
jew b’mod konġunt, fuq il-kompożizzjoni, 
il-votazzjoni jew id-deċiżjoni ta’ l-organi 
kemm ta’ l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni kif ukoll ta’ l-impriżi tal-
forniment. Bil-kundizzjoni li l-Istat 
Membru kkonċernat jista' juri li dan ir-



PE404.542v02-00 34/109 AM\717626MT.doc

MT

rekwiżit jiġi rispettat, żewġ korpi pubbliċi 
distinti jistgħu minn naħa jikkontrollaw l-
attivitajiet ta' ġenerazzjoni u forniment u 
min-naħa l-oħra attivitajiet ta' trażmissjoni.

rekwiżit jiġi rispettat, żewġ korpi pubbliċi 
distinti jistgħu min-naħa jikkontrollaw l-
attivitajiet ta' ġenerazzjoni u forniment u 
min-naħa l-oħra attivitajiet ta' trażmissjoni.
Meta integrazzjoni vertikali tkun 
miżmuma permezz ta' Stat Membru li 
jikkontrolla kemm l-operatur tas-sistema 
ta' trażmissjoni kif ukoll l-impriżi li 
jwettqu l-funzjonijiet ta' ġenerazzjoni u 
provvista, rekwiżiti ta' separazzjoni legali 
effettiva għandhom jibqgħu obbligatorji 
għal dawn l-entitajiet. 

Or. en

Emenda 79
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Għandha tiġi applikata separazzjoni 
sħiħa bejn l-attivitajiet ta’ netwerk u ta’ 
forniment madwar l-Unjoni Ewropea, 
sabiex kwalunkwe operatur ta’ netwerk jew 
kumpanija affiljata fl-UE ma jitħallewx 
ikollhom attivitajiet ta’ forniment jew ta’ 
produzzjoni fi kwalunkwe Stat Membru ta’ 
l-Unjoni Ewropea. Dan għandu japplika 
b'mod ugwali għall-kumpaniji kemm ta' l-
UE kif ukoll ta' barra mill-UE. Biex jiġi 
żgurat li l-attivitajiet tan-netwerk 
jinżammu separati madwar il-Komunità, 
l-awtoritajiet regolatorji għandu jkollhom 
is-setgħa li jirrifjutaw iċ-ċertifikazzjoni lil 
operaturi tas-sistemi tat-trażmissjoni li 
ma jikkonformawx mar-regoli ta’ 
separazzjoni. Biex jiġu assigurati l-
applikazzjoni konsistenti madwar il-
Komunità u r-rispett ta' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità, il-
Kummissjoni għandu jkollha d-dritt li 
tirrevedi d-deċiżjonijiet dwar iċ-
ċertifikazzjoni min-naħa ta' l-awtoritjiaet 

(13) Għandha tiġi applikata separazzjoni 
bejn l-attivitajiet ta’ netwerk u ta’ 
forniment madwar l-Unjoni Ewropea, 
sabiex kwalunkwe operatur ta’ netwerk jew 
kumpanija affiljata fl-UE ma jitħallewx 
ikollhom attivitajiet ta’ forniment jew ta’ 
produzzjoni fi kwalunkwe Stat Membru ta’ 
l-Unjoni Ewropea. Dan għandu japplika 
bl-istess mod kemm għall-kumpaniji ta' l-
UE kif ukoll għal dawk li mhumiex.
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regolatorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummisjoni għal proċedura ta' ċertifikazzjoni għal operaturi tas-sistema ta' 
tranżmissjoni ta' separazzjoni tal-proprjetà u għal operaturi tas-sistema indipendenti hija 
wisq kumplessa u burokratika. Implimentazzjoni xierqa tar-regoli ta' separazzjoni tisa' tkun 
imħarsa wkoll permezz ta' monitoraġġ u superviżjoni kostanti ta' l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni (TSOs) minn awtoritajiet regolatorji.

Emenda 80
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Għandha tiġi applikata separazzjoni 
sħiħa bejn l-attivitajiet ta’ netwerk u ta’ 
forniment madwar l-Unjoni Ewropea, 
sabiex kwalunkwe operatur ta’ netwerk jew 
kumpanija affiljata fl-UE ma jitħallewx 
ikollhom attivitajiet ta’ forniment jew ta’ 
produzzjoni fi kwalunkwe Stat Membru ta’ 
l-Unjoni Ewropea. Dan għandu japplika 
bl-istess mod kemm għall-kumpaniji ta' l-
UE kif ukoll għal dawk 'il barra minnha.
Biex jiġi żgurat li l-attivitajiet tan-netwerk 
jinżammu separati madwar il-Komunità, 
l-awtoritajiet regolatorji għandu jkollhom 
is-setgħa li jirrifjutaw iċ-ċertifikazzjoni lil 
operaturi tas-sistemi tat-trażmissjoni li ma 
jikkonformawx mar-regoli ta’ 
separazzjoni. Biex jiġu assigurati l-
applikazzjoni konsistenti madwar il-
Komunità u r-rispett ta' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità, il-
Kummissjoni għandu jkollha d-dritt li 
tirrevedi d-deċiżjonijiet dwar iċ-
ċertifikazzjoni min-naħa ta' l-awtoritjiaet
regolatorji.

(13) Għandha tiġi applikata separazzjoni 
bejn l-attivitajiet ta’ netwerk u ta’ 
forniment madwar l-Unjoni Ewropea, 
sabiex kwalunkwe operatur ta’ netwerk jew 
kumpanija affiljata fl-UE ma jitħallewx 
ikollhom attivitajiet ta’ forniment jew ta’ 
produzzjoni fi kwalunkwe Stat Membru ta’ 
l-Unjoni Ewropea. Dan għandu japplika 
bl-istess mod kemm għall-kumpaniji ta' l-
UE kif ukoll għal dawk li mhumiex. Biex 
tiġi assigurata l-applikazzjoni konsistenti 
madwar il-Komunità u r-rispett ta' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità, il-
Kummissjoni għandu jkollha d-dritt li 
tirrevedi d-deċiżjonijiet dwar iċ-
ċertifikazzjoni min-naħa ta' l-awtoritajiet
regolatorji.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummisjoni għal proċedura ta' ċertifikazzjoni għal operaturi tas-sistema ta' 
tranżmissjoni ta' separazzjoni tal-proprjetà u għal operaturi tas-sistema indipendenti hija 
wisq kumplessa u burokratika. Implimentazzjoni xierqa tar-regoli ta' separazzjoni tisa' tkun 
imħarsa wkoll permezz ta' monitoraġġ u superviżjoni kostanti ta' l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni (TSOs) minn awtoritajiet regolatorji.

Emenda 81
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Għandha tiġi applikata separazzjoni 
sħiħa bejn l-attivitajiet ta’ netwerk u ta’ 
forniment madwar l-Unjoni Ewropea, 
sabiex kwalunkwe operatur ta’ netwerk 
jew kumpanija affiljata fl-UE ma 
jitħallewx ikollhom attivitajiet ta’ 
forniment jew ta’ produzzjoni fi 
kwalunkwe Stat Membru. Dan għandu 
japplika bl-istess mod kemm għall-
kumpaniji ta' l-UE kif ukoll għal dawk li 
mhumiex. Biex jiġi żgurat li l-attivitajiet 
tan-netwerk jinżammu separati madwar il-
Komunità, l-awtoritajiet regolatorji għandu 
jkollhom is-setgħa li jirrifjutaw iċ-
ċertifikazzjoni lil operaturi tas-sistemi tat-
trażmissjoni li ma jikkonformawx mar-
regoli ta’ separazzjoni. Biex tiġi assigurata 
l-applikazzjoni konsistenti madwar il-
Komunità u r-rispett ta' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità, il-
Kummissjoni għandu jkollha d-dritt li 
tirrevedi d-deċiżjonijiet dwar iċ-
ċertifikazzjoni min-naħa ta' l-awtoritjiaet
regolatorji.

(13) Għandha tiġi applikata separazzjoni 
bejn l-attivitajiet ta’ netwerk u ta’ 
forniment madwar l-Unjoni Ewropea, Dan 
għandu japplika bl-istess mod kemm għall-
kumpaniji ta' l-UE kif ukoll għal dawk li 
mhumiex. Biex jiġi żgurat li l-attivitajiet 
tan-netwerk jinżammu separati madwar il-
Komunità, l-awtoritajiet regolatorji għandu 
jkollhom is-setgħa li jirrifjutaw iċ-
ċertifikazzjoni lill-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni li ma jikkonformawx mar-
regoli ta’ separazzjoni. Biex tiġi assigurata 
l-applikazzjoni konsistenti madwar il-
Komunità u r-rispett ta' l-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità, l-Aġenzija
għandu jkollha d-dritt li tirrevedi d-
deċiżjonijiet dwar iċ-ċertifikazzjoni min-
naħa ta' l-awtoritajiet regolatorji.

Or. lt
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Emenda 82
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Għandha tiġi applikata separazzjoni 
sħiħa bejn l-attivitajiet ta’ netwerk u ta’ 
forniment madwar l-Unjoni Ewropea, 
sabiex kwalunkwe operatur ta’ netwerk jew 
kumpanija affiljata fl-UE ma jitħallewx 
ikollhom attivitajiet ta’ forniment jew ta’ 
produzzjoni fi kwalunkwe Stat Membru ta’ 
l-Unjoni Ewropea. Dan għandu japplika bl-
istess mod kemm għall-kumpaniji ta' l-UE 
kif ukoll għal dawk li mhumiex. Biex jiġi 
żgurat li l-attivitajiet tan-netwerk 
jinżammu separati madwar il-Komunità, l-
awtoritajiet regolatorji għandu jkollhom is-
setgħa li jirrifjutaw iċ-ċertifikazzjoni lil 
operaturi tas-sistemi tat-trażmissjoni li ma 
jikkonformawx mar-regoli ta’ separazzjoni.
Biex tiġi assigurata l-applikazzjoni 
konsistenti madwar il-Komunità u r-rispett 
ta' l-obbligi internazzjonali tal-Komunità, 
il-Kummissjoni għandu jkollha d-dritt li 
tirrevedi d-deċiżjonijiet dwar iċ-
ċertifikazzjoni min-naħa ta' l-awtoritjiaet
regolatorji.

(13) Għandha tiġi applikata separazzjoni 
sħiħa bejn l-attivitajiet ta’ netwerk u ta’ 
forniment madwar l-Unjoni Ewropea, 
sabiex kwalunkwe operatur ta’ netwerk jew 
kumpanija affiljata fl-UE ma jitħallewx 
ikollhom attivitajiet ta’ forniment jew ta’ 
produzzjoni fi kwalunkwe Stat Membru ta’ 
l-Unjoni Ewropea. Dan għandu japplika bl-
istess mod kemm għall-kumpaniji ta' l-UE 
kif ukoll għal dawk li mhumiex. Biex jiġi 
żgurat li l-attivitajiet tan-netwerk 
jinżammu separati madwar il-Komunità, l-
awtoritajiet regolatorji għandu jkollhom is-
setgħa li jirrifjutaw iċ-ċertifikazzjoni lill-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni li ma 
jikkonformawx mar-regoli ta’ separazzjoni.
Biex tiġi assigurata l-applikazzjoni 
konsistenti madwar il-Komunità u r-rispett 
ta' l-obbligi internazzjonali tal-Komunità, l-
Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-
Regolaturi ta' l-Enerġija ("l-Aġenzija") 
għandu jkollha d-dritt li tirrevedi d-
deċiżjonijiet dwar iċ-ċertifikazzjoni min-
naħa ta' l-awtoritajiet regolatorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aġenzija tista' tintuża bħala intermedjarju onest biex tiżgura li l-Istati Membri jkunu qed 
jaħdmu fuq l-istess bażi. L-Aġenzija għandha tkun mgħammra b'aktar ħiliet tekniċi mill-
Kummissjoni.
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Emenda 83
Edit Herczog

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Għandha tiġi applikata separazzjoni 
sħiħa bejn l-attivitajiet ta’ netwerk u ta’ 
forniment madwar l-Unjoni Ewropea, 
sabiex kwalunkwe operatur ta’ netwerk jew 
kumpanija affiljata fl-UE ma jitħallewx 
ikollhom attivitajiet ta’ forniment jew ta’ 
produzzjoni fi kwalunkwe Stat Membru ta’ 
l-Unjoni Ewropea. Dan għandu japplika 
b'mod ugwali għall-kumpaniji kemm ta' l-
UE kif ukoll ta' barra mill-UE. Biex jiġi 
żgurat li l-attivitajiet tan-netwerk 
jinżammu separati madwar il-Komunità, l-
awtoritajiet regolatorji għandu jkollhom is-
setgħa li jirrifjutaw iċ-ċertifikazzjoni lil 
operaturi tas-sistemi tat-trażmissjoni li ma 
jikkonformawx mar-regoli ta’ separazzjoni.
Biex jiġu assigurati l-applikazzjoni 
konsistenti madwar il-Komunità u r-rispett 
ta' l-obbligi internazzjonali tal-Komunità, 
il-Kummissjoni għandu jkollha d-dritt li 
tirrevedi d-deċiżjonijiet dwar iċ-
ċertifikazzjoni min-naħa ta' l-awtoritjiaet 
regolatorji.

(13) Għandha tiġi applikata separazzjoni 
sħiħa bejn l-attivitajiet ta’ netwerk u ta’ 
forniment madwar l-Unjoni Ewropea, 
sabiex kwalunkwe operatur ta’ netwerk jew 
kumpanija affiljata fl-UE ma jitħallewx 
ikollhom attivitajiet ta’ forniment jew ta’ 
produzzjoni fi kwalunkwe Stat Membru ta’ 
l-Unjoni Ewropea. Dan għandu japplika bl-
istess mod kemm għall-kumpaniji ta' l-UE 
kif ukoll għal dawk li mhumiex. Biex jiġi 
żgurat li l-attivitajiet tan-netwerk 
jinżammu separati madwar il-Komunità, l-
awtoritajiet regolatorji għandu jkollhom is-
setgħa li jirrifjutaw iċ-ċertifikazzjoni lil 
operaturi tas-sistemi tat-trażmissjoni li ma 
jikkonformawx mar-regoli ta’ separazzjoni.
Biex tiġi assigurata l-applikazzjoni 
konsistenti madwar il-Komunità u r-rispett 
ta' l-obbligi internazzjonali tal-Komunità, l-
Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-
Regolaturi ta' l-Enerġija ("l-Aġenzija") 
għandu jkollha d-dritt li tirrevedi d-
deċiżjonijiet dwar iċ-ċertifikazzjoni min-
naħa ta' l-awtoritjiaet regolatorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aġenzija tista' tintuża bħala intermedjarju onest biex tiżgura li l-Istati Membri qed jaħdmu 
fuq l-istess bażi. L-Aġenzija għandha tkun mgħammra b'aktar ħiliet tekniċi mill-Kummissjoni.
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Emenda 84
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-ħarsien tal-provvista ta' l-enerġija 
hija element essenzjali tas-sigurtà pubblika 
u għalhekk huwa konness b'mod inerenti 
mal-funzjonament effiċjenti tas-suq tal-
gass ta' l-UE. L-użu tan-netwerk huwa 
essenzjali biex il-gass jasal għand iċ-
ċittadini ta' l-UE. Swieq tal-gass li jaħdmu, 
u b'mod partikolari n-netwerks u l-assi l-
oħra assoċjati mal-provvista tal-gass, huma 
essenzjali għas-sigurtà pubblika, għall-
kompetittività ta' l-ekonomija u għall-
benessri taċ-ċittadini tal-Komunità. Bla 
ħsara għall-obbligi internazzjonali tal-
Komunità, il-Komunità tqis li s-settur tas-
sistemi ta' trażmissjoni tal-gass huwa ta' 
importanza għolja għall-Komunità u 
għalhekk huma meħtieġa miżuri ta' ħarsien 
addizzjonali fir-rigwar d ta' l-influwenza ta' 
pajjiżi terzi, sabiex jiġi evitat kwalunkwe 
theddid lill-ordni pubblika tal-Komunità u 
s-sigurtà pubblika u l-benessri taċ-ċittadini 
tal-Komunità. Miżuri bħal dawn huma 
wkoll meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-
konformità mar-regoli dwar is-separazzjoni 
effettiva.

