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Emenda 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Attwlament madankollu, id-dritt ta’ 
bejgħ fi kwalunkwe Stat Membru, 
b'kundizzjonijiet ugwali u mingħajr 
diskriminazzjoni, ma jistax jiġi garantit fil-
Komunità. B’mod partikolari, aċċess mhux 
diskriminatorju għan-netwerk, u livell 
ugwalment effettiv ta’ superviżjoni 
regolatorja f’kull Stat Membru, għad ma 
jeżistux. 

(3) Attwlament madankollu, id-dritt ta’ 
bejgħ fi kwalunkwe Stat Membru, 
b'kundizzjonijiet ugwali u mingħajr 
diskriminazzjoni, ma jistax jiġi garantit fil-
Komunità. B’mod partikolari, aċċess mhux 
diskriminatorju għan-netwerk, u livell 
ugwalment effettiv ta’ superviżjoni 
regolatorja f’kull Stat Membru, għad ma 
jeżistux. Barra minn hekk, xi reġjuni 
m’għandhomx kapaċità ta’ 
interkonnessjoni transkonfinali u dan 
jillimita l-integrazzjoni tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi nnutat li xi Stati Membri m’għandhomx interkonnessjoni transkonfinali. Din is-
sitwazzjoni xxekkel l-integrazzjoni tas-swieq u s-suq Ewropew ta’ l-enerġija.

Emenda 39
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Attwlament madankollu, id-dritt ta’ 
bejgħ fi kwalunkwe Stat Membru, 
b'kundizzjonijiet ugwali u mingħajr 
diskriminazzjoni, ma jistax jiġi garantit fil-
Komunità. B’mod partikolari, aċċess mhux 
diskriminatorju għan-netwerk, u livell 
ugwalment effettiv ta’ superviżjoni 
regolatorja f’kull Stat Membru, għad ma 

(3) Attwlament madankollu, id-dritt ta’ 
bejgħ fi kwalunkwe Stat Membru, 
b'kundizzjonijiet ugwali u mingħajr 
diskriminazzjoni, ma jistax jiġi garantit fil-
Komunità. B’mod partikolari, aċċess mhux 
diskriminatorju għan-netwerk, u livell 
ugwalment effettiv ta’ superviżjoni 
regolatorja f’kull Stat Membru, għad ma 
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jeżistux. jeżistux u għad fadal swieq iżolati.

Or. lt

Emenda 40
Erika Mann

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Attwlament madankollu, id-dritt ta’ 
bejgħ fi kwalunkwe Stat Membru, 
b'kundizzjonijiet ugwali u mingħajr 
diskriminazzjoni, ma jistax jiġi garantit fil-
Komunità. B’mod partikolari, aċċess mhux 
diskriminatorju għan-netwerk, u livell 
ugwalment effettiv ta’ superviżjoni 
regolatorja f’kull Stat Membru, għad ma 
jeżistux.

(3) Attwlament madankollu, id-dritt ta’ 
bejgħ fi kwalunkwe Stat Membru, 
b'kundizzjonijiet ugwali u mingħajr 
diskriminazzjoni, ma jistax jiġi garantit fil-
Komunità. B’mod partikolari, aċċess mhux 
diskriminatorju għan-netwerk, u livell 
ugwalment effettiv ta’ superviżjoni 
regolatorja f’kull Stat Membru, għad ma 
jeżistux.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu jkollu l-għan li jiġġarantixxi aċċess mhux diskriminatorju għan-
netwerk iżda ma jistax ikollu l-għan li l-gass naturali jinbiegħ fl-Istati Membri kollha bl-istess 
kundizzjonijiet.

Emenda 41
Paul Rübig

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Attwlament madankollu, id-dritt ta’ 
bejgħ fi kwalunkwe Stat Membru, 
b'kundizzjonijiet ugwali u mingħajr 
diskriminazzjoni, ma jistax jiġi garantit lil 
kwalunkwe kumpanija fil-Komunità. 
B’mod partikolari, aċċess mhux 
diskriminatorju għan-netwerk, u livell 

(3) Attwlament madankollu, id-dritt ta’ 
bejgħ fi kwalunkwe Stat Membru, 
b'kundizzjonijiet ugwali u mingħajr 
diskriminazzjoni, ma jistax jiġi garantit lill-
kumpaniji kollha fl-Istati Membri kollha. 
B’mod partikolari, aċċess mhux 
diskriminatorju għan-netwerk, u livell 



AM\717803MT.doc 5/106 PE404.707v01-00

MT

ugwalment effettiv ta’ superviżjoni 
regolatorja f’kull Stat Membru, għad ma 
jeżistux. 

ugwalment effettiv ta’ superviżjoni 
regolatorja f’kull Stat Membru, għad ma 
jeżistux. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminoloġija proposta mill-Kummissjoni tagħti l-impressjoni li l-problemi tal-
kompetizzjoni indirizzati mill-Kummissjoni jeżistu fl-Istati Membri kollha kullimkien fl-UE.

Emenda 42
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Attwlament madankollu, id-dritt ta’ 
bejgħ fi kwalunkwe Stat Membru, 
b'kundizzjonijiet ugwali u mingħajr 
diskriminazzjoni, ma jistax jiġi garantit lil 
kwalunkwe kumpanija fil-Komunità.
B’mod partikolari, aċċess mhux 
diskriminatorju għan-netwerk, u livell 
ugwalment effettiv ta’ superviżjoni 
regolatorja f’kull Stat Membru, għad ma 
jeżistux.

(3) Attwlament madankollu, id-dritt ta’ 
bejgħ fi kwalunkwe Stat Membru, 
b'kundizzjonijiet ugwali u mingħajr 
diskriminazzjoni, ma jistax jiġi garantit lill-
kumpaniji kollha fl-Istati Membri kollha. 
B’mod partikolari, aċċess mhux 
diskriminatorju għan-netwerk, u livell 
ugwalment effettiv ta’ superviżjoni 
regolatorja f’kull Stat Membru, għad ma 
jeżistu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminoloġija proposta mill-Kummissjoni tagħti l-impressjoni li l-problemi tal-
kompetizzjoni indirizzati mill-Kummissjoni jeżistu fl-Istati Membri kollha kullimkien fl-UE.
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Emenda 43
Jerzy Buzek

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Premessa 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Għandu jintlaħaq livell suffiċjenti ta’ 
kapaċità ta’ interkonnessjoni 
transkonfinali tal-gass bħala l-ewwel pass 
biex jiġu integrati s-swieq u jiżviluppa suq 
Ewropew wieħed ta’ l-Enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa ġdida għandha tkun konformi mal-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill 
Ewropew ta’ Brussell tat-8/9 ta’ Marzu 2007, filwaqt li tirrikonoxxi li fil-prattika l-livell ta’ 
interkonnessjoni meħtieġa ser tvarja bejn ir-reġjuni differenti ta’ l-UE.

Emenda 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Premessa 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Għandu jintlaħaq livell suffiċjenti ta’ 
kapaċità ta’ interkonnessjoni 
transkonfinali tal-gass bħala l-ewwel pass 
biex jiġu integrati s-swieq u jiżviluppa suq 
Ewropew wieħed ta’ l-Enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa ġdida għandha tkun konformi mal-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Kunsill 
Ewropew ta’ Brussell tat-8/9 ta’ Marzu 2007, filwaqt li tirrikonoxxi li fil-prattika l-livell ta’ 
interkonnessjoni meħtieġa ser tvarja bejn il-partijiet differenti ta’ l-UE.
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Emenda 45
Erika Mann

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li 
ġġib l-isem "Politika dwar l-Enerġija għall-
Ewropa" saħqet fuq l-importanza li s-suq 
intern tal-gass naturali jiġi kkompletat, u li 
l-kumpaniji kollha tal-gass fil-Komunità 
joperaw skond l-istess kunduzzjonijiet. Il-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
prospetti għas-suq intern tal-gass u l-
elettriku u l-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni "Inkjesta skond l-Artikolu 17 
tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 dwar is-
setturi Ewropej tal-gass u l-elettriku 
(Rapport Finali) " uriet li r-regoli u l-
miżuri preżenti ma jipprovdux il-qafas 
meħtieġ biex jintlaħaq l-għan ta’ suq 
intern li jiffunzjona tajjeb.

(4) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li 
ġġib l-isem "Politika dwar l-Enerġija għall-
Ewropa" saħqet fuq l-importanza li s-suq 
intern tal-gass naturali jiġi kkompletat, u li 
l-kumpaniji kollha tal-gass fil-Komunità 
joperaw skond l-istess kunduzzjonijiet. Il-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
prospetti għas-suq intern tal-gass u l-
elettriku u l-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni "Inkjesta skond l-Artikolu 17 
tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 dwar is-
setturi Ewropej tal-gass u l-elettriku 
(Rapport Finali) " uriet li r-regoli u l-
miżuri preżenti ma ġewx trasposti biżżejjed 
fl-Istati Membri kollha, bir-riżultat li l-
għan ta’ suq intern li jiffunzjona tajjeb 
għadu ma ntlaħaqx b’mod sodisfaċenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-reviżjoni settorjali saret f’Lulju 2005, fi żmien meta ħafna mill-Istati Membri kienu 
għadhom ma ttrasponewx b’mod sħiħ id-Direttiva tal-Gass, u f’Diċembru 2006 il-
Kummissjoni ċċertifikat (ara MEMO/06/481) li 16 mill-25 Stat Membru kienu għadhom ma 
ttrasponewx – jew kienu għadhom ma ttrasponewx b’mod sodisfaċenti l-leġiżlazzjoni 
eżistenti. Il-liġi Komunitarja eżistenti għandha tkun trasposta b’mod xieraq fil-liġi nazzjonali.

Emenda 46
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni (4) Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
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lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li 
ġġib l-isem "Politika dwar l-Enerġija għall-
Ewropa" saħqet fuq l-importanza li s-suq 
intern tal-gass naturali jiġi kkompletat, u li 
l-kumpaniji kollha tal-gass fil-Komunità 
joperaw skond l-istess kunduzzjonijiet. Il-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
prospetti għas-suq intern tal-gass u l-
elettriku u l-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni "Inkjesta skond l-Artikolu 17 
tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 dwar is-
setturi Ewropej tal-gass u l-elettriku 
(Rapport Finali) " uriet li r-regoli u l-
miżuri preżenti ma jipprovdux il-qafas 
meħtieġ biex jintlaħaq l-għan ta’ suq intern 
li jiffunzjona tajjeb.

lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li 
ġġib l-isem "Politika dwar l-Enerġija għall-
Ewropa" saħqet fuq l-importanza li s-suq 
intern tal-gass naturali jiġi kkompletat, u li 
l-kumpaniji kollha tal-gass fil-Komunità 
joperaw skond l-istess kunduzzjonijiet. Il-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
prospetti għas-suq intern tal-gass u l-
elettriku u l-Komunikazzjoni mill-
Kummissjoni "Inkjesta skond l-Artikolu 17 
tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 dwar is-
setturi Ewropej tal-gass u l-elettriku 
(Rapport Finali) " uriet li r-regoli u l-
miżuri preżenti ma jipprovdux il-qafas 
meħtieġ jew ma jipprovdux għall-ħolqien 
ta’ konnessjonijiet fiżiċi biex jintlaħaq l-
għan ta’ suq intern li jiffunzjona tajjeb.

Or. lt

Emenda 47
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) B'mod partikolari, jinħtieġu l-
kooperazzjoni u l-koordinazzjoni msaħħa 
fost l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
sabiex tiġi żgurata l-kompatibbiltà 
progressiva tal-kodiċijiet tekniċi u 
kummerċjali għall-forniment u l-ġestjoni 
ta' l-aċċess effettiv transkonfinali għan-
netwerks tat-trażmissjoni, u biex jiġi żgurat 
pjanar ikkoordinat, li jħares 'il quddiem u 
evoluzzjoni teknika soda tas-sistema ta'
trażmissjoni Komunitarja, 
b’kunsiderazzjoni għall-ambjent, u l-
promozzjoni ta’ l-effiċjenza fl-enerġija, ir-
riċerka u l-innovazzjoni, partikolarment l-
introduzzjoni ta' sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli u ta' teknoloġija b'livelli baxxi 
ta' karbonju. L-operaturi tas-sistema ta' 

(6) B'mod partikolari, jinħtieġu l-ħolqien 
ta’ konnessjonijiet fiżiċi bejn in-netwerks 
tal-gass u l-kooperazzjoni u l-
koordinazzjoni msaħħa fost l-operaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni sabiex tiġi żgurata 
l-kompatibbiltà progressiva tal-kodiċijiet 
tekniċi u kummerċjali għall-forniment u l-
ġestjoni ta' l-aċċess effettiv transkonfinali 
għan-netwerks tat-trażmissjoni, u biex jiġi 
żgurat pjanar ikkoordinat, li jħares 'il 
quddiem u evoluzzjoni teknika soda tas-
sistema ta' trażmissjoni Komunitarja, 
b’kunsiderazzjoni għall-ambjent, u l-
promozzjoni ta’ l-effiċjenza fl-enerġija, ir-
riċerka u l-innovazzjoni, partikolarment l-
introduzzjoni ta' sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli u ta' teknoloġija b'livelli baxxi 
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trażmissjoni għandhom joperaw in-
netwerks tagħhom skond dawn il-kodiċijiet 
komuni tekniċi u tas-suq.

ta' karbonju. L-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom joperaw in-
netwerks tagħhom skond dawn il-kodiċijiet 
komuni tekniċi u tas-suq.

Or. lt

Emenda 48
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Premessa 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Xi swieq nazzjonali mhumiex 
konnessi jew għandhom konnessjoni fqira 
mas-swieq interni tagħhom, u għalhekk 
jibqgħu iżolati. Is-suq intern ma jistax 
jintlaħaq mingħajr l-interkonnessjonijiet 
addizzjonali transkonfinali meħtieġa. L-
ippjanar tan-netwerk f’livell nazzjonali u 
ta’ l-UE għandu jagħti enfasi speċjali lill-
iżvilupp ta’ kapaċità disponibbli ta’ 
interkonnessjoni transkonfinali miftuħ 
għall-aċċess ta’ partijiet terzi sabiex 
jippermetti l-kummerċ tal-gass madwar is-
suq intern tal-gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Premessa ma ssemmix dan l-aspett relevanti, li jikkundizzjona xi punt tar-Regolament 
preżenti.
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Emenda 49
Jerzy Buzek

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-parteċipanti kollha tas-suq 
għandhom interess fil-ħidma mistennija 
min-netwerk ta' l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni. Il-proċess ta’ konsultazzjoni 
huwa għalhekk essenzjali u l-istrutturi 
eżistenti stabbiliti biex jiffaċilitaw u 
jirrazzjonalizzaw il-proċess ta' 
konsultazzjoni, bħall-EASEE-gass (l-
Assoċjazzjoni Ewropea għar-
Razzjonalizzazzjoni ta’ l-Iskambju ta’ l-
Enerġija), għandu jkollhom rwol 
importanti.

imħassar

Or. en

Ġustfikazzjoni

Il-konsultazzjonijiet pubbliċi f’livell ta’ l-UE bħalissa qed isiru minn ERGEG. Għalhekk l-
Aġenzija għandha tieħu din il-ħidma f’idejha minħabba li diġà għandha regoli stabbiliti sew 
u esperjenza fit-tmexxija ta’ konsultazzjonijiet pubbliċi. Barra minn hekk l-Aġenzija qed 
taġixxi fl-interess tal-parteċipanti kollha tas-suq, filwaqt li t-TSOs huma potenzjalment parti 
interessata. Sabiex tkun assigurata l-effiċjenza fil-proċess, għandu jiġi enfasizzat ukoll li l-
ħolqien ta’ wisq entitajiet konsultattivi jista’ jwassal għal duplikazzjoni tal-konsultazzjoni.

Emenda 50
Giles Chichester

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-parteċipanti kollha tas-suq 
għandhom interess fil-ħidma mistennija 
min-netwerk ta' l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni. Il-proċess ta’ konsultazzjoni 
huwa għalhekk essenzjali u l-istrutturi 
eżistenti stabbiliti biex jiffaċilitaw u 

imħassar
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jirrazzjonalizzaw il-proċess ta' 
konsultazzjoni, bħall-EASEE-gass (l-
Assoċjazzjoni Ewropea għar-
Razzjonalizzazzjoni ta’ l-Iskambju ta’ l-
Enerġija), għandu jkollhom rwol 
importanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsultazzjonijiet pubbliċi f’livell ta’ l-UE bħalissa qed isiru minn ERGEG. Għalhekk l-
Aġenzija għandha tieħu din il-ħidma f’idejha minħabba li diġà għandha regoli stabbiliti sew 
u esperjenza fit-tmexxija ta’ konsultazzjonijiet pubbliċi. Barra minn hekk l-Aġenzija qed 
taġixxi fl-interess tal-parteċipanti kollha tas-suq, filwaqt li t-TSOs huma potenzjalment parti 
interessata. Sabiex tkun assigurata l-effiċjenza fil-proċess, għandu jiġi enfasizzat ukoll li l-
ħolqien ta’ wisq entitajiet konsultattivi jista’ jwassal għal duplikazzjoni tal-konsultazzjoni.

Emenda 51
Umberto Guidoni

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-parteċipanti kollha tas-suq 
għandhom interess fil-ħidma mistennija 
min-netwerk ta' l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni. Il-proċess ta’ konsultazzjoni 
huwa għalhekk essenzjali u l-istrutturi 
eżistenti stabbiliti biex jiffaċilitaw u 
jirrazzjonalizzaw il-proċess ta' 
konsultazzjoni, bħall-EASEE-gass (l-
Assoċjazzjoni Ewropea għar-
Razzjonalizzazzjoni ta’ l-Iskambju ta’ l-
Enerġija), għandu jkollhom rwol 
importanti.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsultazzjonijiet pubbliċi f’livell ta’ l-UE bħalissa qed isiru minn ERGEG. Għalhekk l-
Aġenzija għandha tieħu din il-ħidma f’idejha minħabba li diġà għandha regoli stabbiliti sew 
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u esperjenza fit-tmexxija ta’ konsultazzjonijiet pubbliċi. Barra minn hekk l-Aġenzija qed 
taġixxi fl-interess tal-parteċipanti kollha tas-suq, filwaqt li t-TSOs huma potenzjalment parti 
interessata. Sabiex tkun assigurata l-effiċjenza fil-proċess, għandu jiġi enfasizzat ukoll li l-
ħolqien ta’ wisq entitajiet konsultattivi jista’ jwassal għal duplikazzjoni tal-konsultazzjoni.

Emenda 52
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-parteċipanti kollha tas-suq 
għandhom interess fil-ħidma mistennija 
min-netwerk ta' l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni. Il-proċess ta’ konsultazzjoni 
huwa għalhekk essenzjali u l-istrutturi 
eżistenti stabbiliti biex jiffaċilitaw u 
jirrazzjonalizzaw il-proċess ta' 
konsultazzjoni, bħall-EASEE-gass (l-
Assoċjazzjoni Ewropea għar-
Razzjonalizzazzjoni ta’ l-Iskambju ta’ l-
Enerġija), għandu jkollhom rwol 
importanti.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsultazzjonijiet pubbliċi f’livell ta’ l-UE bħalissa qed isiru minn ERGEG. Għalhekk l-
Aġenzija għandha tieħu din il-ħidma f’idejha minħabba li diġà għandha regoli stabbiliti sew 
u esperjenza fit-tmexxija ta’ konsultazzjonijiet pubbliċi. Barra minn hekk l-Aġenzija qed 
taġixxi fl-interess tal-parteċipanti kollha tas-suq, filwaqt li t-TSOs huma potenzjalment parti 
interessata.
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Emenda 53
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex tissaħħaħ il-kompetizzjoni 
permezz tas-swieq tal-bejgħ tal-gass 
likwidu bl-ingrossa, huwa importanti ħafna 
li l-gass ikun jista' jinbiegħ 
indipendentament mil-lokalizazzjoni tiegħu 
fis-sistema. L-uniku mod biex isir dan 
huwa billi l-utenti tan-netwerk jingħataw 
il-libertà li jikkalkolaw indipendentement 
il-kapaċità tad-dħul u tal-ħruġ, biex 
b’hekk jinħolqu zoni għat-trasport tal-
gass u mhux trażmissjonijiet kuntrattwali.
Il-preferenza għas-sistemi ta’ dħul-ħruġ 
biex l-iżvilupp tal-kompetizzjoni jkun 
iffaċilitat, diġà ġiet espressa mill-
maġġoranza ta’ partijiet interessati fis-6 
Forum ta’ Madrid.

(9) Sabiex tissaħħaħ il-kompetizzjoni 
permezz tas-swieq tal-bejgħ tal-gass 
likwidu bl-ingrossa, huwa importanti ħafna 
li l-gass ikun jista' jinbiegħ 
indipendentament mil-lokalizazzjoni tiegħu 
fis-sistema. Madankollu, sistemi tad-dħul 
u ħruġ m’għandhomx isiru obbligatorji 
minħabba li mhux dejjem jirriflettu b’mod 
xieraq l-ispejjeż tat-trasport u jistgħu 
għalhekk ma jkunux adattati fil-każijiet 
kollha minħabba li teżisti differenza 
konsiderevoli bejn il-pajjiżi ta’ tranżitu u 
l-pajjiżi konsumaturi. Għalhekk l-Istati 
Membri għandhom ikollhom l-għażla li 
jistabbilixxu sistemi ta’ dħul u ħruġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sistemi ta’ dħul u ħruġ għandhom ikunu waħda mill-għażliet. Madankollu, m’għandhomx 
isiru obbligatorji minħabba li ma jirriflettux b’mod xieraq l-ispejjeż tat-trasport.

Emenda 54
Erika Mann

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Jeħtieġ aċċess ugwali għall-
informazzjoni dwar l-istatus fiżiku tas-
sistema, sabiex il-parteċipanti kollha fis-
suq ikunu jistgħu jivvalutaw is-sitwazzjoni 
globali tad-domanda u tal-provvista u 
jidentifikaw ir-raġunijiet għall-varjazzjoni 

(12) Jeħtieġ aċċess ugwali għall-
informazzjoni dwar l-istatus fiżiku tas-
sistema, sabiex il-parteċipanti kollha fis-
suq ikunu jistgħu jivvalutaw is-sitwazzjoni 
globali tad-domanda u tal-provvista u 
jidentifikaw ir-raġunijiet għall-varjazzjoni 
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fil-prezz tal-bejgħ bl-ingrossa. Dan għandu 
jinkludi tagħrif aktar preċiż dwar il-
provvista u d-domanda, il-kapaċità tan-
netwerk, il-flussi u l-manutenzjoni, l-
ibbilanċjar u d-disponibbilità u l-użu tal-
ħażna. L-importanza ta’ din l-
informazzjoni għall-funzjonament tas-suq 
tirrikjedi li jitneħħew il-limitazzjonijiet 
fuq il-pubblikazzjoni, minħabba 
raġunijiet ta' kunfidenzjalità.

fil-prezz tal-bejgħ bl-ingrossa. Dan għandu 
jinkludi tagħrif aktar preċiż dwar il-
provvista u d-domanda, il-kapaċità tan-
netwerk, il-flussi u l-manutenzjoni, l-
ibbilanċjar u d-disponibbilità u l-użu tal-
ħażna, bil-kundizzjoni li ma jiġux 
effettwati sigrieti kummerċjali leġittimi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dritt ta’ kull klijent ta’ trasport u ħażna li jkollu d-data tiegħu (bħal m’huma kwantitajiet 
trasportati) ittrattata b’mod kunfidenzjali m’għandux ikun limitat b’mod li jkunu jistgħu isiru 
konklużjonijiet dwar l-imġiba tiegħu fis-suq kummerċjali. L-għoti ta’ informazzjoni 
ekonomikament sensittiva ta’ l-utenti tan-netwerk lil kummerċjanti/kompetituri oħra 
jippermettilhom li jkollhom aċċess għad-data dwar il-provvista u l-bejgħ. Ir-regola eżistenti 
magħrufa bħala r-regola ‘3-minus’ (Reg. 1775/2005 Art.6(5)) għandha għalhekk tinżamm.

