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Emenda 164
Giles Chichester

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2f imħassar
Konsultazzjonijiet

1. Fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu, in-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass għandu 
jikkonsulta b'mod miftuħ u trasparenti u 
fi stadju bikri partikolarment fit-tħejjija 
tal-kodiċijiet tekniċi u tas-suq fil-
programm ta' ħidma annwali tiegħu 
msemmi fl-Artikolu 2c(1) u (3), flimkien 
mal-parteċipanti kollha fis-suq. Il-
konsultazzjoni għandha tinkludi l-impriżi 
ta' forniment, il-klijenti, l-utenti tas-
sistema, l-operaturi tas-sistema ta' 
distribuzzjoni, l-operaturi tas-sistema 
LNG u l-operaturi tas-sistema tal-ħażna, 
inkluż assoċjazzjonijiet (industrijali) 
rilevanti, entitajiet tekniċi u pjattaformi 
tal-partijiet interessati.
2. Id-dokumenti kollha u l-minuti tal-
laqgħat relatati mas-suġġetti msemmija 
fil-paragrafu 1 għandhom isiru pubbliċi.
3. Qabel ma jiġu adottati l-programm ta' 
ħidma annwali u l-kodiċijiet tekniċi u tas-
suq imsemmija fl-Artikolu 2c(1) u (3), in-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass għandu 
jindika l-osservazzjonijiet li jkunu daħlu 
waqt il-konsultazzjoni u kif dawn l-
osservazzjonijiet tqiesu. Għandu jagħti 
raġunijiet fejn l-osservazzjonijiet ma 
tqisux.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Konsultazzjonijiet pubbliċi fil-livell ta’ l-UE bħalissa qed isiru mill-ERGEG. Għalhekk l-
Aġenzija għandha tagħmel din il-ħidma minħabba li diġà għandha regoli u esperjenza 
stabbiliti sew biex isiru konsultazzjonijiet. Barra minn hekk l-Aġenzija taġixxi fl-interess tal-
parteċipanti kollha tas-suq, filwaqt li t-TSOs huma potenzjalment parti interessata. Ara wkoll 
l-emendi relatati ma’ l-Artikolu 5a tar-Regolament ACER, preambolu 8, u artikoli 2(c) 1 tar-
Regolament tal-Gass.

Emenda 165
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2f imħassar
Konsultazzjonijiet

1. Fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu, in-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass għandu 
jikkonsulta b'mod miftuħ u trasparenti u 
fi stadju bikri partikolarment fit-tħejjija 
tal-kodiċijiet tekniċi u tas-suq fil-
programm ta' ħidma annwali tiegħu 
msemmi fl-Artikolu 2c(1) u (3), flimkien 
mal-parteċipanti kollha fis-suq. Il-
konsultazzjoni għandha tinkludi l-impriżi 
ta' forniment, il-klijenti, l-utenti tas-
sistema, l-operaturi tas-sistema ta' 
distribuzzjoni, l-operaturi tas-sistema 
LNG u l-operaturi tas-sistema tal-ħażna, 
inkluż assoċjazzjonijiet (industrijali) 
rilevanti, entitajiet tekniċi u pjattaformi 
tal-partijiet interessati.
2. Id-dokumenti kollha u l-minuti tal-
laqgħat relatati mas-suġġetti msemmija 
fil-paragrafu 1 għandhom isiru pubbliċi.
3. Qabel ma jiġu adottati l-programm ta' 
ħidma annwali u l-kodiċijiet tekniċi u tas-
suq imsemmija fl-Artikolu 2c(1) u (3), in-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
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Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass għandu 
jindika l-osservazzjonijiet li jkunu daħlu 
waqt il-konsultazzjoni u kif dawn l-
osservazzjonijiet tqiesu. Għandu jagħti 
raġunijiet fejn l-osservazzjonijiet ma 
tqisux.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsultazzjonijiet pubbliċi fil-livell ta’ l-UE bħalissa qed isiru mill-ERGEG. Għalhekk l-
Aġenzija għandha tagħmel din il-ħidma minħabba li diġà għandha regoli u esperjenza 
stabbiliti sew biex isiru konsultazzjonijiet. Barra minn hekk l-Aġenzija taġixxi fl-interess tal-
parteċipanti kollha tas-suq, filwaqt li t-TSOs huma potenzjalment parti interessata.

Emenda 166
Umberto Guidoni

Proposta għal regolament – li jemenda att
Article 1 – point 3
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 2 f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2f Imħassar
Konsultazzjonijiet

1. Fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu, in-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass għandu 
jikkonsulta b'mod miftuħ u trasparenti u 
fi stadju bikri partikolarment fit-tħejjija 
tal-kodiċijiet tekniċi u tas-suq fil-
programm ta' ħidma annwali tiegħu 
msemmi fl-Artikolu 2c(1) u (3), flimkien 
mal-parteċipanti kollha fis-suq. Il-
konsultazzjoni għandha tinkludi l-impriżi 
ta' forniment, il-klijenti, l-utenti tas-
sistema, l-operaturi tas-sistema ta' 
distribuzzjoni, l-operaturi tas-sistema 
LNG u l-operaturi tas-sistema tal-ħażna, 
inkluż assoċjazzjonijiet (industrijali) 
rilevanti, entitajiet tekniċi u pjattaformi 
tal-partijiet interessati.



PE404.708v01-00 6/90 AM\717804MT.doc

MT

2. Id-dokumenti kollha u l-minuti tal-
laqgħat relatati mas-suġġetti msemmija 
fil-paragrafu 1 għandhom isiru pubbliċi.
3. Qabel ma jiġu adottati l-programm ta' 
ħidma annwali u l-kodiċijiet tekniċi u tas-
suq imsemmija fl-Artikolu 2c(1) u (3), in-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass għandu 
jindika l-osservazzjonijiet li jkunu daħlu 
waqt il-konsultazzjoni u kif dawn l-
osservazzjonijiet tqiesu. Għandu jagħti 
raġunijiet fejn l-osservazzjonijiet ma 
tqisux.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsultazzjonijiet pubbliċi fil-livell ta’ l-UE bħalissa qed isiru mill-ERGEG. Għalhekk l-
Aġenzija għandha tagħmel din il-ħidma minħabba li diġà għandha regoli u esperjenza 
stabbiliti sew biex isiru konsultazzjonijiet. Barra minn hekk l-Aġenzija taġixxi fl-interess tal-
parteċipanti kollha tas-suq, filwaqt li t-TSOs huma potenzjalment parti interessata.

Emenda 167
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 f – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu, in-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass għandu jikkonsulta 
b'mod miftuħ u trasparenti u fi stadju bikri 
partikolarment fit-tħejjija tal-kodiċijiet 
tekniċi u tas-suq fil-programm ta' ħidma 
annwali tiegħu msemmi fl-Artikolu 2c(1) u 
(3), flimkien mal-parteċipanti kollha fis-
suq. Il-konsultazzjoni għandha tinkludi l-
impriżi ta' forniment, il-klijenti, l-utenti 
tas-sistema, l-operaturi tas-sistema ta' 

1. Fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu, l-Aġenzija  
għandha tikkonsulta b'mod miftuħ u 
trasparenti u fi stadju bikri partikolarment 
fit-tħejjija tal-kodiċijiet tekniċi u tas-suq 
fil-programm ta' ħidma annwali tagħha 
msemmi fl-Artikolu 2c(1) u (3), flimkien 
mal-parteċipanti kollha fis-suq. Il-
konsultazzjoni għandha tinkludi l-impriżi 
ta' forniment, il-klijenti, l-utenti tas-
sistema, l-operaturi tas-sistema ta' 
distribuzzjoni, l-operaturi tas-sistema LNG 
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distribuzzjoni, l-operaturi tas-sistema LNG 
u l-operaturi tas-sistema tal-ħażna, inkluż 
assoċjazzjonijiet (industrijali) rilevanti, 
entitajiet tekniċi u pjattaformi tal-partijiet 
interessati.

u l-operaturi tas-sistema tal-ħażna, inkluż 
assoċjazzjonijiet (industrijali) rilevanti, 
entitajiet tekniċi u pjattaformi tal-partijiet 
interessati.

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.

Emenda 168
Herbert Reul

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 2 f – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu, in-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass għandu jikkonsulta 
b'mod miftuħ u trasparenti u fi stadju bikri 
partikolarment fit-tħejjija tal-kodiċijiet 
tekniċi u tas-suq fil-programm ta' ħidma 
annwali tiegħu msemmi fl-Artikolu 2c(1) u 
(3), flimkien mal-parteċipanti kollha fis-
suq. Il-konsultazzjoni għandha tinkludi l-
impriżi ta' forniment, il-klijenti, l-utenti 
tas-sistema, l-operaturi tas-sistema ta' 
distribuzzjoni, l-operaturi tas-sistema LNG 
u l-operaturi tas-sistema tal-ħażna, inkluż 
assoċjazzjonijiet (industrijali) rilevanti, 
entitajiet tekniċi u pjattaformi tal-partijiet 
interessati.

1. Fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu, in-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass għandu jikkonsulta 
b'mod miftuħ u trasparenti u fi stadju bikri 
partikolarment għat-tħejjija tal-kodiċijiet 
tekniċi u tas-suq relatati ma’ netwerk fil-
programm ta' ħidma annwali tiegħu 
msemmi fl-Artikolu 2c(1) u (3), flimkien 
mal-parteċipanti kollha fis-suq. Il-
konsultazzjoni għandha tinkludi l-impriżi 
ta' forniment, il-klijenti, l-utenti tas-
sistema, l-operaturi tas-sistema ta' 
distribuzzjoni, l-operaturi tas-sistema LNG 
u l-operaturi tas-sistema tal-ħażna, inkluż 
assoċjazzjonijiet (industrijali) rilevanti, 
entitajiet tekniċi u pjattaformi tal-partijiet 
interessati.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Enfasi qawwija ta’ l-involviment tal-parteċipant tas-suq.

Emenda 169
Lambert van Nistelrooij

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu, in-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass għandu jikkonsulta 
b'mod miftuħ u trasparenti u fi stadju bikri 
partikolarment fit-tħejjija tal-kodiċijiet 
tekniċi u tas-suq fil-programm ta' ħidma 
annwali tiegħu msemmi fl-Artikolu 2c(1) u 
(3), flimkien mal-parteċipanti kollha fis-
suq. Il-konsultazzjoni għandha tinkludi l-
impriżi ta' forniment, il-klijenti, l-utenti 
tas-sistema, l-operaturi tas-sistema ta' 
distribuzzjoni, l-operaturi tas-sistema 
LNG u l-operaturi tas-sistema tal-ħażna, 
inkluż assoċjazzjonijiet (industrijali) 
rilevanti, entitajiet tekniċi u pjattaformi 
tal-partijiet interessati.

1. Fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu, in-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass għandu jikkonsulta 
b'mod miftuħ u trasparenti u fi stadju bikri 
partikolarment fit-tħejjija tar-regoli ta’ 
proċedura dwar il-konsultazzjoni, tal-
kodiċijiet tekniċi u tas-suq fil-programm ta'
ħidma annwali tiegħu msemmi fl-
Artikolu 2c(1) u (3), flimkien ma’ 
organizzazzjonijiet rappreżentattivi ta’ l-
utenti tal-grid.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-effettività tal-konsultazzjoni hija determinata b’regoli u proċeduri xierqa. Huwa importanti 
wkoll li l-minuti tal-konsultazzjoni jirriflettu s-sehem tal-parteċipanti kollha, kif ukoll l-
interazzjoni bejn l-ENTSO u r-rappreżentanti ta’ l-utenti tal-grid. Għalhekk, il-minuti 
għandhom jiġu espliċitament approvati mill-parteċipanti qabel ma jiġu adottati mill-ENTSO 
skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 2f (3).
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Emenda 170
Jerzy Buzek

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

Test propost mill-Kummissjolni Emenda

1. Fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu, in-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass għandu jikkonsulta 
b'mod miftuħ u trasparenti u fi stadju bikri 
partikolarment fit-tħejjija tal-kodiċijiet 
tekniċi u tas-suq fil-programm ta' ħidma 
annwali tiegħu msemmi fl-Artikolu 2c(1) u 
(3), flimkien mal-parteċipanti kollha fis-
suq. Il-konsultazzjoni għandha tinkludi l-
impriżi ta' forniment, il-klijenti, l-utenti 
tas-sistema, l-operaturi tas-sistema ta' 
distribuzzjoni, l-operaturi tas-sistema LNG 
u l-operaturi tas-sistema tal-ħażna, inkluż 
assoċjazzjonijiet (industrijali) rilevanti, 
entitajiet tekniċi u pjattaformi tal-partijiet 
interessati.

1. Fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu, l-Aġenzija  
għandha tikkonsulta b'mod miftuħ u 
trasparenti u fi stadju bikri partikolarment 
fit-tħejjija tal-kodiċijiet tekniċi u tas-suq 
fil-programm ta' ħidma annwali tagħha 
msemmi fl-Artikolu 2c(1) u (3), flimkien 
mal-parteċipanti kollha fis-suq. Il-
konsultazzjoni għandha tinkludi l-impriżi 
ta' forniment, il-klijenti, l-utenti tas-
sistema, l-operaturi tas-sistema ta' 
distribuzzjoni, l-operaturi tas-sistema LNG 
u l-operaturi tas-sistema tal-ħażna, inkluż 
assoċjazzjonijiet (industrijali) rilevanti, 
entitajiet tekniċi u pjattaformi tal-partijiet 
interessati.

Barra minn hekk, meta konsultazzjoni 
bħal din tindirizza materji li jaffettwaw il-
bejgħ bejn it-TSO, il-kummerċ jew it-
trażmizzjoni tal-gass, in-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema tat-
Trażmissjoni tal-Gass għandu jagħti każ 
b’mod partikolari is-sehem ta’ dawk il-
parteċipanti tas-suq, u l-assoċjazzjonijiet 
industrijali rilevanti tagħhom, li 
normalment jagħmlu l-offerta tagħhom u 
jużaw il-kapaċità tat-trażmissjoni 
transkonfinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti, sabiex jiġi megħjun l-iżvilupp ta’ aktar swieq integrati, li fejn kwistjonijiet 
huma rilevanti għall-kapaċità tat-trażmissjoni transkonfinali, li l-ideat ta’ dawk il-
parteċipanti tas-suq li normalment jagħmlu l-offerta tagħhom/jużaw din il-kapaċità jiġu 
konsultati direttament minħabba li l-bidliet mistennija li jkollhom impatt fuq in-negozju 
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tagħhom.

Emenda 171
Lambert van Nistelrooij

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-konsultazzjonijiet imsemmija fl-
ewwel paragrafu għandu jkollhom l-għan 
li jinkludu l-interressi tal-partijiet kollha 
interessati fil-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-pożizzjoni tagħhom ta’ monopolju, it-TSO´s normalment ma jinnegozjawx mal-
klijenti tagħhom, l-utenti tal-grid. Sabiex ikun evitat li t- TSO´s jinfurmaw, pjuttost milli 
jikkonsultaw ma’ l-utenti tal-grid, ikun ta’ benefiċċju għall-effettività tagħhom li jiddefinixxu 
l-għan tal-konsultazzjonijiet.

Emenda 172
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 f – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Qabel ma jiġu adottati l-programm ta' 
ħidma annwali u l-kodiċijiet tekniċi u tas-
suq imsemmija fl-Artikolu 2c(1) u (3), in-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass għandu 
jindika l-osservazzjonijiet li jkunu daħlu 

3. Qabel ma jiġu adottati l-linji gwida u l-
kodiċijiet, l-Aġenzija għandha tindika l-
osservazzjonijiet li jkunu daħlu waqt il-
konsultazzjoni u kif dawn l-
osservazzjonijiet tqiesu. Għandha tagħti 
raġunijiet fejn l-osservazzjonijiet ma 
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waqt il-konsultazzjoni u kif dawn l-
osservazzjonijiet tqiesu. Għandu jagħti 
raġunijiet fejn l-osservazzjonijiet ma 
tqisux.

tqisux..

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.

Emenda 173
Herbert Reul

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 2 f – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Qabel ma jiġu adottati l-programm ta' 
ħidma annwali u l-kodiċijiet tekniċi u tas-
suq imsemmija fl-Artikolu 2c(1) u (3), in-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass għandu 
jindika l-osservazzjonijiet li jkunu daħlu 
waqt il-konsultazzjoni u kif dawn l-
osservazzjonijiet tqiesu. Għandu jagħti 
raġunijiet fejn l-osservazzjonijiet ma 
tqisux.

3. Qabel ma jiġu adottati l-programm ta' 
ħidma annwali u l-kodiċijiet tekniċi u tas-
suq relatati ma’ netwerk imsemmija fl-
Artikolu 2c(1) u (3), in-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass għandu jindika l-
osservazzjonijiet li jkunu daħlu waqt il-
konsultazzjoni u kif dawn l-
osservazzjonijiet tqiesu. Għandu jagħti 
raġunijiet fejn l-osservazzjonijiet ma 
tqisux.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hawn hija meħtieġa wkoll limitazzjoni tal-kompetenza tan-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass fuq aspetti relatati biss ma’ netwerk.
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Emenda 174
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 2 g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż relatati ma' l-attivitajiet tan-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass msemmi 
fl-Artikoli 2a sa 2h jitħallsu mill-operaturi 
tas-sistema ta' trażmissjoni u għandhom 
jittieħdu f'kunsiderazzjoni fil-kalkolu tat-
tariffi.

L-ispejjeż relatati ma' l-attivitajiet tan-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass msemmi 
fl-Artikoli 2a sa 2h jitħallsu mill-baġit 
ġenerali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Permezz ta’ l-Artikoli ġodda miżjuda 2a sa 2h għandha tinħoloq struttura ġdida li għandha 
tkun responsabbli għall-iffinanzjar. La darba l-aċċess tan-netwerks ġodda qed iseħħ fl-UE, 
dan għandu jkun iffinanzjat ukoll mill-baġit ta’ l-UE. Finanzjament mit-tariffi ma’ jippermetti 
l-ebda kontroll ta’ l-ispejjeż u eventwalment l-ebda evalwazzjoni ta’ l-istrutturi l-ġodda.

Emenda 175
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż relatati ma' l-attivitajiet tan-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass msemmi 
fl-Artikoli 2a sa 2h jitħallsu mill-operaturi 
tas-sistema ta' trażmissjoni u għandhom 
jittieħdu f'kunsiderazzjoni fil-kalkolu tat-
tariffi.

L-ispejjeż relatati ma' l-attivitajiet tan-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass msemmi 
fl-Artikoli 2a sa 2h jitħallsu mill-operaturi 
tas-sistema ta' trażmissjoni u għandhom 
jittieħdu f'kunsiderazzjoni fil-kalkolu tat-
tariffi. L-awtoritajiet regolatorji 
għandhom japprovaw biss dawk l-ispejjeż 
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jekk huma raġonevoli u xierqa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi evitat li l-konsumaturi Ewropej ibatu minħabba l-ineffiċjenza ta’ din l-
organizzazzjoni.