(14) Il-ħarsien tal-provvista ta' l-enerġija 
hija element essenzjali tas-sigurtà pubblika 
u għalhekk huwa konness b'mod inerenti 
mal-funzjonament effiċjenti tas-suq tal-
gass ta' l-UE. L-użu tan-netwerk huwa 
essenzjali biex il-gass jasal għand iċ-
ċittadini ta' l-UE. Swieq tal-gass li jaħdmu, 
u b'mod partikolari n-netwerks u l-assi l-
oħra assoċjati mal-provvista tal-gass, huma 
essenzjali għas-sigurtà pubblika, għall-
kompetittività ta' l-ekonomija u għall-
benessri taċ-ċittadini tal-Komunità. F’dan 
il-qasam, il-mogħdijiet ħżiena ma jidhrux 
qabel ma jkun għadda ħafna żmien. Bla 
ħsara għall-obbligi internazzjonali tal-
Komunità, il-Komunità tqis li s-settur tas-
sistemi ta' trażmissjoni tal-gass huwa ta' 
importanza għolja għall-Komunità u 
għalhekk huma meħtieġa miżuri ta' ħarsien 
addizzjonali fir-rigward ta' l-influwenza ta' 
pajjiżi terzi, sabiex jiġi evitat kwalunkwe 
theddid lill-ordni pubblika tal-Komunità u 
s-sigurtà pubblika u l-benessri taċ-ċittadini 
tal-Komunità. Miżuri bħal dawn huma 
wkoll meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-
konformità mar-regoli dwar is-separazzjoni 
effettiva.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-fluss ta’ kapital fil-forma ta’ investiment dirett hu ekonomikament mixtieq u jsaħħaħ l-
ekonomiji ta’ l-UE. L-hekk imsejħa klawżola tal-pajjiż terz, maħsuba biex tħares it-TSOs 
Ewropej minn takeovers minn kumpaniji ta’ pajjiżi terzi, hi klawżola protezzjonista, legalment 
dubjuża u diffiċli biex tinfurzaha.
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Emenda 85
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-ħarsien tal-provvista ta' l-enerġija 
hija element essenzjali tas-sigurtà pubblika 
u għalhekk huwa konness b'mod inerenti 
mal-funzjonament effiċjenti tas-suq tal-
gass ta' l-UE. L-użu tan-netwerk huwa 
essenzjali biex il-gass jasal għand iċ-
ċittadini ta' l-UE. Swieq tal-gass li jaħdmu, 
u b'mod partikolari n-netwerks u l-assi l-
oħra assoċjati mal-provvista tal-gass, huma 
essenzjali għas-sigurtà pubblika, għall-
kompetittività ta' l-ekonomija u għall-
benessri taċ-ċittadini tal-Komunità. Bla 
ħsara għall-obbligi internazzjonali tal-
Komunità, il-Komunità tqis li s-settur tas-
sistemi ta' trażmissjoni tal-gass huwa ta' 
importanza għolja għall-Komunità u 
għalhekk huma meħtieġa miżuri ta' ħarsien 
addizzjonali fir-rigwar dta' l-influwenza ta' 
pajjiżi terzi, sabiex jiġi evitat kwalunkwe 
theddid lill-ordni pubblika tal-Komunità u 
s-sigurtà pubblika u l-benessri taċ-ċittadini 
tal-Komunità. Miżuri bħal dawn huma 
wkoll meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-
konformità mar-regoli dwar is-separazzjoni 
effettiva.

(14) Il-ħarsien tal-provvista ta' l-enerġija 
hija element essenzjali tas-sigurtà pubblika 
u għalhekk huwa konness b'mod inerenti 
mal-funzjonament effiċjenti tas-suq tal-
gass ta' l-UE. L-użu tan-netwerk huwa 
essenzjali biex il-gass jasal għand iċ-
ċittadini ta' l-UE. Swieq tal-gass li jaħdmu, 
u b'mod partikolari n-netwerks u l-assi l-
oħra assoċjati mal-provvista tal-gass, huma 
essenzjali għas-sigurtà pubblika, għall-
kompetittività ta' l-ekonomija u għall-
benessri taċ-ċittadini tal-Komunità. L-
infrastruttura tal-gass tagħmel parti 
kemm mill-infrastruttura kritika ta’ l-Istat 
Membru ta’ fejn tkun tinsab, kif ukoll 
mill-infrastruttura kritika Ewropea. Bla 
ħsara għall-obbligi internazzjonali tal-
Komunità, il-Komunità tqis li s-settur tas-
sistemi ta' trażmissjoni tal-gass huwa ta' 
importanza għolja għall-Komunità u 
għalhekk huma meħtieġa miżuri ta' ħarsien 
addizzjonali fir-rigward ta' l-influwenza ta' 
pajjiżi terzi, sabiex jiġi evitat kwalunkwe 
theddid lill-ordni pubblika tal-Komunità u 
s-sigurtà pubblika u l-benessri taċ-ċittadini 
tal-Komunità. Miżuri bħal dawn huma 
wkoll meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-
konformità mar-regoli dwar is-separazzjoni 
effettiva.

Or. ro
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Emenda 86
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-ħarsien tal-provvista ta' l-enerġija 
hija element essenzjali tas-sigurtà pubblika 
u għalhekk huwa konness b'mod inerenti 
mal-funzjonament effiċjenti tas-suq tal-
gass ta' l-UE. L-użu tan-netwerk huwa 
essenzjali biex il-gass jasal għand iċ-
ċittadini ta' l-UE. Swieq tal-gass li jaħdmu, 
u b'mod partikolari n-netwerks u l-assi l-
oħra assoċjati mal-provvista tal-gass, huma 
essenzjali għas-sigurtà pubblika, għall-
kompetittività ta' l-ekonomija u għall-
benessri taċ-ċittadini tal-Komunità. Bla 
ħsara għall-obbligi internazzjonali tal-
Komunità, il-Komunità tqis li s-settur tas-
sistemi ta' trażmissjoni tal-gass huwa ta' 
importanza għolja għall-Komunità u 
għalhekk huma meħtieġa miżuri ta' ħarsien 
addizzjonali fir-rigwar dta' l-influwenza ta' 
pajjiżi terzi, sabiex jiġi evitat kwalunkwe 
theddid lill-ordni pubblika tal-Komunità u 
s-sigurtà pubblika u l-benessri taċ-ċittadini 
tal-Komunità. Miżuri bħal dawn huma 
wkoll meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-
konformità mar-regoli dwar is-separazzjoni 
effettiva.

(14) Il-ħarsien tal-provvista ta' l-enerġija 
hija element essenzjali tas-sigurtà pubblika 
u għalhekk huwa konness b'mod inerenti 
mal-funzjonament effiċjenti tas-suq tal-
gass ta' l-UE u għall-integrazzjoni tas-
swieq iżolati ta’ l-Istati Membri. L-użu 
tan-netwerk huwa essenzjali biex il-gass 
jasal għand iċ-ċittadini ta' l-UE. Swieq tal-
gass li jaħdmu, u b'mod partikolari n-
netwerks u l-assi l-oħra assoċjati mal-
provvista tal-gass, huma essenzjali għas-
sigurtà pubblika, għall-kompetittività ta' l-
ekonomija u għall-benessri taċ-ċittadini tal-
Komunità. Bla ħsara għall-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità, il-Komunità 
tqis li s-settur tas-sistemi ta' trażmissjoni 
tal-gass huwa ta' importanza għolja għall-
Komunità u għalhekk huma meħtieġa 
miżuri ta' ħarsien addizzjonali fir-rigward 
ta' l-influwenza ta' pajjiżi terzi, sabiex jiġi 
evitat kwalunkwe theddid lill-ordni 
pubblika tal-Komunità u s-sigurtà pubblika 
u l-benessri taċ-ċittadini tal-Komunità.
Miżuri bħal dawn huma wkoll meħtieġa 
sabiex tiġi żgurata l-konformità mar-regoli 
dwar is-separazzjoni effettiva.

Or. lt

Emenda 87
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) F’suq li jaħdem tajjeb, il-
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provvediment ta’ servizzi ta’ ħżin jistgħu 
ikunu attività kompettitiva fil-parti l-kbira 
ta’ l-Ewropa. L-Istati Membri u l-
awtoritajiet regulatorji nazzjonali jeħtiġ 
jiżguraw li l-għan tal-kundizzjonijiet li 
jsiru lil operaturi tal-ħżin ikun li jinkiseb 
suq kompetittiv tal-ħżin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-pipelines u n-netwerks tat-trażmissjoni huma monopolji naturali u jridu jkunu 
regolati, il-ħżin tal-gass jista’ u għandu jsir attività ekonomika billi jiġu inkoraġġiti l-
investimenti ġodda minn parteċipanti ġodda.

Emenda 88
Angelika Niebler

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-aċċess mhux diskriminatorju għan-
netwerk tad-distribuzzjoni jiddetermina 
aċċess minn fuq għal isfel għall-klijenti fuq 
il-livell tal-bejgħ bl-imnut. L-ambitu għad-
diskriminazzjoni fir-rigward ta' l-aċċess 
minn partijiet terzi u l-investiment 
madankollu huwa inqas sinifikanti fuq il-
livell ta' distribuzzjoni milli fil-livell ta' 
trażmissjoni, għaliex fil-livell ta' 
distribuzzjoni il-konġestjoni u l-influwenza 
ta' l-interessi tal-produzzjoni ġeneralment 
huma inqas importanti milli fil-livell tat-
trażmissjoni. Barra minn hekk, is-
separazzjoni funzjonali ta' l-operaturi tas-
sistemi ta' distribuzzjoni, skond id-
Direttiva 2003/55/KE, saru obbligatorj 
biss mill-1 ta' Lulju 2007, u l-effetti tagħha 
fuq is-suq intern għad iridu jiġu evalwati. 
Ir-regoli dwar is-separazzjoni legali u 
funzjonali li bħalissa huma fis-seħħ 
għalhekk jistgħu jwasslu għal separazzjoni 

(16) L-aċċess mhux diskriminatorju għan-
netwerk tad-distribuzzjoni jiddetermina 
aċċess minn fuq għal isfel għall-klijenti fuq 
il-livell tal-bejgħ bl-imnut. L-ambitu għad-
diskriminazzjoni fir-rigward ta' l-aċċess 
minn partijiet terzi u l-investiment 
madankollu huwa inqas sinifikanti fuq il-
livell ta' distribuzzjoni milli fil-livell ta' 
trażmissjoni, għaliex fil-livell ta' 
distribuzzjoni il-konġestjoni u l-influwenza 
ta' l-interessi tal-produzzjoni ġeneralment 
huma inqas importanti milli fil-livell tat-
trażmissjoni. In-netwerks tad-
distribuzzjoni għandhom jiġu esklużi 
b’mod espliċitu mill-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ din id-direttiva. Barra 
minn hekk, is-separazzjoni funzjonali ta' l-
operaturi tas-sistemi ta' distribuzzjoni, 
skond id-Direttiva 2003/55/KE, ma kinitx 
obbligatorja qabel l-1 ta' Lulju 2007, u l-
effetti tagħha fuq is-suq intern għad iridu 
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effettiva sakemm dawn jiġu definiti b’mod 
aktar ċar, implimentati sewwa u sorveljati 
mill-qrib. Sabiex jinħoloq ambjent ekwu 
fil-livell tal-bejgħ bl-imnut, l-attivitajiet ta' 
l-operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni 
għandhom jiġu sorveljati sabiex jinżammu 
milli japprofittaw ruħhom mill-
integrazzjoni vertikali tagħhom fir-rigward 
tal-pożizzjoni kompettitiva tagħhom fis-
suq, b’mod partikolari fir-relazzjoni 
tagħhom mal-klijenti żgħar domestiċi kif 
ukoll mhux domestiċi.

jiġu evalwati. Ir-regoli dwar is-
separazzjoni legali u funzjonali li bħalissa 
huma fis-seħħ għalhekk jistgħu jwasslu 
għal separazzjoni effettiva sakemm dawn 
jiġu definiti b’mod aktar ċar, implimentati 
sewwa u sorveljati mill-qrib. Sabiex 
jinħoloq ambjent ekwu fil-livell tal-bejgħ 
bl-imnut, l-attivitajiet ta' l-operaturi tas-
sistema ta' distribuzzjoni għandhom jiġu 
sorveljati sabiex jinżammu milli 
japprofittaw ruħhom mill-integrazzjoni 
vertikali tagħhom fir-rigward tal-pożizzjoni 
kompettitiva tagħhom fis-suq, b’mod 
partikolari fir-relazzjoni tagħhom mal-
klijenti żgħar domestiċi kif ukoll mhux 
domestiċi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jingħad b’mod ċar li l-livell tan-netwerk tad-distribuzzjoni mhux kopert mit-tielet 
pakkett dwar is-suq intern ta’ l-enerġija.

Emenda 89
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Kwalunkwe armonizzazzjoni tas-
setgħat ta’ l-awtoritajiet regulatorji 
nazzjonali għandha tinkludi inċentivi li 
jistgħu jiġu offruti u sanzjonijiet li jistgħu 
jintużaw kontra l-kumpaniji enerġetiċi. L-
Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-
Regolaturi ta’ l-Enerġija ("l-Aġenzija") 
għandha tingħata s-setgħat xierqa sabiex 
tkun mexxejja fl-iżgurar li jkun hemm 
parità fl-inċentivi u s-sanzjonijiet fl-Istati 
Membri kollha, u tipprovdi linji gwida 
dwar dan it-tip ta’ miżuri.

Or. en



PE404.542v02-00 44/109 AM\717626MT.doc

MT

Emenda 90
Hannes Swoboda

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16 a) Kwalunkwe armonizzazzjoni tas-
setgħat ta’ l-awtoritajiet regulatorji 
nazzjonali għandha tinkludi inċentivi li 
jistgħu jiġu offruti u sanzjonijiet li jistgħu 
jintużaw kontra l-kumpaniji enerġetiċi. L-
Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-
Regolaturi ta’ l-Enerġija ("l-Aġenzija") 
għandha tingħata s-setgħat xierqa sabiex 
tkun mexxejja fl-iżgurar li jkun hemm 
parità fl-inċentivi u s-sanzjonijiet fl-Istati 
Membri kollha, u tipprovdi linji gwida 
dwar dan it-tip ta’ miżuri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija trid tiżgura strateġija komuni dwar dawn il-miżuri.

Emenda 91
Edit Herczog

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Kwalunkwe armonizzazzjoni tas-
setgħat ta’ l-awtoritajiet regulatorji 
nazzjonali għandha tinkludi inċentivi li 
jistgħu jiġu offruti u sanzjonijiet li jistgħu 
jintużaw kontra l-kumpaniji enerġetiċi. L-
Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-
Regolaturi ta’ l-Enerġija ("l-Aġenzija") 
għandha tingħata s-setgħat xierqa sabiex 
tkun mexxejja fl-iżgurar li jkun hemm 
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parità fl-inċentivi u s-sanzjonijiet fl-Istati 
Membri kollha, u tipprovdi linji gwida 
dwar dan it-tip ta’ miżuri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija trid tiżgura strateġija komuni dwar dawn il-miżuri.

Emenda 92
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri konkreti sabiex jassistu l-użu usa’ 
tal-bijogass u tal-gass mill-bijomassa, li 
għandu jingħata aċċess non-
diskriminatorju għas-sistema tal-gass, 
sakemm dan l-aċċess ikun kompatibbli 
b’mod permanenti mar-regoli tekniċi u 
ma’ l-istandards ta’ sikurezza relevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tintlaħaq il-mira ta’ l-UE għall-2020 dwar l-enerġija li tiġġedded, jinħtieġ apoġġ attiv 
għall-użu tal-bijogass u tal-gass mill-bijomassa. Dan l-appoġġ għandu jeċċedi l-miżuri li 
jiżguraw kompatibilità u non-diskriminazzjoni.
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Emenda 93
Hannes Swoboda

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Ir-regolaturi fl-enerġija jeħtieġ li 
jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet fuq il-
kwistjonijiet regolatorji rilevanti kollha 
għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern, u 
li jkunu indipendenti bis-sħiħ minn 
kwalunkwe interess pubbliku jew privat.

(18) Ir-regolaturi fl-enerġija jeħtieġ li 
jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet fuq il-
kwistjonijiet regolatorji rilevanti kollha 
għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern, u 
li jkunu indipendenti bis-sħiħ minn 
kwalunkwe interess ta’ impriżi pubbliċi 
jew privati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolaturi enerġetiċi għandhom ikunu marbuta mill-interess pubbliku.

Emenda 94
Erika Mann

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Ir-regolaturi ta' l-enerġija għandu 
jkollhom is-setgħa li joħorġu deċiżjonijiet 
li jorbtu fuq l-impriżi tal-gass, kif ukoll li 
jimponu sanzjonijiet effettivi, xierqa u 
dissważivi fuq l-impriżi tal-gass naturali li 
jonqsu milli jikkonformawx ma’ l-obbligi 
tagħhom. Għandhom jingħataw ukoll is-
setgħat biex jiddeċiedu, tkun xi tkun l-
applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni, 
dwar kwalunkwe miżura xierqa li 
tippromwovi l-kompetizzjoni effettiva 
meħtieġa għall-funzjonament tajjeb tas-
suq; kif ukoll biex jiżguraw standards 
għoljin tas-servizz pubbliku f’konformità 
mal-ftuħ tas-suq, il-protezzjoni ta’ klijenti 
vulnerabbli, u l-effettività totali tal-miżuri 

(19) Ir-regolaturi ta' l-enerġija għandu 
jkollhom is-setgħa li joħorġu deċiżjonijiet 
li jorbtu fuq l-operaturi tan-netwerk, kif 
ukoll li jimponu sanzjonijiet effettivi, 
xierqa u dissważivi fuq l-operaturi tan-
netwerk li jonqsu milli jikkonformawx ma’ 
l-obbligi tagħhom. Għandhom jingħataw 
ukoll is-setgħat biex jiddeċiedu, tkun xi 
tkun l-applikazzjoni tar-regoli tal-
kompetizzjoni, dwar kwalunkwe miżura 
xierqa relatata ma’ l-aċċess għan-
netwerks bil-għan tal-kompetizzjoni 
effettiva meħtieġa għall-funzjonament 
tajjeb tas-suq, kif ukoll biex jiżguraw 
standards għoljin tas-servizz pubbliku 
f’konformità mal-ftuħ tas-suq, il-
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għall-ħarsien tal-konsumatur. Dawn id-
dispożizzjonijiet għandhom ikunu bla ħsara 
kemm għas-setgħat tal-Kummissjoni dwar 
l-applikazzjoni tar-regoli tal-
kompetizzjoni, inkluża l-analiżi tal-
fużjonijiet (mergers) b’dimensjoni 
Komunitarja, kif ukoll għar-regoli dar is-
suq intern, bħall-moviment ħieles tal-
kapital.

protezzjoni ta’ klijenti vulnerabbli, u l-
effettività totali tal-miżuri għall-ħarsien tal-
konsumatur. Dawn id-dispożizzjonijiet 
għandhom ikunu bla ħsara kemm għas-
setgħat tal-Kummissjoni dwar l-
applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni, 
inkluża l-analiżi tal-fużjonijiet (mergers) 
b’dimensjoni Komunitarja, kif ukoll għar-
regoli dar is-suq intern, bħall-moviment 
ħieles tal-kapital.