Emenda 55
Miloslav Ransdorf

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Jeħtieġ aċċess ugwali għall-
informazzjoni dwar l-istatus fiżiku tas-
sistema, sabiex il-parteċipanti kollha fis-
suq ikunu jistgħu jivvalutaw is-sitwazzjoni 
globali tad-domanda u tal-provvista u 
jidentifikaw ir-raġunijiet għall-varjazzjoni 
fil-prezz tal-bejgħ bl-ingrossa. Dan għandu 
jinkludi tagħrif aktar preċiż dwar il-
provvista u d-domanda, il-kapaċità tan-
netwerk, il-flussi u l-manutenzjoni, l-
ibbilanċjar u d-disponibbilità u l-użu tal-
ħażna. L-importanza ta’ din l-
informazzjoni għall-funzjonament tas-suq 
tirrikjedi li jitneħħew il-limitazzjonijiet fuq 
il-pubblikazzjoni, minħabba raġunijiet ta' 

(12) Jeħtieġ aċċess ugali għall-
informazzjoni dwar l-istatus fiżiku tas-
sistema, sabiex il-parteċipanti kollha fis-
suq ikunu jistgħu jivvalutaw is-sitwazzjoni 
globali tad-domanda u tal-provvista u 
jidentifikaw ir-raġunijiet għall-varjazzjoni 
fil-prezz tal-bejgħ bl-ingrossa. Dan għandu 
jinkludi tagħrif aktar preċiż dwar il-
provvista u d-domanda aggregati, il-
kapaċità tan-netwerk, il-flussi u l-
manutenzjoni, l-ibbilanċjar u d-
disponibbilità u l-użu tal-ħażna. L-
importanza ta’ din l-informazzjoni 
aggregata għall-funzjonament tas-suq 
tirrikjedi li jitneħħew xi limitazzjonijiet fuq 
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kunfidenzjalità. il-pubblikazzjoni, minħabba raġunijiet ta' 
kunfidenzjalità f’punti relevanti, mingħajr 
preġudizzju għall-kunfidenzjalità tal-
kontijiet ta’ l-utenti indivdwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm bilanċ evidenti bejn it-trasparenza u r-rekwiżiti kummerċjali ta’ 
kunfidenzjalità.

Emenda 56
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Biex tissaħħaħ il-fiduċja fis-suq, il-
parteċipanti tiegħu għandhom ikunu żguri 
li l-aġir abbużiv jista' jiġi ssanzjonat. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jingaħatw il-kapaċità li jinvestigaw b’mod 
effettiv allegazzjonijiet ta' abbuż tas-suq. 
Għaldaqstant jinħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti jkollhom aċċess għad-dejta li 
tipprovdi informazzjjoni dwar deċiżjonijiet 
operazzjonali ta’ l-impriżi ta’ forniment. 
Fis-suq tal-gass dawn id-deċiżjonijeit 
kollha huma kkomunikati lill-operaturi tas-
sistema f'forma ta' riżervi tal-kapaċità, 
nominazzjonijiet u flussi realizzati. L-
operaturi tas-sistema għandhom iżommu 
din l-informazzjoni disponibbli għall-
awtoritajiet kompetenti għal perjodu 
stabbilit ta’ żmien. 

(13) Biex tissaħħaħ il-fiduċja fis-suq, il-
parteċipanti tiegħu għandhom ikunu żguri 
li l-aġir abbużiv jista' jiġi ssanzjonat. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jingaħatw il-kapaċità li jinvestigaw b’mod 
effettiv allegazzjonijiet ta' abbuż tas-suq. 
Għaldaqstant jinħtieġ li l-awtoritajiet 
kompetenti jkollhom aċċess għad-dejta li 
tipprovdi informazzjjoni dwar deċiżjonijiet 
operazzjonali ta’ l-impriżi ta’ forniment. 
Fis-suq tal-gass dawn id-deċiżjonijeit 
kollha huma kkomunikati lill-operaturi tas-
sistema f'forma ta' riżervi tal-kapaċità, 
nominazzjonijiet u flussi realizzati. L-
operaturi tas-sistema għandhom iżommu 
din l-informazzjoni disponibbli għall-
awtoritajiet kompetenti għal perjodu ta’ 
ħames snin. 

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Konsistenza ma’ l-Artikolu 6b(1).
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Emenda 57
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-kompetizzjoni fis-settur domestiku 
tirrikjedi li l-fornituri ma jiġux imblukkati 
meta jiġu biex jidħlu fis-swieq ġodda tal-
bejgħ bl-imnut. Għaldaqstant jeħtieġ li r-
regoli u r-responsabbiltajiet li 
jiddefinixxu l-katina ta' forniment isiru 
magħrufin mill-atturi kollha tas-suq, u 
jeħtieġ li jiġu armonizzati sabiex tittejjeb 
l-integrazzjoni tas-suq Ewropew.

(14) Il-kompetizzjoni fis-settur domestiku 
tirrikjedi li l-fornituri ma jiġux imblukkati 
meta jiġu biex jidħlu fis-swieq ġodda tal-
bejgħ bl-imnut.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni taffettwa s-sovranità ta’ l-Istati Membri u għandha għalhekk titħassar.

Emenda 58
Herbert Reul

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-kompetizzjoni fis-settur domestiku 
tirrikjedi li l-fornituri ma jiġux imblukkati 
meta jiġu biex jidħlu fis-swieq ġodda tal-
bejgħ bl-imnut. Għaldaqstant jeħtieġ li r-
regoli u r-responsabbiltajiet li 
jiddefinixxu l-katina ta' forniment isiru 
magħrufin mill-atturi kollha tas-suq, u 
jeħtieġ li jiġu armonizzati sabiex tittejjeb 
l-integrazzjoni tas-suq Ewropew.

(14) Il-kompetizzjoni fis-settur domestiku 
tirrikjedi li l-fornituri ma jiġux imblukkati 
meta jiġu biex jidħlu fis-swieq ġodda tal-
bejgħ bl-imnut.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda dwar l-Art. 3(7) tas-suq intern fid-Direttiva tal-gass.

Emenda 59
Erika Mann

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-aċċess għall-faċilitajiet tal-ħażniet 
tal-gass u l-faċilitajiet LNG huma 
insuffiċjenti, u għalhekk hemm bżonn titjib 
fir-regoli. Il-monitoraġġ tal-Grupp tar-
Regolaturi Ewropej għall-elettriku u l-gass 
(ERGREG) ikkonkluda li l-linji gwida 
volontarji għal prassi tajba ta’ aċċess lil 
partijiet terzi għall-operaturi tas-sistema 
tal-ħażna, maqbula bejn il-partijiet kollha 
interessati fil-Forum ta' Madrid, mhux qed 
jiġu applikati kif suppost u għaldaqstant 
għanhom isiru vinkolanti.

(15) L-aċċess għall-faċilitajiet tal-ħażniet 
tal-gass u l-faċilitajiet LNG huma 
insuffiċjenti f’xi Stati Membri, u għalhekk 
hemm bżonn titjib fit-traspożizzjoni tar-
regoli eżistenti. Il-monitoraġġ tal-Grupp 
tar-Regolaturi Ewropej għall-elettriku u l-
gass (ERGREG) ikkonkluda li l-linji gwida 
volontarji għal prassi tajba ta’ aċċess lil 
partijiet terzi għall-operaturi tas-sistema 
tal-ħażna, maqbula bejn il-partijiet kollha 
interessati fil-Forum ta' Madrid, f’xi 
każijiet mhux qed jiġu applikati kif suppost 
u għaldaqstant għanhom isiru vinkolanti. 
Minkejja li l-linji gwida volontarji 
attwalment qed jiġu trasposti kważi 
kompletament kullimkien fl-Ewropa, il-
ġurisdizzjoni ser iżżid il-fiduċja ta’ l-
operaturi fl-aċċess mhux diskriminatorju 
għall-ħażna.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-linji gwida volontarji għall-prassi tajba ta’ aċċess għall-partijiet terzi għall-operaturi tas-
sistema tal-ħażna attwalment qed jiġu trasposti f’ħafna Stati Membri. Madankollu, l-atturi 
tas-suq s’issa kellhom ftit fiduċja f’din is-sistema ta’ aċċess għal ħażna li qed tiffunzjona fil-
prattika. Il-ġuridifikazzjoni ta’ dawn ir-regoli għalhekk ser tkun miżura biex tinbena l-fiduċja.
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Emenda 60
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-aċċess għall-faċilitajiet tal-ħażniet 
tal-gass u l-faċilitajiet LNG huma 
insuffiċjenti, u għalhekk hemm bżonn titjib 
fir-regoli. Il-monitoraġġ tal-Grupp tar-
Regolaturi Ewropej għall-elettriku u l-gass 
(ERGREG) ikkonkluda li l-linji gwida 
volontarji għal prassi tajba ta’ aċċess lil 
partijiet terzi għall-operaturi tas-sistema 
tal-ħażna, maqbula bejn il-partijiet kollha 
interessati fil-Forum ta' Madrid, mhux qed 
jiġu applikati kif suppost u għaldaqstant 
għanhom isiru vinkolanti.

(15) L-aċċess għall-faċilitajiet tal-ħażniet 
tal-gass u l-faċilitajiet LNG huma 
insuffiċjenti, u għalhekk hemm bżonn titjib 
fir-regoli. Il-monitoraġġ tal-Grupp tar-
Regolaturi Ewropej għall-elettriku u l-gass 
(ERGREG) ikkonkluda li l-linji gwida 
volontarji għal prassi tajba ta’ aċċess lil 
partijiet terzi għall-operaturi tas-sistema 
tal-ħażna, maqbula bejn il-partijiet kollha 
interessati fil-Forum ta' Madrid, mhux qed 
jiġu applikati kif suppost u għaldaqstant 
għanhom isiru vinkolanti. Hemm bżonn 
ukoll ta’ kundizzjonijiet stretti u 
armonizzati għall-aċċess għall-impjanti 
kollha LNG. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta’ l-impjanti LNG eżentati, din il-premessa tkun limitata minn kemm hi mifruxa din l-
eżenzjoni.

Emenda 61
Erika Mann

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Fir-rigward tar-Regolament 
(KE) Nru 1775/2005, il-Kummissjoni 
għandha tingħatalha s-setgħa b’mod 
partikolari biex tistabbilixxi jew tadotta l-
linji gwida meħtieġa għall-provvediment 
tal-livell minimu ta’ armonizzazzjoni 
meħtieġ biex jintlaħaq l-għan ta’ dan ir-

Imħassar
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Regolament. Billi dawk il-miżuri 
għandhom finijiet ġeneriċi u huma 
maħsuba biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali tar-Regolament 
(KE) Nru 1775/2005 u biex 
jissupplimentaw ir-Regolament 
(KE) Nru 1775/2005 biż-żieda ta' elementi 
ġodda mhux esssenzjali, għandhom ikunu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju, stipulata bl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

According to Regulation 1775/2005, the Commission merely has the right to amend 
guidelines adopted by the legislator, not to issue them. The Article amounts to giving carte 
blanche to the Commission to issue guidelines which it deems necessary for 'harmonisation'. 
Sweeping authorisation to issue guidelines aimed purely at harmonisation is incompatible 
with the democratic principle. A particular problem is the underlying assumption that 
guidelines aiming at harmonisation are essentially of general scope and, as such, constitute 
non-essential additions.

.

Emenda 62
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt –1 (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1775/2005

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(–1) Matul it-test, il-kliem "Sistema ta’ 
trażmissjoni" għandhom jinbidlu bil-
kliem "Infrastruttura bażika"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond l-ispirtu tad-Direttiva tal-Gass 2003/55/KE u l-proposta ġdida tal-Kummissjoni 
Ewropea  m’għandux ikun diffiċli li jingħad li d-deposti LNG u l-ħażniet taħt l-art mhumiex 
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parti mis-sistema eqreb lejn il-produzzjoni iżda fit-triq tan-nofs. Huwa l-istess bħan-netwerk 
ta’ trażmissjoni u għalhekk għandhom jirċievu l-istess trattament. Għalhekk, l-użu tal-kunċett 
“Infrastrutturi Bażiċi tal-Gass” japplika b’mod faċli għat-tliet tipi ta’ infrastrutturi u 
jiffaċilitaw l-għarfien lill-partijiet kollha interessati.

Emenda 63
Giles Chichester

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiffaċilita swieq bl-imnut ġodda 
transkonfinali li jiffunzjonaw tajjeb u 
huma trasparenti u suq bl-ingrossa li 
wkoll jiffunzjona tajjeb u huwa trasparenti, 
jipprovdi mekkaniżmi li jarmonizzaw 
dawn ir-regoli biex jippermettu l-bejgħ u l-
forniment tal-gass lil konsumaturi bl-
imnut bejn il-fruntieri.

(c) jiffaċilita swieq bl-imnut ġodda 
transkonfinali li jiffunzjonaw tajjeb u huma 
trasparenti; jipprovdi mekkaniżmi li 
jarmonizzaw dawn ir-regoli biex 
jippermettu il-bejgħ u l-forniment tal-gass 
lil konsumaturi bl-imnut bejn il-fruntieri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tas-swieq bl-imnut transkonfinali mhuwiex meħtieġ għall-iżvilupp ta’ swieq bl-imnut 
reġjonali u Komunitarji li jiffunzjonaw tajjeb, li għandu jibqa’ l-punt ċentrali ta’ dan ir-
Regolament. L-implikazzjonijiet ta’ għan regolatorju bħal dan jeħtieġ li jiġu evalwati bis-
sħiħ, u jiġu analizzati bir-reqqa l-ispejjeż u l-benefiċċji, minħabba li huwa probabbli li jkun 
hemm spejjeż sinifikanti iżolati, li huma akbar mill-benefiċċji.

Emenda 64
Erika Mann

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) jiffaċilita swieq bl-imnut ġodda 
transkonfinali li jiffunzjonaw tajjeb u huma 
trasparenti u suq bl-ingrossa li wkoll 
jiffunzjona tajjeb u huwa trasparenti, 
jipprovdi mekkaniżmi li jarmonizzaw 
dawn ir-regoli biex jippermettu il-bejgħ u 
l-forniment tal-gass lil konsumaturi bl-
imnut bejn il-fruntieri.

c) jiffaċilita swieq bl-imnut ġodda 
transkonfinali li jiffunzjonaw tajjeb u huma 
trasparenti u suq bl-ingrossa li wkoll 
jiffunzjona tajjeb u huwa trasparenti, 
jipprovdi mekkaniżmi li jarmonizzaw ir-
regoli ta’ aċċess għan-netwerk biex 
jippermettu il-bejgħ u l-forniment tal-gass 
lil konsumaturi bl-imnut bejn il-fruntieri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kompitu li jiġu ffissati tariffi u l-bażi tal-kalkolu tagħhom għandu jkun biss ta’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali. Dan huwa l-uniku mod biex jiggarantixxi li  jitwettaq ir-rekwiżit 
stipulat fl-Artikolu 1a, li jiġu kkunsidrati l-fatturi speċifiċi tas-swieq nazzjonali u reġjonali.

Emenda 65
Erika Mann

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 1
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 1 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għanijiet misjuba f’dan l-ewwel 
subparagrafu għandhom jinkludu d-
definizzjoni tal-prinċipji armonizzati għat-
tariffi, jew il-metodoloġiji li fuqhom 
jissejjes dan il-kalkolu, għall-aċċess għan-
netwerk, l-istabbiliment ta’ servizzi ta’ 
aċċess għal partijiet terzi u prinċipji 
armonizzati għall-allokazzjoni tal-kapaċità 
u l-amministrazzjoni tal-konġestjoni, id-
determinazzjoni tar-rekwiżiti tat-
trasparenza, regoli għall-ibbilanċjar u 
ammont dovuti għal nuqqas ta' bilanċ u l-
iffaċilitar tal-kapaċità tal-bejgħ.

L-għanijiet misjuba fl-ewwel subparagrafu 
għandhom jinkludu prinċipji armonizzati 
għall-allokazzjoni tal-kapaċità u l-
amministrazzjoni tal-konġestjoni, id-
determinazzjoni tar-rekwiżiti tat-
trasparenza, regoli għall-ibbilanċjar u 
ammont dovuti għal nuqqas ta' bilanċ u l-
iffaċilitar tal-kapaċità tal-bejgħ.

Or. de



PE404.707v01-00 22/106 AM\717803MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Il-kompitu li jiġu ffissati tariffi u l-bażi tal-kalkolu tagħhom għandu jkun biss ta’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali. Dan huwa l-uniku mod biex jiggarantixxi li  jitwettaq ir-rekwiżit 
stipulat fl-Artikolu 1a, li jiġu kkunsidrati l-fatturi speċifiċi tas-swieq nazzjonali u reġjonali.

Emenda 66
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 2 – punt –a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(–a) f’paragrafu 1, punt 1 għandu jinbidel 
b’dan li ġej:
1. ’trażmissjoni’ tfisser it-trasport ta’
gass naturali permezz ta’ pipeline ta’ 
tranżitu jew permezz ta’ netwerk ta’ 
pipeline, li fih l-aktar pipelines ta’ pressa 
għolja, ħlief għat-trasport permezz ta’ 
network ta’ pipeline u ħlief għal pipelines 
jew networks ta’ pipelines li jikkollegaw 
il-ħażna mad-distribuzzjoni lokali u 
ġeneralment jeskludi t-trasport permezz 
ta’ pipelines primarjament użati fil-
kuntest tad-distribuzzjoni lokali tal-gass 
naturali. [...]”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni attwali ta’ “trażmissjoni” mhijiex ċara u tisgwida u għalhekk għandha tiġi 
ċċarata.
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Emenda 67
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 2 – punt a
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punti 29 a u 29 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

29a. ‘L-Infrastruttura Bażika tal-Gass’
tfisser network ta’ trażmissjoni jew faċilità 
ta’ ħażna jew faċilità LNG;
29b. ‘Operatur ta’ Infrastruttura Bażika 
tal-Gass’ ifisser persuna naturali jew 
legali responsabbli li topera faċilità ta’ 
infrastruttura bażika tal-gass.

Or. en

Emenda 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi kollha tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jikkooperaw fuq 
livell Komunitarju billi jistabbilixxu n-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni ta'-Gass sabiex 
tiġi żgurata ġestjoni ottima u evoluzzjoni 
teknika soda tan-Netwerk Ewropew tat-
trażmissjoni tal-gass.

L-operaturi kollha tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jikkooperaw fuq 
livell Komunitarju billi jistabbilixxu n-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni ta'-Gass sabiex 
tiġi żgurata ġestjoni ottima, operazzjoni 
koordinata u evoluzzjoni teknika soda tan-
Netwerk Ewropew tat-trażmissjoni tal-
gass. Kull operatur  tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandu jibqa’ responsabbli li 
jaffronta l-obbligi tiegħu skond l-Artikolu 
8 ta’ Direttiva 2003/55/KE. Is-setgħat u l-
kompiti tan-Netwerk Ewropew ta’ l-
Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni 
tal-Gass għandhom għalhekk ikunu 
limitati għal dawk l-attivitajiet ta’ l-
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operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni li 
jeħtieġu koordinazzjoni u armonizzazzjoni 
fis-suq intern kollu tal-gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan kruċjali tal-ħolqien ta’ ENTSOG huwa li jassigura l-iżvilupp ta’ grid tal-gass ta’ l-UE 
li jassigura li ma jkunx hemm tfixkil għal operazzjoni koordinata tan-netwerks tal-gass. Huwa 
wkoll kruċjali li jkun hemm limitu dwar ir-responsabiltajiet ta’ ENTSOG li jkunu marbuta 
primarjament mad-doveri leġiżlattivi tagħhom.

Emenda 69
Jerzy Buzek

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi kollha tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jikkooperaw fuq 
livell Komunitarju billi jistabbilixxu n-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni ta'-Gass sabiex 
tiġi żgurata ġestjoni ottima u evoluzzjoni 
teknika soda tan-Netwerk Ewropew tat-
trażmissjoni tal-gass.

L-operaturi kollha tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jikkooperaw fuq 
livell Komunitarju billi jistabbilixxu n-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni ta'-Gass sabiex 
tiġi żgurata ġestjoni ottima, operazzjoni 
koordinata u evoluzzjoni teknika soda tan-
Netwerk Ewropew tat-trażmissjoni tal-gass 
u jkun appoġġjat kummerċ transkonfinali 
u swieq li jiffunzjonaw tajjeb.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tisħiħ tal-kooperazzjoni reġjonali u t-twaqqif ta’ ENTSO huwa titjib importanti fil-
kooperazzjoni bejn it-TSOs. Lil hinn mill-proposta attwali, il-kooperazzjoni fil-ħin bejn it-
TSOs madwar il-grid Ewropew hija meħtieġa biex jitneħħa t-tfixkil kollu għal kummerċ 
transkonfinali, biex jintegraw volumi enormi ta’ poter u biex jaffrontaw inċidenti b’mod 
effettiv (ara l-Ġermanja u l-Italja).
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Emenda 70
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi kollha tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jikkooperaw fuq 
livell Komunitarju billi jistabbilixxu n-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni ta'-Gass sabiex 
tiġi żgurata ġestjoni ottima u evoluzzjoni 
teknika soda tan-Netwerk Ewropew tat-
trażmissjoni tal-gass.

L-operaturi kollha tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jikkooperaw fuq 
livell Komunitarju billi jistabbilixxu n-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni ta'-Gass sabiex 
tiġi żgurata ġestjoni ottima u evoluzzjoni 
teknika soda tan-Netwerk Ewropew tat-
trażmissjoni tal-gass. Ebda operatur ta’ 
sistema ta’ trażmissjoni ma jista’ jinżamm 
milli jieħu sehem fil-kooperazzjoni fil-
qafas tan-Netwerk Ewropew ta’ l-
Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni 
tal-Gass.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li l-operaturi kollha tas-sistema ta’ trażmissjoni jistgħu jieħdu sehem f’din il-
kooperazzjoni, indipendentement mid-daqs, il-post jew kopertura f’termini tat-territorju ta’ l-
UE.

Emenda 71
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi kollha tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jikkooperaw fuq 
livell Komunitarju billi jistabbilixxu n-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-

L-operaturi kollha tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jikkooperaw fuq 
livell Komunitarju billi jistabbilixxu n-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
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Sistema ta' Trażmissjoni ta'-Gass sabiex 
tiġi żgurata ġestjoni ottima u evoluzzjoni 
teknika soda tan-Netwerk Ewropew tat-
trażmissjoni tal-gass 

Sistema ta' Trażmissjoni ta'-Gass sabiex 
tiġi żgurata ġestjoni ottima u evoluzzjoni 
teknika soda tan-Netwerk Ewropew tat-
trażmissjoni tal-gass, u tippromwovi t-
tlestija ta’ suq intern għall-gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi assigurat li t-TSO´s jiffaċilitaw l-integrazzjoni tas-suq, għandu jkun stabbilit li l-
promozzjoni ta’ integrazzjoni tas-suq huwa kompitu espliċitu ta’ ENTSO.

Emenda 72
Jerzy Buzek

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard minn […] l-operaturi 
tas-sistema ta' trażmissjoni tal-gass 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni u 
lill-Aġenzija l-abbozz ta' l-istatuti, il-lista 
ta' membri li għandhom jissieħbu u l-
abbozz tar-regoli ta' proċedura, inkluż ir-
regoli ta' proċedura dwar il-
konsultazzjoni ta' partijiet interessati oħra 
tan-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass li se jiġi 
stabbilit.

1. Sa mhux aktar tard minn […] l-operaturi 
tas-sistema ta' trażmissjoni tal-gass 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni u 
lill-Aġenzija l-abbozz ta' l-istatuti, il-lista 
ta' membri li għandhom jissieħbu u l-
abbozz tar-regoli ta' proċedura tan-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsultazzjoni fil-livell ta’ l-UE sa issa kienet il-kompitu ta’ ERGEG. Dan il-kompitu 
għandu jingħata lill-Aġenzija futura assenjata li tħares l-interess pubbliku.
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Emenda 73
Giles Chichester

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard minn […] l-operaturi 
tas-sistema ta' trażmissjoni tal-gass 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni u 
lill-Aġenzija l-abbozz ta' l-istatuti, il-lista 
ta' membri li għandhom jissieħbu u l-
abbozz tar-regoli ta' proċedura, inkluż ir-
regoli ta' proċedura dwar il-
konsultazzjoni ta' partijiet interessati oħra 
tan-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass li se jiġi 
stabbilit.