Emenda 176
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2h imħassar
Kooperazzjoni reġjonali ta’ l-operaturi 

tat-trażmissjoni tas-sistema
1. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jistabbilixxu kooperazzjoni 
reġjonali fi ħdan in-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass sabiex din 
tikkontribwixxi għall-attivitajiet 
imsemmija fl-Artikolu 2c(1). B'mod 
partikolari, għandhom jippubblikaw pjan 
ta' investiment reġjonali kull sentejn, u 
għandhom jieħdu deċiżjonijiet ta' 
investiment ibbażati fuq il-pjan ta' 
investiment reġjonali.
Il-pjan ta' investiment reġjonali ma jistax 
jmur kontra l-pjan ta' investiment fuq 10 
snin imsemmi fl-Artikolu 2c(1)(c).
2. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jippromwovu arranġamenti ta' 
operat biex jiżguraw ġestjoni ottima tan-
netwerk u jippromwovu l-iżvilupp ta' 
boroż fl-enerġija, l-allokazzjoni ta' 
kapaċità transkonfinali permezz ta' bejgħ 
bl-irkant impliċitu u l-integrazzjoni ta' 
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mekkaniżmi ta' bilanċ.
3. Iż-żona ġeografika li tkun koperta 
b'kull struttura ta' kooperazzjoni 
reġjonali tista' tiġi definita mill-
Kummissjoni. Din il-miżura, imfassla biex 
temenda l-elementi mhux essenzjali ta' 
dan ir-Regolament billi tissupplimentah 
għandha tiġi adottata skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 14(2).
Għal finijiet ta' dan, il-Kummissjoni tista' 
tikkonsulta man-Netwerk Ewropew għall-
Operaturi tas-Sistema ta' Trażmissjoni 
tal-Gass u ma' l-Aġenzija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eżistenza ta’ regoli Ewropej ma jżommux lit-TSOs milli jmorru lil hinn mir-rekwiżiti minimi 
u ma jżommhomx milli jistabbilixxu kooperazjoni mill-qrib mal-ġirien. Id-definizzjoni taż-żoni 
reġjonali għandha bilfors twassal għal konsolidament tas-swieq reġjonali u għall-“fruntieri” 
ġodda bejn il-pajjiżi Ewropej. Dan ma jagħmilx sens. F’sistema interkonnessa, l-affidabilità u 
l-flussi bejn il-fruntieri għandhom jiġu indirizzati b’mod globali, kif ġie rikonoxxut mill-
UCTE fir-rapport riċenti ta’ Adegwatezza ta’ Jannar 2008.

Emenda 177
Miloslav Ransdorf

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jistabbilixxu kooperazzjoni 
reġjonali fi ħdan in-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass sabiex din 
tikkontribwixxi għall-attivitajiet 
imsemmija fl-Artikolu 2c(1). B'mod 
partikolari, għandhom jippubblikaw pjan 
ta' investiment reġjonali kull sentejn, u 

1. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jistabbilixxu kooperazzjoni 
reġjonali fi ħdan in-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass sabiex din 
tikkontribwixxi għall-attivitajiet 
imsemmija fl-Artikolu 2c(1). B'mod 
partikolari, għandhom jippubblikaw pjan 
ta' żvilupp tan-netwerk reġjonali kull 
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għandhom jieħdu deċiżjonijiet ta' 
investiment ibbażati fuq il-pjan ta' 
investiment reġjonali.

sentejn, u għandhom jieħdu deċiżjonijiet ta' 
investiment ibbażati fuq il-pjan ta' żvilupp 
tan-netwerk reġjonali.

Il-pjan ta' investiment reġjonali ma jistax 
jmur kontra l-pjan ta' investiment fuq 10 
snin imsemmi fl-Artikolu 2c(1)(c).

Il-pjan ta' zvilupp tan-netwerk reġjonali ma 
jistax jmur kontra l-pjan ta' żvilupp tan-
netwerk fuq 10 snin imsemmi fl-
Artikolu 2c(1)(c).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għal pjan ta’ żvilupp ta’ network hija riflessjoni aktar korretta tal-proċess 
mistenni.

Emenda 178
Erika Mann

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 2 h – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jistabbilixxu kooperazzjoni 
reġjonali fi ħdan in-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass sabiex din 
tikkontribwixxi għall-attivitajiet 
imsemmija fl-Artikolu 2c(1). B'mod 
partikolari, għandhom jippubblikaw pjan 
ta' investiment reġjonali kull sentejn, u 
għandhom jieħdu deċiżjonijiet ta' 
investiment ibbażati fuq il-pjan ta' 
investiment reġjonali.

1. 
L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jistabbilixxu kooperazzjoni 
reġjonali fi ħdan in-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass sabiex din 
tikkontribwixxi għall-attivitajiet 
imsemmija fl-Artikolu 2c(1). B'mod 
partikolari, għandhom jippubblikaw pjan 
ta’ żvilupp tan-netwerk kull sentejn.

Il-pjan ta' investiment reġjonali ma jistax 
jmur kontra l-pjan ta' investiment fuq 10 
snin imsemmi fl-Artikolu 2c(1)(c)

Il-pjan ta' żvilupp tan-netwerk ma jistax 
jmur kontra l-pjan ta' żvilupp tan-netwerk 
fuq 10 snin imsemmi fl-Artikolu 2c(1)(c)

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-operaturi tan-netwerk huma  marbuta mat-termini ta’ referenza tar-regolaturi nazzjonali. 
In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass ma tista’ 
għalhekk tieħu l-ebda deċiżjonijiet li jorbtu għall-membri individwali. Ir-regolament għandu 
juża l-istess terminoloġija bħal dik tad-Direttiva tal-Gass. Hemm jintuża t-terminu pjan ta’ 
żvilupp tan-netwerk u mhux pjan ta’ investiment.

Emenda 179
Herbert Reul

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 2 h – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jistabbilixxu kooperazzjoni 
reġjonali fi ħdan in-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass sabiex din 
tikkontribwixxi għall-attivitajiet 
imsemmija fl-Artikolu 2c(1). B'mod 
partikolari, għandhom jippubblikaw pjan 
ta' investiment reġjonali kull sentejn, u 
għandhom jieħdu deċiżjonijiet ta' 
investiment ibbażati fuq il-pjan ta' 
investiment reġjonali

1. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jistabbilixxu kooperazzjoni 
reġjonali fi ħdan in-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass sabiex din 
tikkontribwixxi għall-attivitajiet 
imsemmija fl-Artikolu 2c(1). B'mod 
partikolari, għandhom jippubblikaw pjan 
ta' żvilupp tan-netwerk reġjonali kull 
sentejn, u għandhom jieħdu deċiżjonijiet ta' 
investiment ibbażati fuq il- pjan ta' żvilupp 
tan-netwerk reġjonali

Il-pjan ta' investiment reġjonali ma jistax 
jmur kontra l-pjan ta' investiment fuq 10 
snin imsemmi fl-Artikolu 2c(1)(c)

Il- pjan ta' żvilupp tan-netwerk reġjonali 
ma jistax jmur kontra l- pjan ta' żvilupp 
tan-netwerk fuq 10 snin imsemmi fl-
Artikolu 2c(1)(c)

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hawn hija meħtieġa wkoll limitazzjoni tal-kompetenza tan-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass fuq aspetti relaltati biss ma’ netwerk.
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Emenda 180
Giles Chichester

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jistabbilixxu kooperazzjoni 
reġjonali fi ħdan in-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass sabiex din 
tikkontribwixxi għall-attivitajiet 
imsemmija fl-Artikolu 2c(1). B'mod 
partikolari, huma għandhom jippubblikaw 
pjan ta' investiment reġjonali kull sentejn, u 
għandhom jieħdu deċiżjonijiet ta' 
investiment ibbażati fuq il-pjan ta' 
investiment reġjonali.

1. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jistabbilixxu kooperazzjoni 
reġjonali fi ħdan in-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass sabiex din 
tikkontribwixxi għall-attivitajiet 
imsemmija fl-Artikolu 2c(1). B'mod 
partikolari, l-operaturi tas-sistema tat-
trażmissjoni tal-Gass għandhom 
jippubblikaw pjan ta' investiment reġjonali 
kull sentejn, u għandhom jieħdu 
deċiżjonijiet ta' investiment ibbażati fuq il-
pjan ta' investiment reġjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda sservi biex tiċċara min huwa responsabbli li jippubblika l-pjan ta’ investiment.

Emenda 181
Giles Chichester

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi ħdan il-kooperazzjoni reġjonali 
tagħhom, l-operaturi tas-sistema tat-
trażmissjoni flimkien ma’ operaturi 
ċentrali u ta’ ħażna għandhom jaħdmu 
lejn it-twaqqif ta’ sistemi reġjonali 
armonizzati ta’ bilanċ ibbażati fuq is-
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swieq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni reġjonali m’għandhiex tħaddan biss l-operaturi tas-sistemi tat-trażmissjoni, 
iżda għandha tinkludi wkoll l-operaturi tas-sistema LNG, l-operaturi tas-sistema ċentrali u 
ta’ ħażna. Operaturi ċentrali għandhom rwol importanti fl-organizzazzjoni ta’ suq reġjonali 
ta’ bilanċ. Għalhekk, jekk il-kooperazzjoni reġjonali hija ristretta għall-operaturi tas-sistema 
tat-trażmissjoni biss, hemm il-periklu li dawk il-partijiet tal-katina tal-valur tal-gass naturali 
ma jitqisux b’mod adegwat.

Emenda 182
Danutė Budreikaitė

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pjan ta’ investiment reġjonali għandu 
jaħseb sabiex il-lokalitajiet tal-gżejjer ta’ 
l-enerġija jingħaqdu mal-proġetti tas-
sistema ta’ trażmissjoni tal-gass ta’ l-UE.

Or. lt

Ġustifikazzjoni

L-għan li titwaqqaf kooperazzjoni reġjonali jinvolvi wkoll li jinħolqu rabtiet bejn il-“gżejjer 
ta’ l-enerġija” ta’ l-UE.

Emenda 183
Giles Chichester

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



AM\717804MT.doc 19/90 PE404.708v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jippromwovu arranġamenti ta' 
operat biex jiżguraw ġestjoni ottima tan-
netwerk u jippromwovu l-iżvilupp ta'
skambji fl-enerġija, l-allokazzjoni ta' 
kapaċità transkonfinali permezz ta' bejgħ 
bl-irkant impliċitu u l-integrazzjoni ta' 
mekkaniżmi ta' bilanċ.

2. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jippromwovu arranġamenti ta' 
operat biex jiżguraw ġestjoni ta’ kapaċità, 
l-allokazzjoni ta' kapaċità transkonfinali 
permezz ta' mekkaniżmi trasparenti u 
mhux diskriminatorji, l-integrazzjoni ta' 
mekkaniżmi ta' bilanċ fit-trasport tal-gass 
permezz ta’ networks ta’ operaturi 
differenti tas-sistema ta’ trażmissjoni 
f’reġjun u ssir promozzjoni ta’ l-iżvilupp 
ta’ skambji fl-enerġija. Din il-funzjoni 
tista’ ssir minn entità jew korp imwaqqaf 
bil-għan li jaqdi funzjoni jew aktar minn 
funzjoni waħda tipikament attribwita lill-
operatur tas-sistema ta’ trażmizzjoni, li 
jkun soġġett għar-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan iservi biex jiċċara u jassigura li r-responsabilità għal kooperazzjoni reġjonali tkun ta’ l-
operaturi tas-sistemi ta’ trażmissjoni jew b’mod ekwivalenti entità jew korp bil-għan li 
jitwettqu waħda jew aktar mill-funzjonijiet tipikament attribwiti lill-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni. It-TSOs fir-reġjun huma responsabbli għall-aħjar ġestjoni ta’ kapaċità, 
allokazzjoni ta’ kapaċità transkonfinali u l-integrazzjoni li jiġu bilanċjati mekkaniżmi fil-każ 
li esportatur jixtieq jittrasporta l-gass permess ta’ networks differenti.

Emenda 184
Teresa Riera Madurell

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jippromwovu arranġamenti ta' 
operat biex jiżguraw ġestjoni ottima tan-
netwerk u jippromwovu l-iżvilupp ta' 

2. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jippromwovu arranġamenti ta' 
operat, kumplementari mat-twaqqif ta’ 
Operaturi Reġjonali Indipendenti tas-
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skambji fl-enerġija, l-allokazzjoni ta' 
kapaċità transkonfinali permezz ta' bejgħ 
bl-irkant impliċitu u l-integrazzjoni ta' 
mekkaniżmi ta' bilanċ.

sistema biex jiżguraw ġestjoni ottima tan-
netwerk u jippromwovu l-iżvilupp ta' boroż 
fl-enerġija, l-allokazzjoni ta' kapaċità 
transkonfinali permezz ta' bejgħ bl-irkant 
impliċitu u l-integrazzjoni ta' mekkaniżmi 
ta' bilanċ.

L-interkonnetturi kollha u l-infrastruttura 
relatata, indipendentement mis-sistema 
ta’ separazzjoni, għandhom jitħaddmu 
mill-Operatur Reġjonali Indipendenti tas-
Sistema. Dawn l-ISOs Reġjonali jistgħu 
joperaw iktar minn interkonnettur wieħed 
mill-istess fruntiera jew fruntieri 
differenti, mingħajr ebda limitazzjoni fil-
firxa tan-netwerk li joperaw.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ISOs reġjonali jipprovdu operazzjoni mhux diskiriminatorja ta’ l-aktar infrastrutturi 
sensittivi għall-iżvilupp tas-suq intern u huma strument eċċellenti biex iħaffef kummerċ fuq 
distanzi kbar.

Emenda 185
Nikolaos Vakalis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jippromwovu arranġamenti ta' 
operat biex jiżguraw ġestjoni ottima tan-
netwerk u jippromwovu l-iżvilupp ta' 
skambji fl-enerġija, l-allokazzjoni ta' 
kapaċità transkonfinali permezz ta' bejgħ 
bl-irkant impliċitu u l-integrazzjoni ta' 
mekkaniżmi ta' bilanċ.

2. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jippromwovu arranġamenti ta' 
operat biex jiżguraw ġestjoni ottima tan-
netwerk u jippromwovu l-iżvilupp ta' 
skambji fl-enerġija, l-allokazzjoni ta' 
kapaċità transkonfinali permezz ta' bejgħ 
bl-irkant impliċitu jew espliċitu li jiġi deċiż 
flimkien bejn l-Operaturi tas-sistema ta’ 
Trażmissjoni u l-integrazzjoni ta' 
mekkaniżmi ta' bilanċ.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm irkant impliċitu huwa għodda ekonomikament effiċjenti fl-allokazzjoni ta’ kapaċità 
transkonfinali, mhuwiex dejjem adegwat, minħabba li mhuwiex adattat għas-swieq reġjonali 
emerġenti ta’ l-enerġija fil-proċess ta’ liberalizzazzjoni, u ma jassigurax livell xieraq ta’ 
trażmissjoni tal-gass bejn il-fruntieri fuq bażi fit-tul (kull xahar jew kull sena).

Emenda 186
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jippromwovu arranġamenti ta' 
operat biex jiżguraw ġestjoni ottima tan-
netwerk u jippromwovu l-iżvilupp ta' boroż 
fl-enerġija, l-allokazzjoni ta' kapaċità 
transkonfinali permezz ta' bejgħ bl-irkant 
impliċitu u l-integrazzjoni ta' mekkaniżmi 
ta' bilanċ.

2. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jippromwovu arranġamenti ta' 
operat biex jiżguraw ġestjoni ottima tan-
netwerk u jippromwovu l-iżvilupp ta' boroż 
fl-enerġija, l-allokazzjoni ta' kapaċità 
transkonfinali permezz ta' bejgħ bl-irkant u 
l-integrazzjoni ta' mekkaniżmi ta' bilanċ.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda hu li jkunu evitati interpretazzjonijiet li jillimitaw il-kompetizzjoni 
ħielsa.

Emenda 187
Jerzy Buzek

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

2a. Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni 
għandhom jimmassimizzaw il-kapaċità 
bejn il-fruntieri li joffru lis-suq u 
jassiguraw armonizzazzjoni tar-regoli 
għall-allokazzjoni u interrruzzjoni tal-
kapaċità fuq iż-żewġ naħat tal-fruntiera, 
filwaqt li jassiguraw li ma 
jiddiskriminawx bejn l-utenti tan-netwerk
.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġu obbligazzjonijiet aktar espliċiti għall-Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni biex 
jimmassimizzaw il-kapaċità disponibbli bejn il-fruntieri. L-Operaturi tas-Sistema tat-
Trażmissjoni m’għandhiex tiddiskrimina bejn il-fornituri f’dan il-proċess.

Emenda 188
Gunnar Hökmark

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Iż-żona ġeografika li tkun koperta 
b'kull struttura ta' kooperazzjoni
reġjonali tista' tiġi definita mill-
Kummissjoni. Din il-miżura, imfassla biex 
temenda l-elementi mhux essenzjali ta' 
dan ir-Regolament billi tissupplimentah 
għandha tiġi adottata skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 14(2). 

imħassar

Għal finijiet ta' dan, il-Kummissjoni tista' 
tikkonsulta man-Netwerk Ewropew għall-
Operaturi tas-Sistema ta' Trażmissjoni 
tal-Gass u ma' l-Aġenzija.



AM\717804MT.doc 23/90 PE404.708v01-00

MT
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Ġustifikazzjoni

Is-swieq reġjonali għandhom iservu bħala l-ewwel pass lejn Suq Ewropew kompletament 
integrat u m’għandhomx ikunu definiti ġeografikament mill-Kummissjoni Ewropea.

Emenda 189
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 2 h – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Iż-żona ġeografika li tkun koperta 
b'kull struttura ta' kooperazzjoni 
reġjonali tista' tiġi definita mill-
Kummissjoni. Din il-miżura, imfassla biex 
temenda l-elementi mhux essenzjali ta' 
dan ir-Regolament billi tissupplimentah 
għandha tiġi adottata skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 14(2).

imħassar

Għall-finijiet ta' dan, il-Kummissjoni 
tista' tikkonsulta man-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass u ma' l-Aġenzija."

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjoni tal-kooperazzjoni reġjonali sseħħ fi ħdan in-netwerk. Kif isseħħ il-
kooperazzjoni u permezz ta’ liema livell ta’ organizzazzjoni din tkun assigurata, m’għandux
ikun stipulat fir-regoli tan-netwerk. Remissjoni speċjali permezz tal-Kummissjoni la hi 
meħtieġa u lanqas f’lokha.
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Emenda 190
Herbert Reul

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 3
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 2 h – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Iż-żona ġeografika li tkun koperta b'kull 
struttura ta' kooperazzjoni reġjonali tista' 
tiġi definita mill-Kummissjoni. Din il-
miżura, imfassla biex temenda l-elementi 
mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi 
tissupplimentah għandha tiġi adottata 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 14(2).

3. Iż-żona ġeografika li tkun koperta b'kull 
struttura ta' kooperazzjoni reġjonali tista' 
tiġi definita mill-Kummissjoni. Din il-
miżura, imfassla biex temenda l-elementi 
mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi 
tissupplimentah għandha tiġi adottata 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 14(2).

Għal finijiet ta' dan, il-Kummissjoni tista'
tikkonsulta man-Netwerk Ewropew għall-
Operaturi tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-
Gass u ma' l-Aġenzija."

Għal finijiet ta' dan, il-Kummissjoni 
tikkonsulta man-Netwerk Ewropew għall-
Operaturi tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-
Gass, ENTSUG u ma' l-Aġenzija."

Or. de

Ġustifikazzjoni

ENTSO/ENTSUG b’mod ġenerali huwa inkluż fl-iżvilupp tad-direttivi, peress li 
ENTSO/ENTSUG jista’ jġib miegħu esperjenzi ekonomiċi prattiċi konessi ma’ twaqqif, 
operazzjonijiet u użu tan-Netwerks. 

Emenda 191
Dragoş Florin David

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Iż-żona ġeografika li tkun koperta b'kull 
struttura ta' kooperazzjoni reġjonali tista' 
tiġi definita mill-Kummissjoni. Din il-
miżura, imfassla biex temenda l-elementi 
mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi 

3. Iż-żona ġeografika li tkun koperta b'kull 
struttura ta' kooperazzjoni reġjonali tista' 
tiġi definita mill-Kummissjoni. Meta 
tagħmel dan, hija għandha tqis l-eżistenza 
ta’ “gżejjer ta’ l-enerġija” fl-Unjoni u l-
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tissupplimentah għandha tiġi adottata 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 14(2).

qagħda ta’ reġjuni b'aċċessibilità diffiċli, 
fejn jeħtieġ li jiġu żviluppati 
konnessjonijiet mas-sistema ta’ 
trażmissjoni tal-gass. Din il-miżura, 
imfassla biex temenda l-elementi mhux 
essenzjali ta' dan ir-Regolament billi 
tissupplimentah għandha tiġi adottata 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 14(2).

