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Emenda 178
Eugenijus Maldeikis

Proposal għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 2 c (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu –5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2c) Għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:
"Artikolu –5a

Solidarjetà Ewropea
1. L-Istati Membri għandhom 
jikkoordinaw l-attivitajiet tagħhom sabiex 
jiżguraw provvista ta’ gass sigura, 
iddiversifikata u effettiva lis-suq 
Ewropew. L-Istati Membri għandhom 
jikkoperaw fl-oqsma li ġejjin:
(a) il-koordinazzjoni ta’ miżuri nazzjonali 
ta’ emerġenza kif imsemmija fl-Artikolu 8 
tad-Direttiva 2004/67/KE;
(b) l-identifikazzjoni u, fejn hu meħtieġ, l-
iżvilupp jew it-titjib fil-kwalità ta’ l-
interkonnessjonijiet ta’ l-elettriku u tal-
gass naturali;
(c) il-kundizzjonijiet u l-modalitajiet
prattiċi għall-għajnuna reċiproka.
2. L-Istati Membri għandhom jikkoperaw 
biex iħejju proġetti ġodda relatati ma’ l-
interkonnessjonijiet bejn l-Istati Membri, 
il-faċilitajiet ta’ l-LNG u tal-ħżin, u biex 
jimplimentawhom, bl-għan li s-swieq 
iżolati jkunu eliminati u b’hekk ikun 
iffaċilitat it-twaqqif ta’ suq Ewropew 
uniku tal-gass.
3. L-Istati Membri għandhom 
jikkoordinaw l-attivitajiet tagħhom 
relatati ma’ fornituri ta’ pajjiżi terzi 
sabiex jiżguraw l-implimentazzjoni tal-
politika Ewropea ta’ l-enerġija komuni;
4. Il-Kummissjoni għandha tħejji miżuri 
tekniċi u ekonomiċi għat-twaqqif, bħala 
prijorità, ta’ infrastruttura ġdida għal 
swieq iżolati li jikkonnettjaw is-sistemi ta’ 
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trażmissjoni nazzjonali ta’ l-Istati 
Membri.’

Or. lt

Emenda 179
Alyn Smith

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 5a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex tiġi ssalvagwardata provvista 
sigura fis-suq intern tal-gass naturali, l-
Istati Membri għandhom jikkooperaw
sabiex jippromwovu s-solidarjetà reġjonali
u bilaterali.

1. Sabiex tiġi ssalvagwardata provvista 
sigura fis-suq intern tal-gass naturali, l-
Istati Membri għandhom, mingħajr ma 
jimponu piż sproporzjonat fuq il-
parteċipanti fis-suq, jikkoperaw sabiex 
jippromwovu s-solidarjetà reġjunali u 
bilaterali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ftehimiet ta’ solidarjetà għandhom jiżguraw li m’hux ser joħolqu xkiel għas-suq u li s-
sinjali ta’ l-ipprezzar jibgħu jkunu effettivi speċjalment matul dawk il-perjodi fejn id-
domanda tkun qawwija.

Emenda 180
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 5a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex tiġi ssalvagwardata provvista 
sigura fis-suq intern tal-gass naturali, l-
Istati Membri għandhom jikkooperaw

1. Sabiex tiġi ssalvagwardata provvista 
sigura fis-suq intern tal-gass naturali, l-
Istati Membri għandhom jikkooperaw
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sabiex jippromwovu s-solidarjetà reġjonali
u bilaterali.

sabiex jiżviluppaw interkonnessjonijiet u 
biex jippromwovu s-solidarjetà reġjunali u 
bilaterali.

Or. lt

Emenda 181
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 5a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din il-kooperazzjoni għandha tkopri 
sitwazzjonijiet li jirriżultaw fi, jew li 
x'aktarx jirriżultaw fil-medda l-qasira fi 
xkiel serju tal-provvista li jolqot Stat 
Membru. Għandha tinkludi:

2. Din il-koperazzjoni għandha tkopri 
sitwazzjonijiet li jirriżultaw fi, jew li 
x'aktarx jirriżultaw fil-futur qarib, fi xkiel 
serju tal-provvista li jolqot Stat Membru. 

(a) koordinazzjoni ta' miżuri nazzjonali 
ta' emerġenza kif jissemma fl-Artikolu 8 
tad-Direttiva 2004/67/KE;
(b) identifikazzjoni u, fejn meħtieġ, 
żvilupp jew tiġdid ta’ interkonnessjonijiet 
ta’ elettriku u ta’ gass naturali;
(c) kundizzjonijiet u modalitajiet prattiċi 
għall-assistenza reċiproka.

Or. lt

Emenda 182
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 5a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tinżamm 3. Il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-
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informata dwar din il-kooperazzjoni. parteċipanti fis-suq l-oħra, għandhom 
jinżammu infurmati dwar din il-
koperazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda hija maħsuba biex tiżgura prinċipji ta’ prattika regolatorja tajba u ta’ trasparenza 
fir-rigward tar-regoli/linji gwida għal tali koperazzjoni u għajnuna reċiproka.

Emenda 183
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 5a – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

tħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni li l-linji gwida jiġu adottati b’mod konformi mal-proċedura 
regolatorja bi skrutinju, tirrestrinġi b’mod sinifikanti d-drittijiet tal-Parlament Ewropew u 
għandha tiġi rrifjutata.
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Emenda 184
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 5a – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

tħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura ta’ komitoloġija proposta tipprova tirrestrinġi l-influwenza tal-Parlament 
Ewropew.Dan kieku jwassal biex jitneħħew id-deċiżjonijiet essenzjali dwar is-sura tas-suq 
intern ta’ l-enerġija mill-ambitu tal-proċedura leġiżlattiva demokratika. Meta jitqies li l-eżitu 
ta’ proċedura ta’ komitoloġija jista’ jkollu konsegwenza fuq firxa wiesgħa, u li tali linji gwida 
kruċjali jaffettwaw is-sustanza tal-leġiżlazzjoni tas-separazzjoni li għaliha huma suġġetti l-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni, il-proċedura ta’ komitoloġija għandha tiġi rrifjutata 
fil-prinċipju.

Emenda 185
Romano Maria La Russa

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 5a – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista' tadotta linji gwida 
għall-kooperazzjoni reġjonali ta' 
solidarjetà. Din il-miżura, maħsuba biex 
temenda elementi mhux essenzjali ta' din 
id-Direttiva billi tappoġġaha, għandha tiġi 
adottata skond il-proċedura regolatorja bi 

tħassar
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skrutinju msemmija fl-Artikolu 30(3).

Or. en

Emenda 186
Toine Manders

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 5a – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Il-Kummissjoni għandha tadotta linji 
gwida għall-koperazzjoni reġjunali ta' 
solidarjetà fi żmien sena mid-dħul fis-seħħ 
ta’ din id-Direttiva. Din il-miżura, 
maħsuba biex temenda elementi mhux 
essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tappoġġaha, għandha tiġi adottata skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3).

Or. en

Emenda 187
Christian Ehler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 5a – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Jipprova jiżgura li l-linji gwida jiġu adottati skond il-proċedura ordinarja mill-Parlament u 
mill-Kunsill. It-trasferiment ta’ setgħat fuq il-Kummissjoni għandu jibqa’ limitat għal 
kwalunkwe emenda neċessarja.

Emenda 188
Dorette Corbey, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 5a – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Il-Kummissjoni tista' tadotta linji gwida 
għall-koperazzjoni reġjunali ta' solidarjetà, 
filwaqt illi tirrispetta s-sovranità 
nazzjonali fuq ir-riżorsi naturali. Din il-
miżura, maħsuba biex temenda elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tappoġġaha, għandha tiġi adottata skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3).

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Is-solidarjetà hija tajba iżda kull pajjiż għandu jżomm kontroll fuq ir-riżorsi naturali tiegħu.

Emenda 189
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 5a – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Il-Kummissjoni tista' tadotta linji gwida 
għall-koperazzjoni reġjunali u Ewropea ta' 
solidarjetà. Din il-miżura, maħsuba biex 
temenda elementi mhux essenzjali ta' din 
id-Direttiva billi tappoġġaha, għandha tiġi 
adottata skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 30(3).

Or. lt

Emenda 190
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 5b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
bejniethom bil-għan li jintegraw is-swieq 
nazzjonali tagħhom għall-inqas fuq livell 
reġjonali. B’mod partikolari, l-Istati 
Membri għandhom jippromwovu l-
kooperazzjoni ta’ l-operaturi tan-netwerk 
fil-livell reġjonali, u jrawmu l-konsistenza 
tal-qafas legali u regolatorju tagħhom. Iż-
żona ġeografika koperta mill-
kooperazzjoni reġjonali għandha 
tikkonforma mad-definizzjoni ta’ żoni 
ġeografiċi mill-Kummissjoni skond l-
Artikolu 2h(3) tar-Regolament (KE) 
Nru 1775/2005.

1. L-Istati Membri għandhom jikkoperaw 
bejniethom bl-għan li jintegraw is-swieq 
nazzjonali tagħhom għall-inqas fuq livell 
reġjunali. B’mod partikolari, l-Istati 
Membri għandhom jippromwovu l-
koperazzjoni ta’ l-operaturi tan-netwerk fil-
livell reġjunali, u jrawmu l-konsistenza tal-
qafas legali u regolatorju tagħhom.

2. Meta jinħolqu diffikultajiet sinifikanti 
għall-koperazzjoni bejn diversi Stati 
Membri fil-livell reġjunali, fuq rikjesta 
konġunta ta’ dawn l-Istati Membri, il-
Kummissjoni tista’ taħtar kordinatur 
reġjunali bi ftehim ma’ l-Istati kollha 
kkonċernati. 
3. Il-kordinatur reġjunali għandu 
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jippromwovi fil-livell reġjunali, il-
koperazzjoni ta’ awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u awtoritajiet pubbliċi 
kompetenti oħrajn, operaturi tan-netwerk, 
skambji tal-gass, utilizzaturi tal-grid u 
parteċipanti fis-suq. B’mod partikolari, il-
kordinatur reġjunali għandu: 
(a) jippromwovi investimenti effiċjenti 
ġodda fl-interkonnessjoni. Għal dan l-
għan, il-kordinatur reġjunali għandu 
jgħin lill-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni biex iħejju pjan reġjunali ta’ 
interkonnessjoni u għandu 
jikkontribwixxi għall-koordinazzjoni tad-
deċiżjonijiet ta’ investiment tagħhom u, 
fejn huwa xieraq,  tal-proċedura tal-ftuħ 
ta’ l-istaġun tagħhom;
(b) jippromwovi l-użu effiċjenti u sigur 
tan-netwerks. Għal dan l-għan, il-
kordinatur reġjunali għandu 
jikkontribwixxi għall-koordinazzjoni bejn 
l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
awtoritajiet pubbliċi nazzjonali 
kompetenti oħrajn biex iħejju l-
mekkaniżmi ta’ l-allokazzjoni u s-
salvagwardja komuni tagħhom;
(c) jissottometti rapport annwali lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
kkonċernati dwar il-progress miksub fir-
reġjun u dwar kwalunkwe diffikultà jew 
ostaklu li jista’ jfixkel tali progress.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kordinaturi reġjunali jista’ jkollhom rwol importanti biex ikun iffaċilitat id-djalogu bejn l-
Istati Membri partikolarment fir-rigward ta’ l-investimenti transkonfinali.
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Emenda 191
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 5b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkooperaw
bejniethom bil-għan li jintegraw is-swieq 
nazzjonali tagħhom għall-inqas fuq livell 
reġjonali. B’mod partikolari, l-Istati 
Membri għandhom jippromwovu l-
kooperazzjoni ta’ l-operaturi tan-netwerk 
fil-livell reġjonali, u jrawmu l-konsistenza
tal-qafas legali u regolatorju tagħhom. Iż-
żona ġeografika koperta mill-
kooperazzjoni reġjonali għandha 
tikkonforma mad-definizzjoni ta’ żoni 
ġeografiċi mill-Kummissjoni skond l-
Artikolu 2h(3) tar-Regolament (KE) 
Nru 1775/2005.

L-awtoritajiet kompetenti  u l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali ta’ l-Istati Membri
għandhom jikkoperaw bejniethom bl-għan
li jintegraw is-swieq nazzjonali tagħhom 
għall-inqas fuq livell reġjunali. B’mod 
partikolari, l-huma għandhom 
jippromwovu l-koperazzjoni ta’ l-operaturi 
tan-netwerk fil-livell reġjunali bl-għan li 
jinħoloq suq intern kompetittiv, u tkun 
iffaċilitata l-armonizzazzjoni tal-qafas 
legali u regolatorju tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex dik il-koperazzjoni reġjunali twassal għal suq pan-Ewropew ġenwin u rikonċiljabbli, 
il-koperazzjoni inter-reġjunali hija meħtieġa kemm mir-regolaturi, it-TSOs u l-ACER. L-
ACER għandu jkollu s-setgħa li jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet adattati li jiffaċilitaw l-
integrazzjoni tas-suq.

Emenda 192
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 5b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkooperaw
bejniethom bil-għan li jintegraw is-swieq 

L-Istati Membri u l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali tagħhom għandhom jikkoperaw 
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nazzjonali tagħhom għall-inqas fuq livell 
reġjonali. B’mod partikolari, l-Istati 
Membri għandhom jippromwovu l-
kooperazzjoni ta’ l-operaturi tan-netwerk 
fil-livell reġjonali, u jrawmu l-konsistenza
tal-qafas legali u regolatorju tagħhom. Iż-
żona ġeografika koperta mill-kooperazzjoni 
reġjonali għandha tikkonforma mad-
definizzjoni ta' żoni ġeografiċi mill-
Kummissjoni skond l-Artikolu 2h(3) tar-
Regolament (KE) 1775/2005.

bejniethom bl-għan li jintegraw is-swieq 
nazzjonali tagħhom għall-inqas fuq livell 
reġjunali. B’mod partikolari, l-Istati 
Membri għandhom jippromwovu l-
koperazzjoni ta’ l-operaturi tan-netwerk fil-
livell reġjunali bl-għan li jinħoloq suq 
intern kompetittiv, u għandhom 
jiffaċilitaw l-armonizzazzjoni tal-qafas 
legali u regolatorju tagħhom. Iż-żona 
ġeografika koperta mill-koperazzjoni 
reġjunali għandha tikkonforma mad-
definizzjoni ta' żoni ġeografiċi mill-
Kummissjoni skond l-Artikolu 2h(3) tar-
Regolament (KE) 1775/2005.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Koperazzjoni reġjunali tista’ tinkoraġġixxi l-integrazzjoni tas-suq u tistabbilixxi suq Ewropew 
kompetittiv. Sabiex dik il-koperazzjoni reġjunali twassal għal suq pan-Ewropew ġenwin u 
rikonċiljabbli, il-koperazzjoni inter-reġjunali għandha tkun  meħtieġa wkoll kemm mir-
regolaturi, it-TSOs u l-ACER. Kwalunkwe azzjoni favur is-swieq reġjunali m’għandhiex tkun 
esklussiva u għandu jkun hemm qafas regolatorju ċar għal dak is-suq.

Emenda 193
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 5b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkooperaw
bejniethom bil-għan li jintegraw is-swieq 
nazzjonali tagħhom għall-inqas fuq livell 
reġjonali. B’mod partikolari, l-Istati 
Membri għandhom jippromwovu l-
kooperazzjoni ta’ l-operaturi tan-netwerk 
fil-livell reġjonali, u jrawmu l-konsistenza
tal-qafas legali u regolatorju tagħhom. Iż-
żona ġeografika koperta mill-kooperazzjoni 
reġjonali għandha tikkonforma mad-

L-Istati Membri u l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali tagħhom għandhom jikkoperaw 
bejniethom bl-għan li jintegraw is-swieq 
nazzjonali tagħhom għall-inqas fuq livell 
reġjunali. B’mod partikolari, l-Istati 
Membri għandhom jippromwovu l-
koperazzjoni ta’ l-operaturi tan-netwerk fil-
livell reġjunali bl-għan li jinħoloq suq 
intern kompetittiv, u għandhom 
jiffaċilitaw l-armonizzazzjoni tal-qafas 
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definizzjoni ta' żoni ġeografiċi mill-
Kummissjoni skond l-Artikolu 2h(3) tar-
Regolament (KE) 1775/2005.

legali u regolatorju tagħhom. Iż-żona 
ġeografika koperta mill-koperazzjoni 
reġjunali għandha tikkonforma mad-
definizzjoni ta' żoni ġeografiċi mill-
Kummissjoni skond l-Artikolu 2h(3) tar-
Regolament (KE) 1775/2005.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Koperazzjoni reġjunali tista’ tinkoraġġixxi l-integrazzjoni tas-suq u tistabbilixxi suq Ewropew 
kompetittiv. Sabiex dik il-koperazzjoni reġjunali twassal għal suq Pan-Ewropew ġenwin u 
rikonċiljabbli, il-koperazzjoni inter-reġjunali għandha tkun meħtieġa wkoll kemm mir-
regolaturi, it-TSOs u l-ACER. L-ACER għandu jkollu s-setgħa li jagħmel ir-
rakkomandazzjonijiet adattati li jiffaċilitaw l-integrazzjoni tas-suq. Kwalunkwe azzjoni favur 
is-swieq reġjunali m’għandhiex tkun esklussiva u għandu jkun hemm qafas regolatorju ċar 
għal dak is-suq.