1. Sa mhux aktar tard minn […] l-operaturi 
tas-sistema ta' trażmissjoni tal-gass 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni u 
lill-Aġenzija l-abbozz ta' l-istatuti, il-lista 
ta' membri li għandhom jissieħbu u l-
abbozz tar-regoli ta' proċedura tan-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsultazzjoni fil-livell ta’ l-UE sa issa kienet il-kompitu ta’ ERGEG. Dan il-kompitu 
għandu jingħata lill-Aġenzija futura assenjata li tħares l-interess pubbliku.

Emenda 74
Umberto Guidoni

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard minn […] l-operaturi 
tas-sistema ta' trażmissjoni tal-gass 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni u 
lill-Aġenzija l-abbozz ta' l-istatuti, il-lista 
ta' membri li għandhom jissieħbu u l-
abbozz tar-regoli ta' proċedura, inkluż ir-
regoli ta' proċedura dwar il-

1. Sa mhux aktar tard minn […] l-operaturi 
tas-sistema ta' trażmissjoni tal-gass 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni u 
lill-Aġenzija l-abbozz ta' l-istatuti, il-lista 
ta' membri li għandhom jissieħbu u l-
abbozz tar-regoli ta' proċedura tan-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
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konsultazzjoni ta' partijiet interessati oħra 
tan-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass li se jiġi 
stabbilit.

Trażmissjoni tal-Gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsultazzjoni fil-livell ta’ l-UE sa issa kienet il-kompitu ta’ ERGEG. Dan il-kompitu 
għandu jingħata lill-Aġenzija futura assenjata li tħares l-interess pubbliku.

Emenda 75
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard minn […] l-operaturi 
tas-sistema ta' trażmissjoni tal-gass 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni u 
lill-Aġenzija l-abbozz ta' l-istatuti, il-lista 
ta' membri li għandhom jissieħbu u l-
abbozz tar-regoli ta' proċedura, inkluż ir-
regoli ta' proċedura dwar il-
konsultazzjoni ta' partijiet interessati oħra 
tan-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass li se jiġi 
stabbilit.

1. Sa mhux aktar tard minn […] l-operaturi 
tas-sistema ta' trażmissjoni tal-gass 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni u 
lill-Aġenzija l-abbozz ta' l-istatuti, il-lista 
ta' membri li għandhom jissieħbu u l-
abbozz tar-regoli ta' proċedura tan-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsultazzjoni fil-livell ta’ l-UE sa issa kienet il-kompitu ta’ ERGEG. Dan il-kompitu 
għandu jingħata lill-Aġenzija futura assenjata li tħares l-interess pubbliku.
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Emenda 76
Herbert Reul

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 b – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Qed jitwaqqaf netwerk Ewropew ta’ 
utenti tat-trażmissjoni tan-netwerk 
(“ENTSUG”) għal rappreżentazzjoni u 
konsultazzjoni xierqa.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Meta jitqies li r-regolaturi għandhom l-obbligu li jiggarantixxu suq mhux diskriminatorju, 
huwa sorprendenti li t-tielet pakkett tas-suq intern ma fih ebda dispożizzjoni għar-
rappreżentazzjoni xierqa ta’ l-utenti tan-netwerk. Dawn huma affettwati bl-iżviluppi fis-swieq 
Ewropej, u l-opinjonijiet tagħhom għandhom jiġu valutati daqs dawk ta’ l-operaturi tan-
netwerk. L-utenti tan-netwerk għandhom ikunu rappreżentati minn istituzzjoni uffiċjali, u 
b’hekk ikunu jistgħu jikkontribwixxu fil-proċess ta’ konsultazzjoni b’mod effettiv u 
formalizzat.

Emenda 77
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fi żmien sitt ġimgħat mill-wasla, l-
Aġenzija għandha tagħti opinjoni lill-
Kummissjoni dwar l-abbozz ta' l-istatuti, il-
lista tal-membri u l-abbozz tar-regoli ta' 
proċedura. 

2. Fi żmien sitt ġimgħat mill-wasla, l-
Aġenzija, wara li tikkonsulta l-utenti u l-
klijenti tas-sistema, għandha tagħti 
opinjoni lill-Kummissjoni dwar l-abbozz 
ta' l-istatuti, il-lista tal-membri u l-abbozz 
tar-regoli ta' proċedura. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandha tħalli l-utenti u l-klijenti tas-sistema (kif definiti fid-Direttiva) l-
opportunità li jissottomettu l-ideat tagħhom dwar l-istatuti,il-membri u r-regoli ta’ proċedura 
għall-ENTSOG u jkunu f’pożizzjoni tajba biex jidentifikaw jekk l-arranġamenti humiex ser 
jappoġġjaw l-iżvilupp ta’ suq effettiv u effiċjenti.

Emenda 78
Herbert Reul

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 b – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. ENTSUG għandu jiġi kkonsultat dwar 
l-iżvilupp tal-kodiċijiet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Meta jitqies li r-regolaturi għandhom l-obbligu li jiggarantixxu suq mhux diskriminatorju, 
huwa sorprendenti li t-tielet pakkett tas-suq intern ma fih ebda dispożizzjoni għar-
rappreżentazzjoni xierqa ta’ l-utenti tan-netwerk. Dawn huma affettwati bl-iżviluppi fis-swieq 
Ewropej, u l-opinjonijiet tagħhom għandhom jiġu valutati daqs dawk ta’ l-operaturi tan-
netwerk. L-utenti tan-netwerk għandhom ikunu rappreżentati minn istituzzjoni uffiċjali, u 
b’hekk ikunu jistgħu jikkontribwixxu fil-proċess ta’ konsultazzjoni b’mod effettiv u 
formalizzat.

Emenda 79
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 b – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tagħti opinjoni 
dwar l-abbozz ta' l-istatuti, il-lista tal-
membri u l-abbozz tar-regoli ta' proċedura 
fi żmien 3 xhur mill-wasla ta' l-opinjoni ta' 

3. Il-Kummissjoni għandha tagħti opinjoni, 
billi tqis l-opinjoni ta’ l-Aġenzija mogħtija 
f’paragrafu 2, dwar l-abbozz ta' l-istatuti, 
il-lista tal-membri u l-abbozz tar-regoli ta' 
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l-Aġenzija. proċedura fi żmien 3 xhur mill-wasla ta' l-
opinjoni ta' l-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha - permezz ta’ l-opinjoni espressa mill-Aġenzija - tikkunsidra l-ideat 
espressi lill-Aġenzija mill-utenti u l-klijenti tas-sistema fid-deċiżjonijiet dwar l-istatuti, il-
membri u r-regoli tal-proċedura ta’ l-ENTSOG.

Emenda 80
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 1 - punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kodiċijiet tekniċi u tas-suq fl-oqsma 
msemmija fil-paragrafu 3;

(a) opinjonijiet u rakkomandazzjonijiet 
dwar l-abbozzi ta’ linji gwida u kodiċijiet
imsemmija fl-Artikolu 2e;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikoli proposti 2e, 2ea u 2eb. Din l-emenda qed issir biex 
taġġusta t-test għall-proċedura l-ġdida.



PE404.707v01-00 32/106 AM\717803MT.doc

MT

Emenda 81
Umberto Guidoni

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu jadotta:

1. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu jħejji u jissottometti lill-Aġenzija 
għall-approvazzjoni wara l-proċedura 
prevista fl-Artikolu 2e flimkien ma’ l-
Artikolu X tar-Regolament (EC) Nru … li 
jistabbilixxi l-Aġenzija għal 
Kooperazzjoni tar-Regolaturi ta’ l-
Enerġija:

(a) kodiċijiet tekniċi u tas-suq fl-oqsma 
msemmija fil-paragrafu 3;

(a) abbozz ta' kodiċijiet tekniċi u tas-suq fl-
oqsma msemmija fil-paragrafu 3;

(b) għodod komuni għall-operat tan-
netwerk u għall-pjanijiet tar-riċerka;

(b) għodod komuni għall-operat tan-
netwerk u għall-pjanijiet tar-riċerka;

(c) pjan ta' investiment fuq firxa ta’ 10 snin 
kull sentejn;

(c) pjan ta' investiment fuq firxa ta’ 10 snin 
kull sentejn;

(d) programm ta' ħidma annwali; (d) programm ta' ħidma annwali bbażat fuq 
il-prijoritajiet imfassla mill-Aġenzija;

(e) rapport annwali; (e) rapport annwali;
(f) prospettivi annwali dwar il-provvista 
għas-sajf u għax-xitwa.

(f) prospettivi annwali dwar il-provvista 
għas-sajf u għax-xitwa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istrateġija proposta tista’ tipperikola l-ħolqien ta’ suq tassew kompetittiv ta’ l-UE, u b’mod 
effettiv tagħti lit-TSOs il-possibilità li jirregolaw lilhom infushom. Din l-Emenda tipproponi 
strateġija differenti: l-ambitu u l-profondità tal-kodiċijiet tekniċi proposti, l-hekk imsejħa 
“linji gwida strateġiċi” għandhom ikunu definiti ex ante minn ACER u wara jinbeda proċess 
ta’ komitoloġija biex ikun hemm “Linji Gwida Strateġiċi” li jorbtu li fuqhom tkun ibbażata l-
ħidma futura ta’ ENTSO.
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Emenda 82
Giles Chichester

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu jadotta:

1. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu jħejji u jissottometti lill-Aġenzija 
għall-approvazzjoni wara l-proċedura 
prevista fl-Artikolu 2e flimkien ma’ l-
Artikolu X tar-Regolament (EC) Nru … li 
jistabbilixxi l-Aġenzija għal 
Kooperazzjoni tar-Regolaturi ta’ l-
Enerġija:

(a) abbozz ta' kodiċijiet tekniċi u tas-suq
fl-oqsma msemmija fil-paragrafu 3;

(a) abbozz ta' kodiċijiet tekniċi u tas-suq fl-
oqsma msemmija fil-paragrafu 3;

(b) għodod komuni għall-operat tan-
netwerk u għall-pjanijiet tar-riċerka;

(b) għodod komuni għall-operat tan-
netwerk u għall-pjanijiet tar-riċerka;

(c) pjan ta' investiment fuq firxa ta’ 10 snin 
kull sentejn;

(c) pjan ta' investiment fuq firxa ta’ 10 snin 
kull sentejn;

(d) programm ta' ħidma annwali; (d) programm ta' ħidma annwali bbażat fuq 
il-prijoritajiet imfassla mill-Aġenzija;

(e) rapport annwali; (e) rapport annwali;
(f) prospettivi annwali dwar il-provvista 
għas-sajf u għax-xitwa.

(f) prospettivi annwali dwar il-provvista 
għas-sajf u għax-xitwa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ambitu u l-profondità tal-kodiċijiet tekniċi proposti għandhom ikunu definiti ex ante. ACER 
għandha tipprovdi pariri formali lill-Kummissjoni fil-forma ta’ linji gwida strateġiċi għall-
ENTSOs, li jħejju abbozzi ta’ kodiċijiet tekniċi bbażati fuq “Linji Strateġiċi” li jorbtu. L-
abbozzi ta’ kodiċijiet għandhom jiġu sottomessi lil ACER wara ftehim fl-ENTSO. Strateġija 
differenti tista’ tipperikola suq tassew kompetittiv ta’ l-UE, u b’mod effettiv tagħti lit-TSOs il-
possibilità li jirregolaw lilhom infushom.
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Emenda 83
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu jadotta:

1. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu jħejji u jissottometti lill-Aġenzija 
għall-approvazzjoni wara l-proċedura 
prevista fl-Artikolu 2e flimkien ma’ l-
Artikolu X tar-Regolament (KE) Nru … li 
jistabbilixxi l-Aġenzija għal 
Kooperazzjoni tar-Regolaturi ta’ l-
Enerġija:

(a) abbozz ta' kodiċijiet tekniċi u tas-suq
fl-oqsma msemmija fil-paragrafu 3;

(a) abbozz ta' kodiċijiet tekniċi u tas-suq fl-
oqsma msemmija fil-paragrafu 3;

(b) għodod komuni għall-operat tan-
netwerk u għall-pjanijiet tar-riċerka;

(b) għodod komuni għall-operat tan-
netwerk u għall-pjanijiet tar-riċerka;

(c) pjan ta' investiment fuq firxa ta’ 10 snin 
kull sentejn;

(c) pjan ta' investiment fuq firxa ta’ 10 snin 
kull sentejn, illi jinkludi previżjoni tad-
domanda fit-tmexxija;

(d) programm ta' ħidma annwali; (d) programm ta' ħidma annwali;
(e) rapport annwali; (e) rapport anwali;
(f) prospettivi annwali dwar il-provvista 
għas-sajf u għax-xitwa.

(f) prospettivi annwali dwar il-provvista 
għas-sajf u għax-xitwa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

ENTSOG għandu jipproponi lill-Aġenzija għall-approvazzjoni tagħha wara konsultazzjonijiet 
estensivi b’mod partikolari l-kodiċijiet tekniċi, il-pjan ta’ investiment ta’ 10 snin u l-
programm ta’ ħidma. Il-parti tad-domanda hija importanti daqs il-parti tal-provvista meta 
jiġi stabbilit pjan ta’ investiment.
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Emenda 84
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu jadotta:

1. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass, bil-
kooperazzjoni ma’ l-operaturi u l-utenti 
tan-netwerk, għandu jadotta:

a) kodiċijiet tekniċi u tas-suq fl-oqsma 
msemmija fil-paragrafu 3;

a) kodiċijiet tekniċi u tas-suq relatati man-
netwerk fl-oqsma msemmija fil-
paragrafu 3;

b) għodod komuni għall-operat tan-
netwerk u għall-pjanijiet tar-riċerka;

b) għodod komuni għall-operat tan-
netwerk u għall-pjanijiet tar-riċerka;

c) pjan ta’ investiment fuq firxa ta’ 10 snin 
kull sentejn;

c) pjan ta' investiment għal żvilupp tan-
netwerk fuq firxa ta’ 10 snin kull sentejn;

d) programm ta' ħidma annwali; d) programm ta' ħidma annwali;

e) rapport annwali; e) rapport annwali;
f) prospettivi annwali dwar il-provvista 
għas-sajf u għax-xitwa.

f) prospettivi annwali dwar il-provvista 
għas-sajf u għax-xitwa.

fa) fl-ewwel sena u wara, kull tliet snin, 
stħarriġ dwar it-tul tal-proċeduri ta’ 
awtorizzazzjoni fiz-zona tan-netwerk, ir-
regoli nazzjonali jew il-formulazzjonijiet 
nazzjonali differenti tar-regoli, li jdewmu 
jew ixekklu l-iżvilupp tan-netwerk 
transkonfinali jew ikabbru l-ispejjeż.

Or. de

Ġustifikazzjoni

In-netwerk ta’ l-operaturi tat-trażmissjoni għandu jinvolvi kemm jista’ jkun lill-operaturi tas-
suq u l-utenti tan-netwerk fil-ħidma tagħhom. L-aġġornament ta’ ppjanar ta’ investiment kull 
tliet snin li saret sejħa għalih fl-emenda huwa intiż biex jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa 
mingħajr ma jiġġenera burokrazija bla bżonn. Iż-żieda ta’ punt fa huwa intiż biex jindirizza l-
problema li l-izvilupp tan-netwerk transkonfinali jiġi mxekkel mid-differenzi fir-regolamenti 
nazzjonali li jiggvernaw il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni. Is-sitwazzjoni attwali jeħtieġ li tiġi 
sorveljata biex dan l-għan jintlaħaq.
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Emenda 85
Herbert Reul

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 1

Test propost mill-Kumissjoni Emenda

1. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu jadotta:

1. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass, 
b’kooperazzjoni mill-qrib ma’ ENTSUG, 
għandu jadotta:

a) kodiċijiet tekniċi u tas-suq fl-oqsma 
msemmija fil-paragrafu 3;

a) kodiċijiet tekniċi u tas-suq relatati man-
netwerk fl-oqsma msemmija fil-
paragrafu 3;

b) għodod komuni għall-operat tan-
netwerk u għall-pjanijiet tar-riċerka;

b) għodod komuni għall-operat tan-
netwerk u għall-pjanijiet tar-riċerka;

c) pjan ta' investiment fuq firxa ta’ 10 
snin kull sentejn;

c) pjan ta' investiment fuq firxa ta’ 10 
snin għal żvilupp tan-netwerk kull sentejn;

d) programm ta' ħidma annwali; d) programm ta' ħidma annwali;
e) rapport annwali; e) rapport annwali;

f) prospettivi annwali dwar il-provvista 
għas-sajf.

f) prospettivi annwali dwar il-provvista 
għas-sajf u għax-xitwa.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-operaturi tas-suq huma l-aktar effettwati mill-kodiċijiet tekniċi u tas-suq, 
għandhom ikunu involuti fil-proċess. L-għan tal-pjan ta’ żvilupp tan-netwerk huwa biex 
jenfasizza l-kapaċità, il-previżjonijiet tal-provvista u d-domanda, u nuqqasijiet potenzjali ta’ 
kapaċità. Investimenti speċifiċi jaqgħu taħt l-obbligi ta’ l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni, skond l-Artikolu 24c(f) tad-Direttiva emendata tal-Gass (2003/55).
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Emenda 86
Patrizia Toia

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu jadotta:

1. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu jadotta u jissottometti għall-
approvazzjoni ta’ l-Aġenzija, wara l-
proċedura prevista fl-Artikolu 2e u 6(3) 
tar-Regolament (KE) Nru … li 
jistabbilixxi l-Aġenzija għal 
Kooperazzjoni tar-Regolaturi ta’ l-
Enerġija:

(a) kodiċijiet tekniċi u tas-suq
fl-oqsma msemmija fil-
paragrafu 3;

(b) għodod komuni għall-operat 
tan-netwerk u għall-pjanijiet 
tar-riċerka; 

(c) pjan ta' investiment fuq firxa 
ta’ 10 snin kull sentejn;

(d) programm ta' ħidma 
annwali;

(e) rapport annwali;

(f) prospettivi annwali dwar il-
provvista għas-sajf u għax-
xitwa.

a) abbozz ta' kodiċijiet tekniċi u 
tas-suq fl-oqsma msemmija fil-
paragrafu 3;

(b) għodod komuni għall-operat 
tan-netwerk u għall-pjanijiet 
tar-riċerka; 

(c) pjan ta' investiment fuq firxa 
ta’ 10 snin kull sentejn;

(d) programm ta' ħidma 
annwali;

(e) rapport annwali;

(f) prospettivi annwali dwar il-
provvista għas-sajf u għax-
xitwa.
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Or. it

Ġustifikazzjoni

ENTSOG hija entità teknika li mhijiex kompetenti biex tistabbilixxi r-regoli tas-suq minflok l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali. B’mod partikolari, m’għandhiex ikollha l-poter li 
tiddefinixxi l-kodiċijiet tas-suq. Dwar il-kodiċijiet tekniċi, għandu jkun biżżejjed, biex ikun 
hemm armonizzazzjoni tas-sistema, għal ENTSOG li tirregola l-prinċipji ġenerali biex jiġu 
osservati mit-TSOs nazzjonali, li għandu jkollhom il-kompetenza li jirregolaw il-kodiċijiet 
dettaljati skond il-karatteristiċi ta’ kull suq nazzjonali.

Emenda 87
Erika Mann

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 1 – fażi introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu jadotta:

(1) In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu jistabbilixxi:

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-operaturi tan-netwerk iridu jimxu skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali. Dan ifisser li n-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni 
ma jistax jadotta deċiżjonijiet li jorbtu għal membri individwali. In-Netwerk Ewropew għall-
Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni tal-Gass jistgħu, madankollu, jistabbilixxu kodiċijiet li 
ma jorbtux u jfasslu pjanijiet ta’ investiment ta’ 10 snin.

Emenda 88
Miloslav Ransdorf

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) pjan ta' investiment fuq firxa ta’ 10 snin 
kull sentejn;

(c) pjan ta' investiment tan-netwerk fuq 
firxa ta’ 10 snin kull sentejn, għandu jkun 
il-bażi għall-proċeduri individwali ta’ 
staġun miftuħ li jevalwa d-domanda 
attwali tas-suq;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pjan ta’ żvilupp tan-netwerk għandu jfassal il-kapaċità, il-provvista u l-previżjonijiet tad-
domanda, u jidentifika nuqqas ta’ qbil u dewmien fil-kapaċità potenzjali. L-investiment 
speċifiku huwa responsabbilità tat-TSOs individwali u għandu jkun ibbażat fuq id-domanda 
attwali tas-suq identifikata mill-proċeduri ta’ l-istaġun miftuħ.

Emenda 89
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) linji gwida dwar il-koordinazzjoni ta’ 
kooperazzjoni teknika bejn l-operaturi 
tas-sistema ta’ trażmissjoni u operaturi 
tas-sistema ta’ trażmissjoni ta’ pajjiżi
terzi;

Or. lt

Ġustifikazzjoni

Dan ir-regolament ma jistipulax min ser ifassal il-linji gwida għal kooperazzjoni ma’ pajjiżi 
terzi.
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Emenda  90
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 1 – parti introdutturoja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu jadotta:

1. Sabiex jintlaħqu l-għanijiet imsemmija 
fl-Artikolu 2a, in- Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass għandu jadotta:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi ċċarat l-ambitu tal-Kodiċijiet, għandu jiġi stabbiliti li l-Kodiċijiet huma adottati 
biex jippromwovu l-integrazzjoni tas-suq.

Emenda 91
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programm ta' ħidma annwali msemmi 
fil-paragrafu 1(d) għandu jkun fih il-lista u 
deskrizzjoni tal-kodiċijiet tekniċi u tas-
suq, kif ukoll il-pjan dwar il-
koordinazzjoni ta' l-operat tan-netwerk u l-
attivitiajiet ta' riċerka u żvilupp, li 
għandhom jitfasslu f'dik is-sena u 
kalendarju indikattiv.

2. Il-programm ta' ħidma annwali msemmi 
fil-paragrafu 1(d) għandu jkun fih il-lista u 
deskrizzjoni tal-kodiċijiet żviluppati skond 
l-Artikolu 2eb, pjan dwar il-koordinazzjoni 
ta' l-operat tan-netwerk u l-attivitiajiet ta' 
riċerka u żvilupp, li għandhom jitfasslu 
f'dik is-sena u kalendarju indikattiv.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-artikoli proposti 2e, 2ea u 2eb. Din l-emenda qed issir biex 
taġġusta t-test għall-proċedura l-ġdida.

Emenda 92
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-programm ta' ħidma annwali 
msemmi fil-paragrafu 1(d) għandu jkun fih 
il-lista u deskrizzjoni tal-kodiċijiet tekniċi 
u tas-suq, kif ukoll il-pjan dwar il-
koordinazzjoni ta' l-operat tan-netwerk u l-
attivitiajiet ta' riċerka u żvilupp, li 
għandhom jitfasslu f'dik is-sena u 
kalendarju indikattiv.

(2) Il-programm ta' ħidma annwali 
msemmi fil-paragrafu 1(d) għandu jkun fih 
il-lista u deskrizzjoni tal-kodiċijiet tekniċi 
u tas-suq relatati man-netwerk, pjan dwar 
il-koordinazzjoni ta' l-operat tan-netwerk u 
l-attivitiajiet ta' riċerka u żvilupp, li 
għandhom jitfasslu f'dik is-sena u 
kalendarju indikattiv.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jiċċara li l-kompiti jagħmlu referenza biss għal aspetti relatati man-netwerk.

Emenda 93
Herbert Reul

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-programm ta' ħidma annwali 
msemmi fil-paragrafu 1(d) għandu jkun fih 
il-lista u deskrizzjoni tal-kodiċijiet tekniċi 
u tas-suq, kif ukoll il-pjan dwar il-

(2) Il-programm ta' ħidma annwali 
msemmi fil-paragrafu 1(d) għandu jkun fih 
il-lista u deskrizzjoni tal-kodiċijiet tekniċi 
u tas-suq relatati man-netwerk, kif ukoll 
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koordinazzjoni ta' l-operat tan-netwerk u l-
attivitiajiet ta' riċerka u żvilupp, li 
għandhom jitfasslu f'dik is-sena u 
kalendarju indikattiv.

il-pjan dwar il-koordinazzjoni ta' l-operat 
tan-netwerk u l-attivitiajiet ta' riċerka u 
żvilupp, li għandhom jitfasslu f'dik is-sena 
u kalendarju indikattiv.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar il-fatt li l-operaturi tat-trażmissjoni tan-netwerk huma responsabbli biss 
għal kummerċ tan-netwerk. ENTSO jista’ jiffissa regoli għall-kummerċ ta’ kapaċità iżda
mhux għall-kummerċ tal-gass. Mhuwiex ċar kif ‘l-effiċjenza fl-enerġija’ għandha tiġi 
interpretata fejn għandu x’jaqsam man-netwerks tal-gass.