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Meta tkun qiegħda tiddefinixxi ż-żoni ġeografiċi, il-Kummissjoni għandha tqis il-qagħda 
attwali tas-sistemi ta’ trażmissjoni u l-possibilitajiet reali ta’ interkonnessjoni, kif ukoll il-
possibilitajiet reali ta’ żvilupp ta’ interkonnessjonijiet bejn dawn iż-żoni.

Emenda 192
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Iż-żona ġeografika li tkun koperta b'kull 
struttura ta' kooperazzjoni reġjonali tista' 
tiġi definita mill-Kummissjoni. Din il-
miżura, imfassla biex temenda l-elementi 
mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi 
tissupplimentah għandha tiġi adottata 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 14(2).

3. Iż-żona ġeografika li tkun koperta b'kull 
struttura ta' kooperazzjoni reġjonali tista' 
tiġi definita mill-Kummissjoni, iżda biss 
wara li jiġu kkonsultati l-Istati Membri 
inklużi f’din iż-żona. Din il-miżura, 
imfassla biex temenda l-elementi mhux 
essenzjali ta' dan ir-Regolament billi 
tissupplimentah għandha tiġi adottata 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 14(2).

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huma propju l-Istati Membri li huma l-aktar midħla tal-kapaċitajiet tagħhom stess u tal-
possibilitajiet ta’ kooperazzjoni biex jiġu kkunsidrati l-qagħda eżistenti, il-kapaċitajiet ta’ 
produzzjoni u l-ħtiġijiet tal-provvista tal-gass tal-pajjiżi ġirien.
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Emenda 193
Giles Chichester

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Artikolu 3(1) subparagrafu 1 qed 
jinbidel b’dan li ġej:
1. It-tariffi, jew metodi użati biex 
jikkalkulawhom, applikati mill-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u 
operaturi tas-sistema LNG u approvati 
mill-awtoritajiet regolatorji skond l-
Artikolu 25(2) tad-direttiva 2003/55/KE, 
kif ukoll tariffi ppubblikati skond l-
Artikolu 18 (1) ta’ dik id-Direttiva, 
għandhom ikunu trasparenti, iqisu l-
ħtieġa ta’ integrità tas-sistema u t-titjib 
tagħha u jirriflettu l-ispejjeż attwali, 
sakemm dawn l-ispejjeż jaqblu ma’ 
dawk ta’ operatur tan-netwerk effiċjenti 
u li jista’ jitqabbel strutturalment u li 
jkunu trasparenti, filwaqt li jinkludu 
dħul xieraq fuq l-investimenti[...]. It-
tariffi, jew il-metodi li jintużaw biex 
jikkalkulawhom, għandhom jiġu 
applikati b’mod mhux diskriminatorju.

Or. en

(Jemenda l-Artikolu 3 eżistenti, paragrafu 1 tar-Regolament 1775/2005)

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjonijiet eżistenti fl-Artikolu 3 dwar il-benchmarking tat-tariffi fil-każijiet fejn teżisti 
kompetizzjoni effettiva bejn il-pipelines wasslu għal tariffi bbażati fuq nuqqas ta’ spejjeż 
f’għadd kbir ta’ sistemi ta’ trażmissjoni madwar l-Ewropa. L-impatt negattiv fuq il-
konsumaturi tal-gass taħt għamla ta’ spejjeż tal-grid ogħla jew prezzijiet ta’ l-enerġija huwa 
diffiċli biex jiġi mkejjel iżda jista’ jitqies bħala wieħed sostanzjali.
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Emenda 194
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Artikolu 3(1) l-ewwel subparagrafu
qed jinbidel b’dan li ġej:
"1. It-tariffi, jew metodi użati biex 
jikkalkulawhom, applikati mill-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni u 
operaturi tas-sistema LNG jew operaturi 
ta’ sistemi ta’ ħażna u approvati mill-
awtoritajiet regolatorji skond l-Artikolu 
25(2) tad-direttiva 2003/55/KE, kif ukoll 
tariffi ppubblikati skond l-Artikolu 18 
(1) ta’ dik id-Direttiva, għandhom ikunu 
trasparenti, iqisu l-ħtieġa ta’ integrità 
tas-sistema u t-titjib tagħha u jirriflettu 
l-ispejjeż attwali, sakemm dawn l-
ispejjeż jaqblu ma’ dawk ta’ operatur 
tan-netwerk effiċjenti u li jista’ jitqabbel 
strutturalment u li jkunu trasparenti, 
filwaqt li jinkludu dħul xieraq fuq l-
investimenti[...]. It-tariffi, jew il-metodi 
li jintużaw biex jikkalkulawhom, 
għandhom jiġu armonizzati u applikati 
b’mod mhux diskriminatorju.

Or. en

(Jiżdiedu xi kliem fil-bidu u fl-aħħar filwaqt li jitħassru oħrajn qrib tmiem l-Artikolu 3 –
paragrafu 1 – ewwel subparagrafu tar-Regolament 1775/2005)

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjonijiet eżistenti dwar il-benchmarking tat-tariffi fil-każijiet fejn teżisti kompetizzjoni 
effettiva bejn il-pipelines wasslu għal tariffi bbażati fuq nuqqas ta’ spejjeż f’għadd kbir ta’ 
sistemi ta’ trażmissjoni madwar l-Ewropa. L-impatt negattiv fuq il-konsumaturi tal-gass taħt 
għamla ta’ spejjeż tal-grid ogħla jew prezzijiet ta’ l-enerġija huwa diffiċli biex jiġi mkejjel 
iżda jista’ jitqies bħala wieħed sostanzjali. Għalhekk qed jiġi suġġerit li tiġi definita l-
istrateġija dwar l-ispejjeż bħala l-uniku metodu ta’ tariffa applikat għall-ħażna u s-servizzi 
ta’ trażmissjoni LNG.
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Emenda 195
Giles Chichester

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Artikolu 3(1) subparagrafu 3 qed
jinbidel b’dan li ġej:
It-tariffi, jew il-metodi użati biex 
jikkalkulawhom, għandhom jiffaċilitaw 
il-kummerc effiċjenti tal-gass u l-
kompetizzjoni, u fl-istess ħin jevitaw 
sussidji bejn l-utenti tan-netwerk u 
jipprovdu inċentivi għall-investiment u 
jżommu jew joħolqu interoperabilità 
għan-netwerks ta’ trażmissjoni. Dan 
jista’ jkopri trattament regolatorju 
speċjali għall-investiment ġdid.

Or. en

(Jintroduċi test addizzjonali ma’ l-Artikolu 3 eżistenti, paragrafu 1, subparagrafu 3 tar-
Regolament 1775/2005.)

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjonijiet eżistenti fl-Artikolu 3 dwar il-benchmarking tat-tariffi fil-każijiet fejn teżisti 
kompetizzjoni effettiva bejn il-pipelines wasslu għal tariffi bbażati fuq nuqqas ta’ spejjeż 
f’għadd kbir ta’ sistemi ta’ trażmissjoni madwar l-Ewropa. L-impatt negattiv fuq il-
konsumaturi tal-gass taħt għamla ta’ spejjeż tal-grid ogħla jew prezzijiet ta’ l-enerġija huwa 
diffiċli biex jiġi mkejjel iżda jista’ jitqies bħala wieħed sostanzjali.

Emenda 196
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

(3b) Artikolu 3(1) it-tielet subparagrafu
qed jinbidel b’dan li ġej:
"It-tariffi, jew il-metodi użati biex 
jikkalkulawhom, għandhom jiffaċilitaw 
il-kummerc effiċjenti tal-gass u l-
kompetizzjoni, u fl-istess ħin jevitaw 
sussidji bejn l-utenti tan-netwerk u 
jipprovdu inċentivi għall-investiment u 
jżommu jew joħolqu interoperabilità 
għan-netwerks ta’ trażmissjoni. Dan 
jista’ jkopri trattament regolatorju
speċjali għall-investiment ġdid."

Or. en

(Jiżdiedu xi kliem fi tmiem l-Artikolu 3 -paragrafu 1 – it-tielet  subparagrafu tar-Regolament
1775/2005)

Ġustifikazzjoni

Jista’ jiġi kkunsidrat trattament regolatorju speċjali għal investimenti ġodda.

Emenda 197
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 4
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 3 – paragrafu 1 – ir-raba’ subparagrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“It-tariffi għall-utenti tan-netwerk 
għandhom jiġu stabbiliti b'mod separat, u 
indipendentement minn kull punt ta' dħul 
jew ta' ħruġ tas-sistema ta' trażmissjoni. It-
tariffi tan-netwerk ma għandhomx jiġu 
kkalkolati abbażi tal-linji kuntrattwali.”

“L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li t-
tariffi għall-utenti tan-netwerk għandhom 
jiġu stabbiliti b'mod separat, u 
indipendentement minn kull punt ta' dħul 
jew ta' ħruġ tas-sistema ta' trażmissjoni, u 
t-tariffi tan-netwerk . It-tariffi tan-netwerk 
m’għandhomx jiġu kkalkolati abbażi tal-
linji kuntrattwali.”

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni biex jiġu implimentati tariffi ta’ dħul u ħruġ għandhom jitħallew għall-Istati 
Membri. Minbarra l-effett pożittiv li jsir il-kummerċ tal-gass f’żoni akbar, it-tariffi ta’ dħul u 
ħruġ f’ħafna każijiet għandhom l-effett negattiv li ma jirriflettux kif xieraq l-ispejjeż attwali
tat-trasport. Barra minn hekk, meta jiġu stabbiliti tariffi ta’ dħul u ħruġ, għandha tiġi 
kkunsidrata s-sistema ta’ tariffi għan-netwerk tad-distribuzzjoni – li taqa’ fil-kompetenza ta’ 
l-Istati Membri.

Emenda 198
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Fl-Artikolu  3(1) għandu jiżdied is-
subparagrafu 4a li ġej:
"It-tariffi jew il-metodi użati biex 
jikkalkulawhom, għandhom ikunu 
applikati b’mod mhux diskiminatorju u 
jkunu trasparenti."

Or. en

(Fl-Artikolu 3 - paragrafu 1, għandu jiżdied il-ħames subparagrafu)

Ġustifikazzjoni

It-trasparenza fit-tariffi u l-metodi li jintużaw biex jiġu stabbiliti huma prerekwiżiti ta’ suq 
intern li jaħdem tajjeb.

Emenda 199
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 5 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 4 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5 a) Jiddaħħal l-Artikolu 4 a kif ġej:
“Artikolu 4 a
Kooperazzjoni teknika tat-TSOs ma’ 
pajjiżi terzi
1. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jipprovdu għal kooperazzjoni 
teknika ta’ l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni mat-TSOs ta’ pajjiżi terzi.
2. Jekk ikun hemm inkompatibilità mar-
regoli u l-kodiċi adottati mill-Aġenzija, l-
awtorità regolatorja nazzjonali għandha 
titlob spjegazzjoni lill-Aġenzija.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament ma jispeċifikax kif il-kooperazzjoni mat-TSOs ta’ pajjiżi terzi se sseħħ fuq 
livell tekniku.

Emenda 200
David Martin

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 4 a – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jiżguraw li joffru servizzi fuq bażi 
mhux diskriminatorja lill-utenti kollha tan-
netwerk li jilqgħu d-domanda tas-suq. 
B'mod partikolari, fejn operatur tas-sistema 
ta' LNG jew ta' ħażna joffri l-istess servizz 
lil klijenti differenti, għandu jagħmel dan 
taħt termini u kundizzjonijiet kuntrattwali 
ndaqs;

(a) jiżguraw li joffru servizzi fuq bażi 
mhux diskriminatorja lill-utenti kollha tan-
netwerk li jilqgħu d-domanda tas-suq. 
B'mod partikolari, fejn operatur tas-sistema 
ta' LNG jew ta' ħażna joffri l-istess servizz 
fl-istess ħin lil klijenti differenti, għandu 
jagħmel dan taħt termini u kundizzjonijiet 
kuntrattwali ndaqs;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Termini u kundizzjonijiet kuntrattwali jvarjaw minn żmien għal żmien, u għalhekk huwa 
possibbli biss li jitqabblu termini u kundizzjonijiet għal servizzi simili offruti fi żmien 
partikolari.

Emenda 201
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 4 a – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-limiti kuntrattwali fuq id-daqs minimu 
obbligatorju tal-kapaċità tal-faċilità ta' 
LNG u dik ta' ħażna għandhom ikunu 
ġġustifikati abbażi ta' restrizzjonijiet 
tekniċi, u għandhom jippermettu lill-utenti 
iżgħar tal-ħażna li jkollhom aċċess għas-
servizzi ta' ħażna.

5. Il-limiti kuntrattwali fuq id-daqs minimu 
obbligatorju tal-kapaċità tal-faċilità ta' 
LNG u dik ta' ħażna għandhom ikunu 
ġġustifikati abbażi ta' restrizzjonijiet 
tekniċi, u għandhom jippermettu lill-utenti 
iżgħar tal-ħażna li jkollhom aċċess għas-
servizzi ta' ħażna. Il-kondizzjonijiet 
relatati mal-garanziji ta’ solvibilità 
għandhom jiġu ppubblikati fil-Ġurnal 
Uffiċjali u kkomunikati lill-Kummissjoni 
u lill-Aġenzija għal opinjoni.  Il-
Kummissjoni u l-Aġenzija għandhom 
jagħtu l-opinjoni tagħhom fi żmien 30 
jum.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji ta’ trasparenza u nondiskriminazzjoni jiggarantixxu kondizzjonijiet ugwali għall-
operaturi kollha u jħarsu l-interessi tal-konsumaturi.
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Emenda 202
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 6
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 4 a – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-operaturi ta’ impjanti eżentati skond 
l-Artikolu 22 tad-Direttiva 2003/55/ES 
għandhom, għall-kapaċità jiftħu għall-
aċċess ta’ partijiet terzi u s-servizzi li 
għandhom jipprovdu lill-partijiet terzi:
(a) jippubblikaw informazzjoni relevanti, 
b’mod partikolari data dwar l-użu u d-
disponibilità ta’ servizzi, f’terminu ta’ 
żmien kompatibbli mal-ħtiġijiet 
kummerċjali raġonevoli ta’ l-utenti tal-
faċilità LNG.
(b) jippublikaw il-kundizzjonijiet relevanti 
applikati, flimkien ma’ l-informazzjoni 
teknika neċessarja għall-utenti LNG biex 
ikollhom aċċess effettiv għall-impjant 
LNG.
(c) joffru kapaċità mhux użata tal-LNG 
f’terminu ta’ żmien kompatibbli mal-
ħtiġijiet kummerċjali raġonevoli ta’ l-
utenti tal-faċilità LNG.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-impjanti LNG eżistenti (tlettax), ħlief wieħed, għandhom TPA regolat. Madankollu, ħafna 
proġetti ġodda (impjanti jew espansjonijiet ġodda) talbu eżenzjoni għas-sistema TPA skond l-
artikolu 22 tad-Direttiva tal-Gass 2003/55/KE. S’issa ma ġiet miċħuda ebda talba għal
eżenzjoni. Għalhekk, xi rekwiżiti minimi għandhom japplikaw ukoll għall-impjanti eżentati 
għas-servizzi li jridu jipprovdu lill-partijiet terzi skond il-kundizzjonijiet stabbiliti għal dik l-
eżenzjoni.
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Emenda 203
Giles Chichester

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 7 – punt a a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Fl-Artikolu 5, paragrafu 2(a) qed 
jinbidel b’dan li ġej:
"(a) jipprovdi sinjali ekonomiċi xierqa 
għall-użu effiċjenti u massimu, jiffaċilita 
investiment f’infrastruttura ġdida u 
jiffaċilita kummerċ transkonfinali tal-
gass."

Or. en

(Din l-emenda tintroduċi test addizzjonali għall-Artikolu 5 eżistenti, paragrafu 2 punt (a), 3 
tar-Regolament 1775/2005.)

Ġustifikazzjoni

L-aċċess għall-kapaċità tat-trasport u l-applikazzjoni tal-mekkaniżmi ta’ allokazzjoni tal-
kapaċità xierqa (CAM) u l-proċeduri tat-tmexxija tal-konġestjoni (CMP) li jassiguraw l-użu 
effiċjenti ta’ l-infrastruttura eżistenti huma kruċjali għall-iżvilupp ta’ suq wieħed tal-gass 
Ewropew. L-Artikolu 5 għandu jiġi emendat biż-żieda tad-dimensjoni bejn il-fruntieri tal-
mekkaniżmi ta’ l-allokazzjoni u l-proċeduri tat-tmexxija tal-konġestjoni.

Emenda 204
Giles Chichester

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 7 – punt b
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"3. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jimplimentaw u jippubblikaw 
proċeduri ta' amministrazzjoni ta' 
konġestjoni li huma bbażati fuq il-prinċipji 

"3. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jimplimentaw u jippubblikaw 
proċeduri ta' amministrazzjoni ta' 
konġestjoni li jiffaċilitaw il-kummerċ 
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li ġejjin: transkonfinali tal-gass u huma bbażati fuq 
il-prinċipji li ġejjin:

(a) f'każ ta' konġestjoni kuntrattwali, l-
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandu joffri l-kapaċità mhux użata fuq is-
suq primarju talanqas ġurnata bil-quddiem, 
u bil-possibbiltà ta' interuzzjoni;

(a) biex jevita  konġestjoni kuntrattwali, l-
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandu joffri l-kapaċità mhux użata fuq is-
suq primarju talanqas ġurnata bil-
quddiem;"

(b) l-utenti tan-netwerk li jixtiequ jbigħu 
mill-ġdid il-kapaċità tagħhom miftiehma 
b'kuntratt fuq is-suq sekondarju għandu 
jkollhom id-dritt li jagħmlu dan. L-Istati 
Membri jistgħu jitolbu notifika jew tagħrif 
mill-utenti tan-netwerk dwar l-operatur 
tas-sistema ta' trażmissjoni."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aċċess għall-kapaċità tat-trasport u l-applikazzjoni tal-mekkaniżmi ta’ allokazzjoni tal-
kapaċità xierqa (CAM) u l-proċeduri tat-tmexxija tal-konġestjoni (CMP) li jassiguraw l-użu 
effiċjenti ta’ l-infrastruttura eżistenti huma kruċjali għall-iżvilupp ta’ suq wieħed tal-gass 
Ewropew. L-Artikolu 5 għandu jiġi emendat biż-żieda tad-dimensjoni bejn il-fruntieri tal-
mekkaniżmi ta’ l-allokazzjoni u l-proċeduri tat-tmexxija tal-konġestjoni.

Emenda 205
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 7 – punt b
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandu joffri kapaċità mhux użata ta' 
faċilitajiet LNG u ta' ħażna fuq is-suq 
primarju. Għall-faċilitajiet ta' ħażna, din l-
offerta għandha ssir talanqas ġurnata bil-
quddiem, u bil-possibbiltà ta' interuzzjoni;

(a) l-operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandu joffri kapaċità mhux użata ta' 
faċilitajiet LNG u ta' ħażna fuq is-suq 
primarju. Għall-faċilitajiet ta' ħażna, din l-
offerta għandha ssir talanqas ġurnata bil-
quddiem, u bil-possibbiltà ta' interuzzjoni, 
fil-waqt li jiġu rispettati l-prinċipji ta’ 
nondiskriminazzjoni u ta' kompetizzjoni 
ħielsa;
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Or. ro

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji ta’ trasparenza u nondiskriminazzjoni jiggarantixxu kondizzjonijiet ugwali għall-
operaturi kollha u jħarsu l-interessi tal-konsumaturi.