Emenda 194
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 5b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkooperaw
bejniethom bil-għan li jintegraw is-swieq 
nazzjonali tagħhom għall-inqas fuq livell 
reġjonali. B’mod partikolari, l-Istati 
Membri għandhom jippromwovu l-
kooperazzjoni ta’ l-operaturi tan-netwerk 
fil-livell reġjonali, u jrawmu l-konsistenza
tal-qafas legali u regolatorju tagħhom. Iż-
żona ġeografika koperta mill-kooperazzjoni 
reġjonali għandha tikkonforma mad-
definizzjoni ta' żoni ġeografiċi mill-
Kummissjoni skond l-Artikolu 2h(3) tar-
Regolament (KE) 1775/2005.

L-Istati Membri u l-awtoritajiet regolatorji
għandhom jikkoperaw bejniethom bl-għan
li jintegraw is-swieq nazzjonali tagħhom 
għall-inqas fuq livell reġjonali. B’mod 
partikolari, għandhom jiżguraw il-
koperazzjoni ta’ l-operaturi tan-netwerk fil-
livell reġjunali, u jiffaċilitaw l-
armonizzazzjoni tal-qafas legali u 
regolatorju tagħhom. Iż-żona ġeografika 
koperta mill-koperazzjoni reġjunali
għandha tikkonforma mad-definizzjoni ta' 
żoni ġeografiċi mill-Kummissjoni skond l-
Artikolu 2h(3) tar-Regolament (KE) 
1775/2005.

Or. lt
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Emenda 195
Toine Manders

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 5b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
bejniethom bil-għan li jintegraw is-swieq 
nazzjonali tagħhom għall-inqas fuq livell 
reġjonali. B’mod partikolari, l-Istati 
Membri għandhom jippromwovu l-
kooperazzjoni ta’ l-operaturi tan-netwerk 
fil-livell reġjonali, u jrawmu l-konsistenza 
tal-qafas legali u regolatorju tagħhom. Iż-
żona ġeografika koperta mill-kooperazzjoni 
reġjonali għandha tikkonforma mad-
definizzjoni ta' żoni ġeografiċi mill-
Kummissjoni skond l-Artikolu 2h(3) tar-
Regolament (KE) Nru 1775/2005.

L-Istati Membri għandhom jikkoperaw 
bejniethom bl-għan li jintegraw is-swieq 
nazzjonali tagħhom għall-inqas fuq livell 
reġjunali. B’mod partikolari, l-Istati 
Membri għandhom jippromwovu l-
koperazzjoni ta’ l-operaturi tan-netwerk fil-
livell reġjunali, u jiżguraw il-konsistenza 
tal-qafas legali u regolatorju tagħhom. 
Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw livell minimu ta’ 
interkonnessjoni bejn Stati Membri 
ġirien. Iż-żona ġeografika koperta mill-
koperazzjoni reġjunali għandha 
tikkonforma mad-definizzjoni ta' żoni 
ġeografiċi mill-Kummissjoni skond l-
Artikolu 2h(3) tar-Regolament (KE) 
Nru 1775/2005.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jinħoloq suq tal-gass verament intern, jeħtieġ ikun hemm biżżejjed interkonnessjonijiet 
bejn l-Istati Membri. Barra minn hekk, iktar interkonnessjonijiet jistgħu wkoll isaħħu s-
sigurtà tal-provvista.

Emenda 196
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 5b – paragrafu 1 a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"1a. Meta jinħolqu diffikultajiet 
sinifikanti għall-koperazzjoni bejn diversi 
Stati Membri fil-livell reġjunali, fuq 
rikjesta konġunta ta’ dawn l-Istati 
Membri, il-Kummissjoni tista’ taħtar 
kordinatur reġjunali bi ftehim ma’ l-Istati 
kollha kkonċernati. Il-kordinatur 
reġjunali għandu jippromwovi fil-livell 
reġjunali, il-koperazzjoni ta’ awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u awtoritajiet 
pubbliċi kompetenti oħrajn, operaturi tan-
netwerk, skambji ta’ l-enerġija, 
utilizzaturi tal-grid u parteċipanti fis-suq. 
B’mod partikolari, il-kordinatur reġjunali 
għandu:
(a) jippromwovi investimenti effiċjenti 
ġodda fl-interkonnessjoni. Għal dan l-
għan, il-kordinatur reġjunali għandu 
jgħin lill-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni biex iħejju pjan reġjunali ta’ 
interkonnessjoni u għandu 
jikkontribwixxi għall-koordinazzjoni tad-
deċiżjonijiet ta’ investiment tagħhom u, 
fejn huwa xieraq,  tal-proċedura tal-ftuħ 
ta’ l-istaġun tagħhom; 
(b) jippromwovi l-użu effiċjenti u sigur 
tan-netwerks. Għal dan l-għan, il-
kordinatur reġjunali għandu 
jikkontribwixxi għall-koordinazzjoni bejn 
l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
awtoritajiet pubbliċi nazzjonali 
kompetenti oħrajn biex iħejju l-
mekkaniżmi ta’ l-allokazzjoni u s-
salvagwardja komuni;
(c) jissottometti rapport annwali lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
kkonċernati dwar il-progress miksub fir-
reġjun u dwar kwalunkwe diffikultà jew 
ostaklu li jista’ jfixkel tali progress."

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-ħatra ta’ kordinatur reġjunali tista’ tinkoraġġixxi l-koperazzjoni reġjunali.

Emenda 197
Giles Chichester

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"1a. L-Aġenzija għandha tikkopera ma’ l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali u ma’ l-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
sseparata, b’mod konformi mal-Kapitolu 
III, biex tiżgura l-konverġenza ta’ l-oqfsa 
regolatorji tar-reġjuni fil-kuntest ta’ l-
għan li jitwaqqaf suq intern kompetittiv. 
Fejn l-Aġenzija tqis li huma meħtieġa 
regoli li jorbtu fuq tali koperazzjoni, 
għandha tagħmel ir-rakkomandazzjonijiet 
adattati. Fis-swieq reġjunali, l-Aġenzija 
għandha ssir l-awtorità regolatorja 
responsabbli."

Or. en

Emenda 198
Anne Laperrouze

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Għandu jiżdied l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 6a
Impriżi integrati vertikalment
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Sabiex tkun żgurata l-indipendenza ta’ l-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li mill-
[id-data tat-traspożizzjoni u sena fuqha], 
impriżi integrati vertikalment għandhom 
ikunu konformi jew mad-dispożizzjonijiet 
ta’ l-Artikolu 7(1) (a) sa (d) u l-Artikolu 9 
jew mad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 
9b."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi introdott mod alternattiv li jiżgura l-indipendenza tat-TSOs fil-kumpaniji 
integrati.

Emenda 199
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7 – paragrafu –1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"–1. Sabiex tkun żgurata l-indipendenza 
ta’ l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni, 
l-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mill- [id-data tat-traspożizzjoni u sena 
fuqha], impriżi integrati vertikalment 
għandhom ikunu konformi jew mad-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 7(1) (a) sa 
(d) jew ma’ l-Artikolu 9 jew ma’ l-
Artikolu 9b."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi separazzjoni effettiva u effiċjenti bħala alternattiva għas-
separazzjoni tas-sjieda u l-ISO. Tiżgura separazzjoni effettiva tat-TSO mingħajr ma tikser il-
prinċipju tas-sjieda u mingħajr ma tikkawża l-bejgħ la tas-sistema ta’ trażmissjoni u lanqas 



AM\717987MT.doc 19/125 PE404.543v03-00

MT

tal-produzzjoni ta’ l-enerġija.

Emenda 200
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7 – paragrafu –1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"–1. Sabiex tkun żgurata l-indipendenza 
ta’ l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni, 
l-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mill- [id-data tat-traspożizzjoni u sena 
fuqha], impriżi integrati vertikalment 
għandhom ikunu konformi jew mad-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 7(1) (a) sa 
(d) u ma’ l-Artikolu 9 jew mad-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 9b."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi separazzjoni effettiva u effiċjenti bħala alternattiva għas-
separazzjoni tas-sjieda u l-ISO. Tiżgura separazzjoni effettiva tat-TSO mingħajr ma tikser il-
prinċipju tas-sjieda u mingħajr ma tikkawża l-bejgħ la tas-sistema ta’ trażmissjoni u lanqas 
tal-produzzjoni ta’ l-enerġija.

Emenda 201
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt (d a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(da) l-istess persuna jew l-istess persuni 
m’humiex intitolati li joperaw is-sistema 
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ta’ trażmissjoni permezz ta’ kuntratt ta’ 
mmaniġġjar, jew jeżerċitaw influwenza bi 
kwalunkwe mod ieħor bħala persuni 
mhux proprjetarji, jew li jeżerċitaw, 
direttament jew indirettament, kontroll 
fuq impriża li twettaq kwalunkwe funzjoni 
ta’ ġenerazzjoni jew ta’ forniment, jew 
ikollhom interess fiha jew li jeżerċitaw xi 
dritt fuqha."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li ssaħħaħ id-dispożizzjonijiet tas-separazzjoni tas-sjieda.

Emenda 202
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jippermettu 
derogi mill-paragrafi 1(b) u 1(c) sa [id-
data ta’ traspożizzjoni biż-żieda ta’ 
sentejn], sakemm l-operaturi tas-sistema 
ta’ trażmissjoni ma jkunux jiffurmaw 
parti minn impriża integrata vertikalment.

tħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan m’huwiex rilevanti f’sistema b’separazzjoni tas-sjieda sħiħa.
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Emenda 203
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jippermettu 
derogi mill-paragrafi 1(b) u 1(c) sa [id-
data ta’ traspożizzjoni biż-żieda ta’ 
sentejn], sakemm l-operaturi tas-sistema 
ta’ trażmissjoni ma jkunux jiffurmaw 
parti minn impriża integrata vertikalment.

tħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan m’huwiex rilevanti f’sistema b’separazzjoni tas-sjieda sħiħa.

Emenda 204
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jippermettu 
derogi mill-paragrafi 1(b) u 1(c) sa [id-
data ta’ traspożizzjoni biż-żieda ta’ 
sentejn], sakemm l-operaturi tas-sistema 
ta’ trażmissjoni ma jkunux jiffurmaw 
parti minn impriża integrata vertikalment.

tħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan m’huwiex rilevanti f’sistema b’separazzjoni tas-sjieda sħiħa.
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Emenda 205
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-obbligu stipulat fil-paragrafu 1(a) 
jitqies sodisfatt f'sitwazzjoni fejn diversi 
impriżi li għandhom is-sjieda ta' sistemi 
tat-trażmissjoni joħolqu impriża konġunta 
li taġixxi ta' operatur ta' sistema tat-
trażmissjoni f'diversi Stati Membri għas-
sistemi tat-trażmissjoni kkonċernati. L-
ebda impriża oħra ma tista' tkun parti mill-
impriża konġunta, sakemm ma tkunx ġiet 
approvata bħala operatur indipendenti ta' 
sistema skond l-Artikolu 9a.

5. L-obbligu stipulat fil-paragrafu 1(a) 
jitqies sodisfatt f'sitwazzjoni fejn diversi 
impriżi li għandhom is-sjieda ta' sistemi 
tat-trażmissjoni joħolqu impriża konġunta 
li taġixxi ta' operatur ta' sistema tat-
trażmissjoni f'diversi Stati Membri għas-
sistemi tat-trażmissjoni kkonċernati. L-
ebda impriża oħra ma tista' tkun parti mill-
impriża konġunta, sakemm ma tkunx 
kompletament konformi ma’ dan l-
Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-intrapriżi kollha li m’humiex separati kompletament, m’għandhomx jitħallew joperaw 
bħala operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni.

Emenda 206
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-obbligu stipulat fil-paragrafu 1(a) 
jitqies sodisfatt f'sitwazzjoni fejn diversi 
impriżi li għandhom is-sjieda ta' sistemi 
tat-trażmissjoni joħolqu impriża konġunta 
li taġixxi ta' operatur ta' sistema tat-

5. L-obbligu stipulat fil-paragrafu 1(a) 
jitqies sodisfatt f'sitwazzjoni fejn diversi 
impriżi li għandhom is-sjieda ta' sistemi 
tat-trażmissjoni joħolqu impriża konġunta 
li taġixxi ta' operatur ta' sistema tat-
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trażmissjoni f'diversi Stati Membri għas-
sistemi tat-trażmissjoni kkonċernati. L-
ebda impriża oħra ma tista' tkun parti mill-
impriża konġunta, sakemm ma tkunx ġiet 
approvata bħala operatur indipendenti ta' 
sistema skond l-Artikolu 9a.

trażmissjoni f'diversi Stati Membri għas-
sistemi tat-trażmissjoni kkonċernati. L-
ebda impriża oħra ma tista' tkun parti mill-
impriża konġunta, sakemm ma tkunx 
kompletament konformi ma’ dan l-
Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-intrapriżi kollha li m’humiex separati kompletament, m’għandhomx jitħallew joperaw 
bħala operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni.

Emenda 207
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-obbligu stipulat fil-paragrafu 1(a) 
jitqies sodisfatt f'sitwazzjoni fejn diversi 
impriżi li għandhom is-sjieda ta' sistemi 
tat-trażmissjoni joħolqu impriża konġunta 
li taġixxi ta' operatur ta' sistema tat-
trażmissjoni f'diversi Stati Membri għas-
sistemi tat-trażmissjoni kkonċernati. L-
ebda impriża oħra ma tista' tkun parti mill-
impriża konġunta, sakemm ma tkunx ġiet 
approvata bħala operatur indipendenti ta' 
sistema skond l-Artikolu 9a.

5. L-obbligu stipulat fil-paragrafu 1(a) 
jitqies sodisfatt f'sitwazzjoni fejn diversi 
impriżi li għandhom is-sjieda ta' sistemi 
tat-trażmissjoni joħolqu impriża konġunta 
li taġixxi ta' operatur ta' sistema tat-
trażmissjoni f'diversi Stati Membri għas-
sistemi tat-trażmissjoni kkonċernati. L-
ebda impriża oħra ma tista' tkun parti mill-
impriża konġunta, sakemm ma tkunx 
kompletament konformi ma’ dan l-
Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-intrapriżi kollha li m’humiex separati kompletament, m’għandhomx jitħallew joperaw 
bħala operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni.
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Emenda 208
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni li tkun kummerċjalment 
sensittiva msemmija fl-Artikolu 10(1), 
miżmuma minn operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni li kienet tifforma parti minn 
impriża integrata vertikalment u mill-
persunal ta' tali operatur ta' sistema tat-
trażmissjoni, ma tiġix trasferita lil impriżi 
li jwettqu kwalunkwe mill-funzjonijiet ta’ 
produzzjoni u ta’ forniment.

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw:

(a) li l-informazzjoni li tkun 
kummerċjalment sensittiva msemmija fl-
Artikolu 10(1), miżmuma minn operatur 
tas-sistema ta’ trażmissjoni li kienet 
tifforma parti minn impriża integrata 
vertikalment u mill-istaff ta' tali operatur ta' 
sistema tat-trażmissjoni, ma tiġix 
ittrasferita lil impriżi li jwettqu kwalunkwe 
mill-funzjonijiet ta’ produzzjoni u ta’ 
forniment;
(b) li l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni jistabbilixxu u jimplimentaw 
programm ta’ konformità li jistipula 
miżuri li għandhom jittieħdu sabiex ikun 
żgurat li mġiba diskriminatorja tkun 
eskluża u l-obbligi ta’ trasparenza jkunu 
rrispettati. Programm bħal dan għandu 
wkoll jistipula l-obbligi speċifiċi ta’ l-
impjegati ta’ l-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni biex jintlaħaq dan l-għan. L-
uffiċjal għall-konformità ser ikun qiegħed 
jissorvelja b’mod indipendenti l-
konformità ma’ dawn l-obbligi. L-awtorità 
regolatorja nazzjonali għandu jkollha s-
setgħa li timponi sanzjonijiet f’każ ta’ 
implimentazzjoni mhux adattata tal-
programm ta’ konformità mill-operatur 
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tas-sistema ta’ trażmissjoni;
(c) li l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni jaħtru persuna jew korp 
bħala uffiċjal għall-konformità li għandu 
jkun responsabbli:
(i) mis-sorveljanza ta’ l-implimentazzjoni 
tal-programm ta’ konformità;
(ii) mit-tħejjija ta’ rapport annwali ta’ 
konformità u l-preżentazzjoni tiegħu lill-
awtorità regolatorja nazzjonali;
(iii) mill-ħruġ ta’ rakkomandazzjonijiet 
dwar il-programm ta’ konformità u l-
implimentazzjoni tiegħu;
(d) mill-indipendenza ta’ l-uffiċjal għall-
konformità li għandha tkun iggarantita 
partikolarment skond it-termini tal-
kuntratt ta’ l-impjieg rilevanti u li l-
uffiċjal għall-konformità jkollu aċċess 
għall-kotba, ir-rekords u l-uffiċċji kollha 
ta’ l-operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
u għall-informazzjoni kollha meħtieġa 
biex iwettaq ix-xogħol li jiġi assenjat lilu."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li ssaħħaħ id-dispożizzjonijiet tas-separazzjoni tas-sjieda.