Emenda 94
Umberto Guidoni

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programm ta' ħidma annwali msemmi 
fil-paragrafu 1(d) għandu jkun fih il-lista u 
deskrizzjoni tal-kodiċijiet tekniċi u tas-suq, 
kif ukoll il-pjan dwar il-koordinazzjoni ta' 
l-operat tan-netwerk u l-attivitiajiet ta' 
riċerka u żvilupp, li għandhom jitfasslu 
f'dik is-sena u kalendarju indikattiv.

2. Il-programm ta' ħidma annwali msemmi 
fil-paragrafu 1(d) għandu jkun fih il-lista u 
deskrizzjoni tal-kodiċijiet tekniċi, pjan 
dwar il-koordinazzjoni ta' l-operat tan-
netwerk u l-attivitiajiet ta' riċerka u 
żvilupp, li għandhom jitfasslu f'dik is-sena 
u kalendarju indikattiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istrateġija proposta tista’ tipperikola l-ħolqien ta’ suq tassew kompetittiv ta’ l-UE, u b’mod 
effettiv tagħti lit-TSOs il-possibilità li jirregolaw lilhom infushom. Din l-Emenda tipproponi 
strateġija differenti: l-ambitu u l-profondità tal-kodiċijiet tekniċi proposti, l-hekk imsejħa 
“linji gwida strateġiċi” għandhom ikunu definiti ex ante minn ACER u wara jinbeda proċess 
ta’ komitoloġija biex ikun hemm “Linji Gwida Strateġiċi” li jorbtu li fuqhom tkun ibbażata l-
ħidma futura ta’ ENTSO.
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Emenda 95
Patrizia Toia

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programm ta' ħidma annwali msemmi 
fil-paragrafu 1(d) għandu jkun fih il-lista u 
deskrizzjoni tal-kodiċijiet tekniċi u tas-suq, 
kif ukoll il-pjan dwar il-koordinazzjoni ta' 
l-operat tan-netwerk u l-attivitiajiet ta' 
riċerka u żvilupp, li għandhom jitfasslu 
f'dik is-sena u kalendarju indikattiv.

2. Il-programm ta' ħidma annwali msemmi 
fil-paragrafu 1(d) għandu jkun fih il-lista u 
deskrizzjoni tal-kodiċijiet tekniċi, pjan 
dwar il-koordinazzjoni ta' l-operat tan-
netwerk u l-attivitiajiet ta' riċerka u 
żvilupp, li għandhom jitfasslu f'dik is-sena 
u kalendarju indikattiv.

Or. it

Ġustifikazzjoni

ENTSOG hija entità teknika li mhijiex kompetenti li tistabbilixxi r-regoli tas-suq minflok l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali. B’mod partikolari, m’għandhiex ikollha l-poter li 
tiddefinixxi l-kodiċijiet tas-suq. Dwar il-kodiċijiet tekniċi, għandu jkun biżżejjed, biex ikun 
hemm armonizzazzjoni tas-sistema, għal ENTSOG li tirregola l-prinċipji ġenerali biex jiġu 
osservati mit-TSOs nazzjonali, li għandu jkollhom il-kompetenza li jirregolaw il-kodiċijiet 
dettaljati skond il-karatteristiċi ta’ kull suq nazzjonali.

Emenda 96
Giles Chichester

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programm ta' ħidma annwali msemmi 
fil-paragrafu 1(d) għandu jkun fih il-lista u 
deskrizzjoni tal-kodiċijiet tekniċi u tas-suq, 
kif ukoll il-pjan dwar il-koordinazzjoni ta' 
l-operat tan-netwerk u l-attivitiajiet ta' 
riċerka u żvilupp, li għandhom jitfasslu 

2. Il-programm ta' ħidma annwali msemmi 
fil-paragrafu 1(d) għandu jkun fih il-lista u 
deskrizzjoni tal-kodiċijiet tekniċi, pjan 
dwar il-koordinazzjoni ta' l-operat tan-
netwerk u l-attivitiajiet ta' riċerka u 
żvilupp, li għandhom jitfasslu f'dik is-sena 
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f'dik is-sena u kalendarju indikattiv. u kalendarju indikattiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

ACER għandu japprova l-programm annwali ta’ ħidma ta’ ENTSO li għandu jkun ibbażat fuq 
il-prijoritajiet iffissati minn ACER wara diskussjoni ma’ ENTSO u konsultazzjoni ma’ 
partijiet oħra interessati. Filwaqt li l-atti l-oħra msemmija fil-paragrafu 1 ta’ Artikolu 2c
jeħtieġu l-approvazzjoni, l-istess proċess għandu japplika skond il-ħtieġa. Strateġija differenti 
tista’ tipperikola suq tassew kompetittiv ta’ l-UE, billi effettivament it-TSOs ikollhom il-
possibilità li jirregolaw lilhom infushom.

Emenda 97
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programm ta' ħidma annwali msemmi 
fil-paragrafu 1(d) għandu jkun fih il-lista u 
deskrizzjoni tal-kodiċijiet tekniċi u tas-suq, 
kif ukoll il-pjan dwar il-koordinazzjoni ta' 
l-operat tan-netwerk u l-attivitiajiet ta' 
riċerka u żvilupp, li għandhom jitfasslu 
f'dik is-sena u kalendarju indikattiv.

2. Il-programm ta' ħidma annwali msemmi 
fil-paragrafu 1(d) għandu jkun fih il-lista u 
deskrizzjoni tal-kodiċijiet tekniċi, pjan 
dwar il-koordinazzjoni ta' l-operat tan-
netwerk u l-attivitiajiet ta' riċerka u 
żvilupp, li għandhom jitfasslu f'dik is-sena 
u kalendarju indikattiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

ENTSOG għandu jipproponi biss abbozz ta’ kodiċijiet tekniċi biex jiġu approvati formalment 
mill-Aġenzija wara konsultazzjonijiet estensivi.
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Emenda 98
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programm ta' ħidma annwali msemmi 
fil-paragrafu 1(d) għandu jkun fih il-lista u 
deskrizzjoni tal-kodiċijiet tekniċi u tas-suq, 
kif ukoll il-pjan dwar il-koordinazzjoni ta' 
l-operat tan-netwerk u l-attivitiajiet ta' 
riċerka u żvilupp, li għandhom jitfasslu 
f'dik is-sena u kalendarju indikattiv.

2. Il-programm ta' ħidma annwali msemmi 
fil-paragrafu 1(d) għandu jkun fih il-lista u 
deskrizzjoni tal-kodiċijiet tekniċi u tas-suq, 
kif ukoll il-pjan dwar il-koordinazzjoni ta' 
l-operat tan-netwerk u l-attivitiajiet ta' 
riċerka u żvilupp, li għandhom jitfasslu 
f'dik is-sena u kalendarju indikattiv. Fi 
żmien tliet xhur wara li tirċievi l-abbozz 
tal-programm annwali ta’ ħidma, il-
Kummissjoni għandha tieħu deċiżjoni 
biex tapprova l-programm annwali ta’ 
ħidma. Il-perjodu għandu jibda jum wara 
l-wasla ta’ l-abbozz tal-programm 
annwali ta’ ħidma.

Or. en

Ġustifikazjoni

Sabiex jinkiseb progress sikur fl-integrazzjoni tas-suq, huwa importanti li l-Kummissjoni 
tista’ tinfluwenza l-prijoritajiet stabbiliti min-Netwerk Ewropew ta’ l-Operaturi tas-Sistema 
ta’ Trażmissjoni għal ħidma tagħhom dwar il-Kodiċijiet u attivitajiet oħra. F’każ li l-
programm ta’ ħidma ma jiġix approvat, il-Kummissjoni tista’ tadotta linji gwida skond l-
Artikolu 2e(3).

Emenda 99
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kodiċijiet tekniċi u tas-suq dettaljati 
għandhom ikopru l-oqsma li ġejjin, skond 
il-prijoritajiet definiti fil-programm ta' 
ħidma annwali:

imħassar

(a) regoli dwar is-sigurtà u l-affidabilità;
(b) regoli dwar il-konnessjoni max-xibka 
u l-aċċess;
(c) regoli dwar l-iskambju ta' dejta u dwar 
l-issetiljar;
(d) regoli dwar l-interoperabilità;
(e) proċeduri ta' operat f'każ ta' 
emerġenza;
(f) allokazzjoni ta' kapaċità u regoli dwar 
l-amministrazzjoni ta' konġestjoni;
(g) regoli dwar il-kummerċ;
(h) regoli dwar it-trasparenza;
(i) regoli ta' bbilanċjar inkluż regoli ta' 
proċeduri dwar nominazzjonijiet, regoli 
ta' ħlasijiet ta' nuqqas ta’ bilanċ u regoli 
ta' bbilanċar ta' operat bejn is-sistemi ta' 
l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni;
(j) regoli dwar l-armonizzazzjoni ta' l-
istrutturi tariffarji għat-trasportazzjoni;
(k) l-effiċjenza fl-enerġija tan-netwerks 
tal-gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-artikoli proposti 2e, 2ea u 2eb. Din l-emenda qed issir biex 
taġġusta t-test għall-proċedura l-ġdida.
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Emenda 100
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kodiċijiet tekniċi u tas-suq iddettaljati 
għandhom ikopru l-oqsma li ġejjin, skond 
il-prijoritajiet definiti fil-programm ta' 
ħidma annwali:

3. L-abbozz tal-kodiċijiet tekniċi 
iddettaljati għandhom ikopru l-oqsma li 
ġejjin, skond il-prijoritajiet definiti fil-
programm ta' ħidma annwali:

(a) regoli dwar is-sigurtà u l-affidabilità; (a) regoli dwar is-sigurtà u l-affidabilità;

(b) regoli dwar il-konnessjoni max-xibka u 
l-aċċess;

(b) konnessjoni max-xibka;

(c) regoli dwar l-iskambju ta' dejta u dwar 
l-issetiljar;

(c) skambju ta' dejta;

(d) regoli dwar l-interoperabilità; (d) regoli dwar l-interoperabilità;

(e)proċeduri ta' operat f'każ ta' emerġenza; (e)proċeduri ta' operat f'każ ta' emerġenza;
(f) allokazzjoni ta' kapaċità u regoli dwar l-
amministrazzjoni ta' konġestjoni;

(f) allokazzjoni ta' kapaċità transkonfinali;

(g) regoli dwar il-kummerċ;
(h) regoli dwar it-trasparenza; (g) regoli dwar it-trasparenza;

(i) regoli ta' bbilanċjar inkluż regoli ta' 
proċeduri dwar nominazzjonijiet, regoli 
ta' ħlasijiet ta' nuqqas ta’ bilanċ u regoli 
ta' bbilanċar ta' operat bejn is-sistemi ta' 
l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni;
(j) regoli dwar l-armonizzazzjoni ta' l-
istrutturi tariffarji għat-trasportazzjoni;
(k) l-effiċjenza fl-enerġija tan-netwerks tal-
gass.

(h) l-effiċjenza fl-enerġija tan-netwerks tal-
gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

ENTSOG għandu jipproponi biss abbozzi ta’ kodiċijiet tekniċi biex jiġu approvati mill-
Aġenzija wara konsultazzjonijiet estensivi.
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Emenda 101
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-kodiċijiet tekniċi u tas-suq iddettaljati 
għandhom ikopru l-oqsma li ġejjin, skond 
il-prijoritajiet definiti fil-programm ta' 
ħidma annwali:

(3) Il-kodiċijiet tekniċi u tas-suq iddettaljati 
relatati man-netwerk għandhom ikopru l-
oqsma li ġejjin, skond il-prijoritajiet 
definiti fil-programm ta' ħidma annwali:

a) regoli dwar is-sigurtà u l-affidabilità; a) regoli dwar is-sigurtà u l-affidabilità 
tan-netwerks ta’ l-enerġija;

b) regoli dwar il-konnessjoni max-xibka u 
l-aċċess;

b) regoli dwar il-konnessjoni max-xibka u 
l-aċċess;

c) regoli dwar l-iskambju ta' dejta u dwar l-
issetiljar;

c) regoli dwar l-iskambju ta' dejta u dwar l-
issetiljar;

d) regoli dwar l-interoperabilità; d) regoli dwar l-interoperabilità;
e) proċeduri ta' operat f'każ ta' emerġenza; e) proċeduri ta' operat f'każ ta' emerġenza;

f) allokazzjoni ta' kapaċità u regoli dwar l-
amministrazzjoni ta' konġestjoni;

f) allokazzjoni ta' kapaċità u regoli dwar l-
amministrazzjoni ta' konġestjoni;

g) regoli dwar il-kummerċ; g) regoli dwar il-kummerċ tal-kapaċità;
h) regoli dwar it-trasparenza; h) regoli dwar it-trasparenza relatati man-

netwerk;
i) regoli ta' bbilanċjar inkluż regoli ta' 
proċeduri dwar nominazzjonijiet, regoli ta' 
ħlasijiet ta' nuqqas ta’ bilanċ u regoli ta' 
bbilanċar ta' operat bejn is-sistemi ta' l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni;

i) regoli ta' bbilanċjar inkluż regoli ta' 
proċeduri dwar nominazzjonijiet, regoli ta' 
ħlasijiet ta' nuqqas ta’ bilanċ u regoli ta' 
bbilanċar ta' operat bejn is-sistemi ta' l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni;

j) regoli dwar l-armonizzazzjoni ta' l-
istrutturi tariffarji għat-trasportazzjoni;

j) regoli dwar l-armonizzazzjoni ta' l-
istrutturi tariffarji għat-trasportazzjoni;

k) l-effiċjenza fl-enerġija tan-netwerks tal-
gass.

k) l-effiċjenza fl-enerġija tan-netwerks tal-
gass.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jagħmilha ċara li l-kompiti ta’ l-operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni tan-netwerk
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jirrigwardaw biss aspetti relatati man-netwerk.

Emenda 102
Herbert Reul

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-kodiċijiet tekniċi u tas-suq iddettaljati 
għandhom ikopru l-oqsma li ġejjin, skond 
il-prijoritajiet definiti fil-programm ta' 
ħidma annwali:

(3) Il-kodiċijiet tekniċi u tas-suq iddettaljati 
relatati man-netwerk għandhom ikopru l-
oqsma li ġejjin, skond il-prijoritajiet 
definiti fil-programm ta' ħidma annwali:

a) regoli dwar is-sigurtà u l-affidabilità; a) regoli dwar is-sigurtà u l-affidabilità 
tan-netwerks ta’ l-enerġija;

b) regoli dwar il-konnessjoni max-xibka u 
l-aċċess;

b) regoli dwar il-konnessjoni max-xibka u 
l-aċċess;

c) regoli dwar l-iskambju ta' dejta u dwar l-
issetiljar;

c) regoli dwar l-iskambju ta' dejta u dwar l-
issetiljar;

d) regoli dwar l-interoperabilità; d) regoli dwar l-interoperabilità;
e) proċeduri ta' operat f'każ ta' emerġenza; e) proċeduri ta' operat f'każ ta' emerġenza;

f) allokazzjoni ta' kapaċità u regoli dwar l-
amministrazzjoni ta' konġestjoni;

f) allokazzjoni ta' kapaċità u regoli dwar l-
amministrazzjoni ta' konġestjoni;

g) regoli dwar il-kummerċ; g) regoli dwar il-kummerċ tal-kapaċità;
h) regoli dwar it-trasparenza; h) regoli dwar it-trasparenza relatati man-

netwerk;

i) regoli ta' bbilanċjar inkluż regoli ta' 
proċeduri dwar nominazzjonijiet, regoli ta' 
ħlasijiet ta' nuqqas ta’ bilanċ u regoli ta' 
bbilanċar ta' operat bejn is-sistemi ta' l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni;

i) regoli ta' bbilanċjar inkluż regoli ta' 
proċeduri dwar nominazzjonijiet, regoli ta' 
ħlasijiet ta' nuqqas ta’ bilanċ u regoli ta' 
bbilanċar ta' operat bejn is-sistemi ta' l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni;

j) regoli dwar l-armonizzazzjoni ta' l-
istrutturi tariffarji għat-trasportazzjoni;

j) regoli dwar l-armonizzazzjoni ta' l-
istrutturi tariffarji għat-trasportazzjoni;

k) l-effiċjenza fl-enerġija tan-netwerks tal-
gass.

k) l-effiċjenza fl-enerġija tan-netwerks tal-
gass.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-kompetenzi tan-Netwerk Ewropew ta’ l-Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni 
jkunu ristretti għal aspetti speċifiċi tan-netwerk. L-adozzjoni ta’ dispożizzjonijiet dwar 
kummerċ bl-ingrossa u t-trasparenza meħtieġa f’dan il-qasam, b’mod partikolari, mhuwiex 
xieraq; dawn għandhom jitfasslu mill-aġenzija b’konsultazzjoni mill-qrib ma’ l-operaturi tas-
suq. Ara wkoll il-ġustifikazzjoni għall-emenda dwar l-Art. 15(4).

Emenda 103
Patrizia Toia

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kodiċijiet tekniċi u tas-suq iddettaljati 
għandhom ikopru l-oqsma li ġejjin, skond 
il-prijoritajiet definiti fil-programm ta' 
ħidma annwali:

(a) regoli dwar is-sigurtà u l-
affidabilità;

(b) regoli dwar il-konnessjoni max-
xibka u l-aċċess;

(c) regoli dwar l-iskambju ta' dejta u 
dwar l-issetiljar;

(d) regoli dwar l-interoperabilità;
(e) proċeduri ta' operat f'każ ta' 
emerġenza;

(f) allokazzjoni ta' kapaċità u regoli 
dwar l-amministrazzjoni ta' konġestjoni;

(g) regoli dwar il-kummerċ;
(h) regoli dwar it-trasparenza;

(i) regoli ta' bbilanċjar inkluż regoli 
ta' proċeduri dwar nominazzjonijiet, 
regoli ta' ħlasijiet ta' nuqqas ta’ bilanċ u
regoli ta' bbilanċar ta' operat bejn is-sistemi 
ta' l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni;

(j) regoli dwar l-armonizzazzjoni ta' 
l-istrutturi tariffarji għat-trasportazzjoni;
(k) l-effiċjenza fl-enerġija tan-netwerks 

3. Il-kodiċijiet tekniċi ddettaljati għandhom 
ikopru l-oqsma li ġejjin, skond il-
prijoritajiet definiti fil-programm ta' ħidma 
annwali:

(a) regoli dwar is-sigurtà u l-
affidabilità;

(b) regoli dwar il-konnessjoni max-
xibka u l-aċċess;

(c) regoli dwar l-iskambju ta' dejta u 
dwar l-issetiljar;

(d) regoli dwar l-interoperabilità;
(e) proċeduri ta' operat f'każ ta' 
emerġenza;

(f) allokazzjoni ta' kapaċità 
transkonfinali u regoli dwar l-
amministrazzjoni transkonfinali ta' 
konġestjoni;

(g) regoli dwar it-trasparenza;
(h) regoli ta' bbilanċar ta' operat bejn 
is-sistemi ta' l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni;
(i) l-effiċjenza fl-enerġija tan-netwerks 
tal-gass.
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tal-gass.

Or. it

Ġustifikazzjoni

ENTSOG hija entità teknika li mhijiex kompetenti li tistabbilixxi r-regoli tas-suq minflok l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali. B’mod partikolari, m’għandhiex ikollha l-poter li 
tiddefinixxi l-kodiċijiet tas-suq. Dwar il-kodiċijiet tekniċi, għandu jkun biżżejjed, biex ikun 
hemm armonizzazzjoni tas-sistema, għal ENTSOG li tirregola l-prinċipji ġenerali biex jiġu 
osservati mit-TSOs nazzjonali, li għandu jkollhom il-kompetenza li jirregolaw il-kodiċijiet 
dettaljati skond il-karatteristiċi ta’ kull suq nazzjonali.

Emenda 104
Giles Chichester

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Amenda

3. Il-kodiċijiet tekniċi u tas-suq iddettaljati 
għandhom ikopru l-oqsma li ġejjin, skond 
il-prijoritajiet definiti fil-programm ta' 
ħidma annwali:

3. Il-kodiċijiet tekniċi ddettaljati għandhom 
ikopru l-oqsma li ġejjin, skond il-
prijoritajiet definiti fil-programm ta' ħidma 
annwali:
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(a) regoli dwar is-sigurtà u l-affidabilità; (a) regoli dwar is-sigurtà u l-affidabilità;
(b) regoli dwar il-konnessjoni max-xibka u 
l-aċċess;

(b) regoli dwar il-konnessjoni max-xibka u 
l-aċċess;

(c) regoli dwar l-iskambju ta' dejta u dwar 
l-issetiljar;

(c) regoli dwar l-iskambju ta' dejta u dwar 
l-issetiljar;

(d) regoli dwar l-interoperabilità; (d) regoli dwar l-interoperabilità;
(e)proċeduri ta' operat f'każ ta' emerġenza; (e)proċeduri ta' operat f'każ ta' emerġenza;

(f) allokazzjoni ta' kapaċità u regoli dwar l-
amministrazzjoni ta' konġestjoni;

(f) allokazzjoni ta' kapaċità u regoli dwar l-
amministrazzjoni ta' konġestjoni;

(g) regoli dwar il-kummerċ;
(h) regoli dwar it-trasparenza; (g) regoli dwar it-trasparenza;
(i) regoli ta' bbilanċjar inkluż regoli ta' 
proċeduri dwar nominazzjonijiet, regoli ta' 
ħlasijiet ta' nuqqas ta’ bilanċ u regoli ta' 
bbilanċar ta' operat bejn is-sistemi ta' l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni;

(h) regoli ta' bbilanċjar inkluż regoli ta' 
proċeduri dwar nominazzjonijiet, regoli ta' 
ħlasijiet ta' nuqqas ta’ bilanċ u regoli ta' 
bbilanċar ta' operat bejn is-sistemi ta' l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni;

(j) regoli dwar l-armonizzazzjoni ta' l-
istrutturi tariffarji għat-trasportazzjoni;

(i) regoli dwar l-armonizzazzjoni ta' l-
istrutturi tariffarji għat-trasportazzjoni;

(k) l-effiċjenza fl-enerġija tan-netwerks tal-
gass.

(j) l-effiċjenza fl-enerġija tan-netwerks tal-
gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni tat-TSOs għandha tkun limitata għal “kwistjonijiet tan-netwerk”. Mhuwiex 
xieraq li t-TSOs iħejju l-kodiċijiet tas-suq. Il-kooperazzjoni tat-TSOs għandha tkun limitata 
għal “kwistjonijiet tan-netwerk”. Mhuwiex xieraq li t-TSOs iħejju kodiċijiet tas-suq u “regoli 
għal kummerċ”. L-Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni mhumiex kompetenti biex joħorġu 
kodiċijiet tas-suq. Il-kodiċijiet tas-suq għandhom impatt kummerċjali fuq il-konsumaturi. It-
TSOs huma atturi tas-suq u għalhekk ma jistgħux ikunu atturi u referees fl-istess ħin.