Emenda 206
Dominique Vlasto

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 7 – punt b
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) f'każ ta' konġestjoni kuntrattwali, l-
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandu joffri l-kapaċità mhux użata fuq is-
suq primarju talanqas ġurnata bil-quddiem, 
u bil-possibbiltà ta' interuzzjoni;

(a) f'każ ta' konġestjoni kuntrattwali, l-
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandu joffri l-kapaċità mhux użata fuq is-
suq primarju talanqas ġurnata bil-quddiem, 
u bil-possibbiltà ta' interuzzjoni, sakemm 
dan ma jfixkilx l-implimentazzjoni tal-
kuntratti ta’ provvista għall-futur 
imbiegħed;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-tħejjija tar-regoli ta’ l-amministrazzjoni tal-konġestjoni għandha tikkunsidra l-impenji tat-
trasportaturi fir-rigward tal-konsumatur finali u s-sigurtà tal-provvista (eżistenza ta’ 
kuntratti ta’ provvista għall-futur imbiegħed.)

Emenda 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 7 – punt b a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 5 – paragrafu 3 a (ġdid)



AM\717804MT.doc 37/90 PE404.708v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Fl-Artikolu 5, jiddaħħal il-paragrafu 
li ġej:
"3a. Meta l-kapaċità miftiehma skond 
kuntratti tat-trasport eżistenti tibqa’ ma 
tintużax u tinħoloq konġestjoni 
kontrattwali, paragrafu 3 għandu japplika 
sakemm dan ma jiksirx ir-rekwiżiti tal-
kuntratti eżistenti dwar it-trasport. Fejn 
dan jikser il-kuntratti eżistenti tat-
trasport, l-operaturi tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni għandhom, wara 
konsultazzjoni ma’ l-awtoritajiet 
kompetenti, jitolbu lill-utent tan-netwerk 
biex tintuża fis-suq sekondarju kapaċità 
mhux użata skond paragrafu 3."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Terġa’ tiddaħħal dispożizzjoni, li tħassret mir-Regolament 1775/2005.

Emenda 208
Giles Chichester

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 5 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"6. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom b'mod regolari jivvaltaw id-
domanda fis-suq għal investiment ġdid. 
Meta jippjanaw l-investimenti ġodda, l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jivvalutaw id-domanda fis-suq."

"6. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom b'mod regolari jivvaltaw id-
domanda fis-suq għal investiment ġdid. 
Meta jippjanaw l-investimenti ġodda, l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jivvalutaw id-domanda fis-suq 
u jqisu s-sigurtà tal-kriterji tal-provvista."

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-domanda tas-suq m’għandhiex tkun l-uniku kriterju li jitqies meta jiġu ppjanati 
investimenti ġodda. Is-sigurtà tal-provvista hija kwistjoni ewlenija u ma tistax tiġi ggarantita 
jekk l-infrastrutturi jitfasslu biex jissupplixxu d-domanda, mingħajr ma jqisu, per eżempju, il-
każ ta’ ħsara f’infrastruttura ta’ trażmissjoni.

Emenda 209
Paul Rübig

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 7 – punt d a (new)
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 5 – paragrafu 6 a (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Dan il-paragrafu 6a se jiżdied;
„(6a) Fil-każ ta’ konġestjoni fiżika fit-tul l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni jsolvu 
din il-konġestjoni billi l-kapaċità eżistenti 
tkun amplifikata abbażi tad-domanda fis-
suq b’kapaċità ġdida. Sabiex tkun evalwata 
d-domanda fis-suq, l-operaturi tas-sistema 
ta' trażmissjon huma obbligati sabiex 
jintroduċu t-teknika ta’ Open season.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 7 ġdid f’Artikolu 5 jistabbilixxi li l-obblgu ta’ l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni għall-ġestjoni ta’ konġestjoni tinkudi wkoll li jkunu rimedjati konġestjonijiet fit-
tul, li jkunu stabbiliti skond id-domanda fis-suq u jinvestu f’infrastruttura ġdida (ilaħħqu 
mad-domanda ta’ ħtieġa u fejn meħtieġ ikun hemm allokazzjoni ta’ kapaċità li possibbilment 
tkun trasparenti u bla ebda diskriminazzjoni jew possibbiltà ta’ aċċess lil terzi persuni. 
Operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni huma għalhekk obbligati li jżommu t-teknika ta’ l-
Open-Season.
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Emenda 210
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 7 – punt d a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 5 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Għandu jiżdied il-paragrafu 6a li ġej:
"6a. F’każ ta’ konġestjoni fiżika fit-tul, l-
operaturi tas-sistemi ta’ trażmissjoni 
għandhom japplikaw tmexxija ta’ 
konġestjoni fit-tul billi jsolvu l-
konġestjoni biż-żieda ta’ kapaċitajiet 
ġodda skond id-domanda tas-suq. Sabiex 
jivvalutaw id-domanda tas-suq l-operaturi 
tas-sistemi ta’ trażmissjoni għandhom 
iwettqu proċeduri ta’ staġun miftuħ."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tispeċifika li t-tmexxija tal-konġestjoni fit-tul tat-TSOs għandha tkopri r-
responsabbiltà li ssolvi l-konġestjoni fit-tul b’investiment f’infrastruttura ġdida skond id-
domanda tas-suq identifikata fi proċeduri ta’ suq miftuħ. It-TSOs għandhom ikunu 
responsabbli li jwettqu proċeduri ta’ staġun miftuħ.

Emenda 211
Giles Chichester

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 7 – punt d a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 5 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Għandu jiżdied il-paragrafu 6a li ġej:
"6a. Biex tiġi evitata l-konġestjoni fiżika 
fit-tul, l-operaturi tas-sistemi ta’ 
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trażmissjoni għandhom japplikaw 
tmexxija ta’ konġestjoni fit-tul billi jsolvu 
l-konġestjoni biż-żieda ta’ kapaċitajiet 
ġodda skond id-domanda tas-suq."

Or. en

(Din l-emenda tintroduċi subparagrafu ġdid għall-Artikolu 5 eżistenti tar-Regolament
1775/2005.)

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu ġdid 6(a) ġdid fl-Artikolu 5 jispeċifika li t-tmexxija tal-konġestjoni fit-tul tat-
TSO’s għandha tkopri r-responsabbiltà li tissolva l-konġestjoni fit-tul b’investiment 
f’infrastruttura ġdida skond id-domanda tas-suq idenfitikata fil-proċeduri ta’ l-istaġun miftuħ. 
It-TSOs għandhom ikunu responsabbli li jwettqu proċeduri ta’ l-istaġun miftuħ.

Emenda 212
Giles Chichester

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 7 – punt d b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 5 – paragrafu 6 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) Għandu jiżdied il-paragrafu 6b li ġej:
"6b. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jissorveljaw it-tmexxija tal-
konġestjoni fi ħdan is-sistemi u 
interkonnetturi nazzjonali tal-gass.
Operaturi ta’ sistemi ta’ trażmissjoni 
għandhom jissottomettu l-proċeduri 
tagħhom dwar it-tmexxija tal-konġestjoni 
inkluż l-allokazzjoni ta’ kapaċità għall-
approvazzjoni lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali jistgħu jitolbu li jsiru emendi 
għal dawn ir-regoli qabel ma 
japprovawhom."

Or. en
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(Din l-emenda tintroduċi subparagrafu ġdid lill-Artikolu 5 eżistenti tar-Regolament
1775/2005.)

Ġustifikazzjoni

L-approvazzjoni formali tal-proċeduri ta’ tmexxija tal-konġestjoni mir-regolaturi għandha 
tkun dikjarata b’mod ċar fir-Regolament 1775/2005 sabiex tiġi assigurata implimentazzjoni 
effiċjenti.

Emenda 213
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 5 a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kapaċità massima tal-faċilità ta' ħażna 
u ta' LNG għandha titqiegħed għad-
dispożizzjoni ta' kull min għandu sehem 
fis-suq, b'qies għall-integrità u għall-operat 
tas-sistema.

1. Il-kapaċità massima tal-faċilità ta' ħażna 
u ta' LNG għandha titqiegħed għad-
dispożizzjoni ta' kull min għandu sehem 
fis-suq, b'qies għall-integrità u għall-operat 
tas-sistema ibbażata fuq l-aċċess regolat 
ex-ante għall-ħażna kollha tal-gass fl-UE 
billi jitqiesu b’mod xieraq l-
ispeċifikazzjonijiet ġeoloġiċi tas-siti ta’ 
ħażna u d-diversi funzjonijiet ta’ ħażna 
bħala sigurtà tal-provvista u l-
faċilitazzjoni għas-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aċċess regolat għall-ħażniet huwa kruċjali kemm biex tkun assigurata solidarjetà bejn l-Istati 
Membri fil-qasam tal-gass kif ukoll għat-tħaddim tas-suq; sabiex ikun assigurat użu 
trasparenti u sikur tal-kapaċitajiet ta’ ħażna fl-UE. Ir-regolaturi ta’ l-UE għandhom 
jistabbilixxu regoli dettaljati ex-ante għall-aċċess ta’ dawn il- ħażniet billi jitqiesu l-
kumplessitajiet ta’ l-ispeċifikazzjonijiet ġeoloġiċi tal-ħażniet differenti u l-iskambju bejn is-
sigurtà tal-provvista u faċilitazzjoni tas-suq.
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Emenda 214
Dominique Vlasto

Proposta għal regolament – li jemendal-att
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 5 a – paragrafu 3 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-miżuri jikkunsidraw l-integrità 
tas-sistema kkonċernata kif ukoll is-
sigurtà tal-provvista.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Skond il-prinċipju rrikonoxxut mil-linji gwida dwar il-prinċipji ta’ l-amministrazzjoni tal-
konġestjoni għan-netwerks tat-trasport, it-tħejjija tar-regoli ta’ l-amministrazzjoni tal-
konġestjoni għandha tikkunsidra l-impenji tat-trasportaturi fir-rigward tal-konsumatur finali 
u l-ispeċifiċitajiet fiżiċi ta’ l-infrastrutturi.

Emenda 215
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 9 – punt a a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 6 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) għandu jiżdied il-paragrafu 4a li ġej:
4a. Fejn operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni jidhirlu li mhuwiex intitolat 
minħabba raġunijiet ta’ kunfidenzjalità li 
jagħmel pubblika d-data kollha meħtieġa, 
għandu jitlob l-awtorizzazzjoni ta’ l-
awtoritajiet kompetenti biex tkun limitata 
l-pubblikazzjoni b’rispett għall-punt jew 
punti in kwistjoni.
L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jagħtu jew jirrifjutaw l-awtorizzazzjoni 
fuq il-bażi ta’ każ b’każ, billi titqies b’mod 



AM\717804MT.doc 43/90 PE404.708v01-00

MT

partikolari il-ħtieġa li tiġi rispettata l-
kunfidenzjalità kummerċjali leġittima u l-
għan li jinħoloq suq kompetittiv intern 
tal-gass. Jekk tingħata l-awtorizzazzjoni, 
il-kapaċità disponibbli għandha tiġi 
ppubblikata mingħajr ma tingħata 
indikazzjoni tad-data numerika li tikser il-
kunfidenzjalità.
M’għandha tingħata ebda awtorizzazzjoni 
kif imsemmija f’dan il-paragrafu fejn 
tnejn jew iktar utenti tan-netwerk għamlu 
kuntratt għall-kapaċità fl-istess punt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Terġa’ tiddaħħal dispożizzjoni, li kienet tħassret mir-Regolament 1775/2005.

Emenda 216
Herbert Reul

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 9 – punt b
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) Paragrafu 5 jitħassar; imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regola „3-minus“ (ara emenda għal Artikolu 6a paragrafu 2) hija meħtieġa wkoll għaż-
żona tan-netwerk, jiġifieri li regolament korrispondenti għandu jkun ukoll f’Artikolu 6, 
jiġifieri t-tneħħija ta’ Artikolu 6 paragrafu 5 li wettqet il-Kummissjoni għandha tkun 
revokata.
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Emenda 217
Miloslav Ransdorf

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 9 – punt b
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) paragrafu 5 huwa mħassar; imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li r-regoli „3-Minus“ (ara Art. 6a paragrafu 2) tapplika wkoll għaż-żona tan-netwerk. 
Għandha tiġi revokata t-tneħħija ta’ l-Artikolu 6 paragrafu 5 minħabba li jkollha 
konsegwenzi negattivi: informazzjoni ekonomikament sensittiva għandha tkun aċċessibbli 
għall-parteċipanti l-oħra tas-suq. F’reġjuni b’inqas minn 2 utenti il-parteċipanti tas-suq 
jistgħu jissorveljaw il-pożizzjonijiet tax-xiri u l-bejgħ u jkunu jistgħu jimmanipolaw il-
prezzijiet. Għandu jkun hemm bilanċ bejn il-ħtiġijiet tat-trasparenza u l-kunfidenzjalità.

Emenda 218
Erika Mann

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 9 – punt b
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) Paragrafu 5 jitħassar; imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament applikabbli  sa issa „3-Minus“ għandu jibqa’ miżmum. Id-dritt ta’ kull klijent 
fuq trattament kunfidenzjali tad-dejta tiegħu m’għandux ikun limitat b’mod li jkunu jistgħu 
jsiru konklużjonijiet malajr fuq l-imġiba tiegħu fis-suq kummerċjali. L-operatur tas-sistema 
ta' trażmissjoni jkollu l-biża’  li dejta li jkun fiha l-istess tip ta’ informazzjoni, jekk jinqala’ l-
bżonn tkun disponibbli għall-awtoritajiet regolatorji responsabbli.
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Emenda 219
Erika Mann

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 9 – punt b a (ġdid)
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Paragrafu 5 fih din il-verżjoni;
L-utenti tan-netwerk jistgħu jitolbu lill-
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni [...] 
għal raġunijiet ta’ kunfidenzjalità, sabiex 
skond sentenza 1 dejta ta’ dan it-tip ma 
tkunx ippubblikata, jekk din il-
pubblikazzjoni tikser is-sigriet tan-negozju 
ta’ l-utent tan-netwerk. F’dan il-każ l-
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni jitlob 
lill-awtoritajiet responsabbli sabiex tkun 
approvata restrizzjoni tal-pubblikazzjoni 
għall-punti kkonċernati jew il-punt 
ikkonċernat,
L-awtorità responsabbli tagħti jew iżżomm 
il-permess fuq bażi individwali, fejn hi 
għandha tkun responsabbli b’mod 
speċjali tal-ħtieġa tal-protezzjoni leġittima 
ta’ sigrieti tan-negozju u l-interess 
pubbliku għall-pubblikazzjoni. Jekk 
jingħata l-permess, imbagħad id-
disponibbiltà tal-kapaċità mingħajr l-
informazzjoni tad-dejta numerika, li tmur 
kontra l-kunfidenzjalità,  tkun 
ippubblikata,
Permess fis-sens ta’ dan il-paragrafu ma 
jingħatax jekk tliet utenti tan-netwerk jew 
aktar ikollhom kapaċità miftiehma 
b’kuntratt fl-istess punt.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament applikabbli  sa issa „3-Minus“ għandu jibqa’ miżmum. Id-dritt ta’ kull klijent 
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fuq trattament kunfidenzjali tad-dejta tiegħu m’għandux ikun limitat b’mod li jkunu jistgħu 
jsiru konklużjonijiet malajr fuq l-imġiba tiegħu fis-suq kummerċjali. L-operatur tas-sistema 
ta' trażmissjoni jkollu l-biża’  li dejta li jkun fiha l-istess tip ta’ informazzjoni jekk jinqala’ l-
bżonn tkun disponibbli għall-awtoritajiet regolatorji responsabbli.

Emenda 220
Herbert Reul

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 9 – punt b a (new)
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Paragrafu 5 fih din il-verżjoni;
L-utenti tan-netwerk jistgħu jitolbu lill-
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni [...] 
għal raġunijiet ta’ kunfidenzjalità, sabiex 
skond sentenza 1 dejta ta’ dan it-tip ma 
tkunx ippibblikata, jekk din il-
pubblikazzjoni tikser is-sigriet tan-negozju 
ta’ l-utent tan-netwerk. F’dan il-każ l-
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni jitlob 
lill-awtoritajiet responsabbli sabiex tkun 
approvata restrizzjoni tal-pubblikazzjoni 
għall-punti kkonċernati jew il-punt 
ikkonċernat,
L-awtorità responsabbli tagħti jew iżżomm 
il-permess fuq bażi individwali, fejn hi 
għandha tkun responsabbli b’mod 
speċjali tal-ħtieġa tal-protezzjoni leġittima 
ta’ sigrieti tan-negozju u l-interess 
pubbliku għall-pubblikazzjoni. Jekk 
jingħata l-permess, imbagħad id-
disponibbiltà tal-kapaċità mingħajr l-
informazzjoni tad-dejta numerika, li tmur 
kontra l-kunfidenzjalità,  tkun 
ippubblikata ,
Permess fis-sens ta’ dan il-paragrafu ma 
jingħatax jekk tliet utenti tan-netwerk jew 
aktar ikollhom kapaċità miftiehma 
b’kuntratt fl-istess punt.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

It-tneħħija tar-regolament „3-Minus“ f’Artikolu 5 tista’ tħalli effetti negattivi peress li 
informazzjoni ekonomikament sensittiva ta’ utenti tan-netwerk tkun aċċessibbli għal 
parteċipanti tas-suq / kompetituri oħra.  F’reġjuni b’inqas minn tliet utenti, atturi tas-suq 
jistgħu jikkontrollaw il-pożizzjonijiet qosra  ta’ dawn l-utenti u jimmanipulaw il-prezzijiet. Il-
prezzijiet tas-suq jistgħu jkunu manipulati meta jkun fi tmiemu l-bejgħ tal-gass fil-perjodu 
meta l-atturi tas-suq l-iktar ikunu qed jitolbuh.

Emenda 221
Miloslav Ransdorf

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 9 – punt c
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"7. L-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jagħmlu pubbliku 
tagħrif fuq il-provvista u d-domanda ex-
ante u ex-post, imsejjes fuq 
nominazzonijiet, tbassiriet u l-flussi li 
jkunu saru ta' dħul u ħruġ mis-sistema. 
Il-livell ta' dettall tat-tagħrif li jitqiegħed 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku għandu 
jirrifletti t-tagħrif disponibbli għall-
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni.

“7. L-utenti tan-netwerk għandhom jitolbu 
lill-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
biex iżommu din id-data kunfidenzjali, 
meta jqisu li din id-data tikser il-
kunfidenzjalità ta’ l-operazzjoni u n-
negozju. F’każ bħal dan l-operatur tas-
sistema ta’ trażmissjoni għandu jitlob 
awtorizzazzjoni mill-awtorità xierqa biex 
tkun limitata l-pubblikazzjoni fir-rigward 
tal-punt jew punti in kwistjoni.

L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jagħmlu pubbliċi l-miżuri li 
jkunu ttieħdu, kif ukoll l-ispejjeż 
imġarrba u d-dħul iġġenerat, għall-
ibbilanċjar tas-sistema.

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jagħtu jew jirrifjutaw l-awtoritazzjoni fuq 
il-bażi ta’ każ b’każ. Jekk tingħata l-
awtorizzazzjoni, il-kapaċità disponibbli 
għandha tiġi ppubblikata mingħajr ma 
tingħata indikazzjoni tad-data numerika li 
tikser il-kunfidenzjalità.  

Il-parteċipanti ikkonċernati fis-suq 
għandhom jagħtu lill-operaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni d-dejta msemmija 
f'dan l-Artikolu."

M’għandha tingħata ebda awtorizzazzjoni 
kif imsemmija f’dan il-paragrafu fejn 
tlieta jew iktar utenti tan-netwerk għamlu 
kuntratt għall-kapaċità fl-istess punt.”

Or. en
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Emenda 222
Erika Mann

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 9 – punt c
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jagħmlu pubbliku tagħrif fuq il-
provvista u d-domanda ex-ante u ex-post, 
imsejjes fuq nominazzonijiet, tbassiriet u l-
flussi li jkunu saru ta' dħul u ħruġ mis-
sistema. Il-livell ta' dettall tat-tagħrif li 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
għandu jirrifletti t-tagħrif disponibbli għall-
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni.

(7) L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jagħmlu pubbliku tagħrif fuq il-
provvista u d-domanda ex-ante u ex-post, 
imsejjes fuq nominazzonijiet, tbassiriet u l-
flussi li jkunu saru ta' dħul u ħruġ mis-
sistema. Il-livell ta' dettall tat-tagħrif li 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
għandu jirrifletti t-tagħrif disponibbli għall-
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni, 
sakemm permezz ta’ dan ma jkunu 
konċernati l-ebda sigrieti tan-negozju.