Emenda 209
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"6a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni u 
l-azzjonisti tiegħu żżommu ruħhom milli 
jwettqu kwalunkwe attività li ddgħajjef l-
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abilità finanzjarja tiegħu biex jissodisfa l-
obbligi tiegħu minkejja l-operazzjonijiet 
effiċjenti tan-netwerk (garanzija 
finanzjarja)."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li ssaħħaħ id-dispożizzjonijiet tas-separazzjoni tas-sjieda.

Emenda 210
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘6a. Is-separazzjoni tal-kumpaniji 
integrati vertikalment m’għandhiex 
tirriżulta f’żieda fit-tariffi tal-gass għall-
klijenti jew f’konsegwenzi soċjali negattivi 
oħrajn.’

Or. xm

Emenda 211
Alyn Smith

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"6a. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu 
għandhom japplikaw indaqs għall-
proprjetarji/operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni indipendentement mill-pajjiż 
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ta’ l-oriġini tagħhom."

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-TSOs kollha għandhom ikunu suġġetti għall-istess regoli tan-negozju meta qegħdin 
joperaw fl-UE.

Emenda 212
Toine Manders

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"6a. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu 
għandhom japplikaw indaqs għall-
proprjetarji/operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni indipendentement mill-pajjiż 
ta’ l-oriġin tagħhomi."

Or. en

Emenda 213
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7 – paragrafu 6 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"6b. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji 
gwida biex tiżgura konformità sħiħa u 
effettiva ta’ l-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni mal-paragrafu 6(b) u (c). Dik 
il-miżura mfassla biex temenda l-elementi 
mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, inter 
alia billi żżid magħha, għandha tiġi 
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adottata skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 30(3)."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandu jkollha l-possibilità li tadotta linji gwida li jiżguraw il-konformità 
ma’ l-obbligi fl-Artikolu 7 paragrafu 6 (ġdid).

Emenda 214
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7 – paragrafu 6 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

‘6b. L-Istati Membri għandhom 
jissorvejlaw il-proċess tas-separazzjoni ta’ 
kumpaniji integrati vertikalment u 
għandhom jissottomettu rapport dwar il-
progress lill-Kummissjoni.’

Or. lt

Emenda 215
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a tħassar
Il-kontroll tal-proprjetarji tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u ta’ l-operatur tas-sistema 
ta' trażmissjoni
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1. Bla ħsara għall-obbligi internazzjonali 
tal-Komunità, is-sistema ta' trażmissjoni 
jew l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
ma għandhomx jiġu kontrollati minn 
persuna jew persuni minn pajjiżi terzi.
2. Ftehim konkluż ma pajjiż terz wieħed 
jew aktar li l-Komunità tkun parti għalih 
jista' jagħti lok għal deroga mill-
paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tas-separazzjoni tas-sjieda u l-mudell ISO, kienu meħtieġa mekkaniżmi kontra 
investiment minn impriżi integrati minn pajjiżi terzi sabiex jiżguraw li anki intrapriżi ta’ 
pajjiżi terzi jkunu marbuta mas-separazzjoni tas-sjieda u l-ISO. Peress li s-separazzjoni tas-
sjieda u l-ISO m’għandhomx jibqgħu l-uniċi għażliet, tali mekkaniżmi m’għadhomx meħtieġa.

Emenda 216
Toine Manders

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a tħassar
Il-kontroll tal-proprjetarji tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u ta’ l-operatur tas-sistema 
ta' trażmissjoni
1. Bla ħsara għall-obbligi internazzjonali 
tal-Komunità, is-sistema ta' trażmissjoni 
jew l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
ma għandhomx jiġu kontrollati minn 
persuna jew persuni minn pajjiżi terzi.
2. Ftehim konkluż ma pajjiż terz wieħed 
jew aktar li l-Komunità tkun parti għalih 
jista' jagħti lok għal deroga mill-
paragrafu 1.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe proposta li tipprekludi investiment minn pajjiżi terzi ser tirriżulta fi tnaqqis fid-
diversità ta’ l-investiment li jista’ jwassal għal nuqqas ta’ investiment, inaqqas ir-ritmu tal-
pass li bih jista’ jinkiseb suq li jiffunzjona b’mod miftuħ u jnaqqas id-diversità u l-flessibilità 
tas-sistema.

Emenda 217
Alyn Smith

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a tħassar
Il-kontroll tal-proprjetarji tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u ta’ l-operatur tas-sistema 
ta' trażmissjoni
1. Bla ħsara għall-obbligi internazzjonali 
tal-Komunità, is-sistema ta' trażmissjoni 
jew l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
ma għandhomx jiġu kontrollati minn 
persuna jew persuni minn pajjiżi terzi.
2. Ftehim konkluż ma pajjiż terz wieħed 
jew aktar li l-Komunità tkun parti għalih 
jista' jagħti lok għal deroga mill-
paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ġie mibdul bil-paragrafu 7 ġdid fl-Artikolu 7. Kwalunkwe proposta li tipprekludi investiment 
minn pajjiżi terzi ser tirriżulta fi tnaqqis fid-diversità ta’ l-investiment li jista’ jwassal għal 
nuqqas ta’ investiment, inaqqas ir-ritmu tal-pass li bih jista’ jinkiseb suq li jiffunzjona b’mod 
miftuħ u jnaqqas id-diversità u l-flessibilità tas-sistema.
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Emenda 218
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a tħassar
Il-kontroll tal-proprjetarji tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u ta’ l-operatur tas-sistema 
ta' trażmissjoni
1. Bla ħsara għall-obbligi internazzjonali 
tal-Komunità, is-sistema ta' trażmissjoni 
jew l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
ma għandhomx jiġu kontrollati minn 
persuna jew persuni minn pajjiżi terzi.
2. Ftehim konkluż ma pajjiż terz wieħed 
jew aktar li l-Komunità tkun parti għalih 
jista' jagħti lok għal deroga mill-
paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jitqies li l-produzzjoni tal-gass li qiegħda tkompli tonqos fi ħdan l-Unjoni Ewropea, u li 
teżisti ħtieġa urġenti ta’ investiment fl-infrastruttura tal-gass, l-investituri barranin 
m’għandhomx jiġu esklużi milli jinvestu fl-infrastruttura Ewropea.

Emenda 219
Constanze Angela Krehl

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a tħassar
Il-kontroll tal-proprjetarji tas-sistema ta’ 
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trażmissjoni u ta’ l-operatur tas-sistema 
ta' trażmissjoni
1. Bla ħsara għall-obbligi internazzjonali 
tal-Komunità, is-sistema ta' trażmissjoni 
jew l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
ma għandhomx jiġu kontrollati minn 
persuna jew persuni minn pajjiżi terzi.
2. Ftehim konkluż ma pajjiż terz wieħed 
jew aktar li l-Komunità tkun parti għalih 
jista' jagħti lok għal deroga mill-
paragrafu 1.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-fatt li l-produzzjoni tal-gass qiegħda tonqos, u tal-ħtieġa urġenti ta’ investiment 
fl-infrastruttura tal-gass, il-produtturi m’hux Ewropej m’għandhomx ma jitqisux investituri. 
Jekk bosta produtturi kellhom ikunu esklużi milli jinvestu fl-infrastruttura tal-gass Ewropea, 
dan jista’ jeskludi minn qabel kwalunkwe impenn mill-produtturi – bħalma jixhdu 
investimenti bħal dawn – fis-sigurtà tal-provvista Ewropea. Dawn il-proposti jfixklu wkoll l-
isħubiji li ilhom stabbiliti ma’ pajjiżi produtturi.

Emenda 220
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a tħassar
Il-kontroll tal-proprjetarji tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u ta’ l-operatur tas-sistema 
ta' trażmissjoni
1. Bla ħsara għall-obbligi internazzjonali 
tal-Komunità, is-sistema ta' trażmissjoni 
jew l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
ma għandhomx jiġu kontrollati minn 
persuna jew persuni minn pajjiżi terzi.
2. Ftehim konkluż ma pajjiż terz wieħed 
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jew aktar li l-Komunità tkun parti għalih 
jista' jagħti lok għal deroga mill-
paragrafu 1.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-fatt li l-produzzjoni tal-gass qiegħda tonqos, u tal-ħtieġa urġenti ta’ investiment 
fl-infrastruttura tal-gass, il-produtturi m’hux Ewropej m’għandhomx ma jitqisux investituri. 
Jekk bosta produtturi kellhom ikunu esklużi milli jinvestu fl-infrastruttura tal-gass Ewropea, 
dan jista’ jeskludi minn qabel kwalunkwe impenn mill-produtturi – bħalma jixhdu 
investimenti bħal dawn – fis-sigurtà tal-provvista Ewropea. Dawn il-proposti jfixklu wkoll l-
isħubiji li ilhom stabbiliti ma’ pajjiżi produtturi.

Emenda 221
Eluned Morgan, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bla ħsara għall-obbligi internazzjonali 
tal-Komunità, is-sistema ta' trażmissjoni 
jew l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
ma għandhomx jiġu kontrollati minn
persuna jew persuni minn pajjiżi terzi.

1. Bla ħsara għall-obbligi internazzjonali 
tal-Komunità, is-sistema ta' trażmissjoni 
jew l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni, 
faċilitajiet ta’ ħżin jew operaturi ta’ 
faċilitajiet ta’ ħżin, iċ-ċentri ewlenin u l-
operaturi taċ-ċentri ewlenin m’għandhomx
jiġu kkontrollati minn persuna jew persuni 
minn pajjiżi terzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-faċilitajiet tal-ħżin tal-gass u ċ-ċentri ewlenin huma elementi daqstant vitali għall-
infrastruttura tal-gass daqskemm huma s-sistemi ta’ trażmissjoni; għalhekk id-dispożizzjoni 
dwar il-pajjiżi terzi għandha tiġi estiża biex tkopri dawn il-faċilitajiet.
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Emenda 222
Gabriele Albertini

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ftehim konkluż ma pajjiż terz wieħed 
jew aktar li l-Komunità tkun parti għalih 
jista' jagħti lok għal deroga mill-
paragrafu 1.

2. Ftehim li għandu l-għan li jistabbilixxi 
qafas komuni għall-investimenti fis-settur 
ta’ l-enerġija u għall-ftuħ tas-suq ta’ l-
enerġija ta’ pajjiż terz anki għall-
kumpaniji stabbiliti fi ħdan l-Unjoni,
konkluż ma’ pajjiż terz wieħed jew aktar li 
l-Komunità tkun parti għalih jista' jagħti 
lok għal deroga mill-paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta’ ftehim bejn il-Komunità u pajjiżi terzi għandu jiġi kkjarifikat sabiex jirreferi, 
mingħajr ambigwitajiet, għal ftehim speċifiku rigward kwistjonijiet ta’ l-enerġija li jipprovdi 
għal stat tad-dritt korrett kemm fis-swieq Ewropej kif ukoll f’dawk esterni, reċiproċità u 
dixxiplina komprensiva għall-ħarsien ta’ l-investiment.

Emenda 223
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ftehim konkluż ma pajjiż terz wieħed 
jew aktar li l-Komunità tkun parti għalih 
jista' jagħti lok għal deroga mill-
paragrafu 1.

2. Ftehim li għandu l-għan li jistabbilixxi 
qafas komuni għall-investimenti fis-settur 
ta’ l-enerġija u għall-ftuħ tas-suq ta’ l-
enerġija ta’ pajjiż terz anki għall-
kumpaniji stabbiliti fi ħdan l-Unjoni,
konkluż ma’ pajjiż terz wieħed jew aktar li 
l-Komunità tkun parti għalih jista' jagħti 
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lok għal deroga mill-paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta’ ftehim bejn il-Komunità u pajjiżi terzi għandu jiġi kkjarifikat sabiex jirreferi, 
mingħajr ambigwitajiet, għal ftehim speċifiku rigward kwistjonijiet ta’ l-enerġija li jipprovdi 
għal stat tad-dritt korrett kemm fis-swieq Ewropej kif ukoll f’dawk esterni, reċiproċità u 
dixxiplina komprensiva għall-ħarsien ta’ l-investiment. F’dan il-kuntest, meta kumpaniji ta’ 
pajjiżi terzi jingħataw aċċess għas-suq Ewropew, l-istess dritt għall-aċċess għandu jingħata 
lill-kumpaniji Ewropej li lesti jidħlu fis-suq ta’ dawn il-pajjiżi terzi.