Emenda 105
Umberto Guidoni

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kodiċijiet tekniċi u tas-suq iddettaljati 3. Il-kodiċijiet tekniċi ddettaljati għandhom 
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għandhom ikopru l-oqsma li ġejjin, skond 
il-prijoritajiet definiti fil-programm ta' 
ħidma annwali:

ikopru l-oqsma li ġejjin, skond il-
prijoritajiet definiti fil-programm ta' ħidma 
annwali:

(a) regoli dwar is-sigurtà u l-affidabilità; (a) regoli dwar is-sigurtà u l-affidabilità;

(b) regoli dwar il-konnessjoni max-xibka u 
l-aċċess;

(b) regoli dwar il-konnessjoni max-xibka u 
l-aċċess;

(c) regoli dwar l-iskambju ta' dejta u dwar 
l-issetiljar;

(c) regoli dwar l-iskambju ta' dejta u dwar 
l-issetiljar;

(d) regoli dwar l-interoperabilità; (d) regoli dwar l-interoperabilità;

(e) proċeduri ta' operat f'każ ta' emerġenza; (e) proċeduri ta' operat f'każ ta' emerġenza;
(f) allokazzjoni ta' kapaċità u regoli dwar l-
amministrazzjoni ta' konġestjoni;

(f) allokazzjoni ta' kapaċità u regoli dwar l-
amministrazzjoni ta' konġestjoni;

(g) regoli dwar il-kummerċ;
(h) regoli dwar it-trasparenza; (g) regoli dwar it-trasparenza
(i) regoli ta' bbilanċjar inkluż regoli ta' 
proċeduri dwar nominazzjonijiet, regoli ta' 
ħlasijiet ta' nuqqas ta’ bilanċ u regoli ta' 
bbilanċar ta' operat bejn is-sistemi ta' l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni;

(h) regoli ta' bbilanċjar inkluż regoli ta' 
proċeduri dwar nominazzjonijiet, regoli ta' 
ħlasijiet ta' nuqqas ta’ bilanċ u regoli ta' 
bbilanċar ta' operat bejn is-sistemi ta' l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni;

(j) regoli dwar l-armonizzazzjoni ta' l-
istrutturi tariffarji għat-trasportazzjoni;

(i) regoli dwar l-armonizzazzjoni ta' l-
istrutturi tariffarji għat-trasportazzjoni;

(k) l-effiċjenza fl-enerġija tan-netwerks tal-
gass.

(j) l-effiċjenza fl-enerġija tan-netwerks tal-
gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istrateġija proposta tista’ tipperikola l-ħolqien ta’ suq tassew kompetittiv ta’ l-UE, u b’mod 
effettiv tagħti lit-TSOs il-possibilità li jirregolaw lilhom infushom. Din l-Emenda tipproponi 
strateġija differenti: l-ambitu u l-profondità tal-kodiċijiet tekniċi proposti, l-hekk imsejħa 
“linji gwida strateġiċi” għandhom ikunu definiti ex ante minn ACER u wara jinbeda proċess 
ta’ komitoloġija biex ikun hemm “Linji Gwida Strateġiċi” li jorbtu li fuqhom tkun ibbażata l-
ħidma futura ta’ ENTSO.
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Emenda 106
Umberto Guidoni

Proposta għal rgolament – li jirregola l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandhom jissorveljaw l-implimentazzjoni 
tal-kodiċijiet tekniċi u tas-suq u jinkludu 
r-riżultati ta' l-attivitajiet ta' sorveljanza 
tagħhom fir-rapport annwali msemmi fil-
paragrafu 1(e).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istrateġija proposta tista’ tipperikola l-ħolqien ta’ suq tassew kompetittiv ta’ l-UE, u b’mod 
effettiv tagħti lit-TSOs il-possibilità li jirregolaw lilhom infushom. Din l-Emenda tipproponi 
strateġija differenti: l-ambitu u l-profondità tal-kodiċijiet tekniċi proposti, l-hekk imsejħa 
“linji gwida strateġiċi” għandhom ikunu definiti ex ante minn ACER u wara jinbeda proċess 
ta’ komitoloġija biex ikun hemm “Linji Gwida Strateġiċi” li jorbtu li fuqhom tkun ibbażata l-
ħidma futura ta’ ENTSO.

Emenda 107
Giles Chichester

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandhom jissorveljaw l-implimentazzjoni 
tal-kodiċijiet tekniċi u tas-suq u jinkludu 
r-riżultati ta' l-attivitajiet ta' sorveljanza 
tagħhom fir-rapport annwali msemmi fil-

imħassar
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paragrafu 1(e).

Or. en

Ġustifikazzjoni

ACER għandu jipprovdi parir formali lill-Kummisjoni taħt forma ta’ linji gwida strateġiċi 
għall-ENTSOs, li jħejju abbozz ta’ kodiċijiet tekniċi bbażati fuq “Linji Gwida Strateġiċi”. 
Għall-atti msemmija fil-paragrafu 1 ta’ Artikolu 2c li jeħtieġu l-approvazzjoni, għandha 
tapplika l-istess proċedura. Strateġija differenti tista’ tipperikola suq tassew kompetittiv ta’ l-
UE, billi effettivament it-TSOs ikollhom il-possibilità li jirregolaw lilhom infushom.

Emenda 108
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandhom jissorveljaw l-implimentazzjoni 
tal-kodiċijiet tekniċi u tas-suq u jinkludu 
r-riżultati ta' l-attivitajiet ta' sorveljanza 
tagħhom fir-rapport annwali msemmi fil-
paragrafu 1(e).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sorveljar tar-regoli tal-kodiċijiet imsemmija hawn fuq ma jistax jingħata lit-TSOs infushom 
iżda għandu jkun kompitu ta’ sorveljar ta’ l-Aġenzija.
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Emenda 109
Atanas Paparizov, Alejo Vidal-Quadras, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass
għandhom jissorveljaw l-implimentazzjoni 
tal-kodiċijiet tekniċi u tas-suq u jinkludu r-
riżultati ta' l-attivitajiet ta' sorveljanza 
tagħhom fir-rapport annwali msemmi fil-
paragrafu 1(e).

4. L-Aġenzija għandha tissorvelja l-
implimentazzjoni tal-kodiċijiet min-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta’ Trażmissjoni tal-Gass. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandha tkun responsabbli għall-issorveljar ta’ l-implimentazzjoni tal-kodiċijiet.

Emenda 110
Herbert Reul

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandhom jissorveljaw l-implimentazzjoni 
tal-kodiċijiet tekniċi u tas-suq u jinkludu r-
riżultati ta' l-attivitajiet ta' sorveljanza 
tagħhom fir-rapport annwali msemmi fil-
paragrafu 1(e).

4. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandhom jissorveljaw l-implimentazzjoni 
tal-kodiċijiet tekniċi u tas-suq li huma 
speċifiċi għas-sistema u jinkludu r-riżultati 
ta' l-attivitajiet ta' sorveljanza tagħhom fir-
rapport annwali msemmi fil-paragrafu 1(e).

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Kjarifika. Għandu jkun iċċarat li l-ENTSO se jittratta biss kwistjonijiet li huma speċifiċi għas-
sistema, u ma jkollux setgħat biex jindirizza kwistjonijiet relatati mas-suq. Dawn għandhom 
ikunu koperti mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali.

Emenda 111
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-operaturi kollha tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jikkooperaw fuq 
livell Komunitarju billi jistabbilixxu n- In-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment fuq 10 snin għall-Ewropa 
kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' 
investiment għandu jinkludi t-tfassil tan-
netwerk integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, 
rapport dwar is-suffiċjenza ta' provvista u 
domanda u valutazzjoni tas-saħħa tas-
sistema. Il-pjan ta' investiment għandu, 
b'mod partikolari, jibni fuq pjanijiet 
nazzjonali ta' investiment u fuq Linji 
Gwida għal netwerks ta' l-Enerġija Trans-
Ewropej skond id-Deċiżjoni 
Nru 1364/2006/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill. Il-pjan ta' investiment 
għandu jidentifika n-nuqqasijiet ta' 
investiment, notevolment fir-rigward ta' 
kapaċitajiet transkonfinali.

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment fuq 10 snin għall-Ewropa 
kollha kull sentejn wara l-approvazzjoni 
ta’ l-Aġenzija. Dan il-pjan ta' investiment 
għandu jinkludi t-tfassil tan-netwerk 
integrat – waqt li jqis il-faċilitajiet ta’ 
ħażna u ta' l-LNG - l-iżvilupp tax-xenarju, 
rapport dwar is-suffiċjenza ta' provvista u 
domanda, il-vijabilità teknika u 
ekonomika ta’ proġetti ta’ espansjoni u 
valutazzjoni tas-saħħa tas-sistema. Meta 
timplimenta dawn il-kompiti n-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass għandu jikkonsulta 
mal-fornituri, il-produtturi, l-operaturi 
tas-sistema tal-ħażna, l-operaturi tas-
sistema LNG u klijenti rilevanti. Il-pjan ta' 
investiment għandu, b'mod partikolari, 
jibni fuq tbassir dettaljat tad-domanda 
għall-gass għal użu differenti tal-gass 
bħat-tisħin, il-produzzjoni ta’ l-enerġija u 
l-proċessi industrijali u fuq pjanijiet 
nazzjonali ta' investiment u fuq Linji 
Gwida għal netwerks ta' l-Enerġija Trans-
Ewropej skond id-Deċiżjoni 
Nru 1364/2006/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill. Il-pjan ta' investiment għandu 
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jidentifika n-nuqqasijiet ta' investiment, 
notevolment fir-rigward ta' kapaċitajiet 
transkonfinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pjan ta’ investiment fuq livell Ewropew għandu jiffoka l-iżjed fuq konġestjoni transkonfinali 
fil-pajpijiet tat-trażmissjoni u jinkludi l-ħażna u l-LNG meta jitfassal netwerk integrat. Irid 
ikun hemm l-obbligu għall-parteċipanti fis-suq biex jipprovdu d-dejta rilevanti kollha biex 
tkun implimentata l-proċedura ta’ l-ippjanar. Dan jinkludi mhux biss it-TSO imma wkoll il-
fornituri, l-operaturi tal-ħażna, il-produtturi u l-operaturi LNG. Iridu jkunu definiti l-irwoli u 
r-responsabiltajiet.

Emenda 112
Umberto Guidoni

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment fuq 10 snin għall-Ewropa 
kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' 
investiment għandu jinkludi t-tfassil tan-
netwerk integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, 
rapport dwar is-suffiċjenza ta' provvista u 
domanda u valutazzjoni tas-saħħa tas-
sistema. Il-pjan ta' investiment għandu, 
b'mod partikolari, jibni fuq pjanijiet 
nazzjonali ta' investiment u fuq Linji 
Gwida għal netwerks ta' l-Enerġija Trans-
Ewropej skond id-Deċiżjoni 
Nru 1364/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Il-pjan ta' 
investiment għandu jidentifika n-
nuqqasijiet ta' investiment, notevolment 
fir-rigward ta' kapaċitajiet transkonfinali.

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment fuq 10 snin għall-Ewropa 
kollha kull sentejn wara l-approvazzjoni 
ta’ l-Aġenzija. Dan il-pjan ta' investiment 
għandu jinkludi t-tfassil tan-netwerk 
integrat waqt li jqis il-faċilitajiet ta’ ħażna 
u ta' l-LNG, l-iżvilupp tax-xenarju, rapport 
dwar is-suffiċjenza ta' provvista u 
domanda, il-vijabilità teknika u 
ekonomika ta’ proġetti ta’ espansjoni u 
valutazzjoni tas-saħħa tas-sistema. Il-pjan 
ta' investiment għandu, b'mod partikolari, 
jibni fuq pjanijiet nazzjonali ta' investiment 
waqt li jqis l-aspetti reġjonali u Ewropej 
tan-netwerk. Il-pjan ta' investiment għandu 
jidentifika n-nuqqasijiet ta' investiment, 
notevolment fir-rigward ta' kapaċitajiet 
transkonfinali.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mudell propost jista’ jipperikola l-ħolqien ta’ suq ta’ l-UE tabilħaqq kompetittiv, li 
effettivament jippermetti lit-TSOs il-possibilità li jkunu awto-regolati. Din l-Emenda 
tipproponi mudell differenti: il-firxa u l-fond tal-kodiċijiet tekniċi proposti, il-“linji gwida 
strateġiċi” għandhom ikunu definiti ex ante mill-ACER imbagħad jinbeda proċess ta’ 
komitoloġija li jwassal għal “Linji Gwida Strateġiċi” vinkolanti li fuqhom se jkun ibbażat ix-
xogħol tal-ġejjieni ta’ l-ENTSO.

Emenda 113
Giles Chichester

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment fuq 10 snin għall-Ewropa 
kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' 
investiment għandu jinkludi t-tfassil tan-
netwerk integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, 
rapport dwar is-suffiċjenza ta' provvista u 
domanda u valutazzjoni tas-saħħa tas-
sistema. Il-pjan ta' investiment għandu, 
b'mod partikolari, jibni fuq pjanijiet 
nazzjonali ta' investiment u fuq Linji 
Gwida għal netwerks ta' l-Enerġija Trans-
Ewropej skond id-Deċiżjoni 
Nru 1364/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Il-pjan ta' 
investiment għandu jidentifika n-
nuqqasijiet ta' investiment, notevolment 
fir-rigward ta' kapaċitajiet transkonfinali.

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment fuq 10 snin għall-Ewropa 
kollha kull sentejn wara l-approvazzjoni 
ta’ l-Aġenzija. Dan il-pjan ta' investiment 
għandu jinkludi t-tfassil tan-netwerk 
integrat waqt li jqis il-faċilitajiet ta’ ħażna 
u ta' l-LNG, l-iżvilupp tax-xenarju, rapport 
dwar is-suffiċjenza ta' provvista u 
domanda, il-vijabilità teknika u 
ekonomika ta’ proġetti ta’ espansjoni u 
valutazzjoni tas-saħħa tas-sistema. Il-pjan 
ta' investiment għandu, b'mod partikolari, 
jibni fuq pjanijiet nazzjonali ta' investiment 
waqt li jqis l-aspetti reġjonali u Ewropej 
tan-netwerk. Il-pjan ta' investiment għandu 
jidentifika n-nuqqasijiet ta' investiment, 
notevolment fir-rigward ta' kapaċitajiet 
transkonfinali.

Or. en



PE404.707v01-00 60/106 AM\717803MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Għandha tagħmel referenza ġenerali għall-aspetti reġjonali u Ewropej minflok għal-Linji 
Gwida għan-netwerks ta' l-enerġija Trans-Ewropej skond id-Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE. Ir-
referenza għal-Linji Gwida fix-xejra, il-kontenut u l-għan  attwali tagħhom m’għandha l-ebda 
rilevanza hawnhekk. Il-pjan ta’ 10 snin tan-netwerk għandu jidher bħala sostitut għat-TEN-
GL fil-ġejjieni. L-ippjanar ta’ l-investiment fil-livell ta’ l-UE għandu prinċipalment jiffoka fuq 
il-konġestjoni transkonfinali fil-pajpijiet tat-trażmissjoni u għandu jinkludi l-ħażna u l-LNG.

Emenda 114
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment fuq 10 snin għall-Ewropa 
kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' 
investiment għandu jinkludi t-tfassil tan-
netwerk integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, 
rapport dwar is-suffiċjenza ta' provvista u 
domanda u valutazzjoni tas-saħħa tas-
sistema. Il-pjan ta' investiment għandu, 
b'mod partikolari, jibni fuq pjanijiet 
nazzjonali ta' investiment u fuq Linji 
Gwida għal netwerks ta' l-Enerġija Trans-
Ewropej skond id-Deċiżjoni 
Nru 1364/2006/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill. Il-pjan ta' investiment għandu 
jidentifika n-nuqqasijiet ta' investiment, 
notevolment fir-rigward ta' kapaċitajiet 
transkonfinali.

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment fuq 10 snin għall-Ewropa 
kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' 
investiment għandu jinkludi t-tfassil tan-
netwerk integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, 
rapport dwar is-suffiċjenza ta' provvista u 
domanda u valutazzjoni tas-saħħa tas-
sistema. Il-pjan ta' investiment għandu 
jinbena fuq:

(a) pjanijiet ta' investiment nazzjonali 
(b) il-Linji Gwida għal netwerks ta' l-
enerġija Trans-Ewropej skond id-Deċiżjoni 
Nru 1364/2006/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill 



AM\717803MT.doc 61/106 PE404.707v01-00

MT

Fir-rigward ta’ l-interkonnessjonijiet 
transkonfinali, għandu jinbena fuq:
(a) il-proposti ta’ l-utenti tan-netwerk, 
inklużi n-negozjanti u/jew
(b) il-proposti ta' investituri oħra li huma 
differenti mit-TSOs eżistenti fil-pajjiżi li se 
jkunu kkonnettjati.
L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali 
għandhom jintalbu jipprovdu l-opinjoni 
tagħhom dwar dawk il-proposti kollha li 
m’humiex inklużi fil-pjanijiet nazzjonali.
Il-pjan ta’ investiment għandu jidentifika 
n-nuqqasijiet ta' investiment, notevolment 
fir-rigward tal-kapaċitajiet transkonfinali 
miftuħa għall-aċċess ta’ partijiet terzi.
Il-pjan ta’ investiment mifrux fuq 10 snin 
m’għandux ikun adottat qabel tingħata 
opinjoni pożittiva mill-Aġenzija u għandu 
jkun konformi mar-rekwiżiti tal-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-pjan ta’ 10 snin m’għandux ikun limitat għall-inizjattiva tat-TSOs eżistenti 
li jistgħu jkunu kkondizzjonati mill-perspettiva tagħhom bħala kumpaniji tat-trażmissjoni jew 
mill-fatt li ta’ spiss ikunu parti minn kumpanija vertikali integrata. L-utenti tan-netwerk kif 
ukoll investituri possibbli oħra għandhom jitqiesu wkoll.

Emenda 115
Miloslav Ransdorf

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 

5.  In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandhom jippubblikaw pjan ta' żvilupp
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investiment fuq 10 snin għall-Ewropa 
kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' 
investiment għandu jinkludi t-tfassil tan-
netwerk integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, 
rapport dwar is-suffiċjenza ta' provvista u 
domanda u valutazzjoni tas-saħħa tas-
sistema. Il-pjan ta' investiment għandu, 
b'mod partikolari, jibni fuq pjanijiet 
nazzjonali ta' investiment u fuq Linji 
Gwida għal netwerks ta' l-Enerġija Trans-
Ewropej skond id-Deċiżjoni 
Nru 1364/2006/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill. Il-pjan ta' investiment
għandu jidentifika n-nuqqasijiet ta' 
investiment, speċjalment fir-rigward ta' 
kapaċitajiet transkonfinali. 

fuq 10 snin kull sentejn. Dan il-pjan 
għandu jkun konformi mal-kundizzjonijiet 
li ġejjin: 

(a) għandu jinkludi t-tfassil tan-netwerk 
integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, rapport 
dwar is-suffiċjenza ta' provvista u domanda 
u valutazzjoni tas-saħħa tas-sistema;

(b) għandu jibni fuq pjanijiet nazzjonali ta' 
żvilupp tan-netwerk u fuq il-Linji Gwida 
għal Netwerks ta' l-Enerġija Trans-Ewropej 
skond id-Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill;
(c) għandu jidentifika n-nuqqasijiet ta' 
investiment inklużi n-nuqqasijiet ta’ l-
interkonnessjoni definiti mill-
Kummissjoni.
Il-pjan għandu jkun ikkonsultat flimkien 
ma’ partijiet b’interess rilevanti oħra, 
speċjalment l-utenti tan-netwerk.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għal pjan ta’ żvilupp tan-netwerk hija rifless aktar preċiż tal-proċess mistenni. 
Hija għandha tagħti d-dettalji dwar il-kapaċità, it-tbassir dwar il-provvista u d-domanda, u 
tidentifika problemi potenzjali fil-kapaċità u problemi oħra. Għandu jkun hemm rekwiżit għal 
konsultazzjoni mal-partijiet b’interess rilevanti. Investiment speċifiku jinsab fil-mandat ta’ l-
RSO s individwali u jrid ikun ibbażat fuq id-domanda tas-suq attwali identifikata minn 
proċeduri ta’ ftuħ.
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Emenda 116
Erika Mann

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment fuq 10 snin għall-Ewropa 
kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' 
investiment għandu jinkludi t-tfassil tan-
netwerk integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, 
rapport dwar is-suffiċjenza ta' provvista u 
domanda u valutazzjoni tas-saħħa tas-
sistema. Il-pjan ta' investiment għandu, 
b'mod partikolari, jibni fuq pjanijiet 
nazzjonali ta' investiment u fuq Linji 
Gwida għal netwerks ta' l-Enerġija Trans-
Ewropej skond id-Deċiżjoni 
Nru 1364/2006/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill. Il-pjan ta' investiment
għandu jidentifika n-nuqqasijiet ta' 
investiment, notevolment fir-rigward ta' 
kapaċitajiet transkonfinali.

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandhom jippubblikaw pjan ta' żvilupp 
fuq 10 snin għall-Ewropa kollha kull 
sentejn. Dan il-pjan ta' żvilupp tan-netwerk
għandu jinkludi t-tfassil tan-netwerk 
integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, rapport 
dwar is-suffiċjenza ta' provvista u domanda 
u valutazzjoni tas-saħħa tas-sistema. Il-pjan 
ta' żvilupp tan-netwerk għandu, b'mod 
partikolari, jibni fuq pjanijiet nazzjonali ta' 
żvilupp tan-netwerk u fuq il-Linji Gwida 
għal netwerks ta' l-Enerġija Trans-Ewropej 
skond id-Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Il-pjan 
ta' żvilupp tan-netwerk għandu jidentifika 
n-nuqqasijiet ta' investiment, notevolment 
fir-rigward ta' kapaċitajiet transkonfinali. 
Il-pjan ta' żvilupp tan-netwerk għandu 
jkollu bżonn l-approvazzjoni ta’ l-awtorità 
regolatorja nazzjonali rilevanti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-operaturi tas-sistema jridu jkunu konformi mar-rekwiżiti stabbiliti mill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-
Gass għaldaqstant ma tistax tieħu deċiżjonijiet li huma vinkolanti fuq membri individwali. Ir-
regolament għandu juża l-istess terminoloġija bħad-direttiva tal-gass, f’dan il-każ ‘pjan ta’ 
żvilupp tan-netwerk’ minflok ‘pjan ta’ investiment’.
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Emenda 117
Herbert Reul

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment fuq 10 snin għall-Ewropa 
kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta'
investiment għandu jinkludi t-tfassil tan-
netwerk integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, 
rapport dwar is-suffiċjenza ta' provvista u 
domanda u valutazzjoni tas-saħħa tas-
sistema. Il-pjan ta' investiment għandu, 
b'mod partikolari, jibni fuq pjanijiet 
nazzjonali ta' investiment u fuq Linji 
Gwida għal netwerks ta' l-Enerġija Trans-
Ewropej skond id-Deċiżjoni 
Nru 1364/2006/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill. Il-pjan ta' investiment
għandu jidentifika n-nuqqasijiet ta' 
investiment, notevolment fir-rigward ta' 
kapaċitajiet transkonfinali.

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandhom jippubblikaw pjan ta' żvilupp 
fuq 10 snin għall-Ewropa kollha kull 
sentejn. Dan il-pjan għandu jinkludi t-
tfassil tan-netwerk integrat, l-iżvilupp tax-
xenarju, rapport dwar is-suffiċjenza ta' 
provvista u domanda u valutazzjoni tas-
saħħa tas-sistema. Il-pjan ta' żvilupp tan-
netwerk għandu, b'mod partikolari, jibni 
fuq pjanijiet nazzjonali ta' żvilupp tan-
netwerk u fuq il-Linji Gwida għal netwerks 
ta' l-Enerġija Trans-Ewropej skond id-
Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill. Il-pjan ta' żvilupp 
tan-netwerk għandu jidentifika n-
nuqqasijiet ta' investiment, notevolment 
fir-rigward ta' kapaċitajiet transkonfinali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-pjan ta’ żvilupp tan-netwerk huwa li jidentifika l-kapaċità, ix-xejriet futuri tal-
provvista u d-domanda, u problemi potenzjali fil-kapaċità. Investimenti speċifiċi huma 
kwistjoni għall-operaturi tas-sistema tat-trażmissjoni. Dan huwa konsistenti ma’ l-Artikolu 
24c(f) tad-direttiva tal-gass emendata (2003/55).
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Emenda 118
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment fuq 10 snin għall-Ewropa 
kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' 
investiment għandu jinkludi t-tfassil tan-
netwerk integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, 
rapport dwar is-suffiċjenza ta' provvista u 
domanda u valutazzjoni tas-saħħa tas-
sistema. Il-pjan ta' investiment għandu, 
b'mod partikolari, jibni fuq pjanijiet 
nazzjonali ta' investiment u fuq Linji 
Gwida għal netwerks ta' l-Enerġija Trans-
Ewropej skond id-Deċiżjoni 
Nru 1364/2006/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill. Il-pjan ta' investiment għandu 
jidentifika n-nuqqasijiet ta' investiment, 
notevolment fir-rigward ta' kapaċitajiet 
transkonfinali. 