L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jagħmlu pubbliċi l-miżuri li 
jkunu ttieħdu, kif ukoll l-ispejjeż imġarrba 
u d-dħul iġġenerat, għall-ibbilanċjar tas-
sistema

L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jagħmlu pubbliċi l-miżuri li 
jkunu ttieħdu fil-konfront ta’ l-awtoritajiet 
regolatorji responsabbli, kif ukoll l-
ispejjeż imġarrba u d-dħul iġġenerat, għall-
ibbilanċjar tas-sistema

Il-parteċipanti ikkonċernati fis-suq 
għandhom jagħtu lill-operaturi tas-sistema 
ta' trażmissjoni d-dejta msemmija f'dan l-
Artikolu."

Il-parteċipanti ikkonċernati fis-suq 
għandhom jagħtu lill-operaturi tas-sistema 
ta' trażmissjoni d-dejta msemmija f'dan l-
Artikolu."

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament applikabbli  sa issa „3-Minus“ għandu jibqa’ miżmum. Id-dritt ta’ kull klijent 
fuq trattament kunfidenzjali tad-dejta tiegħu m’għandux ikun limitat b’mod li jkunu jistgħu 
jsiru konklużjonijiet malajr fuq l-imġiba tiegħu fis-suq kummerċjali. L-operatur tas-sistema
ta' trażmissjoni jkollu l-biża’  li dejta li jkun fiha l-istess tip ta’ informazzjoni, jekk jinqala’ l-
bżonn tkun disponibbli għall-awtoritajiet regolatorji responsabbli.
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Emenda 223
Jerzy Buzek

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 9 – punt c
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"7. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jagħmlu pubbliku tagħrif fuq il-
provvista u d-domanda ex-ante u ex-post, 
imsejjes fuq nominazzonijiet, tbassiriet u l-
flussi li jkunu saru ta' dħul u ħruġ mis-
sistema. Il-livell ta' dettall tat-tagħrif li 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
għandu jirrifletti t-tagħrif disponibbli għall-
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni.

"7. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jagħmlu pubbliku tagħrif fuq il-
provvista u d-domanda ex-ante u ex-post, 
imsejjes fuq nominazzonijiet, tbassiriet u l-
flussi li jkunu saru ta' dħul u ħruġ mis-
sistema. Il-livell ta' dettall tat-tagħrif li 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
għandu jirrifletti t-tagħrif disponibbli għall-
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni.

L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jagħmlu pubbliċi l-miżuri li 
jkunu ttieħdu, kif ukoll l-ispejjeż imġarrba 
u d-dħul iġġenerat, għall-ibbilanċjar tas-
sistema.

L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom iżommu għad-dispożizzjoni ta’ 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali l-
miżuri li jkunu ttieħdu, kif ukoll l-ispejjeż 
imġarrba u d-dħul iġġenerat, għall-
ibbilanċjar tas-sistema.

Il-parteċipanti ikkonċernati fis-suq 
għandhom jagħtu lill-operaturi tas-sistema 
ta' trażmissjoni d-dejta msemmija f'dan l-
Artikolu."

Il-parteċipanti ikkonċernati fis-suq 
għandhom jagħtu lill-operaturi tas-sistema 
ta' trażmissjoni d-dejta msemmija f'dan l-
Artikolu."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-informazzjoni hija kummerċjalment sensittiva u tista’ tqiegħed lill-Operaturi tas-
Sistema ta’ Trażmissjoni fi żvantaġġ fis-suq.

Emenda 224
Giles Chichester

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 9 – punt c
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 6 – paragrafu 7 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"7. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jagħmlu pubbliku tagħrif fuq il-
provvista u d-domanda ex-ante u ex-post, 
imsejjes fuq nominazzonijiet, tbassiriet u
l-flussi li jkunu saru ta' dħul u ħruġ mis-
sistema. Il-livell ta' dettall tat-tagħrif li 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
għandu jirrifletti t-tagħrif disponibbli għall-
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni.

"7. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jagħmlu pubbliku tagħrif fuq il-
provvista u d-domanda ex-ante u ex-post, 
imsejjes fuq nominazzonijiet, tbassiriet u l-
flussi li jkunu saru ta' dħul u ħruġ mis-
sistema. Il-livell ta' dettall tat-tagħrif li 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
għandu jirrifletti t-tagħrif disponibbli għall-
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni ex post hija utli biex ikun hemm għarfien tal-movimenti tas-suq u tal-prezz u 
għandha tkun ippubblikata. Madankollu it-TSOs m’għandhomx ikunu obbligati li 
jippubblikaw informazzjoni ex ante, jiġifieri tbassiriet dwar il-provvista jew id-domanda tal-
konsumaturi l-kbar tal-gass. Dan, per eżempju, jikxef il-pożizzjoni kummerċjali tal-
konsumaturi kbar li huma direttament konnessi man-netwerk tat-trażmissjoni tal-gass.

Emenda 225
Claude Turmes, Rebecca Harms

Propostagħal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 9 – punt c
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 6 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"7. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jagħmlu pubbliku tagħrif fuq il-
provvista u d-domanda ex-ante u ex-post, 
imsejjes fuq nominazzonijiet, tbassiriet u 
l-flussi li jkunu saru ta' dħul u ħruġ mis-
sistema. Il-livell ta' dettall tat-tagħrif li 
jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
għandu jirrifletti t-tagħrif disponibbli 
għall-operatur tas-sistema ta' 
trażmissjoni.

"7. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jagħmlu pubbliku fuq bażi ex 
ante ta’ kuljum, u fi żmien reali, jekk ikun 
hemm tibdil , l-informazzjoni fuq bażi 
numerika għal kull punt ta’ dħul u ħruġ 
għal:

(a) kapaċità teknika massima disponibbli,
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(b) kapaċità kummerċjalament disponibbli 
u prenotata (jew kuntrattata),
(c) skedi ta’ manutenzjoni u nuqqasijiet 
ippjanati.
Kull operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandu jagħmel pubblika  informazzjoni 
fuq bażi numerika għal kull punt 
relevanti ta’ dħul u ħruġ:
(a) il-flussi ta’ kuljum ta’ gass, inklużi l-
interruzzjonijiet għal dawk il-flussi, fuq 
bażi ex post, mhux aktar tard minn jum 
wara tmiem il-ġurnata tal-gass relevanti,
(b) il-flussi storiċi ta’ kuljum tal-gass, 
inklużi l-interruzzjonijiet għal dawk il-
flussi, għall-aħħar [għaxar snin] fuq bażi 
li ddur,
(c) jiġi notifikat kull esportatur relevanti, 
bl-allokazzjoni ta’ informazzjoni ta’ 
kuljum, fuq bażi ex post, mhux aktar tard 
minn jum wara tmiem il-ġurnata tal-gass 
relevanti.
Kull operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandu jagħmel pubblika informazzjoni 
fuq bażi numerika, għal kull punt ta’ 
interkonnessjoni: 
(a) flussi medji ta’ kuljum tal-gass eqreb 
lejn il-punt ta’ produzzjoni, fuq bażi ex 
ante, mhux aktar tard minn jum wara 
tmiem il-ġurnata tal-gass relevanti,
(b) flussi storiċi ta’ kuljum tal-gass eqreb 
lejn il-punt ta’ produzzjoni għall-aħħar 
[għaxar snin] fuq bażi li ddur.
Kull operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni  
għandu jagħmel pubbliċi fuq bażi 
numerika t-tbassiriet medji ta’ kuljum 
tad-domanda għal kull żona relevanti ta’ 
bilanċ, fuq bażi ex ante, mhux iktar tard 
minn mill-bidu tal-ġurnata preċedenti tal-
gass.
Kull operatur ta’ trażmissjoni għandu 
jagħmel pubbliku, fi żmien reali, it-tariffa 
ta’ żbilanċ għal kull perjodu relevanti ta’ 
bilanċ.
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Kull operatur ta’ sistema ta’ trażmissjoni 
għandu jagħti lill-esportatur relevanti, 
f’kull perjodu ta’ bilanċ, id-data 
preliminari ta’ żbilanċ u nefqa, mill-inqas 
xahar wara tmiem il-perjodu ta’ bilanċ, 
b’data finali mogħtija fi żmien tliet xhur, 
iżda mhux aktar tard minn sena minn 
tmiem il-perjodu ta’ bilanċ.
Kull operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandu jagħmel pubblika, fuq bażi ex 
post mhux aktar tard minn jum wara 
tmiem il-ġurnata tal-gass relevanti, 
informazzjoni ta’ kuljum dwar il-
pakkeġġjar (inkluża informazzjoni storica 
għall-aħħar [10] snin).
Kull operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandu jagħmel pubbliċi, fuq bażi ex 
ante, tbassiriet medji ta’ pakkeġġjar għal 
tmiem kull ġurnata tal-gass relevanti.
Kull operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandu jagħmel pubbliku l-metodu ta’ 
kalkolu għall-kwantità ta’ żbilanċ u l-
ispejjeż. Għandhom jingħataw malajr 
aġġornamenti minn kull operatur tas-
sistema ta’ trażmissjoni fejn hemm 
kwalunkwe tibdil fl-informazzjoni 
relevanti. 
Kull operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandu jagħmel pubblika informazzjoni 
dwar il-bażi li dwarha tiġi dikjarata 
emerġenza ta’ provvista inklużi l-
proċeduri għaliex sar dan. Għandhom 
jingħataw malajr aġġornamenti minn kull 
operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni fejn 
hemm kwalunkwe tibdil fl-informazzjoni 
relevanti.
Kull operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandu jagħmel pubblika speċifikazzjoni 
sħiħa tal-parametri tal-kwalità tal-gass li 
japplikaw għas-sistema u l-proċeduri u r-
regoli (inklużi kull spiża assoċjata) għat-
trattament ta’ kwalunkwe gass li mhuwiex 
fi ħdan il-parametri speċifikati. 
Għandhom jingħataw malajr 
aġġornamenti minn kull operatur tas-
sistema ta’ trażmissjoni fejn hemm 
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kwalunkwe tibdil fl-informazzjoni 
relevanti.
Kull operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandu jagħmel pubblika informazzjoni 
fuq il-valuri attwali mkejla ta’ kuljum ta’ 
parametri ewlenin tal-kwalità tal-gass, fuq 
bażi ex post, mhux aktar tard minn tlitt 
ijiem wara tmiem il-ġurnata tal-gass 
relevanti.
Kull operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandu jagħmel pubbliċi kwalunkwe 
Ftehim ta’ Bilanċ Operattiv u Ftehim ta’ 
Interkonnessjoni (jew kwalunkwe ftehim 
ekwivalenti) li jistipulaw dispożizzjonijiet 
dwar l-allokazzjonijiet tal-fluss tal-gass 
(inklużi l-metodi użati) u l-informazzjoni 
relatata. Għandhom jingħataw malajr 
aġġornamenti minn kull operatur tas-
sistema ta’ trażmissjoni fejn hemm 
kwalunkwe tibdil fl-informazzjoni 
relevanti.
Kull operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandu jipprovdi sistema sigura bl-
internet tal-kapaċità ta’ prenotazzjoni u 
nomina għall-utenti tan-netwerk.
Ir-rekwiżiti elenkati f’dan il-paragrafu 
għandhom jingħataw mingħajr ebda ħlas 
addizzjonali, fuq bażi ta’ internet faċli 
biex tintuża u trasparenti, aċċessibbli 
għall-utenti kollha tan-netwerk (inklużi l-
utenti potenzjali tan-netwerk).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti ta’ trasparenza identifikati fl-emendi proposti jirrappreżentaw ir-rekwiżiti minimi 
meħtieġa biex ikun appoġġjat l-iżvilupp ta’ suq effiċjenti u effettiv tas-suq ta’ l-UE tal-gass u 
bħala tali l-obbligi għandhom ikunu tat-TSOs biex jiġi assigurat li l-informazzjoni tkun 
disponibbli lis-suq. Ir-rekwiżiti eżistenti ta’ trasparenza mhumiex preskrittivi biżżejjed u ma 
jkoprux l-informazzjoni kollha li s-suq għandu bżonn.
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Emenda 226
Miloslav Ransdorf

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 6 a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għas-servizzi pprovduti, kull operatur 
tas-sistema LNG u ta' ħażna għandu 
jagħmel pubbliku tagħrif dwar il-
kapaċitajiet miftiehma b'kuntratt u 
disponibbli tal-faċilitajiet ta' ħażna u LNG, 
b'mod numeriku, regolari u kontinwu, kif 
ukoll b'mod standard u ta' użu faċli.

2. Għas-servizzi pprovduti, kull operatur 
tas-sistema LNG u ta' ħażna għandu 
jagħmel pubbliku tagħrif dwar il-
kapaċitajiet miftiehma b'kuntratt u 
disponibbli tal-faċilitajiet ta' ħażna u LNG,
b'mod numeriku, regolari u kontinwu, kif 
ukoll b'mod standard u ta' użu faċli, 
sakemm tliet utenti jew aktar għandhom 
il-kapaċitjiet kuntrattwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regola „3-Minus“ għandha tapplika biex tħares lill-parteċipanti tas-suq li jistgħu 
jissorveljaw il-pożizzjonijiet ta’ xiri u bejgħ u jkunu b’hekk jistgħu jimmanipolaw il-prezzijiet. 
Fi kwalukwe każ li jinvolvi tliet utenti jew aktar, l-informazzjoni għandha tkun magħmula 
pubblika.

Emenda 227
Herbert Reul

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 10
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 6 a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għas-servizzi pprovduti, kull operatur 
tas-sistema LNG u ta' ħażna għandu 
jagħmel pubbliku tagħrif dwar il-
kapaċitajiet miftiehma b'kuntratt u 
disponibbli tal-faċilitajiet ta' ħażna u LNG, 
b'mod numeriku, regolari u kontinwu, kif 

2. Għas-servizzi pprovduti, kull operatur 
tas-sistema LNG u ta' ħażna għandu 
jagħmel pubbliku tagħrif dwar il-
kapaċitajiet miftiehma b'kuntratt u 
disponibbli tal-faċilitajiet ta' ħażna u LNG, 
b'mod numeriku, regolari u kontinwu, kif 
ukoll b'mod standard u ta' użu faċli, 
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ukoll b'mod standard u ta' użu faċli. sakemm tliet utenti jew aktar ikollhom 
kapaċitajiet miftiehma bil-kuntratt.

Or. de

Ġustifikazzjoni

B’mod ġenerali, din id-dejta għandha tkun pubblika biss jekk ikun imwettaq ir-regolament 
„3-Minus“. Ara l-ġustifikazzjoni ta’ Artikolu 6  paragrafu 7 (ġdid)

Emenda 228
Erika Mann

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 10
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 6 a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għas-servizzi pprovduti, kull operatur 
tas-sistema LNG u ta' ħażna għandu 
jagħmel pubbliku tagħrif dwar il-
kapaċitajiet miftiehma b'kuntratt u 
disponibbli tal-faċilitajiet ta' ħażna u LNG, 
b'mod numeriku, regolari u kontinwu, kif 
ukoll b'mod standard u ta' użu faċli

2. Għas-servizzi pprovduti, kull operatur 
tas-sistema LNG u ta' ħażna għandu 
jagħmel pubbliku tagħrif dwar il-
kapaċitajiet miftiehma b'kuntratt u 
disponibbli tal-faċilitajiet ta' ħażna u LNG, 
b'mod numeriku, regolari u kontinwu, kif 
ukoll b'mod standard u ta' użu faċli. 
sakemm tliet utenti jew aktar ikollhom 
kapaċitajiet miftiehma bil-kuntratt.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament applikabbli  sa issa „3-Minus“ għandu jibqa’ miżmum. Id-dritt ta’ kull klijent 
fuq trattament kunfidenzjali tad-dejta tiegħu m’għandux ikun limitat b’mod li jkunu jistgħu 
jsiru konklużjonijiet malajr fuq l-imġiba tiegħu fis-suq kummerċjali. L-operatur tas-sistema 
ta' trażmissjoni jkollu l-biża’  li dejta li jkun fiha l-istess tip ta’ informazzjoni, jekk jinqala’ l-
bżonn tkun disponibbli għall-awtoritajiet regolatorji responsabbli.
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Emenda 229
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 10
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 6 a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għas-servizzi pprovduti, kull operatur 
tas-sistema LNG u ta' ħażna għandu 
jagħmel pubbliku tagħrif dwar il-
kapaċitajiet miftiehma b'kuntratt u 
disponibbli tal-faċilitajiet ta' ħażna u LNG, 
b'mod numeriku, regolari u kontinwu, kif 
ukoll b'mod standard u ta' użu faċli

2. Għas-servizzi pprovduti, kull operatur 
tas-sistema LNG u ta' ħażna għandu 
jagħmel pubbliku tagħrif dwar il-
kapaċitajiet miftiehma b'kuntratt u 
disponibbli tal-faċilitajiet ta' ħażna u LNG, 
b'mod numeriku, regolari u kontinwu, kif 
ukoll b'mod standard u ta' użu faċli, 
sakemm tliet utenti jew aktar ikollhom 
kapaċitajiet miftiehma bil-kuntratt.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-pubblikazzjoni ta’ dejta ta’ dan it-tip għandha titħalla ssir biss sakemm tliet utenti jew 
aktar jużaw il-kapaċitajiet. Altrimenti b’konklużjoni possibbli, is-sigrieti tan-negozju jistgħu 
jkunu f’riskju.  

Emenda 230
Erika Mann

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 10
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 6 a – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-operaturi kollha tas-sistema LNG u ta' 
ħażna għandhom jagħmlu pubbliku l-
ammont ta' gass li hemm f'kull faċilità ta' 
ħażna jew ta' LNG, il-flussi ta' dħul u ta' 
ħruġ, kif ukoll il-kapaċitajiet disponibbli 
tal-faċilitajiet ta' ħażna u ta' LNG, inklużi 
għal dawk il-faċilitajiet li huma eżentati 
mill-aċċess għal partijiet terzi. Dan it-

4. Sakemm tliet utenti jew aktar ikollhom 
kapaċitajiet miftiehma bil-kuntratt, l-
operaturi kollha tas-sistema LNG u ta' 
ħażna għandhom jagħmlu pubbliku l-
ammont ta' gass li hemm f'kull faċilità ta' 
ħażna jew ta' LNG, il-flussi ta' dħul u ta' 
ħruġ, kif ukoll il-kapaċitajiet disponibbli 
tal-faċilitajiet ta' ħażna u ta' LNG, inklużi 



AM\717804MT.doc 57/90 PE404.708v01-00

MT

tagħrif għandu jiġi kkomunikat ukoll lill-
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni, li 
għandu jagħmel pubbliku fuq bażi 
aggregata għal kull sistema jew subsistema 
ddefinita mill-punti relevanti. It-tagħrif 
għandu jiġi aġġornat talanqas darba kuljum

għal dawk il-faċilitajiet li huma eżentati 
mill-aċċess għal partijiet terzi. Dan it-
tagħrif għandu jiġi kkomunikat ukoll lill-
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni, li 
għandu jagħmel pubbliku fuq bażi 
aggregata għal kull sistema jew subsistema 
ddefinita mill-punti relevanti. It-tagħrif 
għandu jiġi aġġornat talanqas darba kuljum

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament applikabbli  sa issa „3-Minus“ għandu jibqa’ miżmum. Id-dritt ta’ kull klijent 
fuq trattament kunfidenzjali tad-dejta tiegħu m’għandux ikun limitat b’mod li jkunu jistgħu 
jsiru konklużjonijiet malajr fuq l-imġiba tiegħu fis-suq kummerċjali. L-operatur tas-sistema 
ta' trażmissjoni jkollu l-biża’  li dejta li jkun fiha l-istess tip ta’ informazzjoni, jekk jinqala’ l-
bżonn tkun disponibbli għall-awtoritajiet regolatorji responsabbli.