Emenda 224
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7b tħassar
L-għażla u ċ-ċertifikazzjoni ta’ operaturi 
tas-sistema ta’ trażmissjoni
1. Impriżi li huma sidien ta' sistema tat-
trażmissjoni u li ġew ċertifikati mill-
awtorità regolatorja nazzjonali bħala 
konformi mar-rekwiżiti ta' l-Artikolu 7(1) 
u 7a, skond il-proċedura ta' 
ċertifikazzjoni ta' hawn taħt, għandhom 
ikunu approvati u nnominati bħala 
operaturi ta' sistema tat-trażmissjoni mill-
Istati Membri. Il-ħatra ta’ l-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni għandha tiġi 
nnotifikata lill-Kummissjoni u 
ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-
Unjoni Ewropea.
2. Bla ħsara għall-obbligi internazzjonali 
tal-Komunità, fejn iċ-ċertifikazzjoni 
tintalab mis-sid ta' sistema tat-
trażmissjoni jew minn operatur ta' sistema 
tat-trażmissjoni kontrollat minn persuna 
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jew persuni minn pajjiżi terzi f'konformità 
ma' l-Artikolu 7a, din għandha tinċaħad 
sakemm is-sid ta' sistema tat-trażmissjoni 
jew minn operatur tas-sistema tat-
trażmissjoni ma jurix li ma hemm l-ebda 
possibbiltà biex l-entità kkonċernata tkun 
influwenzata, bi ksur ta' l-Artikolu 7(1), 
direttament jew indirettament minn 
kwalunkwe operatur attiv fil-produzzjoni 
jew il-forniment tal-gass jew l-elettriku 
jew minn pajjiż terz.
3. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jinnotifikaw lill-awtorità 
regolatorja kwalunkwe tranżazzjoni 
ppjanata li tkun tista' teħtieġ valutazzjoni 
mill-ġdid tal-konformità tagħhom ma' l-
Artikoli 7(1) jew 7a.
4. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jissorveljaw il-konformità kontinwa ta' l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni ma' 
l-Artikoli 7(1) u 7a. Għandhom jiftħu 
proċedura taċ-ċertifikazzjoni biex 
jiżguraw tali konformità:
(a) man-notifika mill-operatur tas-sistema 
tat-trażmissjoni skond il-paragrafu 3;
(b) fuq inizjattiva tagħhom fejn ikunu 
jafu dwar bidla ppjanata fid-drittijiet jew 
fl-influwenza fuq il-proprjetarji jew l-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
jista’ jwassal għal ksur tar-regoli ta' l-
Artikoli 7(1) jew 7a, jew meta jingħataw 
x'jifhmu li ksur bħal dan seta' seħħ; 
inkella
(c) fuq talba motivata mill-Kummissjoni.
5. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jadottaw deċiżjoni dwar iċ-ċertifikazzjoni 
ta' operatur ta' sistema tat-trażmissjoni fi 
żmien erba' xhur mid-data tan-notifika 
mill-operatur tas-sistema ta' trażmissjoni 
jew mid-data tat-talba tal-Kummissjoni. 
Wara l-iskadenza ta' dan il-perjodu, iċ-
ċertifikazzjoni titqies bħala mogħtija. Id-
deċiżjoni espliċita jew taċità ta' l-awtorità 
regolatorja jista' ssir effettiva bissa wara 
l-konklużjoni tal-proċedura stipulata fil-
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paragrafi 6 sa 9 u biss jekk il-
Kummissjoni ma tqajjem l-ebda 
oġġezzjoni kontriha.
6. Kwalunkwe deċiżjoni espliċita jew 
taċita dwar iċ-ċertifikazzjoni ta' operatur 
tas-sistema ta' trażmissjoni għandha tkun 
notifikata mingħajr dewmien lill-
Kummissjoni mill-awtorità regolatorja, 
flimkien ma’ l-informazzjoni rilevanti 
kollha rigward id-deċiżjoni. 
7. Il-Kummissjoni għandha teżamina n-
notifika malli hija tirċeviha. Fi żmien 
xahrejn minn meta tirċievi n-notifika, 
meta l-Kummissjoni ssib li d-deċiżjoni ta' 
l-awtorità regolatorja tqajjem dubji serji 
fir-rigward tal-kompatibbiltà tagħha ma' 
l-Aritkoli 7(1), 7a jew 7b(2), għandha 
tiddeċiedi li tibda l-proċedimenti. F'każ 
bħal dan, għandha tistieden lill-awtorità 
regolatorja u l-operatur tas-sistema tat-
trażmissjoni kkonċernata biex tressaq il-
kummenti. Fejn il-Kummissjoni teħtieġ 
tagħrif addizzjonali, il-perjodu ta’ xahrejn 
jista’ jiġi estiż b’xahrejn oħra, minn meta 
tasal l-informazzjoni kollha.
8. Fejn il-Kummissjoni tiddeċiedi tiftaħ 
proċedimenti, għandha, fi żmien massimu 
ta' erba' xhur mid-data ta' deċiżjoni bħal 
din, toħroġ deċiżjoni finali
(a) biex ma tqajjimx oġġezzjonijiet kontra 
d-deċiżjoni ta' l-awtorità regolatorja;
jew
(b) li tesiġi li l-awtorità regolatorja 
kkonċernata temenda jew tirtira d-
deċiżjoni tagħha jekk tqis li l-Artikoli 7(1), 
7(a) jew 7b(2) ma ġewx rispettati. 
9. Meta l-Kummissjoni ma tkunx ħadet 
deċiżjoni biex tiftaħ il-proċedimenti jew 
deċiżjoni finali fil-perjodu stabbilit fil-
paragrafi 7 u 8 rispettivament, għandu 
jitqies li l-Kummissjoni ma qajmet ll-ebda 
oġġezzjoni għad-deċiżjoni ta' l-awtorità 
regolatorja.
10. L-awtorità regolatorja għandha 
tikkonforma mad-deċiżjoni tal-
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Kummissjoni biex temenda jew tirtira d-
deċiżjoni ta' ċertifikazzjoni fi żmien erba’ 
ġimgħat, u għandha tinforma lill-
Kummissjoni skond dan.
11. L-awtoritajiet regolatorji u l-
Kummissjoni jistgħu jitolbu lill-operaturi 
tas-sistema ta’ trażmissjoni, lill-impriżi li 
jwettqu kwalunkwe waħda mill-
funzjonijiet ta’ produzzjoni jew ta’ 
forniment, kwalunkwe tagħrif rilevanti 
għat-twettiq tal-kompiti tagħhom skond 
dan l-Artikolu.
12. L-awtoritajiet Regolatorji u l-
Kummissjoni għandhom jippriservaw il-
kunfidenzjalità ta' informazzjoni 
kummerċjalment sensittiva.
13. Il-Kummissjoni għandha tadotta linji 
gwida li jistipulaw id-dettalji tal-
proċedura li għandha tissegwa għall-
applikazzjoni tal-paragrafi 6 sa 9. Din il-
miżura, maħsuba biex temenda elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tappoġġaha, għandha tiġi adottata skond 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni għal proċedura ta’ ċertifikazzjoni ta’ operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni b’separazzjoni tas-sjieda u ta’ operaturi indipendenti tas-sistema hija oneruża u 
burokratika żżejjed. L-implimentazzjoni tar-regoli ta’ separazzjoni jistgħu jiġu 
ssalvagwardjati wkoll permezz ta’ sorveljanza u superviżjoni kontinwi tat-TSOs mill-
awtoritajiet regolatorji.

Emenda 225
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7b – paragrafu 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. Il-Kummissjoni għandha tadotta linji 
gwida li jistipulaw id-dettalji tal-
proċedura li għandha tissegwa għall-
applikazzjoni tal-paragrafi 6 sa 9. Din il-
miżura, maħsuba biex temenda elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tappoġġaha, għandha tiġi adottata skond 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3).

tħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan m’għandux jiġi deċiż mill-Kummissjoni permezz tal-proċess ta’ komitoloġija iżda 
permezz ta’ kodeċiżjoni.

Emenda 226
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7b – paragrafu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. Il-Kummissjoni għandha tadotta linji 
gwida li jistipulaw id-dettalji tal-
proċedura li għandha tissegwa għall-
applikazzjoni tal-paragrafi 6 sa 9. Din il-
miżura, maħsuba biex temenda elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tappoġġaha, għandha tiġi adottata skond 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3).

tħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet tal-ħatra u ċ-ċertifikazzjoni ta’ l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
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huma diġà koperti biżżejjed fid-Direttiva. Konsegwentement m’hemmx għalfejn li l-
Kummissjoni tiġi awtorizzata tadotta linji gwida.

Emenda 227
Christian Ehler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7b – paragrafu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. Il-Kummissjoni għandha tadotta linji 
gwida li jistipulaw id-dettalji tal-proċedura 
li għandha tissegwa għall-applikazzjoni tal-
paragrafi 6 sa 9. Din il-miżura, maħsuba 
biex temenda elementi mhux essenzjali ta' 
din id-Direttiva billi tappoġġaha, għandha 
tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja 
bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 30(3).

13. Il-Kummissjoni tista’ temenda linji 
gwida li jistipulaw id-dettalji tal-proċedura 
li għandha tissegwa għall-applikazzjoni tal-
paragrafi 6 sa 9. Din il-miżura, maħsuba 
biex temenda elementi mhux essenzjali ta' 
din id-Direttiva billi tappoġġaha, għandha 
tiġi emendata skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 30(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jipprova jiżgura li l-linji gwida jiġu adottati skond il-proċedura ordinarja mill-Parlament u 
mill-Kunsill. It-trasferiment ta’ setgħat fuq il-Kummissjoni għandu jibqa’ limitat għal 
kwalunkwe emenda neċessarja.

Emenda 228
Pia Elda Locatelli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7b – paragrafu 13 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"13a. Il-proċeduri stipulati f’dan l-
Artikolu, b’referenza partikolari għal-
limitazzjonijiet stipulati fil-paragrafu 2, 
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m’għandhomx japplikaw għal-linji ta’ 
pajpijiet upstream li huma maħsuba biss 
biex jgħaqqdu networks ta’ pajjiżi ta’ l-
oriġini tal-provvisti tal-gass ma’ terminal 
fi ħdan territorju tal-Komunità jew għat-
titjib tal-kwalità tagħhom."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Linji ta’ pajpijiet upstream li jispiċċaw direttament fit-territorju tal-Komunità m’għandhomx 
ikunu suġġetti għall-proċedura ta’ ċertifikazzjoni. L-iżvilupp tal-proġett ewlieni tal-
produzzjoni u t-trasport tal-gass ġeneralment isir minn konsorzji internazzjonali li fihom 
jipparteċipaw kumpaniji tal-produzzjoni barranin.

Emenda 229
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7b – paragrafu 13 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"13a. Il-proċeduri stipulati f’dan l-
Artikolu, b’referenza partikolari għal-
limitazzjonijiet stipulati fil-paragrafu 2,
m’għandhomx japplikaw għal-linji ta’ 
pajpijiet upstream li huma maħsuba biss 
biex jgħaqqdu networks ta’ pajjiżi ta’ l-
oriġini tal-provvisti tal-gass ma’ terminal 
fi ħdan territorju tal-Komunità jew għat-
titjib tal-kwalità tagħhom."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Linji ta’ pajpijiet upstream li jispiċċaw direttament fit-territorju tal-Komunità m’għandhomx 
ikunu suġġetti għall-proċedura ta’ ċertifikazzjoni. L-iżvilupp tal-proġett ewlieni tal-
produzzjoni u t-trasport tal-gass ġeneralment isir minn konsorzji internazzjonali li fihom 
jipparteċipaw kumpaniji tal-produzzjoni barranin.
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Emenda 230
Gabriele Albertini

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7b – paragrafu 13 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"13a. Il-proċeduri stipulati f’dan l-
Artikolu, b’referenza partikolari għal-
limitazzjonijiet stipulati fil-paragrafu 2,
m’għandhomx japplikaw għal-linji ta’ 
pajpijiet upstream li huma maħsuba biss 
biex jgħaqqdu networks ta’ pajjiżi ta’ l-
oriġini tal-provvisti tal-gass ma’ terminal 
fi ħdan territorju tal-Komunità jew għat-
titjib tal-kwalità tagħhom."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp tal-proġett tat-trasport tal-gass ġeneralment isir minn konsorzji internazzjonali li 
fihom jipparteċipaw kumpaniji tal-produzzjoni barranin: l-implimentazzjoni tad-dispożizzjoni 
taċ-ċertifikazzjoni għal-linji tal-pajpijiet li direttament jispiċċaw fit-territorju tal-Komunità 
kieku tfixkel l-investimenti fl-importazzjonijiet tal-gass. Iċ-ċertifikazzjoni għandha tiġi rikjesta 
biss għall-infrastruttura tat-tranżitu u t-trasport intern tal-gass sabiex ikun evitat ir-riskju li l-
kontroll fuqhom minn kumpaniji barranin integrati vertikalment jimpedixxi l-iżvilupp korrett 
tas-suq.

Emenda 231
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7b – paragrafu 13 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"13a. Il-proċeduri stipulati f’dan l-
Artikolu, b’referenza partikolari għal-
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limitazzjonijiet stipulati fil-paragrafu 2,
m’għandhomx japplikaw għal-linji ta’ 
pajpijiet upstream li huma maħsuba biss 
biex jgħaqqdu networks ta’ pajjiżi ta’ l-
oriġini tal-provvisti tal-gass ma’ terminal 
fi ħdan territorju tal-Komunità jew għat-
titjib tal-kwalità tagħhom."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Linji ta’ pajpijiet upstream li jispiċċaw direttament fit-territorju tal-Komunità m’għandhomx 
ikunu suġġetti għall-proċedura ta’ ċertifikazzjoni. L-iżvilupp tal-proġett ewlieni tal-
produzzjoni u t-trasport tal-gass ġeneralment isir minn konsorzji internazzjonali li fihom 
jipparteċipaw kumpaniji tal-produzzjoni barranin: fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, uħud minn 
dawn il-kumpaniji li jieħdu sehem f’dawn il-proġetti huma kkontrollati minn Pajjiżi terzi’.

Emenda 232
Teresa Riera Madurell

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 7c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7c tħassar
Ħatra ta’ operaturi tal-ħżin u tas-sistema 
ta' l-LNG
L-Istati Membri għandhom jaħtru, jew 
jitolbu lil impriżi tal-gass naturali li huma 
proprjetarji ta’ faċilitajiet tal-ħżin jew ta’ 
l-LNG li jaħtru, għal perjodu li għandu 
jiġi ddeterminat mill-Istati Membri b’qies 
għall-kwistjonijiet ta’ effiċjenza u bilanċ 
ekonomiku, operatur tas-sistema wieħed 
jew aktar.

Or. en
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Emenda 233
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) iħaddem, imantni u jiżviluppa taħt 
kundizzjonijiet ekonomiċi, faċilitajiet tat-
trażmissjoni, tal-ħżin u ta' l-LNG siguri, 
affidabbli u effiċjenti, li jqisu kif jixraq l-
ambjent, u li jippromwovu l-effiċjenza 
enerġetika u r-riċerka u l-innovazzjoni, 
notevolment fir-rigward ta' l-
assigurazzjoni tal-penetrazzjoni tas-sorsi 
ta' enerġija li jiġġeddu u t-tixrid ta' 
teknoloġija b'użu baxx tal-karbonju.

a) iħaddem, imantni u jiżviluppa taħt 
kundizzjonijiet ekonomiċi, faċilitajiet tat-
trażmissjoni, tal-ħżin u ta' l-LNG siguri, 
affidabbli u effiċjenti, li jqisu kif jixraq l-
ambjent.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-responsabilità ta’ l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni tan-netwerk, tal-faċilitajiet tal-
ħżin u/jew ta’ l-LNG hija li jiggarantixxu infrastruttura sigura, ta’ min joqgħod fuqha u 
effiċjenti. L-għanijiet oħrajn, minbarra minn dawn ir-responsabilitajiet, ma’ jistgħux jinkisbu 
mill-operaturi. Dawn jaqgħu fi ħdan l-ambitu ta’ responsabilità jew ta’ l-Istat Membru 
rilevanti jew ta’ parteċipanti oħrajn fis-suq.

Emenda 234
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) iħaddem, imantni u jiżviluppa taħt 
kundizzjonijiet ekonomiċi, faċilitajiet tat-
trażmissjoni, tal-ħżin u ta' l-LNG siguri, 

(a) iħaddem, imantni u jiżviluppa taħt 
kundizzjonijiet ekonomiċi, faċilitajiet tat-
trażmissjoni, tal-ħżin u ta' l-LNG siguri, 
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affidabbli u effiċjenti, li jqisu kif jixraq l-
ambjent, u li jippromwovu l-effiċjenza 
enerġetika u r-riċerka u l-innovazzjoni, 
notevolment fir-rigward ta' l-
assigurazzjoni tal-penetrazzjoni tas-sorsi 
ta' enerġija li jiġġeddu u t-tixrid ta' 
teknoloġija b'użu baxx tal-karbonju.

affidabbli u effiċjenti, li jqisu kif jixraq l-
ambjent, u li jippromwovu l-effiċjenza ta’ 
l-enerġija u l-integrazzjoni proattiva 
kemm ta’ riżorsi li jiġġeddu fuq skala 
kbira, kif ukoll tal-ġenerazzjoni 
deċentralizzata ta’ l-enerġija u r-riċerka u 
l-innovazzjoni biex jinkisbu dawn l-
għanijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operaturi tas-sistema għandhom ir-responsabilità wkoll li jintegraw, b’mod proattiv ir-
riżorsi li jiġġeddu.

Emenda 235
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 a (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt (d a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Fl-Artikolu 8(1), għandu jiżdied il-
punt li ġej:
"(da) ikun responsabbli għall-ġbir tal-
kirjiet ta’ konġestjoni u l-ħlasijiet li 
jaqgħu taħt il-mekkaniżmu ta’ kumpens 
ta’ l-operaturi tas-sistema ta’ 
intertrażmissjoni b’mod konformi ma’ l-
Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 
1228/2003, għall-għoti u l-immonitorjar 
ta’ l-aċċess ta’ partijiet terzi u għall-għoti 
ta’ spjegazzjonijiet issostanzjati meta l-
aċċess jiġi rrifjutat, li għandu jkun 
issorveljat mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali; fit-twettiq tar-
responsabilitajiet tagħhom skond dan l-
Artikolu, l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni primarjament għandhom 
jikkunsidraw il-benefiċċji tar-reġjun li fih 
qegħdin joperaw."
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jiddeskrivi wħud mill-attivitajiet li jeħtieġ jitwettqu mit-TSOs iżda barra minn hekk, 
jeħtieġ ikun żgurat li r-raġunijiet għaliex ma jingħatax l-aċċess ikunu trasparenti.

Emenda 236
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 b (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) Fl-Artikolu 8, il-paragrafu 3 għandu 
jinbidel b’dan li ġej:
"3. L-Istati Membri jistgħu, permezz ta’ 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
tagħhom, jirrekjiedu li l-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni jkunu konformi 
ma’ l-istandards minimi għall-
manutenzjoni u l-iżvilupp tas-sistema ta’ 
trażmissjoni, inkluża l-kapaċità ta’ l-
interkonnessjoni. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom 
jingħataw setgħat usa’ bl-iskop li jiżguraw 
il-ħarsien tal-konsumaturi fil-Komunità."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħarsien tal-konsumaturi għandu jkun prijorità meta qegħdin jittieħdu deċiżjonijiet ta’ 
manutenzjoni sabiex ikun żgurat li ma jkun hemm l-ebda effetti detrimentali għall-utilizzaturi 
aħħarin. Attwalment bosta Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali m’għandhomx il-kompetenza li 
jħarsu l-konsumaturi Ewropej; għalhekk meta jittieħdu d-deċiżjonijiet kollha qiegħed jitqies 
biss il-konsumatur nazzjonali. Dan jeħtieġ jinbidel sabiex suq ta’ l-enerġija verament 
Ewropew jirnexxi.
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Emenda 237
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 b (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) Fl-Artikolu 8, il-paragrafu 3 għandu 
jinbidel b’dan li ġej:
"3. L-Istati Membri jistgħu, permezz ta’ 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
tagħhom, jirrekjiedu li l-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni jkunu konformi 
ma’ l-istandards minimi għall-
manutenzjoni u l-iżvilupp tas-sistema ta’ 
trażmissjoni, inkluża l-kapaċità ta’ l-
interkonnessjoni. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom 
jingħataw setgħat usa’ bl-iskop li jiżguraw 
il-ħarsien tal-konsumaturi fil-Komunità."