. 

5. L-operaturi kollha tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jikkooperaw fuq 
livell Komunitarju billi jistabbilixxu n- In-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment fuq 10 snin għall-Ewropa 
kollha kull tliet snin. Dan il-pjan ta' 
investiment għandu jinkludi t-tfassil tan-
netwerk integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, 
rapport dwar is-suffiċjenza ta' provvista u 
domanda u valutazzjoni tas-saħħa tas-
sistema. Il-pjan ta' investiment għandu, 
b'mod partikolari, jibni fuq pjanijiet 
nazzjonali ta' investiment u fuq Linji 
Gwida għal netwerks ta' l-Enerġija Trans-
Ewropej skond id-Deċiżjoni 
Nru 1364/2006/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill. Il-pjan ta' investiment għandu 
jidentifika n-nuqqasijiet ta' investiment, 
notevolment fir-rigward ta' kapaċitajiet 
transkonfinali. Analiżi ta’ l-ostakli għall-
estensjoni transkonfinali tas-sistema li 
jitnisslu mid-differenzi fil-proċeduri jew 
il-prassi ta’ l-awtorizzazzjoni għandhom 
ikunu annessi mal-pjan ta’ investiment. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-aġġornament ta’ kull tliet snin ta’ l-ippjanar dwar l-investiment għandu jiżgura li l-
informazzjoni rekwiżita hija disponibbli, mingħajr ma tinħoloq burokrazija bla bżonn. Barra 
minn hekk, għandha titqies il-problema li l-iżvilupp transkonfinali tas-sistema huwa mxekkel 
minn differenzi fil-proċeduri ta’ l-awtorizzazzjoni nazzjonali. Is-sorveljanza tas-sitwazzjoni 
attwali hija essenzjali bil-għan li jkunu żviluppati s-soluzzjoinijiet rekwiżiti, jew li jinkiseb 
titjib billi tkun enfasizzata l-aħjar prattika. 
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Emenda 119
Danutė Budreikaitė

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment fuq 10 snin għall-Ewropa 
kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' 
investiment għandu jinkludi t-tfassil tan-
netwerk integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, 
rapport dwar is-suffiċjenza ta' provvista u 
domanda u valutazzjoni tas-saħħa tas-
sistema. Il-pjan ta' investiment għandu, 
b'mod partikolari, jibni fuq pjanijiet 
nazzjonali ta' investiment u fuq Linji 
Gwida għal netwerks ta' l-Enerġija Trans-
Ewropej skond id-Deċiżjoni 
Nru 1364/2006/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill. Il-pjan ta' investiment għandu 
jidentifika n-nuqqasijiet ta' investiment, 
notevolment fir-rigward ta' kapaċitajiet 
transkonfinali.  

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment fuq 10 snin għall-Ewropa 
kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' 
investiment għandu jinkludi t-tfassil tan-
netwerk integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, 
rapport dwar is-suffiċjenza ta' provvista u 
domanda u valutazzjoni tas-saħħa tas-
sistema. Il-pjan ta' investiment għandu, 
b'mod partikolari, jibni fuq pjanijiet 
nazzjonali ta' investiment u fuq Linji 
Gwida għal netwerks ta' l-Enerġija Trans-
Ewropej skond id-Deċiżjoni 
Nru 1364/2006/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill. Il-pjan ta' investiment għandu 
jidentifika n-nuqqasijiet ta' investiment, 
notevolment fir-rigward ta' kapaċitajiet 
transkonfinali, waqt li jiffoka fuq l-
iżvilupp ta’ konnessjonijiet bejn ‘il-gżejjer 
ta’ l-enerġija’ ta’ l-UE u n-netwerk tal-
gass ta’ l-UE bħala prijorità.

Or. lt

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni ta’ konnessjonijiet bejn ‘il-gżejjer ta’ l-enerġija’ man-netwerks tal-gass ta’ l-UE 
fil-lista tal-prijoritajiet tan-netwerks ta’ l-enerġija trans-Ewropej ta’ importanza partikolari 
se tagħmilha possibbli, permezz tal-koperazzjoni reġjonali, li jinħoloq suq intern tal-gass ta’ 
l-UE u li jkun implimentat ir-Regolament (KE) Nru 1775/2005 dwar il-kundizzjonijiet għall-
aċċess għan-netwerks tat-trażmissjoni tal-gass naturali, kif ukoll li jiżgura s-sigurtà tal-gass 
għall-pajjiżi ta’ l-UE.
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Emenda 120
Jerzy Buzek

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment fuq 10 snin għall-Ewropa 
kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' 
investiment għandu jinkludi t-tfassil tan-
netwerk integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, 
rapport dwar is-suffiċjenza ta' provvista u 
domanda u valutazzjoni tas-saħħa tas-
sistema. Il-pjan ta' investiment għandu 
jidentifika n-nuqqasijiet ta' investiment, 
notevolment fir-rigward ta' kapaċitajiet 
transkonfinali.  

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment fuq 10 snin għall-Ewropa 
kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' 
investiment għandu jinkludi t-tfassil tan-
netwerk integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, 
rapport dwar is-suffiċjenza ta' provvista u 
domanda u valutazzjoni tas-saħħa tas-
sistema. Il-pjan ta' investiment għandu 
jidentifika n-nuqqasijiet ta' investiment, 
notevolment fir-rigward ta' kapaċitajiet 
transkonfinali, u għandu jinkludi l-
investiment fl-interkonnessjoni u 
f’infrastruttura oħra meħtieġa għall-
kummerċ u l-kompetizzjoni effettiva u 
biex tkun assigurata s-sigurtà tal-
provvista.  

L-Operaturi tas-Sistema tat-Trażmissjoni 
jagħmlu l-isforzi raġonevoli kollha biex 
jissodisfaw il-pjan ta’ investiment adottat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa ċara li t-TSOs jibnu l-infrastruttura identifikata bħala meħtieġa fil-pjan ta’ 
investiment (interkonnessjoni, konverżjoni tal-kwalità tal-gass, eċċ.) biex jitħaffef il-kummerċ 
u l-kompetizzjoni effettivi u biex isir kontribut għas-sigurtà tal-provvista. L-awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha obbligu espliċitu skond l-Artikolu 24b biex tiżgura li l-
operaturi tan-netwerk ikollhom inċentivi adegwati biex tiżdied l-effiċjenza u titkattar l-
integrazzjoni tas-suq. 
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Emenda 121
Giles Chichester

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment fuq 10 snin għall-Ewropa 
kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' 
investiment għandu jinkludi t-tfassil tan-
netwerk integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, 
rapport dwar is-suffiċjenza ta' provvista u 
domanda u valutazzjoni tas-saħħa tas-
sistema. Il-pjan ta' investiment għandu, 
b'mod partikolari, jibni fuq pjanijiet 
nazzjonali ta' investiment u fuq Linji 
Gwida għal netwerks ta' l-Enerġija Trans-
Ewropej skond id-Deċiżjoni 
Nru 1364/2006/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill. Il-pjan ta' investiment għandu 
jidentifika n-nuqqasijiet ta' investiment, 
notevolment fir-rigward ta' kapaċitajiet 
transkonfinali.

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandhom jippubblikaw pjan ta' 
investiment fuq 10 snin għall-Ewropa 
kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' 
investiment għandu jinkludi t-tfassil tan-
netwerk integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, 
rapport dwar is-suffiċjenza ta' provvista u 
domanda u valutazzjoni tas-saħħa tas-
sistema. Il-pjan ta' investiment għandu, 
b'mod partikolari, jibni fuq pjanijiet 
nazzjonali ta' investiment u fuq Linji 
Gwida għal netwerks ta' l-Enerġija Trans-
Ewropej skond id-Deċiżjoni 
Nru 1364/2006/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill. Il-pjan ta' investiment għandu 
jidentifika n-nuqqasijiet ta' investiment, 
notevolment fir-rigward ta' kapaċitajiet 
transkonfinali, u għandu jinkludi l-
investiment fl-interkonnessjoni u 
f’infrastruttura oħra meħtieġa għall-
kummerċ u l-kompetizzjoni effettiva u 
biex tkun assigurata s-sigurtà tal-
provvista.  

L-Operaturi tas-Sistema tat-Trażmissjoni 
jagħmlu l-isforzi raġonevoli kollha biex 
jissodisfaw il-pjan ta’ investiment adottat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa ċara li t-TSOs jibnu l-infrastruttura identifikata bħala meħtieġa fil-pjan ta’ 
investiment (interkonnessjoni, konverżjoni tal-kwalità tal-gass, eċċ.) biex jitħaffef il-kummerċ 
u l-kompetizzjoni effettivi u biex isir kontribut għas-sigurtà tal-provvista. L-awtorità 
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regolatorja nazzjonali għandha obbligu espliċitu skond l-Artikolu 24b biex tiżgura li l-
operaturi tan-netwerk ikollhom inċentivi adegwati biex tiżdied l-effiċjenza u titkattar l-
integrazzjoni tas-suq. 

Emenda 122
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-pjan ta’investiment għandu 
jidentifika nuqqasijiet fl-investiment, 
speċjalment rigward il-kapaċità tat-
trażmissjoni transkonfinali. Fir-rigward 
tan-nuqqasijiet fl-investiment identifikati, 
in-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandha tidentifika proġetti ta’ 
investiment konkret li jindirizzaw bl-aħjar 
mod in-nuqqasijiet fl-investiment. Għal 
kull proġett ta’ investiment għandu 
jitwettaq studju dettaljat dwar il-vijabilità 
teknika u kummerċjali u jingħata lill-
Aġenzija. 
L-impriżi rilevanti kollha tal-gass 
naturali, inklużi mingħajr limiti l-
operaturi tas-sistema tat-trażmissjoni, l-
operaturi tas-sistema LNG, l-operaturi 
tas-sistema ta’ ħażna,  l-operaturi tas-
sistema tad-distribuzzjoni, impriżi tal-
provvista, negozjanti produtturi u klijenti 
rilevanti, għandhom, f’perjodu 
raġonevoli, jagħmlu d-dejta meħtieġa 
għat-tfassil tal-pjan ta’ investiment ta’ 10 
snin, disponibbli għan-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass, meta tintalab bil-
miktub, speċjalment fir-rigward ta’ l-
evalwazzjoni ta’ problemi tal-kapaċità 
eżistenti jew potenzjali. 
L-Aġenzija għandha tanalizza u tapprova 
l-pjan ta’ investiment ta’ 10 snin u l-
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proġetti ta’ investiment proposti. Fuq il-
bażi tal-pjan ta’ investiment ta’ 10 snin 
approvat, l-Operaturi tas-Sistema tat-
Trażmissjoni għandhom jimplimentaw il-
proġetti ta’ investiment identifikati. Fil-
każ li Operatur tas-Sistema tat-
Trażmissjoni ma jissodisfax ir-rekwiżiti 
ta’ l-investiment f'perjodu raġonevoli ta’ 
żmien, l-Aġenzija tista’ tibda sejħa għall-
offerti għall-investiment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pjan ta’investiment f’livell Ewropew għandu prinċipalment jiffoka fuq konġestjoni 
transkonfinali fil-pajpijiet tat-trażmissjoni u jinkludi l-ħażna u l-LNG fit-tfassil ta’ netwerk 
integrat. Irid ikun hemm l-obbligu għall-parteċipanti fis-suq li jipprovdu d-dejta rilevanti 
kollha biex titwettaq il-proċedura ta’ l-ippjanar. Dan jinkludi mhux biss it-TSO imma wkoll 
il-fornituri, l-operaturi tal-ħażna, il-produtturi u l-operaturi LNG. Il-proċedura ta’ l-ippjanar 
għandha tinkludi studju dwar il-vijabilità teknika u ekonomika tal-proġetti ta’ espansjoni.

Emenda 123
Umberto Guidoni

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fuq talba tal-Kummissjoni, in-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass għandu javża lill-
Kummissjoni dwar l-adozzjoni ta' Linji 
Gwida kif stabbilit fl-Artikolu 9. 

imneħħi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mudell propost jista’ jipperikola l-ħolqien ta’ suq ta’ l-UE tabilħaqq kompetittiv, li 
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effettivament jippermetti lit-TSOs il-possibilità li jkunu awto-regolati. Din l-Emenda 
tipproponi mudell differenti: il-firxa u l-fond tal-kodiċijiet tekniċi proposti, il-“linji gwida 
strateġiċi” għandhom ikunu definiti ex ante mill-ACER imbagħad jinbeda proċess ta’ 
komitoloġija li jwassal għal “Linji Gwida Strateġiċi” vinkolanti li fuqhom se jkun ibbażat ix-
xogħol tal-ġejjieni ta’ l-ENTSO.

Emenda 124
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fuq talba tal-Kummissjoni, in-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass għandu javża lill-
Kummissjoni dwar l-adozzjoni ta' Linji 
Gwida kif stabbilit fl-Artikolu 9. 

imneħħi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-Ġustifikazzjoni għall-Artikoli 2e, 2ea u 2eb proposti. Din l-emenda qed issir biex it-test 
ikun aġġustat għall-proċedura l-ġdida.

Emenda 125
Giles Chichester

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fuq talba tal-Kummissjoni, in-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 

imneħħi
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Trażmissjoni tal-Gass għandu javża lill-
Kummissjoni dwar l-adozzjoni ta' Linji 
Gwida kif stabbilit fl-Artikolu 9. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Paragrafu 6 se jagħti lit-TSOs irwol konsultattiv b’mod dirett mal-Kummissjoni fil-proposta 
ta’ l-adozzjoni tal-linji gwida. L-irwol konsultattiv mal-Kummissjoni għandu jkun afdat lill-
Aġenzija. Id-differenza bejn l-irwol u s-setgħat tar-regolaturi u l-industrija regolata għandha 
tkun riflessa b’mod ċar fil-livell ta’ l-UE u għaldaqstant m’huwiex adattat li l-industrija 
regolata tagħti pariri lill-Kummissjoni.

Emenda 126
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fuq talba tal-Kummissjoni, in-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass għandu javża lill-
Kummissjoni dwar l-adozzjoni ta' Linji 
Gwida kif stabbilit fl-Artikolu 9. 

imneħħi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din it-tneħħija qed issir biex it-test ikun aġġustat għall-proċedura l-ġdida li tagħti lill-
Aġenzija l-irwol li tiżviluppa u tadotta, wara konsultazzjonijiet estensivi, linji gwida li se 
jservu għal aktar żvilupp tal-kodiċijiet tas-suq u tekniċi.
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Emenda 127
Herbert Reul

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fuq talba tal-Kummissjoni, in-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass għandu javża lill-
Kummissjoni dwar l-adozzjoni ta' Linji 
Gwida kif stabbilit fl-Artikolu 9. 

6. Bl-għajnuna ta’ l-ENTSUG, in-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass għandu 
javża lill-Kummissjoni dwar l-adozzjoni ta' 
Linji Gwida kif stabbilit fl-Artikolu 9.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bħala regola ġenerali l-ENTSO/ENTSUG għandu jkun ikkonsultat.

Emenda 128
Erika Mann

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fuq talba tal-Kummissjoni, in-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass għandu javża lill-
Kummissjoni dwar l-adozzjoni ta' Linji 
Gwida kif stabbilit fl-Artikolu 9. 

6. Fuq talba tal-Kummissjoni, in-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass għandu javża lill-
Kummissjoni dwar l-emenda ta' Linji 
Gwida kif stabbilit fl-Artikolu 9.

Or. de

Ġustifikazzjoni

F’konformità mar-Regolament 1775/2005, il-Kummissjoni għandha biss id-dritt li temenda l-
linji gwida adottati mill-leġiżlatur, u mhux li hija nnifisha tadotta tali linji gwida.



PE404.707v01-00 74/106 AM\717803MT.doc

MT

Emenda 129
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 c – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fuq talba tal-Kummissjoni, in-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass għandu javża lill-
Kummissjoni dwar l-adozzjoni ta' Linji 
Gwida kif stabbilit fl-Artikolu 9. 

6. Fuq talba tal-Kummissjoni, in-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass għandu javża lill-
Kummissjoni dwar l-emenda ta' Linji 
Gwida kif stabbilit fl-Artikolu 9.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tibdil konformi ma’ l-emendi proposti għall-Artikolu 9. 

Emenda 130
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 d – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sorveljanza mill-Aġenzija Is-sorveljanza mill-Aġenzija u l-
Kummissjoni

Or. en
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Emenda 131
Umberto Guidoni

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 d – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu jagħti l-abbozz tal-kodiċijiet 
tekniċi u tas-suq, l-abbozz tal-pjan ta' 
investiment fuq firxa ta' 10 snin u l-abbozz 
tal-programm ta' ħidma annwali, inkluż l-
informazzjoni dwar il-proċess ta' 
konsultazzjoni, lill-Aġenzija.

2. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu jagħti għall-approvazzjoni l-
abbozz tal-kodiċijiet tekniċi, l-abbozz tal-
pjan ta' investiment fuq firxa ta' 10 snin u l-
abbozz tal-programm ta' ħidma annwali, 
lill-Aġenzija.

L-Aġenzija tista' tagħti opinjoni lin-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass fi żmien 
3 xhur.

L-Aġenzija għandha tapprova d-
dokumenti stipulati fl-Artikolu 2c(1)(a)–
(f) imħejjija  min-Netwerk Ewropew għall-
Operaturi tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-
Gass.

L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġustifikata lill-Kummissjoni fejn tqis li l-
programm ta' ħidma annwali jew il-pjan 
ta' investiment fuq firxa ta' 10 snin 
jiżgurawx in-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
il-kompetizzjoni effettiva u l-
funzjonament effiċjenti tas-suq.

L-Aġenzija għandha tissorvelja l-
implimentazzjoni tal-kodiċijiet tekniċi, il-
pjan ta' investiment fuq firxa ta' 10 snin u 
l-programm ta' ħidma annwali u tinkludi 
r-riżultati tal-ħidmiet ta’ sorveljanza 
tagħha fir-rapport annwali. Fil-każ li l-
operaturi tas-sistema tat-trażmissjoni ma 
jikkonformawx mal-kodiċijiet tekniċi, il-
pjan ta' investiment fuq firxa ta' 10 snin 
jew il-programm ta' ħidma annwali tan-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass, l-
Aġenzija għandha tipprovdi l-
informazzjoni lill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-investituri jeħtieġu qafas regolatorju ċar u stabbli. Minħabba f’hekk, huwa importanti li l-
abbozz tal-kodiċi u r-regoli tekniċi, il-pjan ta' investiment fuq firxa ta' 10 snin u l-programm 
ta' ħidma annwali jkunu suġġetti għall-approvazzjoni ta’ l-ACER u jkunu żviluppati mingħajr 
interferenza kummerċjali. Is-sorveljanza ta’ l-implimentazzjoni tal-kodiċi u r-regoli 
msemmija fuq għandha ssir mir-regolaturi, jiġifieri l-Aġenzija, u mhux mit-TSOs infushom.
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Emenda 132
Giles Chichester

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 d – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu jagħti l-abbozz tal-kodiċijiet 
tekniċi u tas-suq, l-abbozz tal-pjan ta' 
investiment fuq firxa ta' 10 snin u l-abbozz 
tal-programm ta' ħidma annwali, inkluż l-
informazzjoni dwar il-proċess ta' 
konsultazzjoni, lill-Aġenzija.

2. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu jagħti l-abbozz tal-kodiċijiet 
tekniċi, l-abbozz tal-pjan ta' investiment 
fuq firxa ta' 10 snin u l-abbozz tal-
programm ta' ħidma annwali għall-
approvazzjoni lill-Aġenzija.

L-Aġenzija tista' tagħti opinjoni lin-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass fi żmien 
3 xhur.

L-Aġenzija għandha tapprova d-
dokumenti stipulati fl-Artikolu 2c(1)(a)–
(f) imħejjija  min-Netwerk Ewropew għall-
Operaturi tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-
Gass.   

L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġustifikata lill-Kummissjoni fejn tqis li l-
programm ta' ħidma annwali jew il-pjan 
ta' investiment fuq firxa ta' 10 snin 
jiżgurawx in-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
il-kompetizzjoni effettiva u l-
funzjonament effiċjenti tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandha tapprova l-kodiċijiet u r-regoli tekniċi. L-investituri jeħtieġu qafas 
regolatorju ċar u prevedibbli. Minħabba f’hekk, huwa importanti li l-abbozz tal-kodiċijiet 
tekniċi, il-pjan ta' investiment fuq firxa ta' 10 snin u l-programm ta' ħidma annwali jkunu 
suġġetti għall-analiżi u l-approvazzjoni tar-Regolaturi fil-forma ta’ l-ACER u jkunu żviluppati 
mingħajr interferenza kummerċjali u politika. 



AM\717803MT.doc 77/106 PE404.707v01-00

MT

Emenda 133
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 d – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu jagħti l-abbozz tal-kodiċijiet 
tekniċi u tas-suq, l-abbozz tal-pjan ta' 
investiment fuq firxa ta' 10 snin u l-abbozz 
tal-programm ta' ħidma annwali, inkluż l-
informazzjoni dwar il-proċess ta' 
konsultazzjoni, lill-Aġenzija. 

2. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu jagħti l-abbozz tal-kodiċijiet 
tekniċi, l-abbozz tal-pjan ta' investiment 
fuq firxa ta' 10 snin u l-abbozz tal-
programm ta' ħidma annwali għall-
approvazzjoni lill-Aġenzija. 

L-Aġenzija tista' tagħti opinjoni lin-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass fi żmien 
3 xhur.

L-Aġenzija għandha tapprova d-
dokumenti stipulati fl-Artikolu 2c(1)(a)–
(f) imħejjija  min-Netwerk Ewropew għall-
Operaturi tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-
Gass.   

L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġustifikata lill-Kummissjoni fejn tqis li l-
programm ta' ħidma annwali jew il-pjan 
ta' investiment fuq firxa ta' 10 snin 
jiżgurawx in-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
il-kompetizzjoni effettiva u l-
funzjonament effiċjenti tas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandha tapprova l-kodiċijiet u r-regoli tekniċi. L-investituri jeħtieġu qafas 
regolatorju ċar u prevedibbli. Minħabba f’hekk, huwa importanti li l-abbozz tal-kodiċijiet 
tekniċi, il-pjan ta' investiment fuq firxa ta' 10 snin u l-programm ta' ħidma annwali jkunu 
suġġetti għall-analiżi u l-approvazzjoni tar-Regolaturi fil-forma ta’ l-ACER u jkunu żviluppati 
mingħajr interferenza kummerċjali u politika
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Emenda 134
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 d – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu jagħti l-abbozz tal-kodiċijiet 
tekniċi u tas-suq, l-abbozz tal-pjan ta' 
investiment fuq firxa ta' 10 snin u l-abbozz 
tal-programm ta' ħidma annwali, inkluż l-
informazzjoni dwar il-proċess ta' 
konsultazzjoni, lill-Aġenzija. 

2. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu jagħti l-opinjoni u r-
rakkomandazzjonijiet tiegħu dwar il-linji 
gwida u l-abbozz tal-kodiċijiet, kif ukoll l-
abbozz tal-pjan ta' investiment fuq firxa ta' 
10 snin u l-abbozz tal-programm ta' ħidma 
annwali, inkluż l-informazzjoni dwar il-
proċessi ta' konsultazzjoni relatati, lill-
Aġenzija. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-Ġustifikazzjoni għall-Artikoli 2e, 2ea u 2eb proposti. Din l-emenda qed issir biex it-test 
ikun aġġustat għall-proċedura l-ġdida.