Or. en

Emenda 95
Nikolaos Vakalis

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Ir-regolaturi ta' l-enerġija għandu 
jkollhom is-setgħa li joħorġu deċiżjonijiet 
li jorbtu fuq l-impriżi tal-gass, kif ukoll li 
jimponu sanzjonijiet effettivi, xierqa u 
dissważivi fuq l-impriżi tal-gass naturali li 
jonqsu milli jikkonformawx ma’ l-obbligi 
tagħhom. Għandhom jingħataw ukoll is-
setgħat biex jiddeċiedu, tkun xi tkun l-
applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni, 
dwar kwalunkwe miżura xierqa li 
tippromwovi l-kompetizzjoni effettiva 
meħtieġa għall-funzjonament tajjeb tas-suq
kif ukoll biex jiżguraw standards għoljin 
tas-servizz pubbliku f’konformità mal-ftuħ 
tas-suq, il-protezzjoni ta’ klijenti 
vulnerabbli, u l-effettività totali tal-miżuri 
għall-ħarsien tal-konsumatur. Dawn id-
dispożizzjonijiet għandhom ikunu bla ħsara 
kemm għas-setgħat tal-Kummissjoni dwar 
l-applikazzjoni tar-regoli tal-
kompetizzjoni, inkluża l-analiżi tal-
fużjonijiet (mergers) b’dimensjoni 
Komunitarja, kif ukoll għar-regoli dar is-
suq intern, bħall-moviment ħieles tal-
kapital.

(19) Ir-regolaturi ta' l-enerġija għandu 
jkollhom is-setgħa li joħorġu deċiżjonijiet 
li jorbtu fuq l-impriżi tal-gass, kif ukoll li 
jimponu sanzjonijiet effettivi, xierqa u 
dissważivi fuq l-impriżi tal-gass naturali li 
jonqsu milli jikkonformawx ma’ l-obbligi 
tagħhom. Għandhom jingħataw ukoll is-
setgħat biex jiddeċiedu, tkun xi tkun l-
applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni, 
dwar kwalunkwe miżura xierqa li tiżgura 
benefiċċji għall-klijenti billi tippromwovi
l-kompetizzjoni effettiva meħtieġa għall-
funzjonament tajjeb tas-suq; kif ukoll biex 
jiżguraw standards għoljin tas-servizz 
pubbliku f’konformità mal-ftuħ tas-suq, il-
protezzjoni ta’ klijenti vulnerabbli, u l-
effettività totali tal-miżuri għall-ħarsien tal-
konsumatur. Dawn id-dispożizzjonijiet 
għandhom ikunu bla ħsara kemm għas-
setgħat tal-Kummissjoni dwar l-
applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni, 
inkluża l-analiżi tal-fużjonijiet (mergers) 
b’dimensjoni Komunitarja, kif ukoll għar-
regoli dar is-suq intern, bħall-moviment 
ħieles tal-kapital.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-promozzjoni ta’ kompetizzjoni effettiva m’għandhiex tkun għan minnha nnifisha, iżda 
għandha tkun orjentata lejn l-interessi tal-klijenti mil-lati ta’ għażla mtejba, prezzijiet orħos u 
kwalità ta’ servizz aħjar.

Emenda 96
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) L-awtoritajiet regulatorji enerġetiċi 
u r-regulaturi tas-suq finanzjarju jeħtieġ 
li jikkoperaw sabiex jagħmluha possibbli 
lil xulxin li jkollhom dehra ġenerali tas-
swieq konċernati, u għandu jkollhom is-
setgħa li jiksbu tagħrif relevanti 
mingħand il-kumpaniji enerġetiċi permezz 
ta’ setgħat xierqa u suffiċjenti għall-
investigazzjoni u għas-soluzzjoni ta’ 
tilwim, u li jimponu sanzjonijiet effettivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għad hemm tħassib dwar in-nuqqas ta’ implimentazzjoni tad-direttivi attwali. Sabiex jiġi 
żgurat il-ftuħ effettiv tas-suq intern tal-gass, l-awtoritajiet regulatorji nazzjonali jridu jkunu 
jistgħu jikkoperaw ma’ l-awtoritajiet regulatorji relevanti oħra u jippermettulhom li 
jimmonitorjaw is-suq tal-gass b’mod effettiv, u fejn ikun xieraq iridu jkunu jistgħu jimponu 
sanzjonijiet effettivi, xierqa u dissważivi kontra impriżi tal-gass f’każijiet ta’ non-konformità 
ma’ kwalunkwe obbligu stipulat f’din id-Direttiva.
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Emenda 97
Hannes Swoboda

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) L-awtoritajiet regulatorji enerġetiċi 
u r-regulaturi tas-suq finanzjarju jeħtieġ 
li jikkoperaw sabiex jagħmluha possibbli 
lil xulxin li jkollhom dehra ġenerali tas-
swieq konċernati, u għandu jkollhom is-
setgħa li jiksbu tagħrif relevanti 
mingħand il-kumpaniji enerġetiċi permezz 
ta’ setgħat xierqa u suffiċjenti għall-
investigazzjoni u għas-soluzzjoni ta’ 
tilwim, u li jimponu sanzjonijiet effettivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għad hemm tħassib dwar in-nuqqas ta’ implimentazzjoni tad-direttivi attwali. Sabiex jiġi 
żgurat il-ftuħ effettiv tas-suq intern tal-gass, l-awtoritajiet regulatorji nazzjonali jridu jkunu 
jistgħu jikkoperaw ma l-awtoritajiet regulatorji relevanti oħra u jippermettulhom li 
jimmonitorjaw is-suq tal-gass b’mod effettiv, u fejn ikun xieraq iridu jkunu jistgħu jimponu 
sanzjonijiet effettivi, xierqa u dissważivi kontra impriżi tal-gass f’każijiet ta’ non-konformità 
ma’ kwalunkwe obbligu.

Emenda 98
Nikolaos Vakalis

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Investimenti f’infrastrutturi kbar 
ġodda għandhom jiġu promossi bil-qawwa, 
filwaqt li jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb 
tas-suq intern fil-gass naturali. Sabiex 
jittejjeb l-effett pożittiv ta' proġetti eżentati 
ta' l-infrastruttura fuq il-kompetizzjoni u s-
sigurtà tal-provvista, għandu jiġi ttestjat l-
interess fis-suq matul il-fażi ta' ppjanar tal-

(20) Investimenti f’infrastrutturi kbar 
ġodda għandhom jiġu promossi bil-qawwa, 
filwaqt li jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb 
tas-suq intern fil-gass naturali. Sabiex 
jittejjeb l-effett pożittiv ta' proġetti eżentati 
ta' l-infrastruttura fuq il-kompetizzjoni u s-
sigurtà tal-provvista, għandu jiġi ttestjat l-
interess fis-suq matul il-fażi ta' ppjanar tal-
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proġett, u għandhom jiġu implimentati 
regoli għall-ġestjoni tal-konġestjoni. Meta 
infrastruttura tinsab fit-territorju ta' aktar 
minn Stat Membru wieħed, l-Aġenzija 
għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi ta' l-
Enerġija għandha tieħu ħsieb it-talba 
għall-eżenzjoni sabiex tqis aħjar l-
implikazzjonijiet transkonfinali tagħha u 
sabiex tiffaċilità t-trattament 
amministrattiv tagħha. Barra minn hekk, 
minħabba l-profil ta’ riskju eċċezzjonali 
fil-bini ta’ dawn il-proġetti kbar ta’ 
infrastruttura eżenti, huwa possibbli li jkun 
hemm deroga parzjali temporanja għall-
impriżi ta’ forniment u ta’ produzzjoni fir-
rigward tar-regoli ta’ separazzjoni għall-
proġetti kkonċernati. Dan għandu japplika 
b’mod partikolari, minħabba raġunijiet ta’ 
sigurtà tal-provvista, għal pipelines ġodda 
fil-Komunità li jittrasportaw il-gass minn 
pajjiżi terzi sa ġewwa l-Komunità.

proġett, u għandhom jiġu implimentati 
regoli għall-ġestjoni tal-konġestjoni. Meta 
infrastruttura tinsab fit-territorju ta' aktar 
minn Stat Membru wieħed, id-deċiżjoni ta’ 
eżenzjoni għandha tittieħed mill-
awtoritajaiet regulatorji jew minn 
kwalunkwe korp relevanti ta’ l-Istati 
Membri konċernati wara konsultazzjoni 
bejniethom, u approvata mill-
Kummissjoni. Barra minn hekk, minħabba 
l-profil ta’ riskju eċċezzjonali fil-bini ta’ 
dawn il-proġetti kbar ta’ infrastruttura 
eżenti, huwa possibbli li jkun hemm deroga 
parzjali temporanja għall-impriżi ta’ 
forniment u ta’ produzzjoni fir-rigward tar-
regoli ta’ separazzjoni għall-proġetti 
kkonċernati. Dan għandu japplika b’mod 
partikolari, minħabba raġunijiet ta’ sigurtà 
tal-provvista, għal pipelines ġodda fil-
Komunità li jittrasportaw il-gass minn 
pajjiżi terzi sa ġewwa l-Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe talba għal eżenzjoni trid tiġi trattata –ewwel mill-awtoritajiet regulatorji u minn 
kwalunkwe entità relevanti ta’ l-Istati Membri konċernati sabiex tiffaċilita u torganizza bl-
aħjar mod il-bini ta’ infrastrutturi u interkonnetturi ewlenin ġodda tal-gass, u wara jiġu 
sottomessi għall-approvazzjoni tal-Kummissjoni, li hi l-aqwa garanzija ta’ l-interessi Ewropej 
minħabba l-missjoni kostituttiva tagħha bħala għassiesa tat-Trattati..

Emenda 99
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Investimenti f’infrastrutturi kbar 
ġodda għandhom jiġu promossi bil-qawwa, 
filwaqt li jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb 
tas-suq intern fil-gass naturali. Sabiex 
jittejjeb l-effett pożittiv ta' proġetti eżentati 

(20) Investimenti f’infrastrutturi kbar 
ġodda għandhom jiġu promossi bil-qawwa, 
filwaqt li jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb 
tas-suq intern fil-gass naturali. Proġetti 
rikonoxxuti bħala prijorità mill-Kunsill 
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ta' l-infrastruttura fuq il-kompetizzjoni u s-
sigurtà tal-provvista, għandu jiġi ttestjat l-
interess fis-suq matul il-fażi ta' ppjanar tal-
proġett, u għandhom jiġu implimentati 
regoli għall-ġestjoni tal-konġestjoni. Meta 
infrastruttura tinsab fit-territorju ta' aktar 
minn Stat Membru wieħed, l-Aġenzija 
għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi ta' l-
Enerġija għandha tieħu ħsieb it-talba għall-
eżenzjoni sabiex tqis aħjar l-
implikazzjonijiet transkonfinali tagħha u 
sabiex tiffaċilità t-trattament amministrattiv 
tagħha. Barra minn hekk, minħabba l-profil 
ta’ riskju eċċezzjonali fil-bini ta’ dawn il-
proġetti kbar ta’ infrastruttura eżenti, huwa 
possibbli li jkun hemm deroga parzjali 
temporanja għall-impriżi ta’ forniment u 
ta’ produzzjoni fir-rigward tar-regoli ta’ 
separazzjoni għall-proġetti kkonċernati. 
Dan għandu japplika b’mod partikolari, 
minħabba raġunijiet ta’ sigurtà tal-
provvista, għal pipelines ġodda fil-
Komunità li jittrasportaw il-gass minn 
pajjiżi terzi sa ġewwa l-Komunità.

Ewropew, bħal Nabucco, ser 
jiddiversifikaw l-għejun tal-provvista ta’ 
gass naturali ta’ l-Unjoni Ewropea u se 
jnaqqsu d-dipendenza enerġetika ta’ l-
Unjoni fuq pajjiżi terzi. Sabiex jittejjeb l-
effett pożittiv ta' proġetti eżentati ta' l-
infrastruttura fuq il-kompetizzjoni u s-
sigurtà tal-provvista, għandu jiġi ttestjat l-
interess fis-suq matul il-fażi ta' ppjanar tal-
proġett, u għandhom jiġu implimentati 
regoli għall-ġestjoni tal-konġestjoni. Meta 
infrastruttura tinsab fit-territorju ta' aktar 
minn Stat Membru wieħed, l-Aġenzija 
għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi ta' l-
Enerġija għandha tieħu ħsieb it-talba għall-
eżenzjoni sabiex tqis aħjar l-
implikazzjonijiet transkonfinali tagħha u 
sabiex tiffaċilità t-trattament amministrattiv 
tagħha. Barra minn hekk, minħabba l-profil 
ta’ riskju eċċezzjonali fil-bini ta’ dawn il-
proġetti kbar ta’ infrastruttura eżenti, huwa 
possibbli li jkun hemm deroga parzjali 
temporanja għall-impriżi ta’ forniment u 
ta’ produzzjoni fir-rigward tar-regoli ta’ 
separazzjoni għall-proġetti kkonċernati.
Dan għandu japplika b’mod partikolari, 
minħabba raġunijiet ta’ sigurtà tal-
provvista, għal pipelines ġodda fil-
Komunità li jittrasportaw il-gass minn 
pajjiżi terzi sa ġewwa l-Komunità.

Or. ro

Emenda 100
Hannes Swoboda

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Investimenti f’infrastrutturi kbar 
ġodda għandhom jiġu promossi bil-qawwa, 
filwaqt li jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb 
tas-suq intern fil-gass naturali. Sabiex 
jittejjeb l-effett pożittiv ta' proġetti eżentati 

(20) Investimenti f’infrastrutturi kbar 
ġodda għandhom jiġu promossi bil-qawwa, 
filwaqt li jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb 
tas-suq intern fil-gass naturali. Sabiex 
jittejjeb l-effett pożittiv ta' proġetti eżentati 
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ta' l-infrastruttura fuq il-kompetizzjoni u s-
sigurtà tal-provvista, għandu jiġi ttestjat l-
interess fis-suq matul il-fażi ta' ppjanar tal-
proġett, u għandhom jiġu implimentati 
regoli għall-ġestjoni tal-konġestjoni. Meta 
infrastruttura tinsab fit-territorju ta' aktar 
minn Stat Membru wieħed, l-Aġenzija 
għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi ta' l-
Enerġija għandha tieħu ħsieb it-talba għall-
eżenzjoni sabiex tqis aħjar l-
implikazzjonijiet transkonfinali tagħha u 
sabiex tiffaċilità t-trattament amministrattiv 
tagħha. Barra minn hekk, minħabba l-profil 
ta’ riskju eċċezzjonali fil-bini ta’ dawn il-
proġetti kbar ta’ infrastruttura eżenti, huwa 
possibbli li jkun hemm deroga parzjali 
temporanja għall-impriżi ta’ forniment u 
ta’ produzzjoni fir-rigward tar-regoli ta’ 
separazzjoni għall-proġetti kkonċernati. 
Dan għandu japplika b’mod partikolari, 
minħabba raġunijiet ta’ sigurtà tal-
provvista, għal pipelines ġodda fil-
Komunità li jittrasportaw il-gass minn 
pajjiżi terzi sa ġewwa l-Komunità.

ta' l-infrastruttura fuq il-kompetizzjoni u s-
sigurtà tal-provvista, għandu jiġi ttestjat l-
interess fis-suq matul il-fażi ta' ppjanar tal-
proġett, u għandhom jiġu implimentati 
regoli għall-ġestjoni tal-konġestjoni. Meta 
infrastruttura tinsab fit-territorju ta' aktar 
minn Stat Membru wieħed, il-
Kummissjoni, wara li tikkonsulta l-
Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-
Regolaturi ta' l-Enerġija għandha tieħu 
ħsieb it-talba għall-eżenzjoni sabiex tqis 
aħjar l-implikazzjonijiet transkonfinali 
tagħha u sabiex tiffaċilità t-trattament 
amministrattiv tagħha. Barra minn hekk, 
minħabba l-profil ta’ riskju eċċezzjonali 
fil-bini ta’ dawn il-proġetti kbar ta’ 
infrastruttura eżenti, huwa possibbli li jkun 
hemm deroga parzjali temporanja għall-
impriżi ta’ forniment u ta’ produzzjoni fir-
rigward tar-regoli ta’ separazzjoni għall-
proġetti kkonċernati. Dan għandu japplika 
b’mod partikolari, minħabba raġunijiet ta’ 
sigurtà tal-provvista, għal pipelines ġodda 
fil-Komunità li jittrasportaw il-gass minn 
pajjiżi terzi sa ġewwa l-Komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-setgħa li tiddeċiedi dwar l-eżenzjoni ta’ infrastrutturi transkonfinali m’għandhiex tiġi 
mgħoddija lill-Aġenzija għax inkella r-regulaturi ta' pajjiżi mhux effettwati ikunu jistgħu 
jinfluwenzaw lill-Aġenzija fir-riżultati tad-deċiżjonijiet ta’ l-eżenzjonijiet. L-eżempji tal-passat 
juri li r-regolaturi nazzjonali ħafna drabi jfittxu l-interess nazzjonali. Barra minn hekk, fid-
dawl tal-Każ 9/56 Meroni [1958] ECR 133 tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, is-setgħat ta’ 
teħid ta’ deċiżjonijiet li jimplikaw diskrezzjoni m’għandhomx jingħataw lil entitajiet mhux 
msemmija fit-Trattati.
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Emenda 101
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 20 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Għal kwalunkwe proġett relatat 
mal-pipeline tal-gass naturali li taqsam l-
ibħra ta’ ħdejn l-Unjoni Ewroea sabiex il-
gass jiġi trasportat minn pajjiżi terzi lejn 
il-Komunità, l-Unjoni Ewropea u l-Istati 
Membri involuti se jagħmlu evalwazzjoni 
ta’ l-impatt ambjentali sabiex jevitaw is-
sogru ta’ inċidenti ambjentali, u se 
tipproponi miżuri għall-provvista sikura 
ta’ gass naturali f’kundizzjonijiet li jħarsu 
l-ambjent.