Or. en

(Jiżdiedu xi kjarifiki għall-Artikolu 8 - paragrafu 3 tad-Direttiva 2003/55/KE)

Ġustifikazzjoni

Il-ħarsien tal-konsumaturi għandu jkun prijorità meta qegħdin jittieħdu deċiżjonijiet ta’ 
manutenzjoni sabiex ikun żgurat li ma jkun hemm l-ebda effetti detrimentali għall-utilizzaturi 
aħħarin. Attwalment bosta Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali m’għandhomx il-kompetenza li 
jħarsu l-konsumaturi Ewropej; għalhekk meta jittieħdu d-deċiżjonijiet kollha qiegħed jitqies 
biss il-konsumatur nazzjonali. Dan jeħtieġ jinbidel sabiex suq ta’ l-enerġija verament 
Ewropew jirnexxi.

Emenda 238
Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, Ján Hudacký, 
Dominique Vlasto, Werner Langen, Herbert Reul, Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 c (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 8 – paragrafi 4 a sa 4 h (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6c) Fl-Artikolu 8, għandhom jiżdiedu l-
paragrafi li ġejjin:
"4a. L-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandhom iħejju pjan ta’ l-
iżvilupp tan-netwerk fuq firxa ta’ għaxar 
snin talanqas kull sentejn. Għandhom 
jieħdu miżuri effiċjenti li jiggarantixxu li 
s-sistema tkun adegwata u l-provvista 
tkun sigura.
4b. Il-pjanijiet ta’ l-iżvilupp tan-netwerk 
fuq firxa ta’ għaxar snin għandhom, 
b’mod partikolari:
a) jindikaw lill-parteċipanti fis-suq l-
infrastrutturi ewlenin ta’ trażmissjoni li 
jeħtieġ jinbnew matul l-għaxar snin li 
ġejjin;
b) ikun fihom l-investimenti kollha li diġà 
ttieħdet deċiżjoni dwarhom u jidentifika 
investimenti ġodda li jeħtieġ tittieħed 
deċiżjoni ta’ implimentazzjoni dwarhom 
fit-tliet snin li ġejjin.
4c. Sabiex iħejji dan il-pjan ta’ l-iżvilupp 
tan-netwerk fuq firxa ta’ għaxar snin, 
kull operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandu jagħmel ipoteżi dwar l-evoluzzjoni 
tal-ġenerazzjoni, il-konsum u l-iskambji 
ma’ pajjiżi oħrajn, u għandu jqis il-
pjanijiet ta’ l-investiment tan-netwerk 
reġjunali u Ewropej eżistenti. L-operatur 
tas-sistema ta’ trażmissjoni għandu 
jissottometti fiż-żmien opportun l-abbozz 
ta’ dan il-pjan lill-korp nazzjonali 
kompetenti.
4d. Il-korp nazzjonali kompetenti għandu 
jwettaq konsultazzjoni dwar l-abbozz ma’ 
l-utilizzaturi tan-netwerk rilevanti kollha 
b’mod miftuħ u trasparenti, u jista’ 
jippubblika r-riżultat ta’ konsultazzjoni 
bħal din f’każ ta’ ħtieġa partikolari 
possibbli għall-investiment. 
4e. Il-korp nazzjonali kompetenti għandu 
jeżamina jekk l-abbozz tal-pjan ta’ l-
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iżvilupp tan-netwerk fuq firxa ta’ għaxar 
snin ikoprix il-ħtiġijiet kollha ta’ 
investiment identifikati matul il-
konsultazzjoni. Il-korp nazzjonali 
kompetenti jista’ jirrikjedi li l-operatur 
tas-sistema ta’ trażmissjoni jemenda dan 
il-pjan.
4f. Il-korp nazzjonali kompetenti fit-tifsira 
tal-paragrafi 4c, 4d u 4e, jista’ jkun l-
awtorità regolatorja nazzjonali, 
kwalunkwe awtorità pubblika nazzjonali 
kompetenti oħra jew trustee għall-iżvilupp 
tan-netwerk stabbilit mill-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni. Fil-każ ta’ dan 
ta’ l-aħħar, l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandhom jissottomettu l-
abbozzi ta’ l-istatuti tagħhom, lista tal-
membri tagħhom u r-regoli ta’ proċedura 
tagħhom lill-awtorità pubblika nazzjonali 
kompetenti għall-approvazzjoni tagħha.
4g. Jekk l-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni jonqos milli jimplimenta 
investiment speċifiku elenkat fil-pjan ta’ l-
iżvilupp tan-netwerk fuq firxa ta’ għaxar 
snin matul it-tliet snin sussegwenti, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtorità regolatorja nazzjonali jew 
kwalunkwe awtorità pubblika nazzjonali 
kompetenti oħra jkollha s-setgħat 
neċessarji biex tieħu waħda mill-miżuri li 
ġejjin:
a) li tirrekjiedi, bil-mezzi legali kollha, li l-
operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
jissodisfa l-obbligi ta’ investiment tiegħu 
billi juża l-kapaċitajiet finanzjarji tiegħu, 
jew,
b) li tistieden investituri indipendenti biex 
iressqu offerti għall-investiment meħtieġ 
f’sistema ta’ trażmissjoni u fl-istess ħin 
tista’ tobbliga lill-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni:
– jaqbel ma’ l-iffinanzjar minn 
kwalunkwe parti terza,
– jaqbel li jibni l-assi ġodda rispettivi jew 
li dan isir minn kwalunkwe parti terza u
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– li jopera l-assi l-ġdid rispettiv.
L-arranġamenti finanzjarji rilevanti 
għandhom ikunu suġġetti għall-
approvazzjoni ta’ l-awtorità regolatorja 
nazzjonali jew kwalunkwe awtorità 
nazzjonali kompetenti oħra. Fiż-żewġ 
każijiet, ir-regolament tariffarju għandu 
jippermetti għad-dħul li jkopri l-ispejjeż 
ta’ tali investimenti.

4h. L-awtorità pubblika nazzjonali 
kompetenti għandha tissorvelja u tevalwa 
l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ 
investiment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emendi proposti ta’ l-Artikolu 8 jaċċertaw b’mod partikolari, li jsiru l-investimenti 
meħtieġa fil-grid, anki kontra l-volontà tat-TSO, u li konnessjonijiet għall-grid ma jistgħux 
jiġu rrifjutati. Jekk it-TSO jirrifjuta li jimplimenta investiment speċifiku, żewġ miżuri huma 
previsti: jew l-awtorità pubblika kompetenti tirrekjiedi li t-TSO jinvesti jew tniehed proċedura 
ta’ sejħa għall-offerti.

Emenda 239
Toine Manders, Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 c (ġdid)
Direttiva 2003/55/EC
Artikolu 8 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6c) Fl-Artikolu 8, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:

"4a. Meta qegħdin iwettqu r-
responsabiltajiet tagħhom, l-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni għandhom iqisu l-
kodiċi tas-suq u dik teknika adottati min-
Netwerk Ewropew ta’ l-Operaturi tas-
Sistema ta’ Trażmissjoni għall-Gass."
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-Kodiċijiet, adottati min-Netwerk Ewropew ta’ l-Operaturi tas-Sistema 
ta’ Trażmissjoni, ikunu implimentati mill-Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni kollha. Jekk 
il-Kodiċijiet jintrabtu mar-responsabilitajiet ta’ l-Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni, kif 
tiddefinixxi d-Direttiva dwar il-gass, il-pożizzjoni legali tal-Kodiċijiet tissaħħaħ b’mod 
sinifikanti u b’hekk ma jibqax ikollhom karattru volontarju.

Emenda 240
Herbert Reul, Nikolaos Vakalis, Vladimir Urutchev, Nicole Fontaine, Angelika Niebler, 
Ján Hudacký, Dominique Vlasto, Werner Langen, Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 d (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6d) Għandu jiżdied l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 8a
Separazzjoni effettiva u effiċjenti tas-
sistemi ta’ trażmissjoni
I. Assi, tagħmir, staff u identità
1. L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandhom ikunu mgħammra bir-riżorsi 
umani, fiżiċi u finanzjarji kollha ta’ l-
impriża integrata vertikalment, li huma 
meħtieġa għan-negozju regolari tat-
trażmissjoni tal-gass, b’mod partikolari:
(i) l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandu jkollhom l-assi meħtieġa għan-
negozju regolari tat-trażmissjoni tal-gass;
(ii) l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandhom jimpjegaw l-istaff meħtieġ 
għan-negozju regolari tat-trażmissjoni tal-
gass;
(iii) il-qsim ta’ l-istaff u l-għoti ta’ servizzi 
bejn fergħat ta’ impriża integrata 
vertikalment li jwettqu funzjonijiet ta’ 
ġenerazzjoni jew forniment, għandu jkun 
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limitat għall-każijiet fejn m’hemm l-ebda 
possibilità ta’ diskriminazzjoni u għandu 
jkun suġġett għall-approvazzjoni ta’ l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali sabiex 
ikunu esklużi kwistjonijiet ta’ 
kompetizzjoni u kunflitti ta’ interess;
(iv) ir-riżorsi finanzjarji adattati għall-
proġetti ta’ investiment futuri għandhom 
ikunu disponibbli fiż-żmien opportun.
2. L-attivitajiet li huma meqjusa 
neċessarji għan-negozju regolari tat-
trażmissjoni tal-gass imsemmija fil-
paragrafu 1, għandhom jinkludu talanqas 
dan li ġej:
– rappreżentanza ta’ l-operatur tas-
sistema ta’ trażmissjoni u kuntatti ma’ 
partijiet terzi u awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali,
– l-għoti u l-immaniġġjar ta’ l-aċċess tal-
partijiet terzi għan-netwerk,
– il-ġbir tal-ħlasijiet għall-aċċess, il-kirjiet 
tal-konġestjoni u l-ħlasijiet li jaqgħu taħt 
il-mekkaniżmu ta’ kumpens ta’ l-
operaturi tas-sistema ta’ intertrażmissjoni, 
b’mod konformi ma’ l-Artikolu 3 tar-
Regolament (KE) Nru 1228/2003,
– l-operat, il-manutenzjoni u l-iżvilupp 
tas-sistema ta’ trażmissjoni,
– l-ippjanar ta’ l-investiment li jiżgura l-
abilità fit-tul tas-sistema biex tissodisfa d-
domanda u tiggarantixxi sigurtà tal-
provvista,
– is-servizzi legali,
– il-kontabilità u s-servizzi ta’ l-
informatika.
3. L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandu jkollhom is-sura legali ta’ 
kumpanija b’kapital azzjonarju.
4. L-operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandu jkollu l-identità tal-korporazzjoni 
tiegħu, li tkun differenti b’mod sinifikanti 
mill-impriża integrata vertikalment, 
b’ditta, komunikazzjoni u bini separati.
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5. Il-kontijiet ta’ l-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandhom ikunu vverifikati  
minn awditur li m’huwiex il-persuna li 
twettaq il-verifika ta’ l-l-impriża integrata 
vertikalment u l-kumpaniji affiljati 
tagħha.
II. L-Indipendenza ta’ l-amministrazzjoni, 
l-uffiċjal eżekuttiv ewlieni / il-bord 
eżekuttiv ta’ l-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni
6. Deċiżjonijiet dwar il-ħatra u dwar 
kwalunkwe terminazzjoni minn qabel tal-
kuntratt ta’ l-impjieg ta’ l-uffiċjal 
eżekuttiv ewlieni jew ta’ membri tal-bord 
eżekuttiv ta’ l-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u deċiżjonijiet dwar il-
konklużjoni jew it-terminazzjoni minn 
qabel tal-kuntratti ta’ l-impjieg ta’ dawn 
il-persuni għandhom jiġu nnotifikati lill-
awtorità regolatorja nazzjonali jew 
kwalunkwe awtorità pubblika nazzjonali 
kompetenti oħra. Dawn id-deċiżjonijiet u 
l-ftehimiet jistgħu jorbtu biss jekk, fi 
żmien 3 ġimgħat min-notifika, l-awtorità 
regolatorja jew awtorità pubblika 
nazzjonali kompetenti oħra ma tkunx 
għamlet użu mid-dritt tal-veto tagħha. Il-
veto jista’ jintuża jekk ħatra jew 
konklużjoni ta’ ftehim rilevanti tista’ 
toħloq dubji serji dwar l-indipendenza 
professjonali ta’ l-uffiċjal eżekuttiv 
ewlieni nnominat jew membru tal-bord 
eżekuttiv; fil-każ ta’ terminazzjoni minn 
qabel ta’ impjieg u ta’ ftehimiet rispettivi 
ma’ dawn il-persuni, id-dritt tal-veto jista’ 
jintuża biss jekk jeżistu dubji serji dwar il-
bażi u l-ġustifikazzjoni ta’ tali 
terminazzjoni.
7. Id-dritt għall-appell li jista’ jitressaq 
quddiem l-awtorità regolatorja nazzjonali 
jew awtorità pubblika nazzjonali
kompetenti oħra jew quddiem qorti 
għandu jkun iggarantit għall-
amministrazzjoni ta’ l-operatur tas-
sistema ta’ trażmissjoni f’każ ta’ 
terminazzjoni minn qabel ta’ impjiegi 