Emenda 231
Herbert Reul

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 10
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 6 a – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-operaturi kollha tas-sistema LNG u ta' 
ħażna għandhom jagħmlu pubbliku l-
ammont ta' gass li hemm f'kull faċilità ta' 
ħażna jew ta' LNG, il-flussi ta' dħul u ta' 
ħruġ, kif ukoll il-kapaċitajiet disponibbli 
tal-faċilitajiet ta' ħażna u ta' LNG, inklużi 
għal dawk il-faċilitajiet li huma eżentati 
mill-aċċess għal partijiet terzi. Dan it-
tagħrif għandu jiġi kkomunikat ukoll lill-
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni, li 
għandu jagħmel pubbliku fuq bażi 
aggregata għal kull sistema jew subsistema 
ddefinita mill-punti relevanti. It-tagħrif 

4. Sakemm tliet utenti jew aktar ikollhom 
kapaċitajiet miftiehma bil-kuntratt, l-
operaturi kollha tas-sistema LNG u ta' 
ħażna għandhom jagħmlu pubbliku l-
ammont ta' gass li hemm f'kull faċilità ta' 
ħażna jew ta' LNG, il-flussi ta' dħul u ta' 
ħruġ, kif ukoll il-kapaċitajiet disponibbli 
tal-faċilitajiet ta' ħażna u ta' LNG, inklużi 
għal dawk il-faċilitajiet li huma eżentati 
mill-aċċess għal partijiet terzi. Dan it-
tagħrif għandu jiġi kkomunikat ukoll lill-
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni, li 
għandu jagħmel pubbliku fuq bażi 
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għandu jiġi aġġornat talanqas darba kuljum aggregata għal kull sistema jew subsistema 
ddefinita mill-punti relevanti. It-tagħrif 
għandu jiġi aġġornat talanqas darba kuljum

Or. de

Ġustifikazzjoni

B’mod ġenerali, din id-dejta għandha tkun pubblika biss jekk ikun imwettaq ir-regolament 
„3-Minus“. Ara l-ġustifikazzjoni ta’ Artikolu 6  paragrafu 7 (ġdid).

Emenda 232
Miloslav Ransdorf

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 6 a – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-operaturi kollha tas-sistema LNG u ta' 
ħażna għandhom jagħmlu pubbliku l-
ammont ta' gass li hemm f'kull faċilità ta' 
ħażna jew ta' LNG, il-flussi ta' dħul u ta' 
ħruġ, kif ukoll il-kapaċitajiet disponibbli 
tal-faċilitajiet ta' ħażna u ta' LNG, inklużi 
għal dawk il-faċilitajiet li huma eżentati 
mill-aċċess għal partijiet terzi. Dan it-
tagħrif għandu jiġi kkomunikat ukoll lill-
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni, li 
għandu jagħmel pubbliku fuq bażi 
aggregata għal kull sistema jew subsistema 
ddefinita mill-punti relevanti. It-tagħrif 
għandu jiġi aġġornat talanqas darba 
kuljum.

4. Sakemm tliet utenti jew aktar 
għandhom kapaċitajiet kuntrattwali l-
operaturi kollha tas-sistema LNG u ta' 
ħażna għandhom jagħmlu pubbliku l-
ammont ta' gass li hemm f'kull faċilità ta' 
ħażna jew ta' LNG, il-flussi ta' dħul u ta' 
ħruġ, kif ukoll il-kapaċitajiet disponibbli 
tal-faċilitajiet ta' ħażna u ta' LNG, inklużi 
għal dawk il-faċilitajiet li huma eżentati 
mill-aċċess għal partijiet terzi. Dan it-
tagħrif għandu jiġi kkomunikat ukoll lill-
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni, li 
għandu jagħmel pubbliku fuq bażi 
aggregata għal kull sistema jew subsistema 
ddefinita mill-punti relevanti. It-tagħrif 
għandu jiġi aġġornat talanqas darba 
kuljum.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-regola „3-Minus“ għandha tapplika biex tħares lill-parteċipanti tas-suq li jistgħu 
jissorveljaw il-pożizzjonijiet ta’ xiri u bejgħ u jkunu b’hekk jistgħu jimmanipolaw il-prezzijiet. 
Fi kwalukwe każ li jinvolvi tliet utenti jew aktar, l-informazzjoni għandha tkun magħmula 
pubblika.

Emenda 233
Dominique Vlasto

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 6 a – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-operaturi kollha tas-sistema LNG u ta' 
ħażna għandhom jagħmlu pubbliku l-
ammont ta' gass li hemm f'kull faċilità ta' 
ħażna jew ta' LNG, il-flussi ta' dħul u ta' 
ħruġ, kif ukoll il-kapaċitajiet disponibbli 
tal-faċilitajiet ta' ħażna u ta' LNG, inklużi 
għal dawk il-faċilitajiet li huma eżentati 
mill-aċċess għal partijiet terzi. Dan it-
tagħrif għandu jiġi kkomunikat ukoll lill-
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni, li 
għandu jagħmel pubbliku fuq bażi 
aggregata għal kull sistema jew subsistema 
ddefinita mill-punti relevanti. It-tagħrif 
għandu jiġi aġġornat talanqas darba 
kuljum.

4. L-operaturi kollha tas-sistema LNG u ta' 
ħażna għandhom jagħmlu pubbliku l-
ammont ta' gass li hemm f'kull faċilità ta' 
ħażna jew grupp ta’ faċilitajiet ta’ ħażna 
fl-istess żona ta’ bbilanċjar jew ta' LNG, 
il-flussi ta' dħul u ta' ħruġ, kif ukoll il-
kapaċitajiet disponibbli tal-faċilitajiet ta' 
ħażna u ta' LNG, inklużi għal dawk il-
faċilitajiet li huma eżentati mill-aċċess għal 
partijiet terzi. Dan it-tagħrif għandu jiġi 
kkomunikat ukoll lill-operatur tas-sistema 
ta' trażmissjoni, li għandu jagħmel 
pubbliku fuq bażi aggregata għal kull 
sistema jew subsistema ddefinita mill-punti 
relevanti. It-tagħrif għandu jiġi aġġornat 
talanqas darba kuljum.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-amministraturi tan-netwerks tal-ħażna jistgħu jbiegħu l-kapaċitajiet tagħhom f’kull sit jew 
grupp ta’ siti. F’dan l-aħħar każ, il-pubblikazzjoni tad-dejta ‘għal kull sit’ ma tapplikax
għall-utenti tal-ħażniet. Dan il-prinċipju reġa’ ntuża mill-GGPSSOs (Prassi Tajba ta' Aċċess 
ta' Partijiet Terzi għal Operaturi tas-Sistema tal-Ħażna): pubblikazzjoni f’kull sit jew grupp 
ta’ siti. Barra minn hekk, jekk tiġi awtorizzata pubblikazzjoni waħda biss għal kull sit, tista’ 
tiġi mħeġġa imġiba kummerċjali għall-futur qarib (arbitraġġi, spekulazzjoni).
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Emenda 234
David Martin

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 6 a – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-operaturi kollha tas-sistema LNG u ta' 
ħażna għandhom jagħmlu pubbliku l-
ammont ta' gass li hemm f'kull faċilità ta' 
ħażna jew ta' LNG, il-flussi ta' dħul u ta' 
ħruġ, kif ukoll il-kapaċitajiet disponibbli 
tal-faċilitajiet ta' ħażna u ta' LNG, inklużi 
għal dawk il-faċilitajiet li huma eżentati 
mill-aċċess għal partijiet terzi. Dan it-
tagħrif għandu jiġi kkomunikat ukoll lill-
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni, li 
għandu jagħmel pubbliku fuq bażi 
aggregata għal kull sistema jew subsistema 
ddefinita mill-punti relevanti. It-tagħrif 
għandu jiġi aġġornat talanqas darba 
kuljum.

4. L-operaturi kollha tas-sistema LNG u ta' 
ħażna għandhom jikkomunkaw lill-
operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni l-
ammont ta' gass li hemm f'kull faċilità ta' 
ħażna jew ta' LNG, il-flussi ta' dħul u ta' 
ħruġ, kif ukoll il-kapaċitajiet disponibbli 
tal-faċilitajiet ta' ħażna u ta' LNG, inklużi 
għal dawk il-faċilitajiet li huma eżentati 
mill-aċċess għal partijiet terzi. Dan it-
tagħrif għandu jiġi kkomunikat ukoll lill-
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni, li 
għandu jagħmel pubbliku fuq bażi 
aggregata għal kull sistema jew subsistema 
ddefinita mill-punti relevanti. It-tagħrif 
għandu jiġi aġġornat talanqas darba 
kuljum.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-informazzjoni issir pubblika biss fuq bażi aggregata (li hija l-informazzjoni meħtieġa 
mis-suq) allura huwa inkonsistenti li l-operaturi LNG u ta’ ħażna jkunu obbligati li 
jagħmluha pubblika għal kull waħda mill-faċilitajiet tagħhom.

Emenda 235
Giles Chichester

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 6 a – paragrafu 4 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Sabiex ikunu assigurati tariffi
trasparenti, oġġettivi u mhux 
diskriminatorji u jiġi ffaċilitat użu 
effiċjenti ta’ l-infrastrutturi, l-Operaturi 
tas-Sistema LNG u ta’ Ħażna jew l-
awtoritajiet regolatorji  nazzjonali 
relevanti għandhom jippubblikaw 
informazzjoni raġonevolment u 
suffiċjentement dettaljata dwar id-
derivazzjoni, il-metodi u l-istruttura tat-
tariffi għall-infrastruttura skond l-aċċess 
regolat għall-partijiet terzi. L-operaturi 
tas-sistema ta’ trażmissjoni għandhom 
jissottomettu l-proċeduri tagħhom ta’ 
tmexxija tal-konġestjoni inkluża l-
allokazjoni ta’ kapaċità biex ikunu 
approvati mill-awtoritajiet regolatorji. L-
awtoritajiet regolatorji jistgħu jitolbu 
emendi għal dawn ir-regoli qabel ma 
japprovawhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni dwar it-trasparenza m’għandhiex tapplika biss għall-infrastrutturi ta’ 
trażmissjoni, iżda anki għall-faċilitajiet LNG u ta’ ħażna, meta jitqies li dawn l-infrastrutturi 
huma wkoll soġġetti għall-aċċess regolat (ħlief għall-infrastrutturi eżentati u infrastrutturi li 
qed jiġu nnegozjati bit-TPA skond l-Artikolu 19 tad-Direttiva 55/2003) u informazzjoni ta’ 
tariffi għandhom ikunu wkoll trasparenti għall-aġenti kollha.

Emenda 236
Erika Mann

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 10
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 6 a – paragrafu 4 a (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-utenti tal-LNG u tas-sistemi ta’ 
ħażna jistgħu jitolbu lill-operatur tal-LNG 
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u tas-sistema ta' ħażna għal raġunijiet ta’ 
kunfidenzjalità, sabiex skond paragrafu 4 
dejta ta’ dan it-tip ma tkunx ippubblikata, 
jekk din il-pubblikazzjoni tikser is-sigriet 
tan-negozju ta’ l-utent tal-LNG u tas-
sistema ta' ħażna. F’dan il-każ l-operatur 
tas-sistema ta' trażmissjoni jitlob lill-
awtoritajiet responsabbli sabiex tkun 
approvata restrizzjoni tal-pubblikazzjoni 
għall-punti konċernati jew il-punt 
ikkonċernat,
L-awtorità responsabbli tagħti jew iżżomm 
il-permess fuq bażi individwali, fejn hi 
għandha tkun responsabbli b’mod 
speċjali għall-ħtieġa tal-protezzjoni 
leġittima ta’ sigrieti tan-negozju u l-
interess pubbliku għall-pubblikazzjoni. 
Jekk jingħata l-permess, imbagħad id-
disponibbiltà tal-kapaċità mingħajr l-
informazzjoni tad-dejta numerika, li tmur 
kontra l-kunfidenzjalità,  tkun 
ippubblikata ,
F’kull każ tagħrif mill-operatur ta’ l-LNG 
u l-operatur tas-sistena ta’ ħażna għandu 
jkun pubbliku, jekk tliet utenti tal-LNG u 
tas-sistema ta’ ħażna jew aktar ikunu 
rriservaw kapaċità minħabba
dikjarazzjoni miftiehma b’kuntratt jew xi 
ħaġa simili.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament applikabbli  sa issa „3-Minus“ għandu jibqa’ miżmum. Id-dritt ta’ kull klijent 
fuq trattament kunfidenzjali tad-dejta tiegħu m’għandux ikun limitat b’mod li jkunu jistgħu 
jsiru konklużjonijiet malajr fuq l-imġiba tiegħu fis-suq kummerċjali. L-operatur tas-sistema 
ta' trażmissjoni jkollu l-biża’  li dejta li jkun fiha l-istess tip ta’ informazzjoni, jekk jinqala’ l-
bżonn tkun disponibbli għall-awtoritajiet regolatorji responsabbli.
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Emenda 237
Herbert Reul

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 10
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 6 a – paragrafu 4 a (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-utenti tal-LNG u tas-sisteni ta’ 
ħażna jistgħu jitolbu lill-operatur tal-LNG 
u tas-sistema ta' ħażna għal raġunijiet ta’ 
kunfidenzjalità, sabiex skond paragrafu 4 
dejta ta’ dan it-tip ma tkunx ippubblikata, 
jekk din il-pubblikazzjoni tikser is-sigriet 
tan-negozju ta’ l-utent tal-LNG u tas-
sistema ta' ħażna. F’dan il-każ l-operatur 
tas-sistema ta' trażmissjoni jitlob lill-
awtoritajiet responsabbli sabiex tkun 
approvata restrizzjoni tal-pubblikazzjoni 
għall-punti konċernati jew il-punt 
ikkonċernat. L-awtorità responsabbli 
tagħti jew iżżomm il-permess fuq bażi 
individwali, fejn hi għandha tkun 
responsabbli b’mod speċjali għall-ħtieġa 
tal-protezzjoni leġittima ta’ sigrieti tan-
negozju u l-interess pubbliku għall-
pubblikazzjoni.  
F’kull każ tagħrif mill-operatur ta’ l-LNG 
u l-operatura tas-sistena ta’ ħażna 
għandu jkun pubbliku, jekk tliet utenti 
tal-LNG u tas-sistema ta’ ħażna jew aktar 
ikollhom allokazzjoni ta’ kapaċità 
minħabba dikjarazzjoni b’kuntratt jew xi 
ħaġa simili, bl-eċċezzjoni ta’ numru li 
jintużaw għall-operat ta’ produzzjoni kif 
ukoll bl-eċċezzjoni tal-kapaċitajiet li 
huma riservati għall-operaturi tas-sistema 
ta’ trażmissjoni eskluż għall-eżerċitar 
tagħhom. F’kull każ, il-kundizzjonijiet 
tan-negozju l-aktar importanti għandhom 
ikunu ppubblikati skond Artikolu 19 (3) 
tad-Direttiva 2003/55/KE. Fil-każ li ma 
jkunx hemm pubblikazzjoni, it-tagħtif ta’ 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom ikunu disponibbli skond il-
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ħtieġa tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għal Artikolu 6 paragrafu 7. Sitwazzjoni simili se tinħoloq ukoll fir-
rigward tal-pożizzjonijiet tal-LNG u tal-ħażna, jekk ir-“Regolament 3-Shipper“ mill-
GGPSSO ma jkunx adottat fir-Regolament.

Emenda 238
Paul Rübig

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 6 a – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fejn operatur tas-sistema LNG jew ta’ 
ħażna jidhirlu li mhuwiex intitolat għal
raġunijiet ta’  kunfidenzjalità biex 
jagħmel pubblika d-data kollha meħtieġa, 
għandu jitlob l-awtorizzazzjoni ta’ l-
awtoritajiet kompetenti biex jillimita l-
pubblikazzjoni fir-rigward ta’ punt jew 
punti in kwistjoni.
L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jagħtu jew jirrifjutaw l-awtorizzazzjoni 
fuq bażi ta’ każ b’każ, billi jqisu b’mod 
partikolari l-ħtieġa li tkun rispettata l-
kunfidenzjalità leġittima kummerċjali u l-
għan li jinħoloq suq intern kompetittiv 
tal-gass. Jekk tingħata l-awtorizzazzjoni, 
għandhom jiġu ppubblikati l-faċilitajiet 
ta’ kapaċita  ta’ ħażna u/jew LNG 
mingħajr ma tkun indikata d-data 
numerika li tikser il-kunfidenzjalità.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma taħsibx għal proċedura biex tittratta s-sigrieti kummerċjali 
fir-rigward ta’ attivitajiet LNG u ta’ ħażna. Għandu jinstab bilanċ ġust bejn l-interessi tas-
suq u l-interessi tal-kunfidenzjalità kummerċjali.

Emenda 239
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 6 a – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummussjoni Emenda

4a. Fejn operatur tas-sistema LNG jew ta’ 
ħażna jidhirlu li mhuwiex intitolat għal 
raġunijiet ta’  kunfidenzjalità biex 
jagħmel pubblika d-data kollha meħtieġa, 
għandu jitlob l-awtorizzazzjoni ta’ l-
awtoritajiet kompetenti biex jillimita l-
pubblikazzjoni fir-rigward ta’ punt jew 
punti in kwistjoni.
L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jagħtu jew jirrifjutaw l-awtorizzazzjoni 
fuq bażi ta’ każ b’każ, billi jqisu b’mod 
partikolari l-ħtieġa li tkun rispettata l-
kunfidenzjalità leġittima kummerċjali u l-
għan li jinħoloq suq intern kompetittiv 
tal-gass. Jekk tingħata l-awtorizzazzjoni, 
għandhom jiġu ppubblikati l-faċilitajiet 
ta’ kapaċita  ta’ ħażna u/jew LNG 
mingħajr ma tkun indikata d-data 
numerika li tikser il-kunfidenzjalità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Suq tal-gass likwidu ta’ l-UE jista’ joħroġ biss jekk l-informazzjoni dwar il-kapaċitajiet ta’ 
trażmissjoni, LNG u ħażna tkun disponibbli għall-atturi kollha tas-suq fi żmien reali. Dan 
huwa l-każ tas-suq ta’ l-Istati Uniti u jagħti riżultati tajbin f’dak is-suq. L-allegazzjoni li din l-
informazzjoni hija  "kummerċjalment insensittiva" hija spiss abbużata mill-operaturi 
dominanti tas-suq li jagħlqu s-suq lill-kompetituri potenzjali tagħhom.
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Emenda 240
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 6 a – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fejn operatur tas-sistema LNG jew ta’ 
ħażna jidhirlu li mhuwiex intitolat għal 
raġunijiet ta’  kunfidenzjalità biex 
jagħmel pubblika d-data kollha meħtieġa, 
għandu jitlob l-awtorizzazzjoni ta’ l-
awtoritajiet kompetenti biex jillimita l-
pubblikazzjoni fir-rigward ta’ punt jew 
punti in kwistjoni.
L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jagħtu jew jirrifjutaw l-awtorizzazzjoni 
fuq bażi ta’ każ b’każ, billi jqisu b’mod 
partikolari l-ħtieġa li tkun rispettata l-
kunfidenzjalità leġittima kummerċjali u l-
għan li jinħoloq suq intern kompetittiv 
tal-gass. Jekk tingħata l-awtorizzazzjoni, 
għandhom jiġu ppubblikati l-faċilitajiet 
ta’ kapaċita  ta’ ħażna u/jew LNG 
mingħajr ma tkun indikata d-data 
numerika li tikser il-kunfidenzjalità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma taħsibx għal proċedura biex tittratta s-sigrieti kummerċjali 
fir-rigward ta’ attivitajiet LNG u ta’ ħażna. Għandu jinstab bilanċ ġust bejn l-interessi tas-
suq u l-interessi tal-kunfidenzjalità kummerċjali.
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Emenda 241
Miloslav Ransdorf

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 6 b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6b imħassar
Iż-żamma tar-rekords għal operaturi tas-

sistema
L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni, l-
operaturi tas-sistema tal-ħażna u l-
operaturi tas-sistema LNG għandhom 
iżommu għad-dispożizzjoni ta' l-awtorità 
regolatorja nazzjonali u tal-Kummissjoni 
t-tagħrif kollhu msemmi fl-Artikoli 6 u 6a, 
u fil-parti 3 ta' l-Anness għal ħames 
snin.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċeduri dettaljati ta’ żamma tar-rekords ma jagħtu ebda benefiċċju miżjud lill-
parteċipanti tas-suq. Il-proċeduri jimplikaw biss aktar burokrazija u iżjed spejjeż għall-
parteċipanti kollha tas-suq. Il-pubblikazzjoni ta’ data aggregata hija inaċċettabbli. L-
awtoritajiet regolatorji m’għandhomx jagħmlu pubbliċi data maħżuna skond l-obbligi ta’ 
żamma tar-rekords minħabba li f’ħafna każijiet din id-data fiha informazzjoni kunfidenzjali u 
sensittiva.