Or. ro

Emenda 102
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Is-suq intern tal-gass qed ibati minn 
nuqqas ta' likwidità u trasparenza li jxekklu 
l-allokazzjoni effiċjenti tar-riżorsi, l-ilqugħ 
għar-riskji u penetrazzjonijiet ġodda fis-
suq. Il-fiduċja fis-suq, il-likwidità tiegħu u 
l-għadd ta' parteċipanti fis-suq jeħtieġ li 
jiżdiedu, u għalhekk jeħtieġ li jiżdied il-
monitoraġġ regolatorju fuq l-impriżi attivi 
fil-forniment tal-gass. Rekwiżiti bħal 
dawn għandhom ikunu bla ħsara għall-
leġiżlazzjoni Komunitarja eżistenti dwar 
is-swieq finanzjarji, u kompatibbli 
magħha. Ir-Regolaturi ta' l-Enerġija u r-
Regolaturi tas-Swieq Finanzjarji jeħtieġ li 
jikkooperaw sabiex jippermettu lil xulxin 
ikollhom stampa globali tas-swieq 

(21) Is-suq intern tal-gass qed ibati minn 
nuqqas ta' likwidità u trasparenza li jxekklu 
l-allokazzjoni effiċjenti tar-riżorsi, l-ilqugħ 
għar-riskji u penetrazzjonijiet ġodda fis-
suq. Il-fiduċja fis-suq, il-likwidità tiegħu u 
l-għadd ta' parteċipanti fis-suq jeħtieġ li 
jiżdiedu.
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ikkonċernati.

Or. de

Emenda 103
Britta Thomsen

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 21 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) L-Istati Membri u l-imsieħba soċjali 
konċernati għandhom iqisu l-
implikazzjonijiet ta’ l-emendi għad-
Direttiva 2003/55/KE mil-lati ta’ l-
impjegar, il-kundizzjonijiet tax-xogħol u 
d-drittijiet tal-ħaddiema li jkunu 
infurmati u konsultati u li jipparteċipaw, 
bil-għan li jittaffew il-konsegwenzi 
negattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza turi li regoli ġodda jkollhom konsegwenzi għall-ħaddiema konċernati fis-settur 
bħalma deher fir-rapport dwar l-effetti fuq l-impjiegi tal-ftuħ tas-swieq ta’ l-elettriku u tal-
gass għall-Kummissjoni Ewropea (2007). 

Emenda 104
Toine Manders

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 21 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Ir-riġiditajiet strutturali tas-suq tal-
gass bħala riżultat tal-konċentrazzjoni ta’ 
fornituri, il-kuntratti fuq medda twila li 
hemm wara l-provvisti, u n-nuqqas ta’ 
likwidità downstream joħolqu strutturi ta’ 
l-ipprezzar li huma opaki. Sabiex l-
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istruttura ta’ l-ispejjeż tiġi ċċarata, 
tinħtieġ aktar trasparenza fil-ħolqien tal-
prezzijiet, u għaldaqstant għandu jkun 
obbligatorju obbligu ta’ negozju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-suq għall-kumpaniji tal-gass ġodda u għal dawk iżgħar u 
biex tinħoloq aktar trasparenza rigward is-suq u l-prezzijiet tal-gass.

Emenda 105
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 21 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Ir-regulaturi enerġetiċi u r-
regulaturi tas-suq finanzjarju jeħtieġ li 
jikkoperaw sabiex jagħmluha possibbli lil 
xulxin li jkollhom dehra ġenerali tas-
swieq konċernati, u għandu jkollhom is-
setgħa li jiksbu tagħrif relevanti 
mingħand il-kumpaniji enerġetiċi permezz 
ta’ setgħat xierqa u suffiċjenti għall-
investigazzjoni u għas-soluzzjoni ta’ 
tilwim, u li jimponu sanzjonijiet effettivi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għad hemm tħassib dwar in-nuqqas ta’ implimentazzjoni tad-direttivi attwali. Sabiex jiġi 
żgurat il-ftuħ effettiv tas-suq intern tal-gass, l-awtoritajiet regulatorji nazzjonali jridu jkunu 
jistgħu jikkoperaw ma’ l-awtoritajiet regulatorji relevanti oħra u jippermettulhom li 
jimmonitorjaw is-suq tal-gass b’mod effettiv, u fejn ikun xieraq iridu jkunu jistgħu jimponu 
sanzjonijiet effettivi, xierqa u dissważivi kontra impriżi tal-gass f’każijiet ta’ non-konformità 
ma’ kwalunkwe obbligu stipulat f’din id-Direttiva.
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Emenda 106
Teresa Riera Madurell

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 21 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Ir-regulaturi enerġetiċi u r-
regulaturi tas-suq finanzjarju jeħtieġ li 
jikkoperaw sabiex jagħmluha possibbli lil 
xulxin li jkollhom dehra ġenerali tas-
swieq konċernati, u għandu jkollhom is-
setgħa li jiksbu tagħrif relevanti 
mingħand il-kumpaniji enerġetiċi permezz 
ta’ setgħat xierqa u suffiċjenti għall-
investigazzjoni u għas-soluzzjoni ta’ 
tilwim.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għad hemm tħassib dwar in-nuqqas ta’ implimentazzjoni tad-direttivi attwali. Sabiex jiġi 
żgurat il-ftuħ effettiv tas-suq intern tal-gass, l-awtoritajiet regulatorji nazzjonali jridu jkunu 
jistgħu jikkoperaw ma’ l-awtoritajiet regulatorji relevanti oħra u jippermettulhom li 
jimmonitorjaw is-suq tal-gass b’mod effettiv.

Emenda 107
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Qabel ma l-Kummissjoni tadotta l-
linji gwida li jiddefinixxu aktar ir-
rekwiżiti taż-żamma tar-reġistri, l-
Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-
Regolaturi ta' l-Enerġija u l-Kumitat tar-
Regolaturi Ewropej tat-Titoli Finanzjarji 
(CESR) għandhom jikkooperaw biex 
jinvestigaw u jagħtu pariri b'mod konġunt 
lill-Kummissjoni dwar il-kontenut tal-linji 
gwida. L-Aġenzija u l-Kumitat għandhom 

imħassra
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jikkooperaw ukoll biex jinvestigaw aktar u 
jagħtu pariri dwar jekk it-tranżazzjonijiet 
fil-kuntratti tal-forniment tal-gass u 
derivattivi tagħhom għandhomx ikunu 
soġġetti għal rekwiżiti ta' trasparenza ta' 
qabel u/jew ta' wara l-kummerċ, u jewkk 
iva, x'għandu jkun il-kontenut ta' dawk 
ir-rekwiżiti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għal Artikolu 24f. 

Emenda 108
Hannes Swoboda

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 22 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Hu importanti li jkun żgurat l-
iżvilupp ta’ sistema ta’ grid li tkun 
orjentata lejn l-klijent, sikura, affidabbli u 
effiċjenti, li tippromwovi l-adegwatezza 
tas-sistema filwaqt li tiżgura l-effiċjenza 
enerġetika u l-integrazzjoni ta’ sorsi fuq 
skala kbira u fuq skala żgħira ta’ enerġija 
li tiġġedded u ġenerazzjoni mqassma fil-
grids tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-klijenti għandhom ikunu fil-qalba ta’ din id-direttiva. Kwalunkwe sistema ta’ grid 
żviluppata ġdida għandha tmur id f’id ma’ l-effiċjenza enerġetika, l-integrazzjoni ta’ l-
enerġija li tiġġedded eċċ.
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Emenda 109
Toine Manders

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Ir-rekwiżiti tas-servizz pubbliku u l-
istandards komuni minimi li jitnisslu 
minnhom, jeħtieġ li jissaħħu aktar biex jiġi 
żgurat li l-konsumaturi kollha jkunu jistgħu 
jibbenefikaw mill-kompetizzjoni. Aspett 
prinċipali fil-forniment lill-klijent huwa l-
aċċess għad-dejta dwar il-konsum, u l-
konsumaturi jrid jkollhom aċċess għad-
dejta tagħhom sabiex ikunu jistgħu 
jistiednu l-kompetituri biex jagħmlu offerta 
bbażata fuq din id-dejta. Il-konsumaturi 
għandu jkollhom ukoll id-dritt li jiġu 
infurmati sewwa dwar il-konsum ta’ l-
enerġija tagħhom. Tagħrif dwar l-ispejjeż 
fl-enerġija li jingħata b’mod regolari
joħloq inċentivi għat-tfaddil fl-enerġija 
għaliex jagħti lura lill-klijenti 
informazzjoni diretta dwar l-effetti ta’ l-
investiment fl-użu effiċjenti ta’ l-enerġija u 
fil-bidla fl-imġiba.

(23) Ir-rekwiżiti tas-servizz pubbliku u l-
istandards komuni minimi li jitnisslu 
minnhom, jeħtieġ li jissaħħu aktar biex jiġi 
żgurat li l-konsumaturi kollha jkunu jistgħu 
jibbenefikaw mill-kompetizzjoni u 
prezzijiet aktar ġusti. Aspett prinċipali fil-
forniment lill-klijent huwa l-aċċess għad-
dejta dwar il-konsum, u l-konsumaturi jrid 
jkollhom aċċess oġġettiv u trasparenti 
għad-dejta tal-konsum tagħhom, il-
prezzijiet assoċjati u l-ispejjeż tas-servizzi
sabiex ikunu jistgħu jistiednu l-kompetituri 
biex jagħmlu offerta bbażata fuq din id-
dejta. Il-konsumaturi għandu jkollhom 
ukoll id-dritt li jiġu infurmati sewwa dwar 
il-konsum ta’ l-enerġija tagħhom, filwaqt li 
l-ħlas minn qabel għandu jkun xieraq u 
jirrifletti l-konsum reali tagħhom tal-gass.
Tagħrif provdut lill-klijenti mill-inqas 
darba kull tliet xhur dwar l-ispejjeż ta’ l-
enerġija joħloq inċentivi għat-tfaddil fl-
enerġija għaliex jagħti lill-klijenti 
informazzjoni diretta dwar l-effetti ta’ l-
investiment fl-użu effiċjenti ta’ l-enerġija. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħaq l-objettiv ta’ kompetizzjoni ħielsa u trasparenti, l-aċċess għal firxa ta’ dejta 
tippermetti lill-klijenti li jagħmlu għażla infurmata dwar il-fornitur tagħhom tal-gass. Barra 
minn hekk, il-klijenti għandhom jiġi mitluba jħallsu biss għall-ammont reali ta’ enerġija li 
jużaw kull xahar.
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Emenda 110
Toine Manders

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 23 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
il-provvediment xieraq ta’ miters 
individwali (smart metering), kif tistipula 
d-Direttiva 2006/32/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2006 
dwar l-effiċjenza aħħarija ta’ l-enerġija u 
s-servizzi ta’ l-enerġija1, sabiex tingħata 
lill-konsumaturi informazzjoni eżatta 
dwar il-konsum ta’ l-enerġija u sabiex 
tkun żgurata l-effiċjenza aħħarija.
1 ĠU L 114, 27.4.2006, p. 64.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Smart meters jagħtu lill-konsumaturi tagħrif aħjar dwar il-konsum reali tagħhom tal-gass, u 
għalhekk jikkontribwixxu għal aktar użu bil-ħsieb tal-gass.

Emenda 111
Hannes Swoboda

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 23 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Il-klijenti għandhom ikunu fil-qalba 
ta’ din id-Direttiva. Id-drittijiet eżistenti 
tal-klijenti jeħtieġ li jiġu msaħħa u 
ggarantiti, u għandhom jinkludu aktar 
trasparenza u rappreżentazzjoni. Il-
ħarsien tal-klijent irid jiżgura li l-klijenti 
kollha jibbenefikaw minn suq kompetittiv.
Id-drittijiet tal-klijenti għandhom jiġu 
infurzati mill-awtoritajiet regulatorji 
nazzjonali billi jinħolqu inċentivi u jiġu 
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imposti sanzjonijiet fuq kumpaniji li ma 
jikkonformawx mal-ħarsien tal-klijenti u 
mar-regoli tal-kompetizzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-klijent għandhu jkun fil-qalba ta’ din id-direttiva.

Emenda 112
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 23 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Id-drittijiet eżistenti tal-klijenti 
jeħtieġ li jiġu msaħħa u ggarantiti, u 
għandhom jinkludu aktar trasparenza u 
rappreżentazzjoni. Il-ħarsien tal-klijent 
irid jiżgura li l-klijenti kollha 
jibbenefikaw minn suq kompetittiv. Id-
drittijiet tal-klijenti għandhom jiġu 
infurzati mill-awtoritajiet regulatorji 
nazzjonali billi jinħolqu inċentivi u jiġu 
imposti sanzjonijiet fuq kumpaniji li ma 
jikkonformawx mal-ħarsien tal-klijenti u 
mar-regoli tal-kompetizzjoni.

Or. en

Emenda 113
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 23 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Ir-rekwiżiti tas-servizz pubbliku u l-
istandards minimi komuni li joħorġu 
minnhom jeħtieġ li jkomplu jiġu msaħħa 
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aktar sabiex ikun żgurat li s-servizzi tal-
gass ikunu aċċessibbli għall-pubbliku u 
għall-impriżi żgħar u ta’ daqs medju.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Hu importanti ħafna li l-prezz ta' l-aċċess għall-infrastruttura tal-gass ikun prezz li jintlaħaq 
għad-djar u għall-SMEs dipendenti fuq il-provvista ta' dawn is-servizzi għall-enerġija 
tagħhom.

Emenda 114
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 23 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Il-faqar enerġetiku hu problema li 
qed tikber fil-Komunità. L-Istati Membri 
għandhom jiżviluppaw pjanijiet ta’ azzoni 
nazzjonali biex jitrattaw il-faqar 
enerġetiku u biex jiżguraw il-konsum 
enerġetiku meħtieġ għal klijenti 
vulnerabbli. Tinħtieġ strateġija integrata, 
u l-miżuri għandhom jinkludu politiki, 
politiki tat-tariffi u titjib fl-effiċjenza 
enerġetika għad-djar. Minn ta’ l-inqas, 
din id-Direttiva għandha tagħti lok għal 
politiki ta’ diskriminazzjoni pożittiva 
nazzjonali, mil-lat ta’ mudelli ta’ 
prezzijiet, għal klijenti vulnerabbli.

Or. en
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Emenda 115
Erika Mann

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Għal kontribuzzjoni lejn is-sigurtà tal-
provvista filwaqt li jinżamm spirtu ta’ 
solidarjetà bejn l-Istati Membri, 
notevolment fil-każ ta’ kriżi ta’ provvista 
ta' l-enerġija, huwa importanti li jkun 
hemm qafas għal ftehimiet reġjonali ta’ 
solidarjetà.

(24) Għal kontribuzzjoni lejn is-sigurtà tal-
provvista filwaqt li jinżamm spirtu ta’ 
solidarjetà, l-Istati Membri għandhom 
jaħdmu flimkien aktar mill-qrib, 
notevolment fil-każ ta’ kriżi ta’ provvista 
ta' l-enerġija. Għal dan il-għan, il-bażi 
għandha tkun id-Direttiva tal-Kunsill 
2004/67/KE tas-26 ta’ April 2004 dwar 
miżuri biex jissalvagwardjaw is-sigurtà 
tal-provvista ta' gas naturali1.
1 ĠU L 127, 29.4.2004, p. 92.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 2004/67 KE tkopri b’mod komprensiv l-aspetti tas-sigurtà tal-provvista.

Emenda 116
Dominique Vlasto, Herbert Reul, Angelika Niebler, Paul Rübig, Nicole Fontaine, 
Catherine Trautmann u Ján Hudacký

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Fid-dawl tal-ħolqien ta’ suq intern tal-
gass, l-Istati Membri għandhom iġibu 'l 
quddiem l-integrazzjoni tas-swieq 
nazzjonali tagħhom u l-kooperazzjoni ta’ l-
operaturi tan-netwerks fil-livell Ewropew 
kif ukoll reġjonali.

(25) Fid-dawl tal-ħolqien ta’ suq intern tal-
gass, l-Istati Membri għandhom iġibu 'l 
quddiem l-integrazzjoni tas-swieq 
nazzjonali tagħhom u l-kooperazzjoni ta’ l-
operaturi tan-netwerks fil-livell Ewropew 
kif ukoll reġjonali. Inizjattivi għall-
integrazzjoni reġjnoali huma pass 
intermedjarju essenzjali għall-kisba ta’ 
integrazzjoni Ewropea fis-swieq ta’ l-
enerġija, li għadha l-għan aħħari. Il-livell 
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reġjonali jgħin sabiex jaċċelera l-proċess 
ta’ integrazzjoni billi jagħmilha possibbli 
għall-atturi konċernati, u b’mod 
partikulari l-Istati Membri, l-awtoritajiet 
regulatorji nazzjonali u l-operaturi tas-
sistemi ta’ trażmissjoni, li jikkoperaw fuq 
kwistjonijiet speċifiċi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-inizjattivi reġjonali huma pass intermedjarju kostruttiv li jagħmilha possibbli li jitjieb il-
mod ta’ kif jaħdem is-suq intern tal-gass naturali. Billi jippermetti lit-TSOs u lill-NRAs li 
jarmonizzaw l-aċċess u r-regoli fir-reġjun konċernat, jew anke li joħolqu struttura ta’ 
trażmissjoni reġjonali, dawn l-inizjattivi se jgħinu lin-netwerk biex taħdem b’mod aktar
effiċjenti u tiffaċilita n-negozju u l-kummerċ transkonfinali.

Emenda 117
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Fid-dawl tal-ħolqien ta’ suq intern tal-
gass, l-Istati Membri għandhom iġibu 'l 
quddiem l-integrazzjoni tas-swieq 
nazzjonali tagħhom u l-kooperazzjoni ta’ l-
operaturi tan-netwerks fil-livell Ewropew 
kif ukoll reġjonali.