PE404.543v03-00 54/125 AM\717987MT.doc

MT

tagħha.
8. Wara t-terminazzjoni ta’ l-impjieg ma’ 
l-operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni, l-
uffiċjali eżekuttivi ewlenin/il-membri tal-
bord eżekuttiv m’għandhom jipparteċipaw 
fl-ebda fergħa ta’ l-impriża integrata 
vertikalment li twettaq funzjonijiet ta’ 
ġenerazzjoni jew forniment għal perjodu 
ta’ mhux inqas minn 3 snin.
9. L-uffiċjal eżekuttiv ewlieni / membri 
tal-bord eżekuttiv m’għandhom ikollhom 
l-ebda interess fi kwalunkwe impriża tal-
kumpanija integrata vertikalment u
m’għandhom jirċievu l-ebda kumpens 
minn tali impriżi għajr l-operatur tas-
sistema ta’ trażmissjoni. Ir-
remunerazzjoni ta’ l-uffiċjal eżekuttiv 
ewlieni / membri tal-bord eżekuttiv 
m’għandha bl-ebda mod tiddependi fuq l-
attivitajiet ta’ l-impriża integrata 
vertikalment għajr dawk ta’ l-operatur 
tas-sistema ta’ trażmissjoni.
10. L-uffiċjal eżekuttiv ewlieni jew 
membri tal-bord eżekuttiv ta’ l-operatur 
tas-sistema ta’ trażmissjoni, ma jistgħux 
ikunu responsabbli direttament jew 
indirettament, għall-operat ta’ kuljum ta’ 
kwalunkwe fergħa oħra ta’ l-impriża 
integrata vertikalment.
11. Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet 
ta’ hawnfuq, l-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandu jkollu drittijiet 
effettivi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet, 
indipendentement mill-impriża integrata 
tal-gass, rigward l-assi meħtieġa għat-
tħaddim, il-manutenzjoni jew l-iżvilupp 
tan-netwerk. Dan m’għandux ifixkel l-
eżistenza ta’ mekkaniżmi ta’ 
koordinazzjoni adattati li jiżguraw li d-
drittijiet ta’ sorveljanza ekonomika u ta’ 
amministrazzjoni tal-kumpanija prinċipali 
rigward prospetti fuq assi regolati 
indirettament skond l-Artikolu 24c 
f’kumpanija sussidjarja, ikunu mħarsa. 
B’mod partikolari, dan għandu 
jippermetti lill-kumpanija prinċipali 
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tapprova l-pjan finanzjarju annwali, jew 
kwalunkwe strument ekwivalenti, ta’ l-
operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni u kif 
ukoll li tistabbilixxi limiti globali fuq il-
livelli ta’ dejn tal-kumpanija sussidjarja 
tagħha. Dan m’għandux jippermetti lill-
kumpanija prinċipali tagħti xi 
struzzjonijiet dwar l-operat ta’ kuljum, u 
lanqas dwar deċiżjonijiet individwali 
marbuta mal-bini jew mat-titjib tal-
kwalità tal-linji ta’ trażmissjoni, li ma 
jkunux jeċċedu t-termini tal-pjan 
finanzjarju approvat, jew kwalunkwe 
strument ekwivalenti ieħor.
III. Bord ta’ Sorveljanza / Bord tad-
Diretturi 
12. Chairmen tal-Bord ta’ 
Sorveljanza/bord tad-diretturi ta’ l-
operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
m’għandhom jipparteċipaw fl-ebda fergħa 
ta’ l-impriża integrata vertikalment li 
twettaq funzjonijiet ta’ ġenerazzjoni jew 
forniment.
13. Il-bordijiet ta’ sorveljanza / bordijiet
tad-diretturi ta’ l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandhom jinkludu membri 
indipendenti, maħtura għal terminu ta’ 
talanqas 5 snin. Il-ħatra ta’ membri tal-
bordijiet ta’ sorveljanza / il-bordijiet tad-
diretturi għandha tiġi nnotifikata lill-
awtorità regolatorja nazzjonali / jew 
kwalunkwe awtorità pubblika nazzjonali 
kompetenti oħra u tibda torbot skond il-
kundizzjonijiet imfissra fil-paragrafu 6.
14. Għall-iskopijiet tal-paragrafu 13, 
membru ta’ bord ta’ sorveljanza / bord 
tad-diretturi ta’ l-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandu jitqies indipendenti 
jekk dan ma jipparteċipax fi kwalunkwe 
negozju ieħor, jew ma jkun fl-ebda 
relazzjoni oħra ma’ l-impriża integrata 
vertikalment, l-azzjonisti li 
jikkontollawha, jew l-amministrazzjoni 
tagħhom, li tista’ toħloq kunflitt ta’ 
interess, b’mod partikolari:
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(a) li ma kien impjegat fl-ebda waħda
mill-fergħat ta’ l-impriża integrata 
vertikalment li twettaq funzjonijiet ta’ 
ġenerazzjoni u forniment, fil-ħames snin 
ta’ qabel il-ħatra tiegħu bħala membru 
tal-bord ta’ sorveljanza / bord tad-
diretturi;
(b) li ma jkollu l-ebda interess fi 
kwalunkwe impriża tal-kumpanija 
integrata vertikalment jew li ma jirċievi l-
ebda kumpens minn tali impriżi jew 
kwalunkwe kumpaniji affiljati magħha 
għajr l-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni;
(c) li m’għandu l-ebda relazzjoni ta’ 
negozju rilevanti ma’ kwalunkwe fergħa 
tal-kumpanija integrata vertikalment li 
twettaq funzjonijiet ta’ forniment ta’ l-
enerġija matul il-ħatra tiegħu bħala 
membru tal-bord ta’ superviżjoni / bord 
tad-diretturi;
(d) li m’huwiex membru tal-bord eżekuttiv 
ta’ kumpanija li fiha l-impriża integrata 
vertikalment taħtar membri tal-bord ta’ 
sorveljanza / bord tad-diretturi.
IV. Uffiċjal għall-Konformità
15. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
jistabbilixxu u jimplimentaw programm 
ta’ konformità li jistipula miżuri li 
għandhom jittieħdu biex jiżguraw li l-
imġiba diskriminatorja tkun eskluża. Il-
programm għandu jistipula wkoll l-
obbligi speċifiċi ta’ l-impjegati ta’ l-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni biex 
jintlaħaq dan l-għan. Il-programm 
għandu jkun suġġett għall-approvazzjoni 
ta’ l-awtorità regolatorja nazzjonali jew 
kwalunkwe awtorità pubblika nazzjonali 
kompetenti oħra. Il-konformità tal-
programm għandha tkun issorveljata 
b’mod indipendenti mill-uffiċjal għall-
konformità. L-awtorità regolatorja 
nazzjonali għandu jkollha s-setgħa li 
timponi sanzjonijiet f’każ ta’ 
implimentazzjoni mhux xierqa tal-
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programm tal-konformità mill-operatur 
tas-sistema ta’ trażmissjoni.
16. L-uffiċjal eżekuttiv ewlieni / bord 
eżekuttiv ta’ l-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandu jaħtar persuna jew 
korp bil-funzjoni ta’ uffiċjal għall-
konformità li għandu jkollu r-
responsabilità li:
(i) jissorvelja l-implimentazzjoni tal-
programm ta’ konformità;
(ii) jħejji rapport annwali, li jistipula l-
miżuri li għandhom jittieħdu sabiex jiġi 
implimentat il-programm ta’ konformità u 
jissottomettih lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali;
(iii) joħroġ rakkomandazzjonijiet rigward 
il-programm ta’ konformità u l-
implimentazzjoni tiegħu.
17. L-indipendenza ta’ l-uffiċjal għall-
konformità għandha tkun iggarantita 
b’mod partikolari permezz tat-termini tal-
kuntratt ta’ l-impjieg rilevanti.
18. L-uffiċjal għall-konformità għandu 
jkollu l-opportunità li jindirizza 
regolarment lill-bord ta’ sorveljanza / 
bord tad-diretturi ta’ l-operatur tas-
sistema ta’ trażmissjoni, ta’ l-impriża 
integrata vertikalment u l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali. 
19. L-uffiċjal għall-konformità għandu 
jattendi għal-laqgħat kollha tal-bord ta’ 
sorveljanza / bord tad-diretturi ta’ l-
operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni li 
jindirizzaw l-oqsma li ġejjin:
(i) il-kundizzjonijiet għall-aċċess u l-
konnessjoni għas-sistema, inkluż il-ġbir 
tal-ħlasijiet għall-aċċess, il-kirjiet tal-
konġestjoni, u ħlasijiet li jaqgħu taħt il-
mekkaniżmu ta’ kumpens ta’ l-operatur 
tas-sistema ta’ intertrażmissjoni b’mod 
konformi ma’ l-Artikolu 3 tar-Regolament
(KE) No 1228/2003;
(ii) il-proġetti li jinbdew sabiex is-sistema 
tal-grid ta’ trażmissjoni titħaddem, issir 
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manutenzjoni fuqha u tiġi żviluppata,
inklużi l-investimenti fl-interkonnessjoni 
u fil-konnessjoni;
(iii) ix-xiri ta’ l-enerġija sabiex ikun 
kopert it-telf ta’ l-enerġija.
20. Matul dawn il-laqgħat, l-uffiċjal 
għall-konformità għandu jara li ma 
jinkixef l-ebda tagħrif dwar attivitajiet ta’ 
ġeneraturi jew fornituri li jistgħu jkunu 
ta’ vantaġġ kummerċjali b’mod 
diskriminatorju, mal-bord ta’ 
sorveljanza/bord tad-diretturi.
21. L-uffiċjal għall-konformità għandu 
jkollu aċċess għall-kotba, ir-rekords u l-
uffiċċji kollha rilevanti ta’ l-operatur tas-
sistema ta’ trażmissjoni u għat-tagħrif 
kollu meħtieġ sabiex iwettaq ix-xogħol 
assenjat lilu.
L-uffiċjal għall-konformità għandu jkun 
innominat u mneħħi mill-uffiċjal 
eżekuttiv ewlieni / bord eżekuttiv biss wara
l-approvazzjoni minn qabel ta’ l-awtorità 
regolatorja nazzjonali."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura separazzjoni effettiva mingħajr ma jinkiser il-prinċipju tas-sjieda. Bl-
introduzzjoni tal-mekkaniżmi ta’ hawnfuq, l-indipendenza strutturali u finanzjarji tat-TSO 
mill-produzzjoni tal-kumpaniji integrati vertikalment tkun żgurata.In-newtralità tat-TSO ser 
tkun ikkontrollata mill-awtorità regolatorja nazzjonali, l-uffiċjal għall-konformità u l-awditur. 
Bħala t-tieni pilastru ta’ din l-għażla, ġew introdotti sanzjonijiet effettivi għar-regolaturi li 
jiggarantixxu li t-TSO ma jibqax f’pożizzjoni li tippermettilu li jwaqqaf investimenti fil-grid.

Emenda 241
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Artikolu 9 tħassar
Operaturi indipendenti ta' sistemi
1. Meta mad-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva, is-sistema ta’ trażmissjoni tkun 
tappartjeni lil impriża integrata 
vertikalment, l-Istati Membri jistgħu 
jagħtu derogi mill-Artikolu 7(1), bil-
kundizzjoni li jinħatar mill-Istat Membru 
fuq proposta mill-proprjetarju tas-sistema 
ta’ trażmissjoni u soġġett għall-
approvazzjoni ta’ din il-ħatra min-naħa 
tal-Kummissjoni. Fi kwalunkwe każ, 
impriżi integrati vertikalment li jkunu 
proprjetarji ta’ sistema ta’ trażmissjoni 
ma għandhomx jinżammu milli jieħdu 
passi biex jikkonformaw ma’ l-
Artikolu 7(1).
2. L-Istat Membru jista' japprova u jaħtar 
biss operatur indipendenti tas-sistema, 
meta:
(a) l-operatur kandidat wera li 
jikkonforma mar-rekwiżiti ta’ l-
Artikolu 7(1)(b) sa (d);
(b) l-operatur kandidat wera li għandu 
għad-dispożizzjoni tiegħu r-riżorsi 
finanzjarji, tekniċi u umani meħtieġa biex 
iwettaq il-kompiti tiegħu skond l-
Artikolu 8;
(c) l-operatur kandidat intrabat li 
jikkonforma ma’ pjan ta’ għaxar snin 
għall-iżvilupp tan-netwerk, propost mill-
awtorità regolatorja;
(d) is-sid tas-sistema tat-trażmissjoni jkun 
wera l-kapaċità tiegħu li jikkonforma ma' 
l-obbligi taħt il-paragrafu 6. Għal dan il-
għan, għandu jipprovdi abbozz ta’ l-
arranġamenti kuntrattwali kollha ma’ l-
impriża kandidata u ma’ kwalunkwe 
entità oħra rilevanti;
(e) l-operatur kandidat wera l-kapaċità 
tiegħu li jikkonforma ma’ l-obbligi tiegħu 
skond ir-Regolament tal-Parlament 
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Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1775/05 
tat-28 ta’ Settembru 2005 dwar il-
kundizzjonijiet għall-aċċess għan-
netwerks ta’ trażmissjoni tal-gass naturali 
inkluża l-kooperazzjoni ta’ l-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni fil-livell Ewropew 
u dak reġjonali.
3. Impriżi li ġew ċertifikati mill-awtorità
regolatorja bħala konformi mar-rekwiżiti 
ta' l-Artikoli 7a u 9(2) għandhom ikunu 
approvati u nnominati bħala operaturi ta' 
sistema indipendenti mill-Istati Membri. 
Il-proċedura taċ-ċertifikazzjoni fl-
Artikolu 7b għandha tkun applikabbli.
4. Meta l-Kummissjoni tkun ħadet 
deċiżjoni skond il-proċedura fl-
Artikolu 7b u tiskopri li l-awtorità 
regolatorja ma tkunx ikkonformat mad-
deċiżjoni tagħha fi żmien xahrejn, 
għandha, fi żmien perjodu ta' sitt xhur, 
taħtar, fuq proposta mill-Aġenzija u wara 
li tkun semgħat lis-sid tas-sistema tat-
trażmissjoni u lill-operatur tas-sistema 
tat-trażmissjoni, operatur indipendenti 
tas-sistema għal perjodu ta' 5 snin. Fi 
kwalunkwe ħin, is-sid tas-sistema tat-
trażmissjoni jista' jipproponi lill-awtorità 
regolatorja biex taħtar operatur 
indipendenti ġdid tas-sistema skond il-
proċedura fl-Artikolu 9(1).
5. Kull operatur indipendenti tas-sistema, 
għandu jkun responsabbli għall-għoti u l-
ġestjoni ta’ l-aċċess għal partijiet terzi, 
inkluż il-ġbir ta’ ħlasijiet ta’ aċċess u kiri 
ta’ konġestjoni, għat-tħaddim, il-
manutenzjoni u l-iżvilupp tas-sistema ta’ 
trażmissjoni, kif ukoll għall-iżgurar tal-
kapaċità fit-tul tas-sistema li tilqa’ 
domanda raġonevoli permezz ta’ ppjanar 
ta’ investiment. Fl-iżvilupp tan-netwerk, l-
operatur indipendenti tas-sistema huwa 
responsabbli għall-ippjanar (inkluża l-
proċedura ta' l-awtorizzazzjoni), il-bini, u 
l-kuntrattar ta' l-infrastruttura l-ġdida. 
Għal dan il-għan, għandu jaġixxi bħala 
operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
f’konformità ma’ dan il-Kapitolu. Is-
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sidien tas-sistema tat-trażmissjoni ma 
għandhomx ikunu responsabbli għall-
approvazzjoni u l-ġestjoni ta' aċċess mill-
partijiet terzi, u lanqas għall-ippjanar ta' 
l-investiment.
6. Meta jinħatar operatur ta' sistema 
indipendenti, is-sid tas-sistema tat-
trażmissjoni għandu:
(a) jipprovdi l-kooperazzjoni u l-appoġġ 
kollha rilevanti lill-operatur indipendenti 
tas-sistema għat-twettiq tal-kompiti 
tiegħu, inkluż b’mod partikolari t-tagħrif 
kollu rilevanti;
(b) jiffinanzja l-investimenti deċiżi mill-
operatur indipendenti tas-sistema u 
approvati mill-awtorità regolatorja, jew 
jaċċetta li jiġu ffinanzjati minn 
kwalunkwe parti interessata, inkluż l-
operatur indipendenti tas-sistema. L-
arranġamenti ta' finanzjament rilevanti 
għandhom ikunu soġġetti għall-
approvazzjoni mill-awtorità regolatorja. 
Qabel din l-approvazzjoni, l-Awtorità 
Regolatorja għandha tikkonsulta s-sid ta' 
l-assi flimkien mal-partijiet interessati l-
oħra;
(c) jipprovdi għall-kopertura ta’ 
responsabbiltà relatata ma’ l-assi tan-
netwerk li huwa proprjetarju tagħhom u li 
huma ġestiti minn operatur ta' sistema 
indipendenti, bl-esklużjoni tar-
responsabbiltà marbuta mal-kompiti ta’ l-
operatur indipendenti tas-sistema;
(d) jipprovdi garanziji biex jiġi ffaċilitat il-
finanzjament ta' kwalunkwe espansjonijet 
tan-netwerk bl-eċċezzjoni ta' dawk l-
investimenti fejn, skond il-paragrafu b, 
jkun ta l-approvazzjoni tiegħu għal 
finanzjament minn kwalunkwe parti 
interessata, inkluż l-operatur indipendenti 
tas-sistema.
7. F’kooperazzjoni mill-qrib ma’ l-
awtorità regolatorja, l-awtorità nazzjonali 
rilevanti fuq il-kompetizzjoni għandha 
tingħata s-setgħat kollha rilevanti sabiex 
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tissorvelja b’mod effettiv il-konformità 
tal-proprjetarju tas-sistema ta’ 
trażmissjoni ma’ l-obbligi tiegħu skond il-
paragrafu 6."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mudell ta’ l-operatur indipendenti tas-sistema jimplika burokrazija u kontroll regolatorju 
għali u għalhekk m’huwiex alternattiva vijabbli għas-separazzjoni sħiħa tas-sjieda.