Emenda 135
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 d – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu jagħti l-abbozz tal-kodiċijiet 
tekniċi u tas-suq, l-abbozz tal-pjan ta' 
investiment fuq firxa ta' 10 snin u l-abbozz 
tal-programm ta' ħidma annwali, inkluż l-
informazzjoni dwar il-proċess ta' 

2. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu jagħti l-abbozz tal-kodiċijiet 
tekniċi u tas-suq, l-abbozz tal-pjan ta' 
investiment fuq firxa ta' 10 snin u l-abbozz 
tal-programm ta' ħidma annwali, inkluż l-
informazzjoni dwar il-proċess ta' 
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konsultazzjoni, lill-Aġenzija. konsultazzjoni, il-proposti mwarrba u l-
ġustifikazzjoni għat-twarrib, lill-Aġenzija. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandha tkun taf jekk il-proposti kollha kinux eżaminati biżżejjed.

Emenda 136
Miloslav Ransdorf

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 d – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu jagħti l-abbozz tal-kodiċijiet 
tekniċi u tas-suq, l-abbozz tal-pjan ta' 
investiment fuq firxa ta' 10 snin u l-abbozz 
tal-programm ta' ħidma annwali, inkluż l-
informazzjoni dwar il-proċess ta' 
konsultazzjoni, lill-Aġenzija. 

2. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu jagħti l-abbozz tal-kodiċijiet 
tekniċi u tas-suq, l-abbozz tal-pjan ta' 
żvilupp tan-netwerk fuq firxa ta' 10 snin u 
l-abbozz tal-programm ta' ħidma annwali, 
inkluż l-informazzjoni dwar il-proċess ta' 
konsultazzjoni, lill-Aġenzija. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-pjan ta’żvilupp ta' netwerk hija rifless aktar preċiż tal-proċess mistenni.

Emenda 137
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 d – paragrafu 2 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġġustifikata lill-Kummissjoni fejn tqis li l-
programm ta' ħidma annwali jew il-pjan ta' 
investiment fuq firxa ta' 10 snin ma 
jiżgurawx in-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
il-kompetizzjoni effettiva u l-funzjonament 
effiċjenti tas-suq.

L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġġustifikata lill-Kummissjoni fejn tqis li l-
programm ta' ħidma annwali jew il-pjan ta' 
investiment fuq firxa ta' 10 snin ma 
jiżgurawx:

(a) livell suffiċjenti ta’ interkonnessjoni 
transkonfinali disponibbli għall-aċċess 
minn partijiet terzi,
(b) programm ta’ twettiq f’konformità 
mar-rekwiżiti eżistenti u mistennija, jew
(c) in-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, il-
kompetizzjoni effettiva u l-funzjonament 
effiċjenti tas-suq. 
Il-Kummissjoni għandha tikkomunika d-
deċiżjoni tagħha dwar dawn l-aspetti lill-
ENTSOG u lill-Aġenzija, u tista’ teħtieġ li 
ENTSOG jikkumplimenta jew 
jimmodifika l-Pjan qabel jintbagħat mill-
ġdid lill-Aġenzija,
L-Aġenzija għandha tipprovdi l-opinjoni 
tagħha lill-ENTSOG qabel l-adozzjoni tal-
Pjan ta’ 10 snin mill-ENTSOG. Deċiżjoni 
favorevoli mill-Kummissjoni u l-
konformità mar-rekwiżiti tagħha huma 
prerekwiżiti meħtieġa għal opinjoni 
pożittiva provduta mill-Aġenzija lill-
ENTSOG.
L-Aġenzija għandha tissorvelja t-twettiq 
tal-Pjan ta’ 10 snin, b’mod partikulari 
rigward l-interkonnessjonijiet. Fil-każ ta’ 
nuqqas ta’ konformità jew dewmien 
mingħajr ġustifikazzjoni xierqa, l-
Aġenzija tista’ tipproponi lill-
Kummissjoni l-adozzjoni ta’ multi jew l-
istedina għal investituri ġodda, skond il-
linji gwida stabbiliti mill-Kummissjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jekk il-kapaċità addizzjonali ma tkunx disponibbli għat-TPA, dan ġeneralment jiffavorixxi 
lill-pożizzjoni dominanti ta’ kumpanija integrata vertikalment eżistenti. Barra minn hekk, 
skedar skond il-ħtiġijiet mistennija huwa essenzjali għall-kompetizzjoni. Kif ukoll, il-pjan 
m'għandux ikun adottat jekk l-opinjoni ta’ l-Aġenzija jew tal-KE ma tkunx pożittiva. 

Emenda 138
Giles Chichester

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 d – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Aġenzija għandha tissorvelja l-
implimentazzjoni tal-kodiċijiet tekniċi, il-
pjan ta’ investiment mifrux fuq 10 snin u 
l-programm ta’ ħidma annwali u tinkludi 
r-riżultati tal-ħidmiet ta’ sorveljanza 
tagħha fir-rapport annwali tagħha. Fil-
każ li l-operaturi tas-sistema tat-
trażmissjoni ma jikkonformawx mal-
kodiċijiet tekniċi, il-pjan ta' investiment 
fuq firxa ta' 10 snin jew il-programm ta' 
ħidma annwali tan-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass, l-Aġenzija 
għandha tipprovdi l-informazzjoni lill-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sorveljanza ta’ l-implimentazzjoni tal-kodiċijiet u r-regoli msemmija fuq għandu jsir mir-
regolaturi, jiġifieri l-Aġenzija, u mhux mit-TSOs infushom. Jekk matul l-eżerċizzju tas-
sorveljanza l-Aġenzija tirrealizza li t-TSOs jew l-ENTSO m’humiex konformi mal-kodiċijiet 
tekniċi, il-pjan ta' investiment fuq firxa ta' 10 snin u/jew il-programm ta' ħidma annwali, dan 
għandu jkun irrapurtat lill-Kummissjoni li mbagħad tkun tista’ tibda proċeduri ta’ ksur tal-
liġi.



PE404.707v01-00 82/106 AM\717803MT.doc

MT

Emenda 139
Nikolaos Vakalis

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 d – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Aġenzija għandha tissorvelja l-
implimentazzjoni tal-pjan ta’ investiment 
mifrux fuq 10 snin, il-programm ta’ 
ħidma annwali u l-kodiċijiet tekniċi u tas-
suq, u għandha tinkludi r-riżultati tal-
ħidmiet ta’ sorveljanza tagħha fir-rapport 
annwali tagħha. Fil-każ li l-operaturi tas-
sistema tat-trażmissjoni ma 
jikkonformawx mal-pjan ta' investiment 
fuq firxa ta' 10 snin, il-programm ta' 
ħidma annwali u l-kodiċijiet tekniċi u tas-
suq tan-Netwerk Ewropew għall-
Operaturi tas-Sistema ta' Trażmissjoni 
tal-Gass, l-Aġenzija għandha tipprovdi l-
informazzjoni lill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sorveljanza ta’ l-implimentazzjoni tal-pjan ta' investiment fuq firxa ta' 10 snin, il-
programm ta' ħidma annwali u/jew il-kodiċijiet tekniċi u tas-suq għandu jsir mir-regolaturi, 
jiġifieri l-Aġenzija, u mhux mit-TSOs infushom. Jekk matul l-eżerċizzju tas-sorveljanza l-
Aġenzija tirrealizza li t-TSOs jew l-ENTSO m’humiex konformi mal-kodiċijiet u r-regoli 
tekniċi msemmija fuq, dan għandu jkun irrapurtat lill-Kummissjoni li mbagħad tkun tista’ 
tibda proċeduri ta’ ksur tal-liġi.

Emenda 140
Paul Rübig

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 d – paragrafu 2 a (ġdid)



AM\717803MT.doc 83/106 PE404.707v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Aġenzija għandha tissorvelja l-
implimentazzjoni tal-kodiċi tekniku, il-
pjan ta’ investiment mifrux fuq 10 snin, u 
l-programm ta’ ħidma annwali u għandha 
tinkludi r-riżultati tal-ħidmiet ta’ 
sorveljanza tagħha fir-rapport annwali 
tagħha. L-Aġenzija għandha tinforma lill-
Kummissjoni dwar kwalunkwe nuqqas 
min-naħa ta’ l-operaturi tas-sistema tat-
trażmissjoni biex jikkonformaw mal-
kodiċi tekniku, il-pjan ta' investiment fuq 
firxa ta' 10 snin jew il-programm ta' 
ħidma.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sorveljanza ta’ l-implimentazzjoni tal-kodiċi u r-regoli rilevanti għandha tkun ir-
responsabbiltà ta’ l-awtoritajiet regolatorji, jiġifieri l-Aġenzija, u m’għandhiex titwettaq  
mill-operaturi tas-sistema tat-trażmissjoni nfushom. Jekk operatur tas-sistema tat-
trażmissjoni jonqos milli jkun konformi mal-kodiċi tekniku, il- pjan ta’ investiment mifrux fuq 
10 snin jew il-programm ta’ ħidma annwali, il-Kummissjoni għandha tkun infurmata dwar 
dan il-fatt biex tkun tista’ tibda proċeduri ta’ ksur tat-trattat. B’mod alternattiv, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jingħataw id-dritt li jimponu multi effettivi bħala deterrent.

Emenda 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2da
L-Iżvilupp tal-linji gwida

1. L-Aġenzija għandha tiżviluppa, fi 
żmienmhux itwal minn sitt xhur, abbozz 
ta’ linji gwida dwar it-twaqqif ta’ prinċipji 
bażiċi, ċari u objettivi għall-



PE404.707v01-00 84/106 AM\717803MT.doc

MT

armonizzazzjoni tar-regoli tas-suq u 
tekniċi.
2. Fl-abbozzar ta’ dawn il-linji gwida, l-
Aġenzija għandha tikkonsulta b’mod 
estensiv u b’mod miftuħ u trasparenti u 
għandha żżomm infurmati lill-partijiet 
b’interess rilevanti kollha.
3. L-Aġenzija għandha tiffinalizza u 
tadotta l-abbozz tal-linji gwida fuq il-bażi 
tal-konsultazzjoni. Għandha tippubblika 
l-osservazzjonijiet kollha li jaslulha u 
tispjega kif tqiesu fl-abbozz finali tal-linji 
gwida jew tiġġustifika t-twarrib tagħhom. 
4. L-Aġenzija, fuq inizjattiva tagħha jew 
fuq talba tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kummissjoni, tista’ tibda l-istess 
proċedura għall-aġġornar tal-linji gwida.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Linji gwida għandhom ikunu żviluppati u adottati wara konsultazzjoni estensiva mill-Aġenzija 
biex tistabbilixxi l-prinċipji ewlenin għall-armonizzazzjoni tar-regoli. Huwa biss meta linji 
gwida sodi jkunu adottati li l-kodiċi jkunu mbagħad jistgħu jiġu żviluppati b’mod adattat. L-
irwol tal-Parlament Ewropew jissaħħaħ bl-opportunità li jibda r-reviżjoni ta’ dawn il-linji 
gwida.

Emenda 142
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istabbiliment u l-evalwazzjoni tal-
kodiċijiet tekniċi u tas-suq

L-iżvilupp tal-kodiċijiet tekniċi 

1. Wara konsultazzjoni ma' l-Aġenzija, il-
Kummissjoni tkun tista' tistieden lin-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass, fi 

1. Ma’ l-adozzjoni tal-linji gwida skond l-
Artikolu 2da, l-ENTSOG għandu 
jiżviluppa fi żmien sitt xhur abbozz ta’ 
kodiċijiet tekniċi kif stabbilit fl-Artikolu 
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żmien raġonevoli, biex iħejji kodiċijiet fl-
oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3) meta 
jkunu stmaw li kodiċijiet bħal dawn huma 
meħtieġa għall-funzjonament effiċjenti 
tas-suq.

2c, paragrafu 3u f’konformità sħiħa mal-
prinċipji stabbiliti fil-linji gwida.

2. L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġġustifikata lill-Kummissjoni fejn tqis li:

2. Fl-abbozzar ta’ dawn l-kodiċijiet l-
ENTSOG għandu jqis it-tagħrif espert 
tekniku mill-parteċipanti tas-suq u 
jżommhom infurmati.

(a) in-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass ma 
jaqbilx fi żmien raġonevoli fuq kodiċi 
tekniku jew tas-suq fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3); 

3. L-ENTSOG għandu jissottometti l-
abbozz tal-kodiċijiet lill-Aġenzija.

(b) kodiċi tekniku jew tas-suq adottat min-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass fl-
oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3) ma 
jiżgurax in-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
il-kompetizzjoni effettiva u l-
funzjonament effiċjenti tas-suq; 

4. L-Aġenzija għandha tikkonsulta b’mod 
estensiv u b’mod miftuħ u trasparenti 
dwar l-abbozz tal-kodiċijiet.

(c) l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
jonqsu milli jimplimentaw kodiċi tekniku 
jew tas-suq adottat min-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass fl-oqsma elenkati 
fl-Artikolu 2c(3).

4a. Fuq il-bażi tal-konsultazzjoni, l-
Aġenzija għandha tiffinalizza u tadotta l-
abbozz tal-kodiċijiet. Hija għandha 
tippubblika l-osservazzjonijiet kollha li 
jaslulha u tispjega kif tqiesu fl-abbozz 
finali tal-kodiċijiet jew tiġġustifika t-
twarrib tagħhom.

3. Il-Kummissjoni tista', fuq l-inizjattiva 
tagħha stess jew fuq ir-rakkomandazzjoni 
ta' l-Aġenzija, tadotta linji gwida fl-oqsma 
elenkati fl-Artikolu 2c(3) fejn tqis li:

4b. Fuq inizjattiva stess ta’ l-Aġenzija jew 
fuq talba ta’ l-ENTSOG, tista’ tinbeda 
reviżjoni tal-kodiċijiet eżistenti skond l-
istess proċedura.

(a) kodiċi tekniku jew tas-suq adottat min-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass fl-
oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3) ma 
jiżgurax in-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
il-kompetizzjoni effettiva u l-
funzjonament effiċjenti tas-suq; 
(b) in-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass ma 
jaqbilx fi żmien raġonevoli fuq kodiċi 
tekniku jew tas-suq fl-oqsma elenkati fl-
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Artikolu 2c(3);
(c) l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
jonqsu milli jimplimentaw kodiċi tekniku 
jew tas-suq adottat min-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass fl-oqsma elenkati 
fl-Artikolu 2c(3).
Dawn il-miżuri mfassla biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 14(2).
4. Il-paragrafu 3 għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-Kummissjoni li 
tadotta u temenda linji gwida kif stipulat
fl-Artikolu 8.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kodiċijiet tekniċi għandhom ikunu żviluppati mill-ENTSO f’konformità sħiħa mal-linji 
gwida adottati. L-Aġenzija, wara konsultazzjonijiet estensivi, se tiffinalizza u tadotta dawn il-
kodiċijiet.

Emenda 143
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istabbiliment u l-evalwazzjoni tal-
kodiċijiet tekniċi u tas-suq

Linji gwida u kodiċijiet

1. Wara konsultazzjoni ma' l-Aġenzija, il-
Kummissjoni tkun tista' tistieden lin-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass, fi 

1. Il-Kummissjoni għandha tagħti mandat 
lill-Aġenzija biex tiżviluppa linji gwida u 
tadotta kodiċijiet biex tarmonizza r-regoli 
tekniċi u tas-suq biex tħaffef l-
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żmien raġonevoli, biex iħejji kodiċijiet fl-
oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3) meta 
jkunu stmaw li kodiċijiet bħal dawn huma 
meħtieġa għall-funzjonament effiċjenti 
tas-suq.

integrazzjoni tas-suq.

2. L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġustifikata lill-Kummissjoni fejn tqis li:

2. Il-linji gwida u l-kodiċijiet jistgħu 
b’mod partikulari jkopru l-oqsma li 
ġejjin:

(a) kodiċi tekniku jew tas-suq adottat min-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass fl-
oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3) ma 
jiżgurax in-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
il-kompetizzjoni effettiva u l-
funzjonament effiċjenti tas-suq; 

(a) regoli dwar is-sigurtà u l-affidabilità;

(b) in-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass ma 
jaqbilx fi żmien raġonevoli fuq kodiċi 
tekniku jew tas-suq fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3); 

(b) regoli dwar il-konnessjoni tax-xibka u 
l-aċċess;

(c) l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
jonqsu milli jimplimentaw kodiċi tekniku 
jew tas-suq adottat min-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass fl-oqsma elenkati 
fl-Artikolu 2c(3);

(c) regoli dwar l-iskambju  u l-ftehim tad-
dejta; 

3. Il-Kummissjoni tista', fuq l-inizjattiva 
tagħha stess jew fuq ir-rakkomandazzjoni 
ta' l-Aġenzija, tadotta linji gwida fl-oqsma 
elenkati fl-Artikolu 2c(3) fejn tqis li:

(d) regoli dwar l-interoperabilità; 

(a) kodiċi tekniku jew tas-suq adottat min-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass fl-
oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3) ma 
jiżgurax in-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
il-kompetizzjoni effettiva u l-
funzjonament effiċjenti tas-suq; 

(e) proċeduri operazzjonali f’każ ta’ 
emerġenza;

(b) in-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass ma 
jaqbilx fi żmien raġonevoli fuq kodiċi 
tekniku jew tas-suq fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3); 

(f) regoli dwar l-allokazzjoni tal-kapaċità 
u l-immaniġġjar tal-konġestjoni;

(c) l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
jonqsu milli jimplimentaw kodiċi tekniku 
jew tas-suq adottat min-Netwerk Ewropew 

(g) regoli għas-swieq transkonfinali ta’ 
matul il-jum (intraday) b’għeluq 
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għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass fl-oqsma elenkati 
fl-Artikolu 2c(3). 

armonizzat tal-bibien; 

Dawn il-miżuri mfassla biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 14(2).

(h) regoli għall-kummerċ, li jiżguraw 
b’mod partikulari l-iżvilupp ta’ swieq 
sekondarji għad-drittijiet ta’ trażmissjoni 
transkonfinali u s-sigurtà tad-drittijiet tat-
trażmissjoni;

4. Il-paragrafu 3 għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-Kummissjoni li 
tadotta u temenda linji gwida kif stipulat 
fl-Artikolu 9.

(i) regoli dwar it-trasparenza;

(j) regoli ta’ bilanċ inklużi regoli dwar il-
ħażna;
(k) regoli rigward l-armonizzazzjoni ta' l-
istrutturi tariffarji għat-trasportazzjoni, 
inklużi sinjali ta' lokalità u regoli dwar il-
kumpens inter-TSO;
(l) effiċjenza fl-enerġija rigward in-
netwerks tal-gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Linji gwida u kodiċijiet jistgħu jħaffu l-iżvilupp ta’ swieq kompetittivi u jiżguraw l-
integrazzjoni tas-suq permezz ta’ l-armonizzazzjoni tar-regoli tekniċi u tas-suq. Dawn ir-
regoli jridu jservu l-interessi tas-suq bl-ottimizzazzjoni ta’ l-allokazzjoni tal-kapaċità, l-
iżvilupp ta’ akkopjar/qsim tas-suq ta’ jum bil-quddiem, l-eżistenza ta’ swieq ta’ jum bil-
quddiem u intraday transkonfinali, eċċ. Regoli u prinċipji ta’ livell għoli għandhom l-ewwel 
ikunu stabbiliti fil-linji gwida imbagħad il-kodiċijiet jipprovdu aktar dettalji.

Emenda 144
Umberto Guidoni

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istabbiliment u l-evalwazzjoni tal-
kodiċijiet tekniċi u tas-suq

L-istabbiliment u l-evalwazzjoni tal-
kodiċijiet tekniċi 

1. Wara konsultazzjoni ma' l-Aġenzija, il-
Kummissjoni tkun tista' tistieden lin-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass, fi żmien 
raġonevoli, biex iħejji kodiċijiet fl-oqsma 
elenkati fl-Artikolu 2c(3) meta jkunu 
stmaw li kodiċijiet bħal dawn huma 
meħtieġa għall-funzjonament effiċjenti 
tas-suq.

1. Wara konsultazzjoni mal-partijiet 
b’interess rilevanti kollha skond l-
Artikolu … tar-Regolament (KE) … li 
jistabbilixxi l-Aġenzija għall-Koperazzjoni 
tar-Regolaturi ta’ l-Enerġija, l-Aġenzija 
għandha tħejji l-Linji Gwida Strateġiċi 
għan-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass fl-
oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3) u (5). L-
Aġenzija għandha tittrażmetti l-abbozz 
tal-Linji Gwida Strateġiċi lill-
Kummissjoni, li tista’ tadottahom skond 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 13(2).

2. L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġġustifikata lill-Kummissjoni fejn tqis li:

In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass għandu, 
f’perjodu raġonevoli ta’ żmien, iħejji 
abbozz tal-kodiċijiet fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3) u abbozz ta’ pjan ta’ 
investiment mifrux fuq 10 snin, inkluż fl-
Artikolu 2c(5) ibbażat fuq il-Linji Gwida 
Strateġiċi adottati mill-Kummissjoni 
skond il-paragrafu 1.  In-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass għandu jibgħat 
għall-approvazzjoni lill-Aġenzija l-abbozz 
tal-kodiċijiet tekniċi u l-abbozz  tal-pjan 
ta’ investiment mifrux fuq 10 snin.

(a) kodiċi tekniku jew tas-suq adottat min-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass fl-
oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3) ma 
jiżgurax in-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
il-kompetizzjoni effettiva u l-
funzjonament effiċjenti tas-suq; 

L-Aġenzija għandha tapprova l-abbozz 
tal-kodiċijiet tekniċi u l-abbozz tal-pjan ta' 
investiment mifrux fuq 10 snin skond l-
Artikolu … tar-Regolament … li 
jistabbilixxi l-Aġenzija għall-Koperazzjoni 
tar-Regolaturi ta’ l-Enerġija. Qabel 
tapprova l-kodiċijiet u  l-abbozz tal-pjan 
ta' investiment mifrux fuq 10 snin, l-
Aġenzija għandha tiżgura li l-kodiċijiet 
tekniċi ddettaljati u l-abbozz tal-pjan ta' 
investiment mifrux fuq 10 snin 
jikkonformaw mal-Linji Gwida Strateġiċi 
u li huma jiżguraw in-nuqqas ta’ 
diskriminazzjoni, il-kompetizzjoni effettiva 
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u l-funzjonament effiċjenti tas-suq. 
2. L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġġustifikata lill-Kummissjoni fejn tqis li:

(b) in-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass ma 
jaqbilx fi żmien raġonevoli fuq kodiċi 
tekniku jew tas-suq fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3);

(a) in-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
naqset milli taqbel fi żmien raġonevoli fuq 
kodiċi tekniku fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3);

(c) l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
jonqsu milli jimplimentaw kodiċi tekniku 
jew tas-suq adottat min-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3).

(b) l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
jonqsu milli jimplimentaw kodiċi tekniku 
fl-oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3) kif 
approvat mill-Aġenzija skond il-paragrafu 
1b.

3. Il-Kummissjoni tista', fuq l-inizjattiva 
tagħha stess jew fuq ir-rakkomandazzjoni 
ta' l-Aġenzija, tadotta linji gwida fl-oqsma 
elenkati fl-Artikolu 2c(3) fejn tqis li:

3. Il-Kummissjoni tista', fuq ir-
rakkomandazzjoni ta' l-Aġenzija, tadotta l-
linji gwida dwar il-kodiċijiet tas-suq.

(a) kodiċi tekniku jew tas-suq adottat min-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass fl-
oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3) ma 
jiżgurax in-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
il-kompetizzjoni effettiva u l-
funzjonament effiċjenti tas-suq; 
(b) in-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass ma 
jaqbilx fi żmien raġonevoli fuq kodiċi 
tekniku jew tas-suq fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3);
(c) l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
jonqsu milli jimplimentaw kodiċi tekniku 
jew tas-suq adottat min-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass fl-oqsma elenkati 
fl-Artikolu 2c(3).
Dawn il-miżuri mfassla biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 14(2).

Dawn il-miżuri mfassla biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 14(2).