Emenda 242
Herbert Reul

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 10
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 6 b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6b imħassar
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Iż-żamma tar-rekords għal operaturi tas-
sistema

L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni, l-
operaturi tas-sistema tal-ħażna u l-
operaturi tas-sistema LNG għandhom 
iżommu għad-dispożizzjoni ta' l-awtorità 
regolatorja nazzjonali u tal-Kummissjoni 
t-tagħrif kollu msemmi fl-Artikoli 6 u 6a, 
u fil-parti 3 ta' l-Anness għal ħames 
snin."

Or. xm

Ġustifikazzjoni

It-talba taż-żamma tar-rekords dettaljati u fit-tul m’għandha l-ebda użu fis-suq – għall-
kuntrarju, din twassal għal burokrazija bla bżonn fil-każ tar-rappurtaġġ u għal aktar spejjeż 
għall-parteċipanti tas-suq kollha. Preokkupanti wieħed isib ukoll il-pubblikazzjoni aggregata 
ta’ dejta ta’ dan it-tip. Mhux aċċettabbli li l-awtoritajiet regolatorji jkunu jistgħu jagħmlu d-
dejta li jiċievu mill-parteċipanti tas-suq fil-qafas tat-talba taż-żamma tar-rekords disponibbli 
fis-suq. F’ħafna mill-każi jkun hemm informazzjoni kunfidenzjali u sensittiva. 

Emenda 243
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 10
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 6 b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni, l-
operaturi tas-sistema tal-ħażna u l-operaturi 
tas-sistema LNG għandhom iżommu għad-
dispożizzjoni ta' l-awtorità regolatorja 
nazzjonali u tal-Kummissjoni t-tagħrif 
kollhu msemmi fl-Artikoli 6 u 6a, u fil-
parti 3 ta' l-Anness għal ħames snin."

L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni, l-
operaturi tas-sistema tal-ħażna u l-operaturi 
tas-sistema LNG għandhom iżommu għad-
dispożizzjoni ta' l-awtorità regolatorja 
nazzjonali u tal-Kummissjoni t-tagħrif 
kollhu msemmi fl-Artikoli 6 u 6a, u fil-
parti 3 ta' l-Anness għal tliet snin."

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Perjodu ta’ tliet snin għall-kontroll fil-mira u aħjar jidher li huwa biżżejjed.

Emenda 244
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 10 a (ġdid)
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 6c (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Dan l-Artikoli li ġej se jiżdied:
„Artikolu 6b a
Restrizzjoni tal-pubblikazzjoni ta’ 
informazzjoni.
Jekk operatur ta’ sistema ta’ trażmissjoni 
tan-netwerks, ta’ impjanti ta’ sistema ta’ 
ħażna jew ta’ impjant ta’ LNG huwa tal-
fehma li mhux qed ikun awtorizzat 
minħabba raġunijiet ta’ kunfidenzjalità, 
huwa jitlob lill-awtoritajiet responsabbli li 
jagħtu permess għar-restrizzjoni tal-
pubblikazzjoni għall-punt konċernat jew 
għall-punti kkonċernati.
L-awtorità responsabbli tagħti jew iżżomm 
il-permess fuq bażi individwali, fejn hi 
għandha tkun responsabbli b’mod 
speċjali għall-ħtieġa tal-protezzjoni 
leġittima ta’ sigrieti tan-negozju u għall-
għan tal-ħolqien ta’ suq tal-gass naturali 
kompetittiv.
Permess fis-sens ta’ dan l-Artikolu ma 
jingħatax jekk tliet utenti tan-netwerk jew
aktar ikollhom kapaċità miftiehma 
b’kuntratt fl-istess punt.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

F’kull każ individwali pubblikazzjonijiet jistgħu jmorru kontra r-regolamenti nazzjonali tal-
qasam tal-protezzjoni tad-dejta jew iwasslu sabiex jikkontrobattu l-għanijiet tas-suq tal-gass 
naturali kompetittiv. Jidher għalhekk li huwa f’loku li jkun hemm eżamijiet ta’ każi 
individwali f’każi ta’ eċċezzjoni.

Emenda 245
Erika Mann

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 11 – punt b
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:

Imħassar

„(2) Sabiex l-utenti tan-netwerk ikunu 
jistgħu jieħdu azzjoni korrettiva fil-ħin, l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jipprovdu fil-ħin xieraq it-
tagħrif dwar l-istatus ta' bbilanċjar ta' l-
utenti tan-netwerk li jkun biżżejjed, 
affidabbli u disponibbli onlajn.
It-tagħrif ipprovdut għandu jirrifletti l-
livell ta' informazzjoni disponibbli għall-
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni u l-
perjodu ta' żmien għall-issettiljar li għalih 
jiġu kkalkolati l-ħlasijiet għall-iżbilanċ
L-ebda ħlas m’għandu jsir għad-
disponibilità ta' tali tagħrif."

Or. de
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Emenda 246
Miloslav Ransdorf

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 11 – punt b
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"2. Sabiex l-utenti tan-netwerk ikunu
jistgħu jieħdu azzjoni korrettiva fil-ħin, l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jipprovdu fil-ħin xieraq it-
tagħrif dwar l-istatus ta' bbilanċjar ta' l-
utenti tan-netwerk li jkun biżżejjed, 
affidabbli u disponibbli onlajn.

"2. Sabiex l-utenti tan-netwerk ikunu 
jistgħu jieħdu azzjoni korrettiva fil-ħin, l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jipprovdu fil-ħin xieraq it-
tagħrif dwar l-istatus individwali tagħhom
ta' bbilanċjar, mingħajr preġudizzju għal 
kunfidenzjalità tal-kontijiet individwali ta'
l-utenti tan-netwerk li jkun biżżejjed, 
affidabbli u disponibbli onlajn.

It-tagħrif ipprovdut għandu jirrifletti l-livell 
ta' informazzjoni disponibbli għall-
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni u l-
perjodu ta' żmien għall-issettiljar li għalih 
jiġu kkalkolati l-ħlasijiet għall-iżbilanċ.

It-tagħrif ipprovdut għandu jirrifletti l-
livell ta' informazzjoni disponibbli għall-
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni u l-
perjodu ta' żmien għall-issettiljar li għalih 
jiġu kkalkolati l-ħlasijiet għall-iżbilanċ. "

L-ebda ħlas m’għandu jsir għad-
disponibbiltà ta' tali tagħrif."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm bilanċ bejn it-trasparenza u l-ħtiġijiet tal-kunfidenzjalità.

Emenda 247
Herbert Reul

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 11 – punt b
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex l-utenti tan-netwerk ikunu jistgħu 
jieħdu azzjoni korrettiva fil-ħin, l-operaturi 

2. Sabiex l-utenti tan-netwerk ikunu jistgħu 
jieħdu azzjoni korrettiva fil-ħin, l-operaturi 
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tas-sistema ta' trażmissjoni għandhom 
jipprovdu fil-ħin xieraq it-tagħrif dwar l-
istatus ta' bbilanċjar ta' l-utenti tan-netwerk 
li jkun biżżejjed, affidabbli u disponibbli 
onlajn. 
It-tagħrif ipprovdu għandu jirrifletti l-livell 
ta' informazzjoni disponibbli għall-operatur 
tas-sistema ta' trażmissjoni u l-perjodu ta' 
żmien għall-issettiljar li għalih jiġu 
kkalkolati l-ħlasijiet għall-iżbilanċ

tas-sistema ta' trażmissjoni għandhom 
jipprovdu fil-ħin xieraq it-tagħrif dwar l-
istatus ta' bbilanċjar ta' l-utenti tan-netwerk 
li jkun biżżejjed, affidabbli u disponibbli 
onlajn. 
It-tagħrif ipprovdu għandu jirrifletti l-livell 
ta' informazzjoni disponibbli għall-operatur 
tas-sistema ta' trażmissjoni u l-perjodu ta' 
żmien għall-issettiljar li għalih jiġu 
kkalkolati l-ħlasijiet għall-iżbilanċ

L-ebda ħlas m’għandu jsir għad-
disponibilità ta' tali tagħrif."

Or. de

Emenda 248
Herbert Reul

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 11 – punt c
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 7 – paragrafus 4 to 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Il-paragrafi 4, 5 u 6 jitħassru jitħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafi 4,5,6 tar-Regolament tal-gass applikabbli għandhom jinżammu.

Emenda 249
Erika Mann

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 11 – punt b
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 7 – paragrafus 4 to 6



AM\717804MT.doc 73/90 PE404.708v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Il-paragrafi 4, 5 u 6 jitħassru jitħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafi 4,5 u 6 tar-Regolament 1775/2005 jirregolaw li l-utenti tan-netwerk għandhom 
inċentiv biex jibbilanċjaw id-dħul u l-ħruġ. Dan huwa meħtieġ sabiex tkun żgurata stabilità 
tan-netwerk. Barra minn hekk, l-ispejjeż li jinħolqu permezz tan-nuqqas ta’ bilanċ tan-
netwerk, ikunu allokati fuq l-utenti tan-netwerk kollha. Permezz ta’ dan, eventwalment 
jogħlew il-prezzijiet tal-klijent aħħari. Is-suffiċjenza tal-ħlasijiet tal-bilanċ tkun stabbilita 
permezz ta’ l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali.

Emenda 250
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni,
ta' ħażna jew ta' LNG għandu jieħu passi 
raġonevoli biex id-drittijiet ta' kapaċità 
jkunu negozjabbli b'mod ħieles, kif ukoll 
biex jiġi ffaċilitat il-kummerċ. Kull 
operatur għandu jiżviluppa kuntratti u 
proċeduri armonizzati dwar it-
trasportazzjoni, il-faċilitajiet LNG u l-
faċilitajiet ta' ħażna fis-suq primarju, 
sabiex jiġi ffaċilitat il-kummerċ sekondarju 
ta' kapaċità, u sabiex jiġi rikonoxxut it-
trasferiment ta' drittijiet ta' kapaċità 
primarji fejn innotifikat mill-utenti tas-
sistema. 

Kull operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni,
ta' ħażna jew ta' LNG għandu jieħu passi 
raġonevoli biex id-drittijiet ta' kapaċità 
jkunu negozjabbli b'mod ħieles, kif ukoll 
biex jiġi ffaċilitat il-kummerċ. Dawn 
għandhom iseħħu f’kuntest fejn jiġu 
rispettati l-prinċipji ta’ trasparenza u 
nondiskriminazzjoni. Kull operatur 
għandu jiżviluppa kuntratti u proċeduri 
armonizzati dwar it-trasportazzjoni, il-
faċilitajiet LNG u l-faċilitajiet ta' ħażna fis-
suq primarju, sabiex jiġi ffaċilitat il-
kummerċ sekondarju ta' kapaċità, u sabiex 
jiġi rikonoxxut it-trasferiment ta' drittijiet 
ta' kapaċità primarji fejn innotifikat mill-
utenti tas-sistema. 

Or. ro
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Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji ta’ trasparenza u nondiskriminazzjoni jiggarantixxu kondizzjonijiet ugwali għall-
operaturi kollha u jħarsu l-interessi tal-konsumaturi.

Emenda 251
Herbert Reul

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 13
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 8a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Swieq bl-imnut

Sabiex jiġi ffaċilitat l-iżvilupp ta' swieq bl-
imnut transkonfinali li jiffunzjonaw tajjeb 
u li jkunu trasparenti fuq skala reġjonali 
kif ukoll Komunitarja, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li jiġu definiti r-rwoli 
u r-responsabbiltajiet ta' l-operaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni, ta' l-operaturi 
tas-sistema ta' distribuzzjoni, ta' l-impriżi 
ta' forniment u l-klijenti kif ukoll, jekk 
meħtieġ, tal-partijiet oħrajn fis-suq, fir-
rigward ta' arranġamenti kuntrattwali, 
impenn lejn il-klijenti, regoli dwar l-
iskambju u l-issettiljar tad-dejta, il-
proprjetà tad-dejta u r-responsabbiltà 
dwar il-metraġġ

imħassar

Dawn ir-regoli għandhom isiru pubbliċi, 
għandhom jiġu mfassla bil-għan li jiġi 
armonizzat l-aċċess għal klijenti bejn il-
fruntieri u għandhom jiġu soġġetti għal 
reviżjoni mill-awtoritajiet regolatorji."

Or. de

Ġustifikazzjoni

Swieq bl-imnut mhuniex relatati ma’ netwerks. Dawn huma suġġetti għall-kompetizzjoni fis-
settur tal-gass naturali u għalhekk għal-liġi tal-kompetizzjoni. Is-swieq bl-imnut huma 
kkontrollati permezz ta’ l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni.
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Emenda 252
Giles Chichester

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 13
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 8a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi ffaċilitat l-iżvilupp ta' swieq bl-
imnut transkonfinali li jiffunzjonaw tajjeb 
u li jkunu trasparenti fuq skala reġjonali kif 
ukoll Komunitarja, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li jiġu definiti r-rwoli 
u r-responsabbiltajiet ta' l-operaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni, ta' l-operaturi tas-
sistema ta' distribuzzjoni, ta' l-impriżi ta' 
forniment u l-klijenti kif ukoll, jekk 
meħtieġ, tal-partijiet oħrajn fis-suq, fir-
rigward ta' arranġamenti kuntrattwali, 
impenn lejn il-klijenti, regoli dwar l-
iskambju u l-issettiljar tad-dejta, il-
proprjetà tad-dejta u r-responsabbiltà dwar 
il-metraġġ.

Sabiex jiġi ffaċilitat l-iżvilupp ta' swieq bl-
imnut transkonfinali li jiffunzjonaw tajjeb 
u li jkunu trasparenti fuq skala reġjonali kif 
ukoll Komunitarja, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li jiġu definiti r-rwoli 
u r-responsabbiltajiet ta' l-operaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni, ta' l-operaturi tas-
sistema ta' distribuzzjoni, ta' l-impriżi ta' 
forniment u l-klijenti kif ukoll, jekk 
meħtieġ, tal-partijiet oħrajn fis-suq, fir-
rigward ta' arranġamenti kuntrattwali, 
impenn lejn il-klijenti, regoli dwar l-
iskambju u l-issettiljar tad-dejta, il-
proprjetà tad-dejta u r-responsabbiltà dwar 
il-metraġġ.

Dawn ir-regoli għandhom isiru pubbliċi, 
għandhom jiġu mfassla bil-għan li jiġi 
armonizzat l-aċċess għal klijenti bejn il-
fruntieri u għandhom jiġu soġġetti għal 
reviżjoni mill-awtoritajiet regolatorji.

Dawn ir-regoli għandhom isiru pubbliċi u 
għandhom jiġu soġġetti għal reviżjoni mill-
awtoritajiet regolatorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tas-swieq bl-imnut transkonfinali mhuwiex meħtieġ għall-iżvilupp ta’ swieq bl-ingross 
reġjonali u Komunitarji li jaħdmu sew, li għandu jibqa’ prijorità. L-implikazzjonijiet ta’ għan 
regolatorju bħal dan jeħtieġ li jiġi vvalutat bis-sħiħ, u l-ispejjeż u l-benefiċċji analizzati bir-
reqqa, minħabba li aktarx li jkun hemm spejjeż sinifikanti mħollija għalihom, li jaqbżu l-
benefiċċji.
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Emenda 253
Erika Mann

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 13
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 8a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi ffaċilitat l-iżvilupp ta' swieq bl-
imnut transkonfinali li jiffunzjonaw tajjeb 
u li jkunu trasparenti fuq skala reġjonali kif 
ukoll Komunitarja, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li jiġu definiti r-rwoli 
u r-responsabbiltajiet ta' l-operaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni, ta' l-operaturi tas-
sistema ta' distribuzzjoni, ta' l-impriżi ta' 
forniment u l-klijenti kif ukoll, jekk 
meħtieġ, tal-partijiet oħrajn fis-suq, fir-
rigward ta' arranġamenti kuntrattwali, 
impenn lejn il-klijenti, regoli dwar l-
iskambju u l-issettiljar tad-dejta, il-
proprjetà tad-dejta u r-responsabbiltà dwar 
il-metraġġ.

Sabiex jiġi ffaċilitat l-iżvilupp ta' swieq bl-
imnut transkonfinali li jiffunzjonaw tajjeb 
u li jkunu trasparenti fuq skala reġjonali kif 
ukoll Komunitarja, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li jiġu definiti r-rwoli 
u r-responsabbiltajiet ta' l-operaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni u ta' l-operaturi tas-
sistema ta' distribuzzjoni, fir-rigward ta' 
arranġamenti kuntrattwali, impenn lejn il-
klijenti, regoli dwar l-iskambju u l-
issettiljar tad-dejta, il-proprjetà tad-dejta u 
r-responsabbiltà dwar il-metraġġ.

Dawn ir-regoli għandhom isiru pubbliċi, 
għandhom jiġu mfassla bil-għan li jiġi 
armonizzat l-aċċess għal klijenti bejn il-
fruntieri u għandhom jiġu soġġetti għal 
reviżjoni mill-awtoritajiet regolatorji."

Dawn ir-regoli għandhom isiru pubbliċi, 
għandhom jiġu mfassla bil-għan li jiġi 
armonizzat l-aċċess għal klijenti bejn il-
fruntieri u għandhom jiġu soġġetti għal 
reviżjoni mill-awtoritajiet regolatorji."

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-suġġett tar-Regolament huwa r-regolament ta’ l-aċċess għas-sistema ta' trażmissjoni. Ir-
regolament ta’ l-obbligazzjonijiet ta’ negozjanti tal-gass / l-impriżi ta' forniment fil-konfront 
tal-klijenti mhux suġġett tar-Regolament.
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Emenda 254
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 13
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 8a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn ir-regoli għandhom isiru pubbliċi,
għandhom jiġu mfassla bil-għan li jiġi 
armonizzat l-aċċess għal klijenti bejn il-
fruntieri u għandhom jiġu soġġetti għal 
reviżjoni mill-awtoritajiet regolatorji."

Dawn ir-regoli għandhom jiġu mfassla bil-
għan li jkun stimulat u żgurat l-aċċess 
għal klijenti bejn il-fruntieri. Ir-regoli jsiru 
pubbliċi wara li jkun hemm reviżjoni mill-
awtoritajiet regolatorji .

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jibqgħu responsabbli għas-swieq bl-imnut kif ukoll għall-qafas ġenerali fost 
oħrajn għall-operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni. L-istess bħal fil-każ tas-suq tas-servizzi, 
l-aċċess għal klijenti bejn il-fruntieri jista’ jibqa’ żgurat mingħajr l-armonizzazzjoni.

Emenda 255
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 13
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 8a – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn ir-regoli għandhom jinkludu t-
tneħħija ta’ l-akkoppjament tad-dħul ta’ 
Entitajiet ta’ Distribuzzjoni u l-persunal 
tagħhom ma’ l-enerġija mibjugħa lil-
konsumaturi finali 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-livell ta’ distribuzzjoni tal-gass, huwa essenzjali li tkun imħajra l-effiċenza permezz ta’ 
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rati xierqa. Kwistjoni ewlenija hija li jiġi evitat kull interess pervers fiż-żieda tal-konsum ta’ 
l-enerġija.