Emenda 242
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9 tħassar
Operaturi indipendenti ta' sistemi
1. Meta mad-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva, is-sistema ta’ trażmissjoni tkun 
tappartjeni lil impriża integrata 
vertikalment, l-Istati Membri jistgħu 
jagħtu derogi mill-Artikolu 7(1), bil-
kundizzjoni li jinħatar mill-Istat Membru 
fuq proposta mill-proprjetarju tas-sistema 
ta’ trażmissjoni u soġġett għall-
approvazzjoni ta’ din il-ħatra min-naħa 
tal-Kummissjoni. Fi kwalunkwe każ, 
impriżi integrati vertikalment li jkunu 
proprjetarji ta’ sistema ta’ trażmissjoni 
ma għandhomx jinżammu milli jieħdu 
passi biex jikkonformaw ma’ l-
Artikolu 7(1).
2. L-Istat Membru jista' japprova u jaħtar 
biss operatur indipendenti tas-sistema, 
meta:
(a) l-operatur kandidat wera li 
jikkonforma mar-rekwiżiti ta’ l-
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Artikolu 7(1)(b) sa (d);
(b) l-operatur kandidat wera li għandu 
għad-dispożizzjoni tiegħu r-riżorsi 
finanzjarji, tekniċi u umani meħtieġa biex 
iwettaq il-kompiti tiegħu skond l-
Artikolu 8;
(c) l-operatur kandidat intrabat li 
jikkonforma ma’ pjan ta’ għaxar snin 
għall-iżvilupp tan-netwerk, propost mill-
awtorità regolatorja;
(d) is-sid tas-sistema tat-trażmissjoni jkun 
wera l-kapaċità tiegħu li jikkonforma ma' 
l-obbligi taħt il-paragrafu 6. Għal dan il-
għan, għandu jipprovdi abbozz ta’ l-
arranġamenti kuntrattwali kollha ma’ l-
impriża kandidata u ma’ kwalunkwe 
entità oħra rilevanti;
(e) l-operatur kandidat wera l-kapaċità 
tiegħu li jikkonforma ma’ l-obbligi tiegħu 
skond ir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1775/05 
tat-28 ta’ Settembru 2005 dwar il-
kundizzjonijiet għall-aċċess għan-
netwerks ta’ trażmissjoni tal-gass naturali 
inkluża l-kooperazzjoni ta’ l-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni fil-livell Ewropew 
u dak reġjonali.
3. Impriżi li ġew ċertifikati mill-awtorità 
regolatorja bħala konformi mar-rekwiżiti 
ta' l-Artikoli 7a u 9(2) għandhom ikunu 
approvati u nnominati bħala operaturi ta' 
sistema indipendenti mill-Istati Membri. 
Il-proċedura taċ-ċertifikazzjoni fl-
Artikolu 7b għandha tkun applikabbli.
4. Meta l-Kummissjoni tkun ħadet 
deċiżjoni skond il-proċedura fl-
Artikolu 7b u tiskopri li l-awtorità 
regolatorja ma tkunx ikkonformat mad-
deċiżjoni tagħha fi żmien xahrejn, 
għandha, fi żmien perjodu ta' sitt xhur, 
taħtar, fuq proposta mill-Aġenzija u wara 
li tkun semgħat lis-sid tas-sistema tat-
trażmissjoni u lill-operatur tas-sistema 
tat-trażmissjoni, operatur indipendenti 
tas-sistema għal perjodu ta' 5 snin. Fi 
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kwalunkwe ħin, is-sid tas-sistema tat-
trażmissjoni jista' jipproponi lill-awtorità 
regolatorja biex taħtar operatur 
indipendenti ġdid tas-sistema skond il-
proċedura fl-Artikolu 9(1).
5. Kull operatur indipendenti tas-sistema, 
għandu jkun responsabbli għall-għoti u l-
ġestjoni ta’ l-aċċess għal partijiet terzi, 
inkluż il-ġbir ta’ ħlasijiet ta’ aċċess u kiri 
ta’ konġestjoni, għat-tħaddim, il-
manutenzjoni u l-iżvilupp tas-sistema ta’ 
trażmissjoni, kif ukoll għall-iżgurar tal-
kapaċità fit-tul tas-sistema li tilqa’ 
domanda raġonevoli permezz ta’ ppjanar 
ta’ investiment. Fl-iżvilupp tan-netwerk, l-
operatur indipendenti tas-sistema huwa 
responsabbli għall-ippjanar (inkluża l-
proċedura ta' l-awtorizzazzjoni), il-bini, u 
l-kuntrattar ta' l-infrastruttura l-ġdida. 
Għal dan il-għan, għandu jaġixxi bħala 
operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni
f’konformità ma’ dan il-Kapitolu. Is-
sidien tas-sistema tat-trażmissjoni ma 
għandhomx ikunu responsabbli għall-
approvazzjoni u l-ġestjoni ta' aċċess mill-
partijiet terzi, u lanqas għall-ippjanar ta' 
l-investiment.
6. Meta jinħatar operatur ta' sistema 
indipendenti, is-sid tas-sistema tat-
trażmissjoni għandu:
(a) jipprovdi l-kooperazzjoni u l-appoġġ 
kollha rilevanti lill-operatur indipendenti 
tas-sistema għat-twettiq tal-kompiti 
tiegħu, inkluż b’mod partikolari t-tagħrif 
kollu rilevanti;
(b) jiffinanzja l-investimenti deċiżi mill-
operatur indipendenti tas-sistema u 
approvati mill-awtorità regolatorja, jew 
jaċċetta li jiġu ffinanzjati minn 
kwalunkwe parti interessata, inkluż l-
operatur indipendenti tas-sistema. L-
arranġamenti ta' finanzjament rilevanti 
għandhom ikunu soġġetti għall-
approvazzjoni mill-awtorità regolatorja. 
Qabel din l-approvazzjoni, l-Awtorità 
Regolatorja għandha tikkonsulta s-sid ta' 
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l-assi flimkien mal-partijiet interessati l-
oħra;
(c) jipprovdi għall-kopertura ta’ 
responsabbiltà relatata ma’ l-assi tan-
netwerk li huwa proprjetarju tagħhom u li 
huma ġestiti minn operatur ta' sistema 
indipendenti, bl-esklużjoni tar-
responsabbiltà marbuta mal-kompiti ta’ l-
operatur indipendenti tas-sistema;
(d) jipprovdi garanziji biex jiġi ffaċilitat il-
finanzjament ta' kwalunkwe espansjonijet 
tan-netwerk bl-eċċezzjoni ta' dawk l-
investimenti fejn, skond il-paragrafu b, 
jkun ta l-approvazzjoni tiegħu għal 
finanzjament minn kwalunkwe parti 
interessata, inkluż l-operatur indipendenti 
tas-sistema.
7. F’kooperazzjoni mill-qrib ma’ l-
awtorità regolatorja, l-awtorità nazzjonali 
rilevanti fuq il-kompetizzjoni għandha 
tingħata s-setgħat kollha rilevanti sabiex 
tissorvelja b’mod effettiv il-konformità 
tal-proprjetarju tas-sistema ta’ 
trażmissjoni ma’ l-obbligi tiegħu skond il-
paragrafu 6.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-separazzjoni tas-sjieda tal-grids nazzjonali tat-trasport hija l-unika possibilità li 
tiggarantixxi l-indipendenza ta’ l-amministraturi tal-grids nazzjonali tat-trasport u biex 
issaħħaħ it-trasparenza. Permezz tagħha, l-amministraturi tal-grids nazzjonali tat-trasport 
ikunu jistgħu wkoll isiru iktar effettivi biex jintlaħaq is-suq. F’sistema ISO, is-sjieda tal-grids 
nazzjonali tat-trasport u l-attivitajiet kummerċjali jibqgħu fl-istess idejn. Għalkemm 
attivitajiet tat-trasport nazzjonali huma rregolati b’mod strett, dan jirriżulta f’għadd indefinit 
ta’ regoli.
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Emenda 243
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9 tħassar
Operaturi indipendenti ta' sistemi
1. Meta mad-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva, is-sistema ta’ trażmissjoni tkun 
tappartjeni lil impriża integrata 
vertikalment, l-Istati Membri jistgħu 
jagħtu derogi mill-Artikolu 7(1), bil-
kundizzjoni li jinħatar mill-Istat Membru 
fuq proposta mill-proprjetarju tas-sistema 
ta’ trażmissjoni u soġġett għall-
approvazzjoni ta’ din il-ħatra min-naħa 
tal-Kummissjoni. Fi kwalunkwe każ, 
impriżi integrati vertikalment li jkunu 
proprjetarji ta’ sistema ta’ trażmissjoni 
ma għandhomx jinżammu milli jieħdu 
passi biex jikkonformaw ma’ l-
Artikolu 7(1).
2. L-Istat Membru jista' japprova u jaħtar 
biss operatur indipendenti tas-sistema, 
meta:
(a) l-operatur kandidat wera li 
jikkonforma mar-rekwiżiti ta’ l-
Artikolu 7(1)(b) sa (d);
(b) l-operatur kandidat wera li għandu 
għad-dispożizzjoni tiegħu r-riżorsi 
finanzjarji, tekniċi u umani meħtieġa biex 
iwettaq il-kompiti tiegħu skond l-
Artikolu 8;
(c) l-operatur kandidat intrabat li 
jikkonforma ma’ pjan ta’ għaxar snin 
għall-iżvilupp tan-netwerk, propost mill-
awtorità regolatorja;
(d) is-sid tas-sistema tat-trażmissjoni jkun 
wera l-kapaċità tiegħu li jikkonforma ma' 
l-obbligi taħt il-paragrafu 6. Għal dan il-
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għan, għandu jipprovdi abbozz ta’ l-
arranġamenti kuntrattwali kollha ma’ l-
impriża kandidata u ma’ kwalunkwe 
entità oħra rilevanti;
(e) l-operatur kandidat wera l-kapaċità 
tiegħu li jikkonforma ma’ l-obbligi tiegħu 
skond ir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1775/05 
tat-28 ta’ Settembru 2005 dwar il-
kundizzjonijiet għall-aċċess għan-
netwerks ta’ trażmissjoni tal-gass naturali 
inkluża l-kooperazzjoni ta’ l-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni fil-livell Ewropew 
u dak reġjonali.
3. Impriżi li ġew ċertifikati mill-awtorità 
regolatorja bħala konformi mar-rekwiżiti 
ta' l-Artikoli 7a u 9(2) għandhom ikunu 
approvati u nnominati bħala operaturi ta' 
sistema indipendenti mill-Istati Membri. 
Il-proċedura taċ-ċertifikazzjoni fl-
Artikolu 7b għandha tkun applikabbli.
4. Meta l-Kummissjoni tkun ħadet 
deċiżjoni skond il-proċedura fl-
Artikolu 7b u tiskopri li l-awtorità 
regolatorja ma tkunx ikkonformat mad-
deċiżjoni tagħha fi żmien xahrejn, 
għandha, fi żmien perjodu ta' sitt xhur, 
taħtar, fuq proposta mill-Aġenzija u wara 
li tkun semgħat lis-sid tas-sistema tat-
trażmissjoni u lill-operatur tas-sistema 
tat-trażmissjoni, operatur indipendenti 
tas-sistema għal perjodu ta' 5 snin. Fi 
kwalunkwe ħin, is-sid tas-sistema tat-
trażmissjoni jista' jipproponi lill-awtorità 
regolatorja biex taħtar operatur 
indipendenti ġdid tas-sistema skond il-
proċedura fl-Artikolu 9(1).
5. Kull operatur indipendenti tas-sistema, 
għandu jkun responsabbli għall-għoti u l-
ġestjoni ta’ l-aċċess għal partijiet terzi, 
inkluż il-ġbir ta’ ħlasijiet ta’ aċċess u kiri 
ta’ konġestjoni, għat-tħaddim, il-
manutenzjoni u l-iżvilupp tas-sistema ta’ 
trażmissjoni, kif ukoll għall-iżgurar tal-
kapaċità fit-tul tas-sistema li tilqa’ 
domanda raġonevoli permezz ta’ ppjanar 
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ta’ investiment. Fl-iżvilupp tan-netwerk, l-
operatur indipendenti tas-sistema huwa 
responsabbli għall-ippjanar (inkluża l-
proċedura ta' l-awtorizzazzjoni), il-bini, u 
l-kuntrattar ta' l-infrastruttura l-ġdida. 
Għal dan il-għan, għandu jaġixxi bħala 
operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
f’konformità ma’ dan il-Kapitolu. Is-
sidien tas-sistema tat-trażmissjoni ma 
għandhomx ikunu responsabbli għall-
approvazzjoni u l-ġestjoni ta' aċċess mill-
partijiet terzi, u lanqas għall-ippjanar ta' 
l-investiment.
6. Meta jinħatar operatur ta' sistema 
indipendenti, is-sid tas-sistema tat-
trażmissjoni għandu:
(a) jipprovdi l-kooperazzjoni u l-appoġġ 
kollha rilevanti lill-operatur indipendenti 
tas-sistema għat-twettiq tal-kompiti 
tiegħu, inkluż b’mod partikolari t-tagħrif 
kollu rilevanti;
(b) jiffinanzja l-investimenti deċiżi mill-
operatur indipendenti tas-sistema u 
approvati mill-awtorità regolatorja, jew 
jaċċetta li jiġu ffinanzjati minn 
kwalunkwe parti interessata, inkluż l-
operatur indipendenti tas-sistema. L-
arranġamenti ta' finanzjament rilevanti 
għandhom ikunu soġġetti għall-
approvazzjoni mill-awtorità regolatorja. 
Qabel din l-approvazzjoni, l-Awtorità 
Regolatorja għandha tikkonsulta s-sid ta' 
l-assi flimkien mal-partijiet interessati l-
oħra;
(c) jipprovdi għall-kopertura ta’ 
responsabbiltà relatata ma’ l-assi tan-
netwerk li huwa proprjetarju tagħhom u li 
huma ġestiti minn operatur ta' sistema 
indipendenti, bl-esklużjoni tar-
responsabbiltà marbuta mal-kompiti ta’ l-
operatur indipendenti tas-sistema;
(d) jipprovdi garanziji biex jiġi ffaċilitat il-
finanzjament ta' kwalunkwe espansjonijet 
tan-netwerk bl-eċċezzjoni ta' dawk l-
investimenti fejn, skond il-paragrafu b, 
jkun ta l-approvazzjoni tiegħu għal 
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finanzjament minn kwalunkwe parti 
interessata, inkluż l-operatur indipendenti 
tas-sistema.
7. F’kooperazzjoni mill-qrib ma’ l-
awtorità regolatorja, l-awtorità nazzjonali 
rilevanti fuq il-kompetizzjoni għandha 
tingħata s-setgħat kollha rilevanti sabiex 
tissorvelja b’mod effettiv il-konformità 
tal-proprjetarju tas-sistema ta’ 
trażmissjoni ma’ l-obbligi tiegħu skond il-
paragrafu 6.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mudell ta’ l-operatur indipendenti tas-sistema jimplika burokrazija u kontroll regolatorju 
għali u għalhekk m’huwiex alternattiva vijabbli għas-separazzjoni sħiħa tas-sjieda.