4. Il-paragrafu 3 għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-Kummissjoni li 
tadotta u temenda linji gwida kif stipulat fl-

4. Il-paragrafu 3 għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-Kummissjoni li 
tadotta u temenda linji gwida kif stipulat fl-
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Artikolu 9. Artikolu 9.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mudell propost jista’ jipperikola l-ħolqien ta’ suq ta’ l-UE tabilħaqq kompetittiv, li 
effettivament jippermetti lit-TSOs il-possibilità li jkunu awto-regolati. Din l-Emenda 
tipproponi mudell differenti: il-firxa u l-fond tal-kodiċijiet tekniċi proposti, il-“linji gwida 
strateġiċi” għandhom ikunu definiti ex ante mill-ACER imbagħad jinbeda proċess ta’ 
komitoloġija li jwassal għal “Linji Gwida Strateġiċi” vinkolanti li fuqhom se jkun ibbażat ix-
xogħol tal-ġejjieni ta’ l-ENTSO. It-TSOs għandhom interess qawwi fl-operat tar-regoli tas-
suq (għax jaffettwaw l-ispejjeż tat-TSOs) u għaldaqstant huma m’għandhomx iħejju l-
kodiċijiet tas-suq.

Emenda 145
Giles Chichester

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 e – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara konsultazzjoni ma' l-Aġenzija, il-
Kummissjoni tkun tista' tistieden lin-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass, fi 
żmien raġonevoli, biex iħejji kodiċijiet fl-
oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3) meta 
jkunu stmaw li kodiċijiet bħal dawn huma 
meħtieġa għall-funzjonament effiċjenti 
tas-suq.

1. Wara konsultazzjoni mal-partijiet 
b’interess rilevanti kollha skond l-
Artikolu 5a tar-Regolament (KE) … li 
jistabbilixxi' l-Aġenzija għall-
Koperazzjoni tar-Regolaturi ta’ l-
Enerġija, l-Aġenzija għandha tħejji l-Linji 
Gwida Strateġiċi għan-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass fl-oqsma elenkati 
fl-Artikolu 2c(3) u (5). L-Aġenzija 
għandha tittrażmetti l-abbozz tal-Linji 
Gwida Strateġiċi lill-Kummissjoni, li tista’ 
tadottahom skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 13(2).
1a. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu, f’perjodu raġonevoli ta’ żmien, 
iħejji abbozz tal-kodiċijiet fl-oqsma 
elenkati fl-Artikolu 2c(3) u abbozz ta’ 
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pjan ta’ investiment mifrux fuq 10 snin, 
inkluż fl-Artikolu 2c(5) ibbażat fuq il-
Linji Gwida Strateġiċi adottati mill-
Kummissjoni skond il-paragrafu 1.  In-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass għandu 
jibgħat għall-approvazzjoni lill-Aġenzija l-
abbozz tal-kodiċijiet tekniċi u l-abbozz  
tal-pjan ta’ investiment mifrux fuq 10 
snin.
1b. L-Aġenzija għandha tapprova l-abbozz 
tal-kodiċijiet tekniċi u l-abbozz tal-pjan ta' 
investiment mifrux fuq 10 snin skond l-
Artikolu X  u l-Artikolu Y tar-Regolament 
… li jistabbilixxi l-Aġenzija għall-
Koperazzjoni tar-Regolaturi ta’ l-
Enerġija. Qabel tapprova l-kodiċijiet u  l-
abbozz tal-pjan ta' investiment mifrux fuq 
10 snin, l-Aġenzija għandha tiżgura li l–
kodiċijiet tekniċi ddettaljati u l-abbozz tal-
pjan ta' investiment mifrux fuq 10 snin 
jikkonformaw mal-Linji Gwida Strateġiċi 
u li huma jiżguraw in-nuqqas ta’ 
diskriminazzjoni, il-kompetizzjoni effettiva 
u l-funzjonament effiċjenti tas-suq. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-firxa u l-fond tal-kodiċijiet tekniċi proposti għandhom ikunu definiti ex ante. L-ACER 
għandu jipprovdi parir formali lill-Kummissjoni f’forma ta’ linji gwida strateġiċi għall-
ENTSOs li jħejju abbozz ta’ kodiċijiet tekniċi ibbażat fuq il-“Linji Gwida Strateġiċi” 
vinkolanti. L-abbozz tal-kodiċijiet għandu jingħata lill-ACER wara ftehima fl-ENTSO. Jekk 
ikun segwit mudell differenti jista’ jipperikola l-ħolqien ta’ suq ta’ l-UE tabilħaqq 
kompetittiv, li effettivament jippermetti lit-TSOs il-possibilità li jkunu awto-regolati. 

Emenda 146
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 e – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Wara konsultazzjoni ma' l-Aġenzija, il-
Kummissjoni tkun tista' tistieden lin-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass, fi żmien 
raġonevoli, biex iħejji kodiċijiet fl-oqsma 
elenkati fl-Artikolu 2c(3) meta jkunu 
stmaw li kodiċijiet bħal dawn huma 
meħtieġa għall-funzjonament effiċjenti tas-
suq.

1. L-Aġenzija tista’ tistieden lin-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass, fi żmien raġonevoli, 
biex iħejji kodiċijiet fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3) meta jkunu stmaw li 
kodiċijiet bħal dawn huma meħtieġa għall-
funzjonament effiċjenti tas-suq.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija, mhux il-Kummissjoni, għandu jkollha s-setgħa li tistieden lin-netwerk ta’ l-
opraturi tas-sistema tat-trażmissjoni biex jistabbilixxi kodiċijiet tekniċi u tas-suq. 

Emenda 147
Herbert Reul

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 e – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġġustifikata lill-Kummissjoni fejn tqis li:

2. Wara li twettaq evalwazzjoni dwar l-
impatt fuq il-bażi ta’ konsultazzjonijiet 
ma’ l-ENTSOG/ENTSUG, l-Aġenzija 
għandha tipprovdi opinjoni ġġustifikata 
lill-Kummissjoni fejn tqis li:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa assolutament essenzjali li l-utenti tas-sistema  jkunu mgħarrfa l-ħin kollu dwar il-
qagħda ta’ l-Aġenzija dwar il-proposti. L-ACER jista’ biss jissorvelja l-kwistjonijiet marbuta 
mal-kompetizzjoni li jikkonċernaw lill-operaturi tas-sistema. Kwistjonijiet oħra marbuta mal-
kompetizzjoni huma f’idejn l-awtoritajiet ta’ l-‘antitrust’.
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Emenda 148
Giles Chichester

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 e – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġġustifikata lill-Kummissjoni fejn tqis li:

2. L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġġustifikata lill-Kummissjoni fejn tqis li:

(a) kodiċi tekniku jew tas-suq adottat min-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass fl-
oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3) ma 
jiżgurax in-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
il-kompetizzjoni effettiva u l-
funzjonament effiċjenti tas-suq; 

(a) in-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
janqos milli jaqbel fi żmien raġonevoli fuq 
kodiċi tekniku fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3);

(b) In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass ma 
jaqbilx fi żmien raġonevoli fuq kodiċi 
tekniku jew tas-suq fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3);

(b) l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
jonqsu milli jimplimentaw kodiċi tekniku 
fl-oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3) kif 
approvat mill-Aġenzija skond il-paragrafu 
1b.

(c) l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
jonqsu milli jimplimentaw kodiċi tekniku 
jew tas-suq adottat min-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-firxa u l-fond tal-kodiċijiet tekniċi proposti għandhom ikunu definiti ex ante. L-ACER 
għandu jipprovdi parir formali lill-Kummissjoni f’forma ta’ linji gwida strateġiċi għall-
ENTSOs li jħejju abbozz ta’ kodiċijiet tekniċi ibbażat fuq il-“Linji Gwida Strateġiċi” 
vinkolanti. L-abbozz tal-kodiċijiet għandu jingħata lill-ACER wara ftehima fl-ENTSO. Jekk 
ikun segwit mudell differenti jista’ jipperikola l-ħolqien ta’ suq ta’ l-UE tabilħaqq 
kompetittiv, li effettivament jippermetti lit-TSOs il-possibilità li jkunu awto-regolati. 
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Emenda 149
Herbert Reul

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 e – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kodiċi tekniku jew tas-suq adottat min-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass fl-oqsma 
elenkati fl-Artikolu 2c(3) ma jiżgurax in-
nuqqas ta’ diskriminazzjoni, il-
kompetizzjoni effettiva u l-funzjonament 
effiċjenti tas-suq; 

(a) kodiċi tekniku jew tas-suq adottat min-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass fl-oqsma 
elenkati fl-Artikolu 2c(3) ma jiżgurax in-
nuqqas ta’ diskriminazzjoni, il-
kompetizzjoni effettiva fost l-operaturi 
tas-sistema tat-trażmissjoni u l-
funzjonament effiċjenti tas-suq; 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa assolutament essenzjali li l-utenti tas-sistema  jkunu mgħarrfa l-ħin kollu dwar il-
qagħda ta’ l-Aġenzija dwar il-proposti. L-ACER jista’ biss jissorvelja l-kwistjonijiet marbuta 
mal-kompetizzjoni li jikkonċernaw lill-operaturi tas-sistema. Kwistjonijiet oħra marbuta mal-
kompetizzjoni huma f’idejn l-awtoritajiet ta’ l-‘antitrust’.

Emenda 150
Erika Mann

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 e – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista', fuq l-inizjattiva 
tagħha stess jew fuq ir-rakkomandazzjoni 
ta' l-Aġenzija, tadotta linji gwida fl-oqsma 
elenkati fl-Artikolu 2c(3) fejn tqis li:

imneħħi

(a) kodiċi tekniku jew tas-suq adottat min-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass fl-
oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3) ma 
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jiżgurax in-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
il-kompetizzjoni effettiva u l-
funzjonament effiċjenti tas-suq; 
(b) in-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass ma 
jaqbilx fi żmien raġonevoli fuq kodiċi 
tekniku jew tas-suq fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3);
(c) l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
jonqsu milli jimplimentaw kodiċi tekniku 
jew tas-suq adottat min-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass fl-oqsma elenkati 
fl-Artikolu 2c(3).
Dawn il-miżuri mfassla biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 14(2).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skond ir-Regolament 1775/2005, il-Kummissjoni għandha biss id-dritt li temenda l-linji 
gwida adottati mil-leġiżlatur. Dan l-arranġament m’għandux jinbidel, għax f’dan il-każ il-
linji gwida qed jittrattaw kwistjonijiet fundamentali għas-settur, li r-regolamentazzjoni 
tagħhom għandha tibqa’ r-responsabiltà tal-leġiżlatur.  

Emenda 151
Giles Chichester

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 e – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista', fuq l-inizjattiva 
tagħha stess jew fuq ir-rakkomandazzjoni 
ta' l-Aġenzija, tadotta linji gwida fl-oqsma 
elenkati fl-Artikolu 2c(3) fejn tqis li:

3. Il-Kummissjoni tista' fuq ir-
rakkomandazzjoni ta' l-Aġenzija, tadotta 
linji gwida dwar il-kodiċijiet tas-suq.
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(a) kodiċi tekniku jew tas-suq adottat min-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass fl-
oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3) ma 
jiżgurax in-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
il-kompetizzjoni effettiva u l-
funzjonament effiċjenti tas-suq;

Dawn il-miżuri mfassla biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 14(2).

(b) in-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass ma 
jaqbilx fi żmien raġonevoli fuq kodiċi 
tekniku jew tas-suq fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3);
(c) l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
jonqsu milli jimplimentaw kodiċi tekniku 
jew tas-suq adottat min-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass fl-oqsma elenkati 
fl-Artikolu 2c(3).
Dawn il-miżuri mfassla biex jemendaw l-
elementi mhux essenzjali ta' dan ir-
Regolament billi jissupplimentawh 
għandhom jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 14(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-kodiċijiet tas-suq huwa propost li l-Kummissjoni tista’ tadotta Linji Gwida 
fuq rakkomandazzjoni ta’ l-Aġenzija (paragrafu 5). L-Operaturi tas-Sistema tat-Trażmissjoni 
huma operaturi ta’ l-infrastruttura ta’ monopolju u m’humiex parteċipi fil-parti kompetittiva 
tas-suq. Madankollu, huma għandhom interess qawwi fl-operat tar-regoli tas-suq (għax dawn 
jaffettwaw l-ispejjeż tat-TSOs) u għaldaqstant m’għandhomx iħejju l-kodiċijiet tas-suq.

Emenda 152
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 e – paragrafu 3 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista', fuq l-inizjattiva 
tagħha stess jew fuq ir-rakkomandazzjoni 
ta' l-Aġenzija, tadotta linji gwida fl-oqsma 
elenkati fl-Artikolu 2c(3) fejn tqis li:

3. Il-Kummissjoni għandha, fuq l-
inizjattiva tagħha stess jew fuq ir-
rakkomandazzjoni ta' l-Aġenzija, tadotta 
linji gwida fl-oqsma elenkati fl-Artikolu 
2c(3), fejn ikun meħtieġ biex tiżgura li l-
kwistjonijiet elenkati fl-Artikolu 2c(1)-
(3)jevolvu f’konformità ma’ l-objettivi tas-
suq intern, fejn tqis li:

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’każ li t-TSOs jonqsu milli jadottaw il-Kodiċijiet, il-Kummissjoni tista’ tadotta Linji Gwida 
vinkolanti permezz tal-Komitoloġija. Fir-Regolament dwar il-Gass emendat propost din l-
għażla kienet ifformulata b’mod li wieħed ma jikkommettix ruħu. Biex ikun hemm trasparenza 
massima lejn it-TSOs kif ukoll lejn il-partijiet b’interess rilevanti l-oħra, ma jrid jibqa’ l-ebda 
dubju li l-Kummissjoni tabilħaqq se tadotta Linji Gwida vinkolanti, jekk it-TSOs jonqsu milli 
jwettqu l-kompiti regolatorji tagħhom.

Emenda 153
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 e – paragrafu 3 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista', fuq l-inizjattiva 
tagħha stess jew fuq ir-rakkomandazzjoni 
ta' l-Aġenzija, tadotta linji gwida fl-oqsma 
elenkati fl-Artikolu 2c(3) fejn tqis li:

3. Il-Kummissjoni tista' , fuq ir-
rakkomandazzjoni ta' l-Aġenzija, tadotta 
linji gwida fl-oqsma elenkati fl-Artikolu 
2c(3) fejn tqis li:

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda trid tistabbilixxi ġerarkija ċara tas-setgħat.
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Emenda 154
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 e – paragrafu 3 – subparagrafu -2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tadotta linji gwida, il-Kummissjoni 
għandha tikkonsulta l-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi ta’ l-utenti tax-xibka.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsultazzjoni effettiva mal-partijiet b’interess rilevanti kollha hija kruċjali biex ikunu 
salvagwardjati l-interessi rilevanti kollha inklużi fit-teħid tad-deċiżjonijiet fil-funzjonament 
tas-suq tal-gass.

Emenda 155
Herbert Reul

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 e – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kodiċi tekniku jew tas-suq adottat min-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass fl-
oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3) ma 
jiżgurax in-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
il-kompetizzjoni effettiva u l-
funzjonament effiċjenti tas-suq; 

imneħħi

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-setgħat mogħtija lill-Kummissjoni b’paragrafu 3(a), (b) u (c) jintitolawha biex tieħu 
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kontroll ta’ virtwalment kwalunkwe proċedura ta’ standardizzazzjoni.

Emenda 156
Herbert Reul

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 e – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) in-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass ma 
jaqbilx fi żmien raġonevoli fuq kodiċi 
tekniku jew tas-suq fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3);

(b) in-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass ma 
jaqbilx fi żmien raġonevoli fuq kodiċi 
tekniku jew tas-suq speċifiku għas-sistema
fl-oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3);

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-setgħat mogħtija lill-Kummissjoni b’paragrafu 3(a), (b) u (c) jintitolawha biex tieħu 
kontroll ta’ virtwalment kwalunkwe proċedura ta’ standardizzazzjoni.

Emenda 157
Herbert Reul

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 e – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
jonqsu milli jimplimentaw kodiċi tekniku 
jew tas-suq adottat min-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3).

(c) l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
jonqsu milli jimplimentaw kodiċi tekniku 
jew tas-suq speċifiku għas-sistema adottat 
min-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass fl-
oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3).
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-setgħat mogħtija lill-Kummissjoni b’paragrafu 3(a), (b) u (c) jintitolawha biex tieħu 
kontroll ta’ virtwalment kwalunkwe proċedura ta’ standardizzazzjoni.

Emenda 158
Erika Mann

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 e – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-paragrafu 3 għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-Kummissjoni li 
tadotta u temenda linji gwida kif stipulat 
fl-Artikolu 9.

imneħħi

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skond ir-Regolament 1775/2005, il-Kummissjoni għandha biss id-dritt li temenda l-linji 
gwida adottati mil-leġiżlatur. Dan l-arranġament m’għandux jinbidel, għax f’dan il-każ il-
linji gwida qed jittrattaw kwistjonijiet fundamentali għas-settur, li r-regolamentazzjoni 
tagħhom għandha tibqa’ r-responsabbiltà tal-leġiżlatur.  

Emenda 159
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 e – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-paragrafu 3 għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-Kummissjoni li 

4. Il-paragrafu 3 għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-Kummissjoni li 
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tadotta u temenda linji gwida kif stipulat 
fl-Artikolu 9.

temenda linji gwida kif stipulat fl-
Artikolu 9.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bidla skond l-emendi proposti għall-Artikolu 9.

Emenda 160
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 e – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill meta 
jkollha l-intenzjoni li tadotta linji gwida 
skond l-Artikolu 2e(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Azzjoni mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 2e(3) tar-regolament tissuġġerixxi li n-netwerk ta’ 
l-operaturi tas-sistema tat-trażmissjoni, li hija ffinanzjata minn fondi pubbliċi, m’huwiex qed 
iwettaq l-irwol tiegħu b’mod sodisfaċenti skond ir-regolament. Il-Parlament u l-Kunsill 
għandhom jingħataw l-informazzjoni sħiħa, biex ikunu jistgħu jwettqu t-tibdiliet meħtieġa. 

Emenda 161
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 e a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2ea
L-iżvilupp tal-kodiċijiet tas-suq

1. Ma’ l-adozzjoni tal-linji gwida skond l-
Artikolu 2da, l-Aġenzija għandha 
tiżviluppa fi żmien mhux itwal minn sitt 
xhur, abbozz ta’ kodiċijiet tas-suq li huma 
konformi b’mod sħiħ mal-prinċipji 
stabbiliti fil-linji gwida.
2. Fl-abbozzar ta’ dawn l-kodiċijiet, l-
Aġenzija għandha tikkonsulta b’mod 
estensiv u b’mod miftuħ u trasparenti u 
għandha żżomm lill-partijiet b’interess 
rilevanti kollha infurmati.
3. Fuq il-bażi tal-konsultazzjoni, l-
Aġenzija għandha tiffinalizza u tadotta l-
abbozz tal-kodiċijiet tas-suq. Hija 
għandha tippubblika l-osservazzjonijiet 
kollha li jaslulha u tispjega kif tqiesu fl-
abbozz finali tal-kodiċijiet jew tiġġustifika 
t-twarrib tagħhom.
4. Fuq inizjattiva tagħha stess jew fuq 
talba tal-Parlament Ewropew, l-Aġenzija 
tista’ tibda l-istess proċedura għar-
reviżjoni tal-kodiċijiet eżistenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kodiċijiet tas-suq għandhom ikunu żviluppati u adottati wara konsultazzjoni estensiva mill-
Aġenzija. L-irwol tal-Parlament Ewropew jissaħħaħ bl-opportunità li jibda r-reviżjoni ta’ 
dawn il-kodiċijiet.
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Emenda 162
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2ea
L-iżvilupp tal-linji gwida

1. Il-Kummissjoni għandha, wara 
konsultazzjoni ma’ l-Aġenzija, tistabilixxi 
lista ta’ prijoritajiet annwali li tidentifika 
kwistjonijiet ta’ importanza ewlenija 
għall-iżvilupp tas-suq intern fil-gass.
2. Wara li tikkunsidra l-lista ta’ 
prijoritajiet, il-Kummissjoni għandha 
tagħti mandat lill-Aġenzija biex, fi żmien 
mhux itwal minn sitt xhur, tiżviluppa linji 
gwida li jistabbilixxu prinċipji bażiċi, ċari 
u objettivi għall-armonizzazzjoni tar-
regoli, kif stabbilit fl-Artikolu 2c.
3. Fl-abbozzar ta’ dawn il-linji gwida, l-
Aġenzija għandha tikkonsulta b’mod 
estensiv, u b’mod miftuħ u trasparenti, u 
għandha żżomm lill-ENTSOG u l-partijiet 
b'interess rilevanti l-oħra infurmati. 
4. L-Aġenzija għandha tiffinalizza l-
abbozz tal-linji gwida fuq il-bażi tar-
riżultati tal-konsultazzjoni. Hija għandha 
tippubblika l-osservazzjonijiet kollha li 
jaslulha, minbarra dawk kunfidenzjali, u 
tispjega kif tqiesu fl-abbozz finali tal-
kodiċijiet jew tiġġustifika t-twarrib 
tagħhom.
5. Il-Kummissjoni 
Il-Kummissjoni għandha tissottometti l-
abbozz tal-linji gwida lill-Kumitat 
imsemmi fl-Artikolu 13(1) għall-adozzjoni 
finali tagħhom skond il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 13(2).
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6. Il-Kummissjoni, fuq inizjattiva tagħha 
stess jew wara talba mill-Aġenzija, tista’ 
tibda l-istess proċedura għall-
aġġornament tal-linji gwida.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tkun tista’ tiddeċiedi dwar il-prijoritajiet għall-iżviluppi fis-suq, huwa kruċjali li lista ta’ 
prijoritajiet tkun stabbilita mill-Kummissjoni wara konsultazzjoni ma’ l-Aġenzija. B’żieda 
ma’ din il-lista, linji gwida għandhom ikunu abbozzati biex ikunu stabbiliti l-prinċipji ewlenin 
dwar il-kwistjonijiet konċernati mal-perspettiva li jkunu armonizzati r-regoli li japplikaw.  
Ikun biss jekk il-lista ta’ prijoritajiet u l-linji gwida jiġu stabbiliti fuq bażi soda li l-kodiċijiet 
imbagħad ikunu jistgħu jiġu żviluppati b’mod adattat. 

Emenda 163
Alejo Vidal-Quadras, Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 e b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2eb
L-iżvilupp tal-kodiċijiet 

1. Ma’ l-adozzjoni tal-linji gwida skond l-
Artikolu 2ea, il-Kummissjoni għandha 
tagħti mandat lill-ENTSOG biex 
jiżviluppa fi żmien mhux itwal minn sitt 
xhur, abbozz ta’ kodiċijiet li huma 
konformi b’mod sħiħ mal-prinċipji 
stabbiliti fil-linji gwida.
2. Fl-abbozzar ta’ dawn l-kodiċijiet l-
ENTSOG għandu jqis it-tagħrif espert 
tekniku mill-parteċipanti tas-suq u 
jżommhom infurmati.
3 L-ENTSOG għandu jissottometti l-
abbozz tal-kodiċijiet lill-Aġenzija.
4. L-Aġenzija għandha tikkonsulta b’mod 
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estensiv u b’mod miftuħ u trasparenti 
dwar l-abbozz tal-kodiċijiet.

* 5. Fuq il-bażi tal-konsultazzjoni, l-
Aġenzija għandha tiffinalizza u tadotta l-
abbozz. Hija għandha tippubblika l-
osservazzjonijiet kollha li jaslulha, 
minbarra dawk kunfidenzjali, u tispjega 
kif tqiesu fl-abbozz finali tal-kodiċijiet jew 
tiġġustifika t-twarrib tagħhom.
6. Fuq inizjattiva stess ta’ l-Aġenzija jew 
fuq talba ta’ l-ENTSOG, tista’ ssir 
reviżjoni tal-kodiċijiet eżistenti skond l-
istess proċedura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 2ea propost. Huwa essenzjali li l-kodiċijiet jikkonformaw 
b’mod sħiħ mar-regoli u l-prinċipji stabbiliti fil-linji gwida. Barra minn hekk, konsultazzjoni 
estensiva u involviment mill-qrib tal-parteċipanti tas-suq fil-proċess huwa kruċjali biex ikun 
żgurat li l-kodiċijiet ikunu sensibbli. L-aġġornar tal-kodiċijiet diġà eżistenti minħabba t-tibdil 
teknoloġiku, proċessi mtejba, għandu jsegwi l-istess proċess.
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