(25) Fid-dawl tal-ħolqien ta’ suq intern tal-
gass, is-swieq reġjonali ta’ l-enerġija 
jistgħu ikunu l-ewwel pass. L-Istati
Membri għandhom għaldaqstant iġibu 'l 
quddiem, fil-livell Ewropew kif ukoll fil-
livell reġjonali fejn ikun possibbli, l-
integrazzjoni tas-swieq nazzjonali tagħhom 
u l-kooperazzjoni ta’ l-operaturi tan-
netwerks. 

Or. en
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Emenda 118
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 25 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) L-iżvilupp ta’ netwerk ta’ pipelines 
li tkun verament Ewropea għandu jkun l-
għan ta’ din id-Direttiva, u għal dan il-
għan, kwistjonijiet regulatorji dwar l-
inter-konnessjonijiet transkonfinali u s-
swieq reġjonali għandhom ikunu r-
responsabilità ta’ l-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li l-interkonnessjonijiet transkonfinali u s-swieq reġjonali jiġu żviluppati u 
mmaniġġjati b’mod ċar, trasparenti u non-diskriminatorju, għandhom ikunu regolati mill-
Aġenzija.

Emenda 119
Edit Herczog

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 25 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) L-iżvilupp ta’ netwerk ta’ pipelines 
li tkun verament Ewropea għandu jkun l-
għan ta’ din id-Direttiva, u għal dan il-
għan, kwistjonijiet regulatorji dwar l-
inter-konnessjonijiet transkonfinali u s-
swieq reġjonali għandhom ikunu r-
responsabilità ta’ l-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li l-interkonnessjonijiet transkonfinali u s-swieq reġjonali jiġu żviluppati u 
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mmaniġġjati bmod ċar, trasparenti u non-diskriminatorju, għandhom ikunu regolati mill-
Aġenzija.

Emenda 120
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 25 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) L-iżvilupp ta’ grid Ewropew għandu 
jkun l-għan ta’ din id-Direttiva, u għal 
dan il-għan, kwistjonijiet regulatorji dwar 
l-inter-konnessjonijiet transkonfinali u s-
swieq reġjonali għandhom ikunu r-
responsabilità ta’ l-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li l-interkonnessjonijiet transkonfinali u s-swieq reġjonali jiġu żviluppati u 
mmaniġġjati bmod ċar, trasparenti u non-diskriminatorju, għandhom ikunu regolati mill-
Aġenzija.

Emenda 121
Hannes Swoboda

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 25 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) L-iżvilupp ta’ grid verament 
Ewropew għandu jkun l-għan ta’ din id-
Direttiva, u għal dan il-għan, kwistjonijiet 
regulatorji dwar l-inter-konnessjonijiet 
transkonfinali u s-swieq reġjonali 
għandhom ikunu r-responsabilità ta’ l-
Aġenzija.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li l-interkonnessjonijiet transkonfinali u s-swieq reġjonali jiġu żviluppati u 
mmaniġġjati bmod ċar, trasparenti u non-diskriminatorju, għandhom ikunu regolati mill-
Aġenzija.

Emenda 122
Nikolaos Vakalis

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jipprovdi informazzjoni lis-suq ukoll biex 
jippermettu lill-Kummissjoni taqdi r-rwol 
tagħha li tosserva u tissorvelja s-suq 
Ewropew tal-gass u l-evoluzzjoni fil-
medda l-qasira, dik medja u fit-tul, inklużi 
aspetti bħall-provvista u d-domanda, l-
infrastrutturi tat-trażmissjoni u d-
distribuzzjoni, il-kummerċ transkonfinali, 
l-investimenti, il-prezzijiet bl-ingrossa u 
dawk għall-konsumaturi, il-likwidità tas-
suq, it-titjib ambjentali u dak ta' l-
effiċjenza.

(26) L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jipprovdi informazzjoni lis-suq ukoll biex 
jippermettu lill-Kummissjoni taqdi r-rwol 
tagħha li tosserva u tissorvelja s-suq 
Ewropew tal-gass u l-evoluzzjoni fil-
medda l-qasira, dik medja u fit-tul, inklużi 
aspetti bħall-provvista u d-domanda, l-
infrastrutturi tat-trażmissjoni u d-
distribuzzjoni, il-kwalità tas-servizz u tal-
provvista, il-kummerċ transkonfinali, l-
immaniġġjar tal-konġestjoni, l-
investimenti, il-prezzijiet bl-ingrossa u 
dawk għall-konsumaturi, il-likwidità tas-
suq, it-titjib ambjentali u dak ta' l-
effiċjenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-klijenti se jibbenefikaw mill-involviment attiv ta’ l-awtoritajiet regulatorji fil-monitoraġġ 
tal-kwalità tas-servizz u l-provvista tal-gass. Jeħtieġ niżguraw il-koordinazzjoni effiċjenti bejn 
l-NRAs fil-mekkaniżmi ta’ l-allokazzjoni tal-kapaċità u, b’mod aktar ġenerali, fl-immaniġġjar 
tal-konġestjoni.
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Emenda 123
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jipprovdi informazzjoni lis-suq ukoll biex 
jippermettu lill-Kummissjoni taqdi r-rwol 
tagħha li tosserva u tissorvelja s-suq 
Ewropew tal-gass u l-evoluzzjoni fil-
medda l-qasira, dik medja u fit-tul, inklużi 
aspetti bħall-provvista u d-domanda, l-
infrastrutturi tat-trażmissjoni u d-
distribuzzjoni, il-kummerċ transkonfinali, 
l-investimenti, il-prezzijiet bl-ingrossa u 
dawk għall-konsumaturi, il-likwidità tas-
suq, it-titjib ambjentali u dak ta' l-
effiċjenza.

(26) L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jipprovdi informazzjoni lis-suq ukoll biex 
jippermettu lill-Kummissjoni taqdi r-rwol 
tagħha li tosserva u tissorvelja s-suq 
Ewropew tal-gass u l-evoluzzjoni fil-
medda l-qasira, dik medja u fit-tul, inklużi 
aspetti bħall-provvista u d-domanda, l-
infrastrutturi tat-trażmissjoni u d-
distribuzzjoni, il-kummerċ transkonfinali, 
il-konsum tal-gass naturali, l-investimenti, 
il-prezzijiet bl-ingrossa u dawk għall-
konsumaturi, il-likwidità tas-suq, it-titjib 
ambjentali u dak ta' l-effiċjenza.

Or. ro

Emenda 124
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 27 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) Flimkien ma’ l-imsieħba soċjali 
konċernati, l-Istati Membri għandhom 
iqisu l-implikazzjonijiet ta’ l-emendi 
għad-Direttiva 2003/55/KE, b’mod 
partikulari l-mudelli differenti sabiex 
jiżguraw operaturi indipendenti tas-
sistema tat-trażmissjoni, mil-lati ta’ 
impjegar, il-kundizzjonijiet tax-xogħol u 
d-drittijiet tal-ħaddiema li jkunu 
infurmati u konsultati u li jipparteċipaw, 
bil-għan li jittaffew il-konsegwenzi 
negattivi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-esperjenza turi li regoli ġodda jkollhom konsegwenzi għall-ħaddiema konċernati fis-settur 
bħalma deher fir-rapport dwar l-effetti fuq l-impjiegi tal-ftuħ tas-swieq ta’ l-elettriku u tal-
gass għall-Kummissjoni Ewropea (2007). 

Emenda 125
Erika Mann

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Ir-Regolament (KE) Nru 1775/2005 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 
ta' Settembru 2005 dwar il-kundizzjonijiet 
għall-aċċess għan-netwerks ta' trasmissjoni 
tal-gass naturali jipprovdi lill-Kummissjoni 
bill-possibbiltà li tadotta linji gwida biex 
tikseb il-livell ta' armonizzazzjoni 
meħtieġa. Linji gwida bħal dawn, li b'hekk 
huma miżuri ta' implimentazzjoni 
vinkolanti, huma għodda utli li tista' tiġi 
adattata malajr meta jkun meħtieġ.

(28) Ir-Regolament (KE) Nru 1775/2005 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 
ta' Settembru 2005 dwar il-kundizzjonijiet 
għall-aċċess għan-netwerks ta' trasmissjoni 
tal-gass naturali jipprovdi lill-Kummissjoni 
bill-possibbiltà li tadotta linji gwida biex 
tikseb il-livell ta' armonizzazzjoni 
meħtieġa. Linji gwida bħal dawn, li b'hekk 
huma miżuri ta' implimentazzjoni 
vinkolanti, huma għodda utli li tista' tiġi 
adattata malajr meta jkun meħtieġ. Il-
valuri fundamentali tal-linji gwida 
għandhom jiġu determinati mil-
leġiżlatura permezz tal-proċedura tal-
kumitati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament 1775/2005 jagħti biss is-setgħa lill-Kummissjoni li timmodifika permezz tal-
proċedura ta’ komitoloġija il-linji gwida stipulati fil-leġiżlazzjoni.

Emenda 126
Teresa Riera Madurell

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt -1 (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
It-test kollu



AM\717626MT.doc 69/109 PE404.542v02-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(–1) Fit-test kollu, il-kliem "sistema ta’ 
trażmissjoni" jiġu sostitwiti bil-kliem 
"sistema ta’ trażmissjoni u/jew ħżin u/jew 
LNG"

Or. en

Emenda 127
Britta Thomsen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(–1a) F’Artikolu 1, paragrafu 1 ser jiġi 
sostitwit kif ġej:
"1. Din id-Direttiva tistabbilixxi r-regoli 
komuni  għall-produzzjoni, it-
trasmissjoni, id-distribuzzjoni u l-
provvista [...] tal-gass [...] bil-għan li 
jinħolqu swieq ta’ l-enerġija integrati u 
kompetittivi fl-Unjoni Ewropea.
Tistabbilixxi r-regoli li jirrelataw għall-
organizzazzjoni u l-iffunzjonar tas-
settur tal-gass [...], aċċess għas-suq, il-
kriterji u l-proċeduri li japplikaw għas-
sejħiet għall-offerti u għall-għotja ta’ 
awtorizzazzjoni [...] u l-operat tan-
netwerks. Id-Direttiva tistipula wkoll 
obbligi u drittijiet universali tas-servizz 
għall-konsumaturi tal-gass, u tiċċara l-
obbligi tal-kompetizzjoni."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta’ applikazzjoni għandu jkun estiż sabiex li l-konsumaturi ikunu fil-qalba tad-
direttiva. Ir-rabta ma’ l-obbligi tal-kompetizzjoni għandha tkun enfasizzata wkoll.  



PE404.542v02-00 70/109 AM\717626MT.doc

MT

Emenda 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(–1a) F’Artikolu 1, paragrafu 1 ser jiġi 
sostitwit kif ġej:
"1. Din id-Direttiva tistabbilixxi r-regoli 
komuni għall-produzzjoni, it-
trasmissjoni, id-distribuzzjoni, [...] il-
ħażna u l-forniment tal-gass naturali bil-
għan li jinħolqu swieq ta’ l-enerġija 
integrati u kompetittivi fl-Unjoni 
Ewropea. Tistabbilixxi r-regoli li 
jirrelataw għall-organizzazzjoni u l-
iffunzjonar tas-settur tal-gass naturali, 
aċċess għas-suq, il-kriterji u l-proċeduri 
li japplikaw għas-sejħiet għall-offerti u
għall-għotja ta’ awtorizzazzjoni [...] u l-
operat tan-netwerks. Id-Direttiva tistipula 
wkoll obbligi u drittijiet universali tas-
servizz għall-konsumaturi tal-gass, u 
tiċċara l-obbligi tal-kompetizzjoni."

Or. en

(Żieda ta' elementi ġodda ma' l-Artikolu 1 paragrafu 1 tad-Direttiva 2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta’ applikazzjoni għandu jkun estiż sabiex li l-konsumaturi ikunu fil-qalba tad-
direttiva. Ir-rabta ma’ l-obbligi tal-kompetizzjoni għandha tkun enfasizzata wkoll.
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Emenda 129
Claude Turmes

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(–1a) F’Artikolu 1, paragrafu 2 ser jiġi 
sostitwit kif ġej:
"2. Ir-regoli stabbiliti f’din id-Direttiva 
għall-gass naturali, li jinkludi gass 
naturali likwidu (LNG), ser japplikaw 
ukoll, b’mod mhux diskriminatorju, 
għall-bijogass u għall-gass mill-
bijomassa jew tipi oħra ta’ gass, sakemm 
dawn il-gassijiet jistgħu jiġu injettati 
b’mod tekniku u sikur fis-sistema tal-
gass naturali u trasportati permezz 
tagħha.”

Or. en

(Żieda ta' kjarifika għall-Artikolu 1 - paragrafu 2 tad-Direttiva 2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

F’każ li l-livell ta’ sigurtà teknika u kimika għall-gassijiet differenti jintlaħaq, għandu jiġi 
enfasizzat il-bżonn ta’ aċċess mhux diskriminatorju bejn il-gassijiet li jiġu minn sorsi 
differenti.

Emenda 130
Nikolaos Vakalis

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – point (–a) (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(–a) il-punt 3 għandu jiġi sostitwit b'dan li 
ġej:



PE404.542v02-00 72/109 AM\717626MT.doc

MT

“3. ‘tranżmissjoni’ tfisser it-trasport tal-
gass naturali minn  [...] netwerk li jkun 
fiha, fil-biċċa l-kbira, pipelines b’ħafna 
pressa u li ma tkunx upstream pipeline 
netwerk u li ma tkunx tagħmel parti 
minn pipelines b’ħafna pressa li 
prinċipalment jintużaw fil-kuntest tad-
distribuzzjoni lokali tal-gass naturali, bi 
skop li jiġi kkonsenjat lill-klijent, iżda li 
ma jinkludix il-provvista;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni attwali ta’ "trażmissjoni" fid-Direttiva 2003/55/KE hi differenti mid-
definizzjoni ta "trażmissjoni" fir-Regolament 1775/2005. L-emenda proposta tbiddel id-
definizzjoni fid-Direttiva sabiex din tiġi l-istess bħal dik tar-Regolament.

Emenda 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – point (–a) (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(–a) il-punt 3 għandu jiġi sostitwit b'dan li 
ġej:
"3. ‘tranżmissjoni’ tfisser it-trasport tal-
gass naturali minn  [...] netwerk li jkun 
fiha, fil-biċċa l-kbira, pipelines b’ħafna 
pressa u li ma tkunx upstream pipeline 
netwerk u li ma tkunx tagħmel parti 
minn pipelines b’ħafna pressa li 
prinċipalment jintużaw fil-kuntest tad-
distribuzzjoni lokali tal-gass naturali, bi 
skop li jiġi kkonsenjat lill-klijent, iżda li 
ma jinkludix il-provvista;"

Or. en

(Kjarifika tad-definizzjoni ta' 'trażmissjoni' fl-Artikolu 2 - punt 3 tad-Direttiva 2003/55/KE)
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni attwali ta’ "trażmissjoni" fid-Direttiva 2003/55/KE hi differenti mid-
definizzjoni ta "trażmissjoni" fir-Regolament 1775/2005. L-emenda proposta tbiddel id-
definizzjoni fid-Direttiva sabiex din tiġi l-istess bħal dik tar-Regolament.

Emenda 132
Hannes Swoboda

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – point (–a) (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(–a) il-punt 3 għandu jiġi sostitwit b'dan li 
ġej:
"3. ‘tranżmissjoni’ tfisser it-trasport tal-
gass naturali minn netwerk li jkun fiha, 
fil-biċċa l-kbira, pipelines b’ħafna pressa 
u li ma tkunx upstream pipeline netwerk
u li ma tkunx tagħmel parti minn 
pipelines b’ħafna pressa li prinċipalment 
jintużaw fil-kuntest tad-distribuzzjoni 
lokali tal-gass naturali, bi skop li jiġi 
kkonsenjat lill-klijent, iżda li ma 
jinkludix il-provvista;"

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ "trażmissjoni" fid-Direttiva 2003/55/KE hi differenti mid-definizzjoni ta’ 
"trażmissjoni" fir-Regolament 1775/2005. L-emenda tinkorpora d-definizzjoni mir-
Regolament fid-Direttiva.
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Emenda 133
Alejo Vidal-Quadras

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-aa) il-punt 9 għandu jiġi sostitwit b'dan 
li ġej:
"9. 'faċilità tal-ħażna' tfisser faċilità 
użata għall-ħażna tal-gass naturali u 
proprjetà ta’ u/jew operata minn 
impriża tal-gass naturali, inkluża l-parti 
tal-faċilitajiet ta’ l-LNG użati għall-
ħażna iżda eskluż is-sehem użat b'mod 
esklussiv għall-produzzjoni, u esklużi l-
faċilitajiet riżervati esklussivament 
għall-operaturi tas-sistemi tat-
trażmissjoni fit-twettiq tal-funzjonijiet 
tagħhom;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-kliem ikun iktar strett sabiex jiġi żgurat li l-operaturi tal-ħżin ma jkunux jistgħu 
jargumentaw li peress li l-parti l-kbira tal-faċilità tagħhom tintuża għal operazzjonijiet ta' 
produzzjoni, m'għandhiex tkun suġġetta għal aċċess regolat jew innegozjat għal partijiet terzi 
(RTPA/NTPA).

Emenda 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-aa) il-punt 9 għandu jiġi sostitwit b'dan 
li ġej:
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“9. 'faċilità tal-ħażna' tfisser faċilità 
użata għall-ħażna tal-gass naturali u 
proprjetà ta’ u/jew operata minn 
impriża tal-gass naturali, inkluża l-parti 
tal-faċilitajiet ta’ l-LNG użati għall-
ħażna iżda eskluż is-sehem użat b'mod 
esklussiv għall-produzzjoni, u esklużi l-
faċilitajiet riżervati esklussivament 
għall-operaturi tas-sistemi tat-
trażmissjoni fit-twettiq tal-funzjonijiet 
tagħhom;"

Or. en

(Kjarifika tad-definizzjoni ta' 'faċilità ta' ħżin' fl-Artikolu 2 - punt 9 tad-Direttiva 2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' ċarezza u konsistenza, jeħtieġ li jiżdied il-kliem "b'mod esklussiv" mad-
definizzjoni 9 ta' faċilità ta' ħażna, fil-frażi "il-porzjon użata b'mod esklussiv għal 
operazzjonijiet ta' produzzjoni" bl-istess mod bħal "riżervati b'mod esklussiv għall-operaturi 
ta' sistema ta' trażmissjoni".