Emenda 256
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Eugenijus Maldeikis, Anne 
Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 13 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 9 – titlolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) It-titolu ta’ l-Artikolu 9 jinbidel 
b’dan li ġej:

"Linji gwida dwar  il-mekkaniżmu ta’ 
kumpens lill-operatur tas-sistema ta’ 

inter-trażmizzjoni"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Modifika tat-titolu biex tkun evitata konfużjoni mal-linji gwida msemmija fl-Artikolu 2e.

Emenda 257
Erika Mann

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) dettalji dwar l-għoti ta' informazzjoni u 
d-definizzjoni tat-tagħrif tekniku meħtieġ 
għall-utenti tan-netwerk biex jiksbu aċċess 
effettiv għas-sistema u d-definizzjoni tal-
punti kollha rilevanti għar-rekwiżiti tat-
trasparenza, inkluż it-tagħrif li għandu jiġi 
ppubblikat fil-postijiet rilevanti kollha 
flimkien ma' l-iskeda taż-żmien skond 

(c) dettalji dwar l-għoti ta' informazzjoni u 
d-definizzjoni tat-tagħrif tekniku relatat
man-netwerk meħtieġ għall-utenti tan-
netwerk biex jiksbu aċċess effettiv għas-
sistema u d-definizzjoni tal-punti kollha 
rilevanti għar-rekwiżiti tat-trasparenza, 
inkluż it-tagħrif li għandu jiġi ppubblikat 
fil-postijiet rilevanti kollha flimkien ma' l-
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liema dan it-tagħrif għandu jiġi ppubblikat, 
f'konformità ma' l-Artikoli 6 u 6a

iskeda taż-żmien skond liema dan it-tagħrif 
għandu jiġi ppubblikat, f'konformità ma' l-
Artikoli 6 u 6a

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skond ir-Regolament 1775/2005 il-Kummissjoni hija intitolata d-dritt biss li tbiddel l-linji ta’ 
gwida li jkunu għaddew mil-leġiżlatur, iżda mhux li jitħassru. L-Artikolu jiġi jaqbel ma’ 
plenipotenzjarju tal-Kummissjoni għar-remissjoni ta’ linji ta’ gwida li fil-fehma tal-
Kummissjoni huma meħtieġa “għall-armonizzazzjoni’’ . Awtorizzazzjoni estensiva għar-
remissjoni ta’ linji ta’ gwida waħedhom ma’ l-għan ta’ l- armonizzazzjoni huma inkonsistenti 
mal-prinċipju tad-demokrazzija.

Emenda 258
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punts d to h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) dettalji dwar il-metodoloġija tat-tariffi, 
f'konformità ma' l-Artikolu 3;

imħassar

(e) dettalji dwar ir-regoli għall-
ibbilanċjar, f'konformità ma' l-Artikolu 7;
(f) dettalji dwar il-proċeduri fis-suq 
primarju għall-iffaċilitar tal-kummerċ ta' 
kapaċità fis-suq sekondarju u t-
trasferiment ta' drittijiet primarji ta' 
kapaċità bejn l-utenti tan-netwerk, 
f'konformità ma' l-Artikolu 8;
(g) dettalji dwar il-kwistjonijiet fis-suq ta' 
bejgħ bl-imnut koperti bl-Artikolu 8a;
(h) dettalji dwar is-suġġetti elenkati fl-
Artikolu 2c(3). 

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-kompetenza tal-linji ta’ gwida proposta mill-Kummissjoni permezz tal- "proċedura 
regolatorja b’kontroll" tillimita l-liġijiet tal-Parlament Ewropew b’mod sinifikanti u għalhekk 
m’għandhiex tkun milqugħa

Emenda 259
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) dettalji dwar il-kwistjonijiet fis-suq ta' 
bejgħ bl-imnut koperti bl-Artikolu 8a;

Imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għal regolamenti meħtieġa fil-każ ta’ swieq bl-imnut għandhom jibqgħu responsabbli l-Istati 
Membri.

Emenda 260
Herbert Reul

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) dettalji dwar il-kwistjonijiet fis-suq ta' 
bejgħ bl-imnut koperti bl-Artikolu 8a;

imħassar

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda li tikkonċerna Artikolu 15 paragrafu 4, id-Direttiva dwar 
is-Suq Lokali tal-Gass.

Emenda 261
Giles Chichester

Proposta għal; regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) dettalji dwar il-kwistjonijiet fis-suq ta' 
bejgħ bl-imnut koperti bl-Artikolu 8a;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tas-swieq armonizzati transkonfinali bl-imnut mhuwiex meħtieġ għall-iżvilupp ta’ 
swieq bl-ingross reġjonali u Komunitarji li jaħdmu sew, li għandu jkun il-punt ċentrali ta’ 
dan ir-Regolament.  Propożizzjonijiet ta’ l-aħjar prassi huma spiss aħjar mil-linji gwida 
formali fil-qasam ta’ l-imnut, li hija fil-parti l-kbira kwistjoni għas-sussidjarjetà. Għalkemm 
nappoggġjaw linja gwida dwar it-tneħħija ta’ tariffi artifiċjali regolati fil-baxx, is-setgħat tar-
regolaturi jistgħu jkunu mxekkla bil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

Emenda 262
Atanas Paparizov, Renato Brunetta, Alejo Vidal-Quadras, Norbert Glante, Edit 
Herczog, Eugenijus Maldeikis, Anne Laperrouze, Jerzy Buzek

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) dettalji dwar is-suġġetti elenkati fl-
Artikolu 2c(3)

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-suġġetti elenkati fl-Art.2 c (3) m’għandhomx ikunu inklużi fil-Linji gwida deskritti fl-Art. 9

Emenda 263
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 14 
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) dettalji dwar is-suġġetti elenkati fl-
Artikolu 2c(3).

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni li titħassar il-linja ta’ gwida għal Artikolu 2c, paragrafu 3, hija miktuba
f’Artikolu 2e, paragrafu 3. Peress li l-bqija tal-linji ta’ gwida msemmija f’Artikolu 9 
paragrafu 1 jistgħu jinbidlu iżda mhux jitħassru biss mill-Kummissjoni, għandha titħassar 
annotazzjoni f’Artikolu 9 minħabba raġunijiet sistematiċi.

Emenda 264
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Linji gwida dwar il-kwistjonijiet elenkati 
fil-paragrafi 1(a), (b) u (c) fir-rigward ta' l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni huma 
stipulati fl-Anness.

2. Linji gwida dwar il-kwistjonijiet elenkati 
fil-paragrafi 1(a), (b) u (c) fir-rigward ta' l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni huma 
stipulati fl-Anness. Il-linji ta’ gwida 
meħtieġa għall-punti introdotti 
f’paragrafu 1 ittri a sa ċ relatati ma’ 
operaturi ta’ impjanti tal-ħażna u 
operaturi ta’ impjanti tal-LNG kif ukoll il-
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linji ta’ gwida introdotti f’paragrafu 1 ittri 
d sa f  għandhom ikun adottati fil-
proċedura t-tajba bħala Anness 2 ta’ dan 
ir-regolament f’perjodu aktar tard.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bil-proposta għandu jkun żgurat li l-linji ta’ gwida jkunu introdotti bil-proċedura t-tajba 
peremzz tal-Parlament u l-Kunsill. It-trasferiment ta’ awtorizzazzjoni lill-Kummissjoni 
għandu jibqa’ limitat għall-adattamenti eventwali meħtieġa. Il-Kummissjoni tidentifika l-linji 
ta’ gwida bħala meħtieġa sabiex jintlaħqu l-miri tar-Regolament, għalhekk għandhom ikunu 
stipulati wkoll fil-qafas tar-Regolament.  Il-Kummissjoni hija libera sabiex tissottometti żidiet 
meħtieġa fil-proċedura kurrenti.

Emenda 265
Herbert Reul

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista' temenda l-linji gwida 
msemmija fl-ewwel subparagrafu u tadotta 
linji gwida dwar il-kwistjonijiet elenkati 
fil-paragrafu 1. Dawk il-miżuri mfassla 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' dan ir-Regolament inter alia billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati 
bi qbil mal-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmi fl-Artikolu 14(2)."

Il-Kummissjoni tista’ tħassar il-linji ta’ 
gwida skond il-proċedura msemmija 
f’Artikolu 14 paragrafu 2, sabiex ikun 
żgurat li fl-Istati Membri kollha jkunu 
implementati skond kif jitolbu r-regoli. 
Ma’ dan, il-Kummissjoni tista’ titlob lill-
aġenzija (ACER) kif ukoll l-
ENTSO/ENTSUG biex temenda l-linji ta’ 
gwida proposti kif provdut f’Artikolu 2e 
paragrafu 3. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura ta’ komitoloġija għandha sservi sabiex il-linji ta’ gwida jkunu jorbtu legalment 
biex tkun żgurata implimentazzjoni konsistenti fl-Ewropa. L-iżvilupp għandu jitħalla f’idejn l-
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esperti li huma kunfidenti fin-negozju ta’ kuljum. 

Emenda 266
Erika Mann

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista' temenda l-linji gwida 
msemmija fl-ewwel subparagrafu u tadotta 
linji gwida dwar il-kwistjonijiet elenkati 
fil-paragrafu 1. Dawk il-miżuri mfassla 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' dan ir-Regolament inter alia billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati 
bi qbil mal-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmi fl-Artikolu 14(2)."

Il-Kummissjoni tista' temenda l-linji gwida 
msemmija fl-ewwel subparagrafu. Dawk il-
miżuri mfassla biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, 
għandhom jiġu adottati bi qbil mal-
proċedura regolatorja bi skrutinju msemmi 
fl-Artikolu 14(2)."

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skond ir-Regolament 1775/2005 il-Kummissjoni hija intitolata d-dritt biss li tbiddel l-linji ta’ 
gwida li jkunu għaddew mil-leġiżlatur, iżda mhux li jitħassru. L-Artikolu jiġi jaqbel ma’ 
plenipotenzjarju tal-Kummissjoni għar-remissjoni ta’ linji ta’ gwida li fil-fehma tal-
Kummissjoni huma meħtieġa “għall-armonizzazzjoni’’. Awtorizzazzjoni estensiva għar-
remissjoni ta’ linji ta’ gwida waħedhom ma’ l-għan ta’ l- armonizzazzjoni huma inkonsistenti 
mal-prinċipju tad-demokrazzija

Emenda 267
Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposta għal Regolament – l-att ta’ l-emendi
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) No 1775/2005
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista' temenda l-linji gwida Il-Kummissjoni tista' temenda l-linji gwida 
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msemmija fl-ewwel subparagrafu u tadotta 
linji gwida dwar il-kwistjonijiet elenkati 
fil-paragrafu 1. Dawk il-miżuri mfassla 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' dan ir-Regolament inter alia billi 
jissupplimentawh, għandhom jiġu adottati 
bi qbil mal-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmi fl-Artikolu 14(2)."

msemmija fl-ewwel subparagrafu. Dawk il-
miżuri mfassla biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament inter 
alia billi jissupplimentawh, għandhom jiġu 
adottati bi qbil mal-proċedura regolatorja 
bi skrutinju msemmi fl-Artikolu 14(2)."

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bil-proposta għandu jkun żgurat li l-linji ta’ gwida jkunu introdotti bil-proċedura t-tajba 
peremzz tal-Parlament u l-Kunsill. It-trasferiment ta’ awtorizzazzjoni lill-Kummissjoni 
għandu jibqa’ limitat għall-adattamenti eventwali meħtieġa. Il-Kummissjoni tidentifika l-linji 
ta’ gwida bħala meħtieġa sabiex jintlaħqu l-miri tar-Regolament, għalhekk għandhom ikunu 
stipulati wkoll fil-qafas tar-Regolament.  

Emenda 268
Dominique Vlasto

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’każ ta’ tibdil fil-linji gwida, imsemmija 
fl-ewwel subparagrafu, u l-adozzjoni tal-
linji gwida fuq il-punti msemmija 
f’paragrafu 1, il-Kummissjoni twettaq 
minn qabel evalwazzjoni ta’ impatt u 
konsultazzjoni tal-partijiet kollha 
kkonċernati mil-linji gwida, li f’każ ta’ 
bżonn jistgħu jinkludu l-impriżi ta’ 
provvista, il-klijenti, l-utenti tan-netwerk, 
l-amministraturi tan-netwerk tat-trasport, 
tad-distribuzzjoni, l-amministraturi ta’ l-
installazzjoni ta’ l-LNG, tal-ħżin u titlob 
il-parteċipazzjoni ta’ l-Aġenzija.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Jekk is-setgħat ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni jiġu estiżi għat-totalità tar-Regolament, 
ikun aħjar jekk wieħed jintroduċi wkoll ċerta trasparenza u ċerti mekkaniżmi ta’ 
konsultazzjoni (hekk kif insibu fin-netwerk Ewropew ta’ l-amministraturi tan-netwerk tat-
trasport tal-gass), b’mod partikolari f’każ li dan jirrigwarda suġġetti tekniċi ħafna bħalma 
huwa l-aċċess għall-infrastrutturi.

Emenda 269
Giles Chichester

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fejn xieraq u wara proposta mill-
Aġenzija skond l-Artikolu 2e(1), il-
Kummissjoni tista’ tadotta Linji gwida 
Strateġiċi fl-oqsma elenkati fl-Artikolu
2c(3) u (5) bħala bażi għall-Operaturi tas-
Sistema ta’ Trażmissjoni tan-Netwerk 
Ewropew biex jiżviluppaw kodiċijiet
tekniċi dettajati mfassla elenkati fl-
Artikolu 2c(3) u l-abbozz tal-pjan ta’ 
investiment ta’ 10 snin inkluż fl-Artikolu
2c(5).

Or. en

Ġustifikaszjoni

Artikolu 9 għandu jagħmel referenza wkoll għall-possibilità li jiġu adottati “Linji gwida 
Stgrateġiċi”, konformi ma’ emendi simili għall-kodiċijiet u l-pjani ta’ investiment.

Emenda 270
Umberto Guidoni

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 9 – paragrafu 2 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fejn xieraq u wara proposta mill-
Aġenzija skond l-Artikolu 2e(1), il-
Kummissjoni tista’ tadotta Linji gwida 
Strateġiċi fl-oqsma elenkati fl-Artikolu 
2c(3) u (5) bħala bażi għall-Operaturi tas-
Sistema ta’ Trażmissjoni tan-Netwerk 
Ewropew biex jiżviluppaw kodiċijiet 
tekniċi dettajati mfassla elenkati fl-
Artikolu 2c(3) u l-abbozz tal-pjan ta’ 
investiment ta’ 10 snin inkluż fl-Artikolu
2c(5).

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’konsegwenza tal-proċedura stipulata fl-Artikolu 2e, Artikolu 9 għandu jagħmel referenza 
wkoll għall-possibilità li jiġu adottati “Linji gwida Strateġiċi” li jsegwu l-istess proċedura ta’ 
linji gwida oħra kif stipulat fir-Regolament. Dan iwassal għaż-żieda ta’  paragrafu 3a f’dan l-
Artikolu. Il-lista ta’ linji gwida f’dan l-Artikolu, jeħtieġ li tiġi miflija fid-dawl tal-11-il qasam.

Emenda 271
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 14 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Fl-Artikolu 13, paragrafu 1 huwa 
mibdul b’dan li ġej:
"L-Istati Membri għandhom jassiguraw 
li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
imwaqqfa skond l-Artikolu 25 tad-
Direttiva 2003/55/KE għandhom il-
kompetenza biex jassiguraw b’mod 
effettiv l-osservanza ma’ dan ir-
Regolament billi jipprovduhom bil-
kompetenza legali biex jiġu imposti multi 
effettivi, disswasivi u proporzjonati 
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bbażati fuq 10% tad-dħul ta’ l-operatur 
tas-sistema fis-suq domestiku f’kull 
proċedura jew li tiġi revokata l-liċenzja ta’ 
l-operatur. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet 
lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard 
mill-1 ta’ Jannar 2010 u jinnotifikawha
mingħajr dewmien b’ kull emenda 
sussegwenti li taffettwahom."

Or. en

(Artikolu 13 - paragrafu 1 tar-Regolament 1775/2005 għandu jiġi adottat)

Ġustifikazzjoni

L-istat attwali ta’ l-implimentazzjoni tar-Regolament 1775/2005 juri nuqqasijiet minħabba n-
nuqqas ta’ sanzjonijiet effettivi implimentati mill-Istati Membri. M’għandu jkun hemm ebda 
lok għal negozjazzjoni f’każ tan-nuqqas ta’  konformità u r-regolaturi għandhom ikollhom il-
poter li jagħmlu użu effettiv tas-setgħat tagħhom ta’ infurzar.

Emenda 272
Giles Chichester

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 14 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Fl-Artikolu 13, paragrafu 1 jinbidel 
b’dan li ġej:
"1. L-Istati Membri għandhom
jassiguraw li l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali imwaqqfa skond l-Artikolu 25 
tad-Direttiva 2003/55/KE għandhom il-
kompetenza biex jassiguraw b’mod 
effettiv l-osservanza ma’ dan ir-
Regolament billi jipprovduhom bil-
kompetenza legali biex jiġu imposti multi 
effettivi, disswasivi u proporzjonati 
bbażati fuq 10% tad-dħul ta’ l-operatur 
tas-sistema fis-suq domestiku f’kull 
proċedura jew li tiġi revokata l-iċenzja ta’ 
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l-operatur. L-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet 
lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard 
mill-1 ta’ Jannar 2010 u jinnotifikawha 
mingħajr dewmien b’kull emenda 
sussegwenti li teffettwahom."

Or. en

(Din l-emenda temenda l-Artikolu 13 eżistenti paragrafu 1 tar-Regolament 1775/2005.)

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni attwali tar-Regolament 1775/2005 juri nuqqasijiet minħabba n-nuqqas ta’ 
sanzjonijiet effettivi implimentati mill-Istati Membri. Il-Forum ta’ Madrid esprima tħassib 
kbir dwar il-limitu sa fejn l-awtoritajiet regolatorji jistgħu jagħmlu użu mill-poteri tagħhom 
biex jissanzjonaw in-nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti tar-Regolament, M’għandu jkun 
hemm ebda lok għal negozjazzjoni f’każ tan-nuqqas ta’  konformità u r-regolaturi għandhom 
ikollhom il-poter li jagħmlu użu effettiv mis-setgħat tagħhom ta’ infurzar.

Emenda 273
Nikolaos Vakalis

Proposta għal regolament – li jemenda l-att
Artikolu 1 – punt 14 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 1775/2005
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Fl-Artikolu 13, paragrafu 1 jinbidel 
b’dan li ġej:
"1. L-Istati Membri għandhom jassiguraw 
li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
imwaqqfa skond l-Artikolu 25 tad-
Direttiva 2003/55/KE għandhom il-
kompetenza biex jassiguraw b’mod 
effettiv l-osservanza ma’ dan ir-
Regolament billi jipprovduhom, jew lill-
awtoritajiet oħra, bil-kompetenza legali 
biex jiġu imposti multi effettivi, disswasivi 
u proporzjonati. L-Istati Membri 
għandhom jinnotifikaw dawk id-
dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sa mhux 
aktar tard mill-1 ta’ Jannar 2010 u 
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jinnotifikawha mingħajr dewmien b’kull
emenda sussegwenti li teffettwahom."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond il-Kunsill tar-Regolaturi ta’ l-Enerġija Ewropej, l-istat attwali ta’ implimentazzjoni 
tar-Regolament 1775/2005 juri nuqqasijiet minħabba n-nuqqas ta’ sanzjonijiet effettivi 
implimentati mill-Istati Membri. L-użu effettiv tas-setgħat ta’ infurzar tar-regolaturi għandu 
jkun assigurat sabiex tiġi sanzjonata n-nuqqas ta’ osservanza mar-rekwiżiti tar-Regolament.
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