Emenda 135
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-ab) il-punt 14 għandu jiġi sostitwit b'dan 
li ġej:
“14. 'servizzi anċillari' tfisser is-servizzi 
kollha meħtieġa għall-aċċess lil u 
operazzjoni tan-newtorks tat-
trażmissjoni u/jew distribuzzjoni u/jew 
faċilitajiet ta’ l-LNG u/jew faċilitajiet 
tal-ħażna inkluż l-ibbilanċjar tat-
tagħbijiet [...];"

Or. en
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(Tħassir ta' l-aħħar parti tad-definizzjoni eżistenti ta' 'servizzi anċillari' fl-Artikolu 2 - punt 14 
tad-Direttiva 2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

Jekk ma jkunx hemm biżżejjed faċilitajiet (servizzi) għat-trattament/għall-konverżjoni tal-gass 
jew l-aċċess ma jiġix ipprovdut fuq bażi ġusta u nondiskriminatorja, dan jaf iwassal biex 
jitfaċċa xkiel għall-kummerċ/kompetizzjoni u jaf iwassal ukoll għal tnaqqis fil-livell ta' 
likwidità u integrazzjoni tas-suq. Dan ifisser li hemm bżonn li jkun hemm qafas regolatorju 
xieraq fis-seħħ għall-aċċess għal faċilitajiet (servizzi) għat-trattament/il-konverżjoni tal-gass.

Emenda 136
Giles Chichester

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-ab) il-punt 14 għandu jiġi sostitwit b'dan 
li ġej:
"14. 'servizzi anċillari' tfisser is-servizzi 
kollha meħtieġa għall-aċċess lil u 
operazzjoni tan-newtorks tat-
trażmissjoni u/jew distribuzzjoni u/jew 
faċilitajiet ta’ l-LNG u/jew faċilitajiet 
tal-ħażna inkluż l-ibbilanċjar tat-
tagħbijiet, it-taħlit u l-injezzjoni ta' 
gassijiet inerti, iżda esklużi faċilitajiet 
riżervati esklussivament għal operaturi 
tas-sistemi tat-trażmissjoni fit-twettiq 
tal-funzonijiet tagħhom;"

Or. en

(Emenda ta' l-Artikolu 2 punt 14 tad-Direttiva 203/55/KE)

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-kliem ikun iktar strett sabiex jiġi żgurat li t-'taħlit' ma jkunx restritt għat-taħlit ta' 
flussi ta' gass naturali iżda jkun jinkludi wkoll l-injezzjoni tan-nitroġenu, li huwa l-mod 
ewlieni kif jiġi konvertit il-gass b'valur kalorifiku għoli għal gass b'valur kalorifiku baxx.
Minħabba l-monopolju de facto fis-suq tal-gass b'valur kalorifiku baxx, l-aċċess għal 
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konverżjoni ta' kwalità huwa essenzjali biex tinħoloq kompetizzjoni.

Emenda 137
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-ac) għandu jiġi inserit il-punt li ġej:
"14a. 'kompetizzjoni ġusta f'suq miftuħ' 
tfisser ħidma lejn sitwazzjoni fejn l-ebda 
kumpanija ma jkun jista' jkollha iktar 
minn 30% tas-suq rilevanti u fejn l-ikbar 
tliet kumpaniji ma jkollhomx iktar minn 
50% u l-ikbar ħames kumpaniji ma 
jkollhomx iktar minn 66.7% tas-sehem 
tas-suq fis-suq rilevanti;"

Or. en

Emenda 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – point (– a d) (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 2 – punt 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-ad) il-punt 17 għandu jiġi sostitwit b'dan 
li ġej:
“17. 'interkonnettur' tfisser linja ta' 
trażmissjoni li taqsam jew li tkun 
imxerrda fuq fruntiera bejn Stati 
Membri għall-iskop ewlieni li tgħaqqad 
is-sistemi tat-trażmissjoni nazzjonali ta’ 
dawn l-Istati Membri;"
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Or. en

(Kjarifika tad-definizzjoni eżistenti ta' 'interkonnettur' fl-Artikolu 2 - punt 17 tad-Direttiva 
2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni attwali tista' tkun realistika għall-interkonnetturi ta' l-elettriku iżda ma teżisti 
l-ebda linja ta' trażmissjoni bl-iskop uniku li tgħaqqad is-sistemi ta' żewġ Stati Membri, ħlief 
il-linji tat-trażmissjoni ta' taħt il-baħar.

Emenda 139
Hannes Swoboda

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – point (– a d) (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 2 – punt 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-ad) il-punt 17 għandu jiġi sostitwit b'dan 
li ġej:
"17 'interkonnettur' tfisser linja ta' 
trażmissjoni fuq distanzi fit-tul li taqsam 
jew li tkun imxerrda fuq fruntiera bejn 
Stati Membri għall-iskop ewlieni li 
tgħaqqad is-sistemi tat-trażmissjoni 
nazzjonali ta’ dawn l-Istati Membri;"

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni attwali tista' tkun xierqa għal interkonnetturi f'netwerks ta' l-elettriku, iżda bl-
eċċezzjoni ta' linji ta' trażmissjoni ta' taħt il-baħar ma hemm l-ebda pajp ta' trażmissjoni bl-
uniku skop li jgħaqqad żewġ Stati Membri.
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Emenda 140
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – point (a a) (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 2 – punt 32 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) għandu jiżdied il-punt li ġej:
‘32a. 'suq iżolat' tfisser Stat Membru 
mingħajr interkonnessjoni mas-sistemi ta' 
trażmissjoni nazzjonali ta' Stati Membri 
oħra u/jew li l-provvista tal-gass tiegħu 
tkun ikkontrollata minn persuna jew 
persuni li jkunu ġejjin minn pajjiżi terzi.

Or. lt

Emenda 141
Giles Chichester

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – point (b a) (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 2 – punt 36 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) għandu jiżdied il-punt li ġej:
"36a. "proprjetarju tas-sistema ta’ 
trażmissjoni" tfisser persuni naturali jew 
legali responsabbli għat-twettiq ta' l-
attivitajiet stipulati fl-Artikolu 9(6) fi Stat 
Membru fejn operatur ta' sistema 
indipendenti jkun inħatar minn dak l-Istat 
Membru u kkonfermat mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 9(1)."

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-separazzjoni ta' l-attività ta' sistemi ta' trażmissjoni minn impriżi integrati vertikalment tal-
gass u l-elettriku hija għan fundamentali tat-"tielet pakkett" ta' leġiżlazzjoni propost.
Għalhekk, huwa essenzjali li l-ambitu ta' din is-separazzjoni jkun stipulat b'mod ċar. Qasam 
wieħed fejn ir-rekwiżiti ta' separazzjoni m'humiex ċari biżżejjed huwa l-qasam ta' l-obbligi ta' 
kunfidenzjalità applikabbli għall-parteċipanti varji tas-suq.

Emenda 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – point (b a) (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 2 – punt 36 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) għandu jiżdied il-punt li ġej:
"36a. "proġett ta' interess prijoritarju 
għall-Unjoni Ewropea" tfisser proġett ta' 
infrastruttura tal-gass li se jwassal għall-
forniment ta' sors ġdid ta' gass ipprovdut 
lill-Unjoni u fejn is-sehem ta' provvista 
tal-gass f'iktar minn pajjiż wieħed ta' l-
Ewropa jwassal għal diversifikazzjoni 
ikbar tal-provvisti tal-gass attwali."

Or. en

(Żieda tal-punt il-ġdid 36a ma' l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

Infrastruttura suffiċjenti hija prikundizzjoni għall-iżvilupp ta' gass likwidu għal kompetizzjoni 
tal-gass. L-esperjenza turi li f'bosta okkazzjonijiet investimenti kbar jiġu deċiżi fuq livell 
politiku b'involviment regolatorju limitat. Għalhekk il-'proġetti ta' interess prijoritarju għall-
Unjoni Ewropea' għandhom jiġu definiti u suġġetti għal deċiżjoni politika strateġika.
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Emenda 143
Hannes Swoboda

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – point (b a) (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 2 – punt 36 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) għandu jiżdied il-punt li ġej:
"36a. "36a. 'proġett ta' interess Ewropew' 
tfisser proġett ta' infrastruttura tal-gass li 
jwassal biex ikun hemm riżorsi ġodda tal-
gass disponibbli għall-Komunità u li 
jwassal għal diversifikazzjoni ikbar ta' 
provvisti tal-gass f'iktar minn Stat 
Membru wieħed."

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Fl-Ewropa, id-domanda għall-kapaċità ta' trażmissjoni qed tikber, u għalhekk l-investiment 
f'infrastrutturi ġodda huwa essenzjali. Infrastruttura żviluppata tajjeb hija ta' importanza 
vitali għal kompetizzjoni Ewropea ġenwina fis-suq tal-gass. Għalhekk, il-"proġetti ta' interess 
Ewropew" għandhom ikunu definiti u għandhom jittieħdu d-deċiżjonijiet strateġiċi u politiċi 
meħtieġa għalihom.

Emenda 144
Paul Rübig

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – point (b a) (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 2 – punt 36 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) għandu jiżdied il-punt li ġej:
"36a. 'proġett ta' interess Ewropew' 
tfisser proġett ta' infrastruttura tal-gass li 
jwassal biex ikun hemm riżorsi ġodda tal-
gass disponibbli għall-Komunità u li 
jwassal għal diversifikazzjoni ikbar ta' 
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provvisti tal-gass f'iktar minn Stat 
Membru wieħed."

Or. de

(Żieda ta' punt ġdid fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

Minħabba li d-domanda għall-kapaċità ta' trażmissjoni qed tikber b'mod kostanti, l-
investiment f'infrastrutturi ġodda huwa essenzjali, sbiex ikun hemm disponibbli biżżejjed 
kapaċità ta' trażmissjoni, ħażna u LNG. Infrastruttura żviluppata tajjeb hija ta' prikundizzjoni 
għall-iżvilupp tal-kompetizzjoni fis-suq tal-gass. S'issa d-deċiżjonijiet dwar ħafna investimenti 
ewlenin ittieħdu fuq livell politiku u bi ftit kontribuzzjoni biss min-naħa tar-regolaturi. Il-
"proġetti ta' interess Ewropew" għandhom ikunu definiti u għandhom jittieħdu d-deċiżjonijiet 
politiċi neċessarji.

Emenda 145
Dorette Corbey

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – point (b a) (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 2 – punt 36 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) għandu jiżdied il-punt li ġej:
"36a. 'prezz li jista' jintlaħaq' tfisser prezz 
definit mill-Istati Membri fuq livell 
nazzjonali f'konsultazzjoni ma' l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali, l-
imsieħba soċjali u l-partijiet interessati 
rilevanti filwaqt li titqies id-definizzjoni ta' 
faqar fl-enerġija pprovduta fil-punt 36b."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jiġi determinat fuq il-livell ta' Stat Membru minħabba li jidher ċar li din hija 
kwistjoni ta' sussidjarjetà.
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Emenda 146
Giles Chichester

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – point (b a) (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 2 – punt 36 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) għandu jiżdied il-punt li ġej:
"36a. 'kompetizzjoni ġusta f'suq miftuħ' 
tfisser ħidma lejn sitwazzjoni fejn l-ebda 
kumpanija ma jista' jkollha iktar minn 
50% tas-suq rilevanti."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan se jiftaħ is-swieq fl-Istati Membri, b'mod partikulari dawk b'parteċipanti tas-suq 
dominanti, li f'ħafna każijiet kienu ħatja ta' abbuż ta' poter, u se jiżgura aċċess ġust għal 
parteċipanti oħra tas-suq. Hekk kif is-swieq jiġu iktar integrati, id-daqs ġeografiku tas-suq se 
jaspandi, għalhekk din id-dispożizzjoni se tippermetti li l-kumpaniji jikbru hekk kif is-suq isir 
iktar integrat. Is-suq rilevanti għandu jiġi definit mill-Kummissjoni.

Emenda 147
Šarūnas Birutis

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – point (b a) (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 2 – punt 36 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) għandu jiżdied il-punt li ġej:
"36a. "36a. 'kompetizzjoni ġusta f'suq 
miftuħ' tfisser ħidma lejn sitwazzjoni fejn 
l-ebda kumpanija ma jista' jkollha iktar 
minn 40% tas-suq rilevanti."

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan se jiftaħ is-swieq fl-Istati Membri, b'mod partikulari dawk b'parteċipanti tas-suq 
dominanti, li f'ħafna każijiet kienu ħatja ta' abbuż ta' poter, u se jiżgura aċċess ġust għal 
parteċipanti oħra tas-suq. Hekk kif is-swieq jiġu iktar integrati, id-daqs ġeografiku tas-suq se 
jaspandi, għalhekk din id-dispożizzjoni se tippermetti li l-kumpaniji jikbru hekk kif is-suq isir 
iktar integrat. Is-suq rilevanti għandu jiġi definit mll-Kummissjoni.

Emenda 148
Eluned Morgan

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – point (b a) (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 2 – punt 36 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) għandu jiżdied il-punt li ġej:
"36a. "36a. 'kompetizzjoni ġusta f'suq 
miftuħ' tfisser ħidma lejn sitwazzjoni fejn 
l-ebda kumpanija ma jista' jkollha iktar 
minn 20% tas-suq rilevanti."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan se jiftaħ is-swieq fl-Istati Membri, b'mod partikulari dawk b'parteċipanti tas-suq 
dominanti, li f'ħafna każijiet kienu ħatja ta' abbuż ta' poter, u se jiżgura aċċess ġust għal 
parteċipanti oħra tas-suq.  Hekk kif is-swieq jiġu iktar integrati, id-daqs ġeografiku tas-suq se 
jaspandi, għalhekk din id-dispożizzjoni se tippermetti li l-kumpaniji jikbru hekk kif is-suq isir 
iktar integrat.  Is-suq rilevanti għandu jiġi definit mll-Kummissjoni.

Emenda 149
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – point (b a) (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 2 – punt 36 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) għandu jiżdied il-punt li ġej:
"36a. 'sit industrijali' tfisser żona 
ġeografika ta' sjieda privata b'netwerk ta' 
gass naturali li primarjament ikun 
iddestinat biex jissuplixxi konsumaturi 
industrijali fuq dan is-sit."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lum il-ġurnata, l-operaturi ta' netwerks ta' l-enerġija fuq siti industrijali m'għandhomx 
għalfejn jikkonformaw ma' serje ta' obbligi rigward l-operat tan-netwerk fl-Istati Membri 
kollha ta' l-UE. Din il-prattika m'għandha l-ebda bażi legali ta' l-UE ċara. Għalhekk, il-
leġiżlazzjoni ta' l-UE għandha tippermetti b'mod formali li l-Istati Membri jipprovdu derogi 
għal siti industrijali minħabba li dan jiżgura ċertezza legali. It-trattament differenzjat tan-
netwerks industrijali huwa importanti minħabba li jiżgura sforzi proporzjonati filwaqt li ma 
jikkompromettix l-għanijiet ta' liberalizzazzjoni. Din l-emenda ma tikkompromettix id-drittijiet 
tal-konsumaturi finali fuq siti industrijali. Tipikament, hemm ftit konsumaturi finali 
indipendenti fornuti minn siti industrijali (inqas minn 50).

Emenda 150
Eluned Morgan

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – point (b b) (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 2 – punt 36 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) għandu jiżdied il-punt li ġej:
"36b. 'faqar fl-enerġija' tfisser familja li 
mhux kapaċi tħallas biex issaħħan id-dar 
sa standard aċċettabbli ta' bejn 18 u 22oC 
ibbażat fuq livelli rakkomandati mill-
Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa 
skond l-użu tal-kamra għall-ispazji 
abitabbli kollha meta dawn ikunu 
okkupati. Hija tinkludi wkoll il-kapaċità 
ta' xiri ta' servizzi ta' l-enerġija oħra fid-
dar bi prezz raġonevoli. Familja hija fqira 
fl-enerġija jekk is-sehem tagħha ta' nfiq 
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fl-enerġija fi ħdan in-nefqa totali tal-
familja tkun taqbeż id-doppju tan-nefqa 
nazzjonali medjana fl-enerġija."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba nuqqas ta' definizzjoni, ħafna Stati Membri ma jiġbrux dejta b'mod uffiċjali dwar 
in-numru ta' ċittadini li jinsabu f'faqar fl-enerġija. Fl-appoġġ ta' definizzjoni komuni, l-Istati 
Membri se jkunu konxji mill-iskala tal-problema u għandhom jitħeġġu sabiex jieħdu miżuri 
biex jindirizzaw din il-problema. Din id-definizzjoni, ibbażata fuq riċerka mwettqa minn 
grupp ta' akkademiċi Ewropej, tiżgura kalkolu li jista' jiġi applikat madwar l-UE. Hija 
mmirata lejn familji bi dħul baxx li proporzjonalment iħallsu iktar għall-enerġija tagħhom.

Emenda 151
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – point (b b) (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 2 – punt 36 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) għandu jiżdied il-punt li ġej:
"36b. 'servizzi ta' taħlit' tfisser it-
trattament ta' gass barra mill-parametri 
ma' sorsi oħra ta' gass sabiex it-taħlita li 
tirriżulta tkun fi ħdan il-firxa ta' 
parametri permissibbli ta' kwalità tal-
gass. Dan is-servizz jitwettaq minn 
operatur tat-trattament tal-gass."

Or. en

(Żieda tal-punt il-ġdid 36b ma' l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

Il-konverżjoni ta' kwalità tal-gass hija kwistjoni importanti f'ċerti Stati Membri u jista' jkollha 
impatti kbar fuq il-flussi transkonfinali. Id-disponibilità ta' kapaċità ta' konverżjoni tal-gass 
hija kruċjali għall-iżvilupp ta' swieq tal-gass likwidu bl-ingrossa. Jekk ma jkunx hemm 
biżżejjed faċilitajiet għall-konverżjoni tal-gass jew l-aċċess ma jiġix ipprovdut fuq bażi ġusta 
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u nondiskriminatroja dan jaf iwassal biex jitfaċċa xkiel għall-kummerċ/kompetizzjoni u jaf 
iwassal ukoll għal tnaqqis fil-livell ta' likwidità u fil-livell tal-likwidità u tas-suq.

Emenda 152
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – point (b c) (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 2 – punt 36 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) għandu jiżdied il-punt li ġej:
"36c. 'servizzi ta' saborra' tfisser it-
trattament tal-gass bin-nitroġenu biex 
ikun il-gass ikun jista' jsir iktar stabbli u 
biex il-gass jiġi konformi ma' l-
ispeċifikazzjonijiet prevalenti tal-kwalità 
tal-gass. Dan is-servizz jitwettaq minn 
operatur tat-trattament tal-gass."

Or. en

(Żieda tal-punt il-ġdid 36c ma' l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

L-istess ġustifikazzjoni bħall-emenda Turmes/Harmes dwar il-kwalità tal-gass, jiġifieri l-
emendi 13 & 14.

Emenda 153
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – point (b d) (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 2 – punt 36 d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bd) għandu jiżdied il-punt li ġej:
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"36d. 'faċilità għat-trattament tal-gass' 
tfisser faċilità użata fil-provvista ta' 
servizzi ta' taħlit u/jew servizzi tas-saborra 
għat-trattament ta' gass naturali li tkun 
tappartjeni u/jew tkun operata minn 
intrapriża ta' gass naturali."

Or. en

(Żieda tal-punt il-ġdid 36d ma' l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

L-istess ġustifikazzjoni bħall-emenda Turmes/Harmes dwar il-kwalità tal-gass, jiġifieri l-
emendi 13 & 14.

Emenda 154
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – point (b e) (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 2 – punt 36 e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(be) għandu jiżdied il-punt li ġej:
"36e. 'operatur tat-trattament tal-gass' 
tfisser persuna naturali jew legali li 
twettaq il-funzjoni ta' trattament tal-gass 
u li tkun responsabbli biex topera faċilità 
għat-trattament tal-gass."

Or. en

(Żieda tal-punt il-ġdid 36e ma' l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

L-istess ġustifikazzjoni bħall-emenda Turmes/Harmes dwar il-kwalità tal-gass, jiġifieri l-
emendi 13 & 14.
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Emenda 155
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 a (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) F’Artikolu 3, paragrafu 2 ser jiġi 
sostitwit kif ġej:
"2. B’kunsiderazzjoni sħiħa għad-
dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattat, 
b’mod partikulari l-Artikolu 86 tiegħu, 
l-Istati Membri jistgħu jimponu fuq l-
impriżi li joperaw fis-settur tal-gass, fl-
interess ekonomiku ġenerali, obbligi ta' 
servizz pubbliku li jistgħu jirrelataw 
mas-sigurtà, inklużi s-sigurtà tal-
forniment, tar-regolarità u tal-kwalità 
[...], u l-ħarsien ta’ l-ambjent, inklużi l-
effiċjenza ta' l-enerġija u l-ħarsien tal-
klima. [...]"

Or. en

(Żieda ta' elementi ġodda ma' l-Artikolu 3 paragrafu 2 tad-Direttiva 2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

Permezz taċ-ċaqliq tar-referenza għall-prezz tal-provvisti mill-kunsiderazzjonijiet ta' l-obbligi 
tas-servizz pubbliku għall-kunsiderazzjonijiet relatati ma' konsumaturi vulnerabbli, l-emenda 
għandha l-għan li tiżgura li l-miżuri relatati mal-prezz tal-provvisti jkunu mmirati lejn dawk 
il-konsumaturi l-aktar vulnerabbli. Permezz ta' dan l-iffokar speċifiku, ir-riżultat aħħari 
għandu jibbenefika lil dawk li għandhom bżonn l-aktar ħarsien tal-konsumatur.

Emenda 156
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 a (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 3 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) F’Artikolu 3, paragrafu 2 ser jiġi 
sostitwit kif ġej:
"2. B’kunsiderazzjoni sħiħa għad-
dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattat, 
b’mod partikulari l-Artikolu 86 tiegħu, 
l-Istati Membri jistgħu jimponu fuq l-
impriżi fis-settur tal-gass, fl-interess 
ekonomiku ġenerali, obbligi ta' servizz 
pubbliku li jistgħu jirrelataw mas-
sigurtà, inklużi s-sigurtà tal-forniment, 
tar-regolarità, tal-kwalità u l-prezz tal-
provvisti, u l-ħarsien ta’ l-ambjent, 
inklużi l-effiċjenza ta' l-enerġija, l-
enerġija li tiġġedded u l-ħarsien tal-
klima. Dawn l-obbligi għandhom ikunu, 
definiti b’mod ċar, trasparenti, 
nondiskriminatorji, u għandhom ikunu 
jistgħu jiġu vverifikati u għandhom 
jiggarantixxu aċċess ugwali għall-
kumpaniji tal-gass ta’ l-UE lil 
konsumaturi nazzjonali. B’rabta mas-
sigurtà tal-forniment, l-immaniġġjar ta' 
l-effiċjenza/tad-domanda ta' l-enerġija u 
t-twettiq tal-miri ambjentali u tal-miri ta’ 
l-enerġija li tiġġedded, kif imsemmi f’dan 
il-paragrafu, l-Istati Membri jistgħu 
jintroduċu l-implimentazzjoni ta’ 
ppjanar fit-tul, filwaqt li titqies il-
possibiltà ta’ terzi persuni li jkunu 
qegħdin ifittxu l-aċċess għas-sistema."

Or. en

(Żieda ta' elementi ġodda ma' l-Artikolu 3 paragrafu 2 tad-Direttiva 2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkun hemm referenza għall-enerġija li tiġġedded u l-miri miftiehma ta' l-UE fi ħdan 
din id-direttiva.
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Emenda 157
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Fl-Artikolu 3, il-paragrafu 3 għandu 
jiġi sostitwit b'dan li ġej:
"3. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jindirizzaw il-faqar fl-
enerġija fil-Pjanijiet ta' Azzjoni 
Nazzjonali dwar l-Enerġija sabiex jiġi 
żgurat li n-numru ta' nies fil-faqar fl-
enerġija jonqos f'termini reali, u 
għandhom jikkomunikaw dawn il-miżuri 
lill-Kummissjoni. L-Istati Membri jistgħu 
jieħdu approċċ integrat biex jiżguraw li 
jintlaħqu l-obbligi ta' servizz universali u 
l-obbligi ta' servizz pubbliku. Dawn il-
miżuri jistgħu jinkludu tariffi speċjali 
għal konsumaturi vulnerabbli u familji 
individwali u għandhom jinkludu titjib fl-
effiċjenza ta' l-enerġija. Il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi indikaturi għall-
monitoraġġ ta' l-impatt ta' dawn il-miżuri 
fuq il-faqar fl-enerġija. Dawn il-miżuri 
m'għandhomx iwaqqfu l-ftuħ tas-suq 
stipulat fl-Artikolu 23. F'dan il-kuntest, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kumpaniji tad-distribuzzjoni jsegwu 
proċeduri stretti sabiex tiġi evitata d-
diskonnessjoni ta' konsumaturi domestiċi, 
filwaqt li jitqiesu l-konsumaturi 
vulnerabbli u dawk li jinsabu f'faqar fl-
enerġija. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu definizzjonijiet ta' 
konsumaturi vulnerabbli u ta' dawk li 
jinsabu f'faqar fl-enerġija u għandhom 
jiżguraw li jiġu applikati d-drittijiet u l-
obbligi marbuta mal-konsumaturi 
vulnerabbli u li jinsabu f'faqar fl-
enerġija.
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Or. en

(Sostituzzjoni ta' l-Artikolu 3 paragrafu 3 tad-Direttiva 2003/55/KE b'paragrafu kważi 
kompletament ġdid)

Ġustifikazzjoni

Il-faqar fl-enerġija hija problema li qed tikber fl-Istati Membri kollha. Jeħtieġ approċċ 
integrat u l-irwol ta' l-NRAs huwa essenzjali. Il-Kummissjoni għandha tieħu responsabilità 
wkoll għall-monitoraġġ tal-progress ta' l-Istati Membri f'dan il-qasam u għandha 
tikkomunika l-miżuri ta' suċċess meħuda mill-Istati Membri biex jiġi indirizzat il-faqar fl-
enerġija.

Emenda 158
Robert Goebbels, Hannes Swoboda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Fl-Artikolu 3, il-paragrafu 3 għandu 
jiġi sostitwit b'dan li ġej:
"3. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jindirizzaw il-faqar fl-
enerġija fil-Pjanijiet ta' Azzjoni 
Nazzjonali sabiex jiġi żgurat li n-numru 
ta' nies fil-faqar fl-enerġija jonqos 
f'termini reali, u għandhom 
jikkomunikaw dawn il-miżuri lill-
Kummissjoni. L-Istati Membri jistgħu 
jieħdu approċċ integrat biex jiżguraw li 
jintlaħqu l-obbligi ta' servizz universali u 
l-obbligi ta' servizz pubbliku. Dawn il-
miżuri jistgħu jinkludu tariffi speċjali 
għal konsumaturi vulnerabbli u djar 
domestiċi u għandhom jinkludu titjib fl-
effiċjenza ta' l-enerġija u appoġġ soċjali 
immirat għall-gruppi ta' konsumaturi bi 
dħul baxx. Il-Kummissjoni għandha 
tipprovdi indikaturi għall-monitoraġġ ta' 
l-impatt ta' dawn il-miżuri fuq il-faqar fl-
enerġija. Dawn il-miżuri m'għandhomx 
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iwaqqfu l-ftuħ tas-suq stipulat fl-
Artikolu 23."

Or. en

(Sostituzzjoni ta' l-Artikolu 3 paragrafu 3 tad-Direttiva 2003/55/KE b'paragrafu kważi 
kompletament ġdid)

Ġustifikazzjoni

Il-faqar fl-enerġija hija problema li qed tikber fl-Istati Membri kollha. Jeħtieġ approċċ 
integrat u l-irwol ta' l-NRAs huwa essenzjali. Il-Kummissjoni għandha tieħu responsabilità 
wkoll għall-monitoraġġ tal-progress ta' l-Istati Membri f'dan il-qasam u għandha 
tikkomunika l-miżuri ta' suċċess meħuda mill-Istati Membri biex jiġi indirizzat il-faqar fl-
enerġija.

Emenda 159
Alejo Vidal-Quadras

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Fl-Artikolu 3, il-paragrafu 3 għandu 
jiġi sostitwit b'dan li ġej:
"3. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jipproteġu l-
konsumaturi aħħara, u għandhom, 
b'mod partikulari, jiżguraw li jkun 
hemm salvagwardji adegwati biex jiġu 
mħarsa l-konsumaturi vulnerabbli, 
inklużi miżuri xierqa li jkunu jinkludu 
dawk il-miżuri relatati mat-termini ta' 
ħlas sabiex jiġu mgħejjuna biex jevitaw 
id-dikonnessjoni. [...]"

Or. en

(Żieda ta' elementi ġodda ma' l-Artikolu 3 paragrafu 3 tad-Direttiva 2003/55/KE)
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Ġustifikazzjoni

Permezz taċ-ċaqliq tar-referenza għall-prezz tal-provvisti mill-kunsiderazzjonijiet ta' l-obbligi 
tas-servizz pubbliku għall-kunsiderazzjonijiet relatati ma' konsumaturi vulnerabbli, l-emenda 
għandha l-għan li tiżgura li l-miżuri relatati mal-prezz tal-provvisti jkunu mmirati lejn dawk 
il-konsumaturi l-aktar vulnerabbli. Permezz ta' dan l-iffokar speċifiku, ir-riżultat aħħari 
għandu jibbenefika lil dawk li għandhom bżonn l-aktar ħarsien tal-konsumatur.

Emenda 160
Pia Elda Locatelli

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Fl-Artikolu 3, il-paragrafu 3 għandu 
jiġi sostitwit b'dan li ġej:
"3. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa biex jipproteġu l-
konsumaturi finali, u b'mod partikulari, 
għandhom jiżguraw li jkun hemm 
salvagwardji adegwati biex jiġu mħarsa 
l-konsumaturi vulnerabbli, inklużi 
miżuri xierqa sabiex dawn jiġu 
mgħejjuna biex jevitaw id-
dikonnessjoni. F'dan il-kuntest, l-Istati 
Membri jistgħu jieħdu miżuri biex 
jipproteġu kemm dawk il-konsumaturi 
f'żoni imbiegħda li jkunu konnessi mas-
sistema tal-gass, u kif ukoll lil dawk in-
negozji li li jikkunsmaw ħafna enerġija 
kif definit fl-Artikolu 17(1)(a) tad-
Direttiva 2003/96/KE. L-Istati Membri 
jistgħu jaħtru fornitur ta’ l-aħħar 
istanza għal konsumaturi konnessi man-
netwerk tal-gass. Huma għandhom 
jiżguraw livelli għoljin ta' ħarsien tal-
konsumatur, b'mod partikulari fir-
rigward ta' trasparenza f'dak li għandu 
x'jaqsam mat-termini u l-kundizzjonijiet 
kuntrattwali ġenerali, l-informazzjoni 
ġenerali u l-mekkaniżmi għas-soluzzjoni 
ta' tilwim. L-Istati Membri għandhom 
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jiżguraw li l-konsumatur eliġibbli jkun 
effettivament kapaċi li jaqleb għal 
fornitur ġdid. Ta' l-inqas fir-rigward tal-
konsumaturi domestiċi, dawn il-miżuri 
għandhom jinkludu dawk stipulati fl-
Anness A."

Or. en

(Żieda ta' elementi ġodda ma' l-Artikolu 3 paragrafu 3 tad-Direttiva 2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

Anki n-negozji li jikkunsmaw ħafna enerġija għandhom jitqiesu minn din id-direttiva.

Emenda 161
Hannes Swoboda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1c) Fl-Artikolu 3, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"3a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-konsumaturi kollha jkollhom id-dritt li 
jkunu fornuti minn fornitur, sakemm dan 
ta' l-aħħar jagħti l-kunsens tiegħu, 
irrispettivament mill-Istat Membru fejn 
dan ta' l-aħħar ikun approvat bħala 
fornitur. F'dan ir-rigward, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
neċessarji biex jiżguraw li l-impriżi 
approvati bħala fornituri fil-pajjiż ta' 
oriġini tagħhom ikunu jistgħu jfornu liċ-
ċittadini tagħhom mingaħjr ma jkollhom 
jissodisfaw prikondizzjonijiet ulterjuri."

Or. xm
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Ġustifikazzjoni

Il-fornituri jħabbtu wiċċhom ma' diversi prikundizzjonijiet għall-forniment tal-konsumaturi fl-
Istati Membri varji; dawn ir-regoli tas-suq differenti jikkostitwixxu ostakli sostanzjali għad-
dħul fis-suq. Sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-suq mingħajr restrizzjoni għandu japplika l-
prinċipju tal-pajjiż ta' oriġini.

Emenda 162
Paul Rübig

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1c) Fl-Artikolu 3, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
„3a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-konsumaturi kollha jkollhom id-dritt li 
jkunu fornuti minn fornitur, sakemm dan 
ta' l-ahhar jaghti l-kunsens tieghu, 
irrispettivament mill-Istat Membru fejn 
dan ta' l-ahhar ikun approvat bhala 
fornitur. F'dan ir-rigward, l-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
neċessarji biex jiżguraw li l-impriżi 
approvati bħala fornituri fil-pajjiż ta' 
oriġini tagħhom ikunu jistgħu jfornu liċ-
ċittadini tagħhom mingaħjr ma jkollhom 
jissodisfaw prikondizzjonijiet ulterjuri."

Or. xm

Ġustifikazzjoni

F'kull Stat Membru, il-fornituri għandhom jikkonformaw ma prikundizzjonijiet differenti 
sabiex ifornu lill-konsumaturi. Dawn ir-regoli tas-suqu obbligi legali  differenti jikkostitwixxu 
ostakli sostanzjali għad-dħul fis-suq. Sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-suq mingħajr 
restrizzjoni, għandu japplika l-prinċipju tal-pajjiż ta' oriġini, jiġifieri, jekk fornitur ikun 
approvat fi Stat Membru wieħed, huwa għandu jiġi permess li jforni konsumaturi fi Stati 
Membri oħra mingħajr ma jkollu bżonn jikkonforma ma' prikondizzjonijiet ulterjuri hemm.
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Emenda 163
Pia Elda Locatelli

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 d (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1d) Fl-Artikolu 3, il-paragrafu 4 għandu 
jiġi sostitwit b'dan li ġej:
"4. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw il-miżuri xierqa biex 
jinkisbu l-objettivi ta' koeżjoni soċjali u 
ambjentali, u ta' ħarsien ambjentali, li 
jistgħu jinkludu miżuri għall-
immaniġġjar ta' l-effiċjenza/tad-domanda 
ta' l-enerġija u mezzi għall-ġlieda kontra 
l-bidla fil-klima, u sigurtà tal-provvista.
Dawn il-miżuri jistgħu jinkludu, b'mod 
partikulari, il-provvediment ta' inċentivi 
ekonomiċi adegwati, permezz ta' l-użu, 
fejn ikun xieraq, ta' l-għodda nazzjonali 
u Komunitarja eżistenti, għall-
manutenzjoni u l-bini ta' l-infrastruttura 
tan-netwerk neċessarja, inkluża l-
kapaċità ta’ interkonnessjoni.
B’kunsiderazzjoni sħiħa għad-
dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattat, l-
Istati Membri jistgħu jippromwovu 
ftehimiet fuq bażi fit-tul bejn il-
konsumaturi u l-fornituri ta' l-enerġija li 
jikkontribwixxu għat-titjib tal-produzzjoni 
u d-distribuzzjoni ta' l-enerġija filwaqt li 
l-konsumaturi jkun jista' jkollhom sehem 
ġust tal-benefiċċji li jirriżultaw, sakemm 
ikunu jistgħu jikkontribwixxu għal livell 
tajjeb ta' investimenti fis-settur ta' l-
enerġija."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandu jkollhom irwol importanti bil-għan li l-konsumaturi jingħataw 
benefiċċji effettivi.
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Emenda 164
Britta Thomsen

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 e (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 3 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1e) Fl-Artikolu 3, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"5a. L-implimentazjoni ta' din id-
Direttiva m'għandhiex ikollha 
konsegwenzi negattivi fuq l-impjiegi, il-
kundizzjonijiet tax-xogħol u d-drittijiet 
għal informazzjoni, il-konsultazzjoni u l-
parteċipazzjoni tal-ħaddiema konċernati.
L-Istati Membri għandhom jikkunsultaw 
lill-imsieħba soċjali kkonċernati dwar l-
implimentazzjoni ta' kwalunkwe emenda 
għal din id-Direttiva biex jiġu evitati 
konsegwenzi negattivi għall-ħaddiema 
konċernati. Il-Kummissjoni se tirrapporta 
lill-kumitati settorjali għad-djalogu soċjali 
għall-gass u l-elettriku dwar il-
konsultazzjonijiet u l-miżuri li jitwettqu."

Or. en

(Żieda ta' paragrafu ġdid wara l-paragrafu 5 ta' l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn ta' salvagwardji biex jitħarsu l-ħaddiema konċernati fis-settur minn kwalunkwe 
effett negattiv tal-ftuħ tas-swieq ta' l-elettriku u l-gass. Sabiex jiġu evitati konsegwenzi 
negattivi possibbli huwa importanti li dawn jiġu diskussi ma' l-imsieħba soċjali.
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Emenda 165
Giles Chichester

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 f (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 3 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1f) Fl-Artikolu 3, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"6a. Sabiex tiġi promossa l-effiċjenza ta' 
l-enerġija u bħala għajnuna biex jonqos 
il-faqar fl-enerġija, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom iqabbdu 
lill-kumpaniji tal-gass biex jintroduċu 
tariffi li jiżdiedu għal livelli ogħla ta' 
produzzjoni bl-objettivi preċiżi li 
jistimulaw imġiba effiċjenti f'sens ta' 
enerġija, filwaqt li jnaqqsu d-domanda 
tad-djar għall-gass u jistimulaw tnaqqis 
relatat fl-emmissjonijiet domestiċi tas-
CO2. u kif ukoll biex titnaqqas l-ispiża ta' 
l-enerġija għal dawk il-familji li jsofru 
minn faqar fl-enerġija."

Or. en

(Żieda ta' paragrafu ġdid wara l-paragrafu 6 ta' l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

Dan il-mudell ta' tariffi jaqleb il-mudell attwali ta' l-ipprezzar ta' taħt fuq. Fi żmien fejn qed 
nipprovaw innaqqsu l-konsum ta' l-enerġija, il-mudell attwali ta' l-ipprezzar qed jippremja lil 
dawk li jużaw l-aktar enerġija permezz ta' prezzijiet orħos. Il-mudell għandu jkun newtrali 
f'sens ta' spejjeż għall-kumpaniji ta' l-elettriku iżda għandu jipprovdi inċentivi għall-effiċjenza 
ta' l-enerġija. Il-mudell għandu jibda jiffunzjona meta jiġu introdotti miters intelliġenti.
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Emenda 166
Šarūnas Birutis

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 f (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 3 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1f) Fl-Artikolu 3, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"6a. Sabiex tiġi promossa l-effiċjenza ta' 
l-enerġija u bħala għajnuna biex jonqos 
il-faqar fl-enerġija, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom iqabbdu 
lill-kumpaniji tal-gass biex jintroduċu 
tariffi li jiżdiedu għal livelli ogħla ta' 
produzzjoni bl-objettivi preċiżi li 
jistimulaw imġiba effiċjenti f'sens ta' 
enerġija, filwaqt li jnaqqsu d-domanda 
tad-djar għall-gass u jistimulaw tnaqqis 
relatat fl-emmissjonijiet domestiċi tas-
CO2. u biex jiġi żgurat li l-konċezzjoni 
inizjali ta' gass tkun ekwivalenti għall-użu 
ta' familji bi dħul baxx."

Or. en

(Żieda ta' paragrafu ġdid wara l-paragrafu 6 ta' l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

Dan il-mudell ta' tariffi jaqleb il-mudell attwali ta' l-ipprezzar ta' taħt fuq. Fi żmien fejn qed 
nipprovaw innaqsu l-konsum ta' l-enerġija, il-mudell attwali ta' l-ipprezzar qed jippremja lil 
dawk li jużaw l-aktar enerġija permezz ta' prezzijiet orħos. Il-mudell għandu jkun newtrali 
f'sens ta' spejjeż għall-kumpaniji tal-gass iżda għandu jipprovdi inċentivi għall-effiċjenza ta' 
l-enerġija. Il-mudell għandu jibda jiffunzjona meta jiġu introdotti miters intelliġenti.
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Emenda 167
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 f (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 3 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1f) Fl-Artikolu 3, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"6a. Sabiex tiġi promossa l-effiċjenza ta' 
l-enerġija u bħala għajnuna biex jonqos 
il-faqar fl-enerġija, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom iqabbdu 
lill-kumpaniji tal-gass biex jintroduċu 
skemi li jinvolvu ż-żieda ta’ tariffi sħaħ li 
permezz tagħhom il-prezz jiżdied għal-
livelli ogħla ta' konsum. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jiżguraw 
li l-parti tal-konsum li tkun suġġetta 
għall-prezz irħas tkun ugwali għall-
konsum tipiku tal-familji bi dħul baxx."

Or. en

(Żieda ta' paragrafu ġdid wara l-paragrafu 6 ta' l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

Dan il-mudell ta' tariffi jaqleb il-mudell attwali ta' l-ipprezzar ta' taħt fuq. Fi żmien fejn qed 
nipprovaw innaqsu l-konsum ta' l-enerġija, il-mudell attwali ta' l-ipprezzar qed jippremja lil 
dawk li jużaw l-aktar enerġija permezz ta' prezzijiet orħos. Il-mudell għandu jkun newtrali 
f'sens ta' spejjeż għall-kumpaniji ta' l-elettriku iżda għandu jipprovdi inċentivi għall-effiċjenza 
ta' l-enerġija. Il-mudell għandu jibda jiffunzjona meta jiġu introdotti miters intelliġenti.

Emenda 168
Dorette Corbey

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 f (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 3 – paragrafu 6 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1f) Fl-Artikolu 3, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
"6a. Sabiex jiġi promoss użu ekonomiku 
ta' l-enerġija u bħala għajnuna biex 
jonqos il-faqar fl-enerġija, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom iqabbdu 
lill-kumpaniji tal-gass biex jintroduċu 
skemi li jinvolvu ż-żieda ta’ tariffi sħaħ li 
permezz tagħhom il-prezz jiżdied għal-
livelli ogħla ta' konsum. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jiżguraw 
li l-parti tal-konsum li tkun suġġetta 
għall-prezz irħas tkun ugwali għall-
konsum tipiku għat-tisħin ta' dar 
effiċjenti f'sens ta' enerġija."

Or. en

(Żieda ta' paragrafu ġdid wara l-paragrafu 6 ta' l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

Dan il-mudell ta' tariffi jaqleb il-mudell attwali ta' l-ipprezzar ta' taħt fuq. Meta qegħdin fi 
żmien fejn qed nipprovaw innaqsu l-konsum ta' l-enerġija, il-mudell attwali ta' l-ipprezzar qed 
jippremja lil dawk li jużaw l-aktar enerġija permezz ta' prezzijiet orħos. Il-mudell għandu 
jkun newtrali f'sens ta' spejjeż għall-kumpaniji tal-gass iżda għandu jipprovdi inċentivi għall-
effiċjenza ta' l-enerġija. Il-mudell għandu jibda jiffunzjona meta jiġu introdotti miters 
intelliġenti.

Emenda 169
Herbert Reul

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 3 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fl-Artikolu 3, għandu jiżdied dan il-
paragrafu 7:

imħassar

"7. Il-Kummissjoni għandha tadotta linji 
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gwida għall-implimentazzjoni ta’ dan l-
Artikolu. Din il-miżura, maħsuba biex 
temenda elementi mhux essenzjali ta' din 
id-Direttiva billi tappoġġaha, għandha tiġi 
adottata skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 30(3)."

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura ta' kumitoloġija proposta hija maħsuba biex tiġi limitata l-influwenza tal-
Parlament Ewropew. Skond il-proposta tal-Kummissjoni, il-Parlament ikollu biss il-
possibilità li jirrifjuta l-abbozzi tal-Kummissjoni. B'riżultat ta' dan, deċiżjonijiet vitali fis-suq 
intern tal-gass ma jkunux parti mill-proċess leġislattiv demokratiku.

Emenda 170
Angelika Niebler

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 3 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fl-Artikolu 3, għandu jiżdied dan il-
paragrafu 7:

imħassra

"7. Il-Kummissjoni għandha tadotta linji 
gwida għall-implimentazzjoni ta’ dan l-
Artikolu. Din il-miżura, maħsuba biex 
temenda elementi mhux essenzjali ta' din 
id-Direttiva billi tappoġġaha, għandha tiġi 
adottata skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 30(3)."

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-setgħat proposti hawn mill-Kummissjoni għall-pubblikazzjoni ta' linji gwida permezz tal-
proċedura rgolatorja bi skrutinju jillimitaw b'mod sinifikanti d-drittijiet tal-Parlament 
Ewropew u għandhom jiġu rifjutati.
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Emenda 171
Paul Rübig

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 3 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Fl-Artikolu 3, għandu jiżdied dan il-
paragrafu 7:

imħassra

"7. Il-Kummissjoni għandha tadotta linji 
gwida għall-implimentazzjoni ta’ dan l-
Artikolu. Din il-miżura, maħsuba biex 
temenda elementi mhux essenzjali ta' din 
id-Direttiva billi tappoġġaha, għandha tiġi
adottata skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 30(3)."

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet neċessarji għall-ħarsien tal-konsumatur għandhom jiġu inklużi b'mod 
dirett fid-direttiva. Għalhekk m'hemmx bżonn li tiġi delegata s-setgħa għall-pubblikazzjoni ta' 
linji gwida.

Emenda 172
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 3 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni tista' tadotta linji gwida 
ghall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu.
Din il-miżura, maħsuba biex temenda 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi tappoġġaha, għandha tiġi 
adottata skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 30 (3).

7. Il-Kummissjoni għandha tadotta linji 
gwida għall-implimentazzjoni ta’ dan l-
Artikolu. Din il-miżura, maħsuba biex 
temenda elementi mhux essenzjali ta' din 
id-Direttiva billi tappoġġaha u 
tikkjarifikaha, għandha tiġi adottata skond 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3).



AM\717626MT.doc 105/109 PE404.542v02-00

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva preċedenti kienet tinkludi miżuri biex jitħarsu l-konsumaturi finali, speċjalment 
dawk vulnerabbli. Id-diskonnessjoni kienet imsemmija b'mod espliċitu. Fl-istess ħin, l-Istati 
Membri kienu mħeġġa biex jieħdu miżuri biex tiżdied it-trasparenza, l-informazzjoni ġenerali 
u l-mekkaniżmi għas-soluzzjoni ta' tilwim. Madankollu, fil-prattika l-konsumaturi ma 
gawdewx mill-benefiċċji tal-ftuħ tas-suq. Għalhekk hemm bżonn li jiġi previst mekkaniżmu ta' 
implimentazzjoni sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jispeċifikaw ir-rekwiżiti.

Emenda 173
Christian Ehler

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 3 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha tadotta linji 
gwida għall-implimentazzjoni ta’ dan l-
Artikolu. Din il-miżura, maħsuba biex 
temenda elementi mhux essenzjali ta' din 
id-Direttiva billi tappoġġaha, għandha tiġi 
adottata skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 30 (3).

7. Il-Kummissjoni tista' temenda linji 
gwida għall-implimentazzjoni ta’ dan l-
Artikolu. Din il-miżura, maħsuba biex 
temenda elementi mhux essenzjali ta' din 
id-Direttiva billi tappoġġaha, għandha tiġi 
emendata skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 30(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta hija maħsuba biex jiġi żgurat li l-linji gwida jiġu adottati mill-Parlament u mill-
Kunsill skond il-proċedura ordinarja. Is-stgħat li għandhom jiġu delegati lill-Kummissjoni 
għandhom ikunu limitati għal kwalunkwe emenda li tkun neċessarja.
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Emenda 174
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 3 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha tadotta linji 
gwida għall-implimentazzjoni ta’ dan l-
Artikolu. Din il-miżura, maħsuba biex 
temenda elementi mhux essenzjali ta' din 
id-Direttiva billi tappoġġaha, għandha tiġi 
adottata skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 30 (3).

7. Wara l-konsultazzjoni xierqa mal-
partijiet interessati, il-Kummissjoni 
għandha tadotta linji gwida għall-
implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu Din il-
miżura, maħsuba biex temenda elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tappoġġaha, għandha tiġi adottata skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30 (3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija maħsuba biex jiġi żgurat li l-prinċipji ta' prattika regolatorja tajba jiġu segwiti 
fl-iżvilupp u fl-implimentazzjoni ta' dawn il-linji gwida.

Emenda 175
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 a (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Għandu jiżdied l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 3a

Trasparenza u pubblikazzjoni ta' 
informazzjoni għal konsumaturi aħħara

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
tkun disponibbli informazzjoni 
trasparenti, kumparabbli, adegwata u 
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aġġornata dwar il-prezzijiet u t-tariffi 
applikabbli, u dwar termini u 
kundizzjonijiet standard, fir-rigward ta' 
aċċess għas-servizzi identifikati fl-
Artikolu 3 u fir-rigward ta' l-użu 
tagħhom, għall-konsumaturi finali, skond 
id-dispożizzjonijiet ta' l-Anness A. L-
utenti tas-sistema, u fejn ikun applikabbli 
l-operaturi ta' sistema ta' distribuzzjoni, 
għandhom jippubblikaw din l-
informazzjoni f'forma li tkun faċilment 
aċċessibbli.
2. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw l-għoti ta'
informazzjoni sabiex il-konsumaturi finali 
jkunu jistgħu jagħmlu evalwazzjoni 
indipendenti ta' l-ispiża ta' pakketti ta' 
użu alternattivi, permezz ta' gwidi 
interattivi jew tekniki simili. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jagħmlu 
disponibbli dawn il-gwidi jew tekniki meta 
dawn ma jkunux disponibbli fis-suq.
3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu 
kapaċi jobbigaw lill-utenti tas-sistema, u 
fejn ikun xieraq lill-operaturi ta' sistema 
ta' distribuzzjoni, biex jipprovdu 
informazzjoni dwar tariffi applikabbli lill-
konsumatur fil-post u l-ħin tax-xiri biex 
ikun żgurat li l-konsumaturi jkunu 
infurmati b'mod sħiħ dwar il-
kundizzjonijiet ta' l-ipprezzar."

Or. en

(Żieda ta' l-Artikolu 3a ġdid tad-Direttiva 2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li l-konsumaturi jkunu kapaċi li jaqilbu għall-fornitur it-tajjeb jeħtieġ li 
jkollhom biżżejjed informazzjoni biex iqabblu l-offerti. L-offerti fis-suq tal-gass huma 
kumplessi ħafna u għalhekk hemm bżonn ta' l-Artikolu 3a ġdid li jispeċifika r-rekwiżiti ta' 
trasparenza.
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Emenda 176
Paul Rübig

Proposta għal Direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 b (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Fl-Artikolu 4, il-paragrafu 2 għandu 
jiġi sostitwit b'dan li ġej:
“2. Fejn l-Istati Membri għandhom 
sistema ta’ awtorizzazzjoni, dawn 
għandhom jistabbilixxu kriterji oġġettivi 
u nondiskriminatorji li għandhom 
jintlaħqu minn impriża li tkun qed 
tapplika għal awtorizzazzjoni biex tibni 
u/jew biex tħaddem faċilitajiet tal-gass 
naturali jew li tkun qed tapplika għal 
awtorizzazzjoni biex tipprovdi gass 
naturali. L-Istati Membri m'għandhom 
bl-ebda mod ikunu intitolati li jorbtu l-
awtorizzazzjoni ma' kriterji li jagħtu 
setgħat ta' diskrezzjoni lill-awtoritajiet 
kompetenti. Il-kriterji u l-proċeduri 
nondiskriminatorji għall-għoti ta' 
awtorizzazzjonijiet għandhom jiġu 
ppubblikati. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-proċeduri ta' awtorizzazzjoni 
għal faċilitajiet, linji ta' trażmissjoni u 
tagħmir assoċjat iqisu l-importanza tal-
proġett għas-suq intern fl-enerġija."

Or. en

(Bidliet fil-kliem ta' l-Artikolu 4 paragrafu 2 tad-Direttiva 2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

Ostaklu kbir għat-tlestija tas-suq intern fl-enerġija huwa n-nuqqas ta' infrastruttura 
suffiċjenti. F'ħafna Stati Membri, il-proġetti għall-bini ta' infrastruttura ġdida u għall-
aġġornar ta' dawn l-infrastrutturi ma jistgħux jitwettqu fi żmien raġonevoli minħabba 
problemi bil-proċeduri ta' awtorizzazzjoni.
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