Emenda 244
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9 tħassar 

Operaturi indipendenti ta' sistemi

1. Meta mad-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva, is-sistema ta’ trażmissjoni tkun 
tappartjeni lil impriża integrata 
vertikalment, l-Istati Membri jistgħu 
jagħtu derogi mill-Artikolu 7(1), bil-
kundizzjoni li jinħatar mill-Istat Membru 
fuq proposta mill-proprjetarju tas-sistema 
ta’ trażmissjoni u soġġett għall-
approvazzjoni ta’ din il-ħatra min-naħa 
tal-Kummissjoni. Fi kwalunkwe każ, 
impriżi integrati vertikalment li jkunu 
proprjetarji ta’ sistema ta’ trażmissjoni 
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ma għandhomx jinżammu milli jieħdu 
passi biex jikkonformaw ma’ l-
Artikolu 7(1).
2. L-Istat Membru jista' japprova u jaħtar 
biss operatur indipendenti tas-sistema, 
meta:
(a) l-operatur kandidat wera li 
jikkonforma mar-rekwiżiti ta’ l-
Artikolu 7(1)(b) sa (d);
(b) l-operatur kandidat wera li għandu 
għad-dispożizzjoni tiegħu r-riżorsi 
finanzjarji, tekniċi u umani meħtieġa biex 
iwettaq il-kompiti tiegħu skond l-
Artikolu 8;
(c) l-operatur kandidat intrabat li 
jikkonforma ma’ pjan ta’ għaxar snin 
għall-iżvilupp tan-netwerk, propost mill-
awtorità regolatorja;
(d) is-sid tas-sistema tat-trażmissjoni jkun 
wera l-kapaċità tiegħu li jikkonforma ma' 
l-obbligi taħt il-paragrafu 6. Għal dan il-
għan, għandu jipprovdi abbozz ta’ l-
arranġamenti kuntrattwali kollha ma’ l-
impriża kandidata u ma’ kwalunkwe 
entità oħra rilevanti;
(e) l-operatur kandidat wera l-kapaċità 
tiegħu li jikkonforma ma’ l-obbligi tiegħu 
skond ir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1775/05 
tat-28 ta’ Settembru 2005 dwar il-
kundizzjonijiet għall-aċċess għan-
netwerks ta’ trażmissjoni tal-gass naturali 
inkluża l-kooperazzjoni ta’ l-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni fil-livell Ewropew 
u dak reġjonali.
3. Impriżi li ġew ċertifikati mill-awtorità 
regolatorja bħala konformi mar-rekwiżiti 
ta' l-Artikoli 7a u 9(2) għandhom ikunu 
approvati u nnominati bħala operaturi ta' 
sistema indipendenti mill-Istati Membri. 
Il-proċedura taċ-ċertifikazzjoni fl-
Artikolu 7b għandha tkun applikabbli.
4. Meta l-Kummissjoni tkun ħadet 
deċiżjoni skond il-proċedura fl-
Artikolu 7b u tiskopri li l-awtorità 
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regolatorja ma tkunx ikkonformat mad-
deċiżjoni tagħha fi żmien xahrejn, 
għandha, fi żmien perjodu ta' sitt xhur, 
taħtar, fuq proposta mill-Aġenzija u wara 
li tkun semgħat lis-sid tas-sistema tat-
trażmissjoni u lill-operatur tas-sistema 
tat-trażmissjoni, operatur indipendenti 
tas-sistema għal perjodu ta' 5 snin. Fi 
kwalunkwe ħin, is-sid tas-sistema tat-
trażmissjoni jista' jipproponi lill-awtorità 
regolatorja biex taħtar operatur 
indipendenti ġdid tas-sistema skond il-
proċedura fl-Artikolu 9(1).
5. Kull operatur indipendenti tas-sistema, 
għandu jkun responsabbli għall-għoti u l-
ġestjoni ta’ l-aċċess għal partijiet terzi, 
inkluż il-ġbir ta’ ħlasijiet ta’ aċċess u kiri 
ta’ konġestjoni, għat-tħaddim, il-
manutenzjoni u l-iżvilupp tas-sistema ta’ 
trażmissjoni, kif ukoll għall-iżgurar tal-
kapaċità fit-tul tas-sistema li tilqa’ 
domanda raġonevoli permezz ta’ ppjanar 
ta’ investiment. Fl-iżvilupp tan-netwerk, l-
operatur indipendenti tas-sistema huwa 
responsabbli għall-ippjanar (inkluża l-
proċedura ta' l-awtorizzazzjoni), il-bini, u 
l-kuntrattar ta' l-infrastruttura l-ġdida. 
Għal dan il-għan, għandu jaġixxi bħala 
operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
f’konformità ma’ dan il-Kapitolu. Is-
sidien tas-sistema tat-trażmissjoni ma 
għandhomx ikunu responsabbli għall-
approvazzjoni u l-ġestjoni ta' aċċess mill-
partijiet terzi, u lanqas għall-ippjanar ta' 
l-investiment.
6. Meta jinħatar operatur ta' sistema 
indipendenti, is-sid tas-sistema tat-
trażmissjoni għandu:
(a) jipprovdi l-kooperazzjoni u l-appoġġ 
kollha rilevanti lill-operatur indipendenti 
tas-sistema għat-twettiq tal-kompiti 
tiegħu, inkluż b’mod partikolari t-tagħrif 
kollu rilevanti;
(b) jiffinanzja l-investimenti deċiżi mill-
operatur indipendenti tas-sistema u 
approvati mill-awtorità regolatorja, jew 
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jaċċetta li jiġu ffinanzjati minn 
kwalunkwe parti interessata, inkluż l-
operatur indipendenti tas-sistema. L-
arranġamenti ta' finanzjament rilevanti 
għandhom ikunu soġġetti għall-
approvazzjoni mill-awtorità regolatorja. 
Qabel din l-approvazzjoni, l-Awtorità 
Regolatorja għandha tikkonsulta s-sid ta' 
l-assi flimkien mal-partijiet interessati l-
oħra;
(c) jipprovdi għall-kopertura ta’ 
responsabbiltà relatata ma’ l-assi tan-
netwerk li huwa proprjetarju tagħhom u li 
huma ġestiti minn operatur ta' sistema 
indipendenti, bl-esklużjoni tar-
responsabbiltà marbuta mal-kompiti ta’ l-
operatur indipendenti tas-sistema;
(d) jipprovdi garanziji biex jiġi ffaċilitat il-
finanzjament ta' kwalunkwe espansjonijet 
tan-netwerk bl-eċċezzjoni ta' dawk l-
investimenti fejn, skond il-paragrafu b, 
jkun ta l-approvazzjoni tiegħu għal 
finanzjament minn kwalunkwe parti 
interessata, inkluż l-operatur indipendenti 
tas-sistema.
7. F’kooperazzjoni mill-qrib ma’ l-
awtorità regolatorja, l-awtorità nazzjonali 
rilevanti fuq il-kompetizzjoni għandha 
tingħata s-setgħat kollha rilevanti sabiex 
tissorvelja b’mod effettiv il-konformità 
tal-proprjetarju tas-sistema ta’ 
trażmissjoni ma’ l-obbligi tiegħu skond il-
paragrafu 6.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mudell ta’ l-operatur indipendenti tas-sistema jimplika burokrazija u kontroll regolatorju 
għali u għalhekk m’huwiex alternattiva vijabbli għas-separazzjoni sħiħa tas-sjieda.
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Emenda 245
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta mad-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva, is-sistema ta’ trażmissjoni tkun 
tappartjeni lil impriża integrata 
vertikalment, l-Istati Membri jistgħu jagħtu 
derogi mill-Artikolu 7(1), bil-kundizzjoni li 
jinħatar mill-Istat Membru fuq proposta 
mill-proprjetarju tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u soġġett għall-approvazzjoni 
ta’ din il-ħatra min-naħa tal-Kummissjoni. 
Fi kwalunkwe każ, impriżi integrati 
vertikalment li jkunu proprjetarji ta’ 
sistema ta’ trażmissjoni ma għandhomx
jinżammu milli jieħdu passi biex 
jikkonformaw ma’ l-Artikolu 7(1).

1. Meta mad-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva, is-sistema ta’ trażmissjoni tkun 
tappartieni lil impriża integrata 
vertikalment, l-Istati Membri jistgħu jagħtu 
derogi mill-Artikolu 7(1), bil-kundizzjoni li
jinħatar mill-Istat Membru, operatur
indipendenti tas-sistema għal dak l-Istat 
Membru, fuq proposta tal-proprjetarju tas-
sistema ta’ trażmissjoni u soġġett għall-
approvazzjoni ta’ din il-ħatra min-naħa tal-
Kummissjoni. Fi kwalunkwe każ, impriżi 
integrati vertikalment li jkunu proprjetarji 
ta’ sistema ta’ trażmissjoni m’għandhomx
jinżammu milli jieħdu passi biex 
jikkonformaw ma’ l-Artikolu 7(1).

Or. en

(Artikolu 1 punt 8 paragrafu 1 tal-proposta tal-Kummissjoni ġie emendat kif jidher)

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkjarifika li ISO wieħed biss jista’ jiġi magħżul fi Stat Membru.  It-twaqqif ta’ 
għadd ta’ ISOs fi Stat Membru wieħed ma jkunx ta’ għajnuna għall-iżvilupp ta’ swieq 
reġjunali. 

Emenda 246
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-Kummissjoni tkun ħadet 
deċiżjoni skond il-proċedura fl-Artikolu 7b 
u tiskopri li l-awtorità regolatorja ma tkunx 
ikkonformat mad-deċiżjoni tagħha fi żmien 
xahrejn, għandha, fi żmien perjodu ta' sitt 
xhur, taħtar, fuq proposta mill-Aġenzija u 
wara li tkun semgħat lis-sid tas-sistema tat-
trażmissjoni u lill-operatur tas-sistema tat-
trażmissjoni, operatur indipendenti tas-
sistema għal perjodu ta' 5 snin. Fi 
kwalunkwe ħin, is-sid tas-sistema tat-
trażmissjoni jista' jipproponi lill-awtorità 
regolatorja biex taħtar operatur 
indipendenti ġdid tas-sistema skond il-
proċedura fl-Artikolu 9(1).

4. Meta l-Kummissjoni tkun ħadet 
deċiżjoni skond il-proċedura fl-Artikolu 7b 
u tiskopri li l-awtorità regolatorja ma tkunx 
ikkonformat mad-deċiżjoni tagħha fi żmien 
xahrejn, għandha, fi żmien perjodu ta' sitt 
xhur, taħtar, fuq proposta mill-Aġenzija u 
wara li tkun semgħat lis-sid tas-sistema tat-
trażmissjoni, u lill-operatur tas-sistema tat-
trażmissjoni, lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali, operatur indipendenti tas-
sistema għal perjodu ta' 5 snin. Fi 
kwalunkwe ħin, is-sid tas-sistema tat-
trażmissjoni jista' jipproponi lill-awtorità 
regolatorja biex taħtar operatur 
indipendenti ġdid tas-sistema skond il-
proċedura fl-Artikolu 9(1).

Or. ro

Emenda 247
Claude Turmes, Rebecca Harms

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a tħassar
Separazzjoni tal-proprjetarju tas-sistema 

ta’ trażmissjoni u ta’ l-operatur tas-
sistema ta' ħżin

1. Il-proprjetarji tas-sistema ta’ 
trażmissjoni, meta jkun inħatar operatur 
indipendenti tas-sistema, u l-operaturi tas-
sistema ta’ ħżin li jiffurmaw parti minn 
impriżi integrati vertikalment, għandhom 
ikunu indipendenti, għall-inqas f’termini 
tas-sura legali, l-organizzazzjoni u t-teħid 
tad-deċiżjonijiet tagħhom, minn 
attivitajiet oħrajn li ma humiex relatati 
mat- trażmissjoni u l-ħżin.Dan l-Artikolu 
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għandu japplika biss għall-faċilitajiet tal-
ħżin li huma teknikament u/jew 
ekonomikament meħtieġa għall-aċċess 
effiċjenti fis-sistema għall-forniment ta’ 
klijenti skond l-Artikolu 19.
2. Sabiex tiġi aċċertata l-indipendenza tal-
proprjetarju tas-sistema ta’ trażmissjoni u 
ta’ l-operatur tas-sistema ta’ ħżin 
msemmija fil-paragrafu 1, għandhom
japplikaw il-kriterji minimi li ġejjin:
(a) dawk il-persuni responsabbli għall-
amministrazzjoni tal-proprjetarju tas-
sistema ta’ trażmissjoni u l-operatur tas-
sistema ta’ ħżin ma jistgħux jieħdu sehem 
fl-istrutturi tal-kumpaniji ta’ l-impriża 
integrata tal-gass naturali li hija 
responsabbli, direttament jew 
indirettament, għall-operat ta’ kuljum tal-
produzzjoni, id-distribuzzjoni u l-
forniment tal-gass naturali;
(b) għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex 
jiġi aċċertat illi l-interessi professjonali 
tal-persuni responsabbli għall-
amministrazzjoni tal-proprjetarju tas-
sistema ta’ trażmissjoni u l-operatur tas-
sistema ta’ ħżin jitqiesu b’mod li jiżgura li 
huma kapaċi li jaġixxu b’mod 
indipendenti;
(c) l-operatur tas-sistema ta’ ħżin għandu 
jkollu drittijiet effettivi ta’ teħid tad-
deċiżjonijiet, indipendentement mill-
impriża integrata tal-gass, rigward l-assi 
meħtieġa għat-tħaddim, il-manutenzjoni 
jew l-iżvilupp tal-faċilitajiet tal-ħżin. Dan 
ma għandux jeskludi l-eżistenza ta’ 
mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni xierqa 
biex jiġi aċċertat li jiġu protetti d-drittijiet 
ta’ sorveljanza ekonomika u ta’ 
amministrazzjoni tal-kumpanija prinċipali 
rigward prospetti fuq assi regolati 
indirettament skond l-Artikolu 24c(4) 
f’kumpanija sussidjarja. B’mod 
partikolari, dan għandu jippermetti lill-
kumpanija prinċipali tapprova l-pjan 
finanzjarju ta’ kull sena, jew kwalunkwe 
strument ekwivalenti, ta’ l-operatur tas-
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sistema ta’ ħżin, kif ukoll li tistabbilixxi 
limiti globali fuq il-livelli ta’ dejn tas-
sussidjarja tagħha. Dan ma għandux 
jippermetti lill-kumpanija prinċipali tagħti 
xi struzzjonijiet dwar it-tħaddim ta’ 
kuljum, u lanqas dwar deċiżjonijiet 
individwali marbuta mal-bini jew mat-
tiġdid tal-faċilitajiet tal-ħżin, li ma jkunux 
jeċċedu t-termini tal-pjan finanzjarju 
approvat, jew kwalunkwe strument 
ekwivalenti ieħor;
(d) il-proprjetarju tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u l-operatur tas-sistema ta’ 
ħżin għandhom ifasslu programm ta’ 
konformità, li jistabbilixxi l-miżuri 
meħuda biex ikun żgurat li ma jkun 
hemm l-ebda mġiba diskriminatorja, u 
biex ikun żgurat li l-ħarsien tiegħu jkun 
issorveljat tajjeb. Il-programm għandu 
jistabbilixxi l-obbligi speċifiċi ta’ l-
impjegati li jilħqu dawn l-għanijiet. 
Rapport ta’ kull sena, li jindika l-miżuri li 
jkunu ttieħdu, għandu jingħata mill-
persuna jew korp responsabbli għas-
sorveljanza tal-programm ta’ konformità 
lill-awtorità regolatorja u għandu jiġi 
ppubblikat.
3. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji gwida 
biex taċċerta l-konformità sħiħa u 
effettiva mal-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu tal-proprjetarju tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u ta’ l-operatur ta’ ħżin. Din 
il-miżura, maħsuba biex temenda 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi tappoġġaha, għandha tiġi 
adottata skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 30(3)."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mudell ta’ l-operatur indipendenti tas-sistema jimplika burokrazija u kontroll regolatorju 
għali u għalhekk m’huwiex alternattiva vijabbli għas-separazzjoni sħiħa tas-sjieda.
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Emenda 248
Christian Ehler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a tħassar
Separazzjoni tal-proprjetarju tas-sistema 

ta’ trażmissjoni u ta’ l-operatur tas-
sistema ta' ħżin

1. Il-proprjetarji tas-sistema ta’ 
trażmissjoni, meta jkun inħatar operatur 
indipendenti tas-sistema, u l-operaturi tas-
sistema ta’ ħżin li jiffurmaw parti minn 
impriżi integrati vertikalment, għandhom 
ikunu indipendenti, għall-inqas f’termini 
tas-sura legali, l-organizzazzjoni u t-teħid 
tad-deċiżjonijiet tagħhom, minn 
attivitajiet oħrajn li ma humiex relatati 
mat- trażmissjoni u l-ħżin.Dan l-Artikolu 
għandu japplika biss għall-faċilitajiet tal-
ħżin li huma teknikament u/jew 
ekonomikament meħtieġa għall-aċċess 
effiċjenti fis-sistema għall-forniment ta’ 
klijenti skond l-Artikolu 19.
2. Sabiex tiġi aċċertata l-indipendenza tal-
proprjetarju tas-sistema ta’ trażmissjoni u 
ta’ l-operatur tas-sistema ta’ ħżin 
msemmija fil-paragrafu 1, għandhom
japplikaw il-kriterji minimi li ġejjin:
(a) dawk il-persuni responsabbli għall-
amministrazzjoni tal-proprjetarju tas-
sistema ta’ trażmissjoni u l-operatur tas-
sistema ta’ ħżin ma jistgħux jieħdu sehem 
fl-istrutturi tal-kumpaniji ta’ l-impriża 
integrata tal-gass naturali li hija 
responsabbli, direttament jew 
indirettament, għall-operat ta’ kuljum tal-
produzzjoni, id-distribuzzjoni u l-
forniment tal-gass naturali;
(b) għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex 
jiġi aċċertat illi l-interessi professjonali 
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tal-persuni responsabbli għall-
amministrazzjoni tal-proprjetarju tas-
sistema ta’ trażmissjoni u l-operatur tas-
sistema ta’ ħżin jitqiesu b’mod li jiżgura li 
huma kapaċi li jaġixxu b’mod 
indipendenti;
(c) l-operatur tas-sistema ta’ ħżin għandu 
jkollu drittijiet effettivi ta’ teħid tad-
deċiżjonijiet, indipendentement mill-
impriża integrata tal-gass, rigward l-assi 
meħtieġa għat-tħaddim, il-manutenzjoni 
jew l-iżvilupp tal-faċilitajiet tal-ħżin. Dan 
ma għandux jeskludi l-eżistenza ta’ 
mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni xierqa 
biex jiġi aċċertat li jiġu protetti d-drittijiet 
ta’ sorveljanza ekonomika u ta’ 
amministrazzjoni tal-kumpanija prinċipali 
rigward prospetti fuq assi regolati 
indirettament skond l-Artikolu 24c(4) 
f’kumpanija sussidjarja. B’mod 
partikolari, dan għandu jippermetti lill-
kumpanija prinċipali tapprova l-pjan 
finanzjarju ta’ kull sena, jew kwalunkwe 
strument ekwivalenti, ta’ l-operatur tas-
sistema ta’ ħżin, kif ukoll li tistabbilixxi 
limiti globali fuq il-livelli ta’ dejn tas-
sussidjarja tagħha. Dan ma għandux 
jippermetti lill-kumpanija prinċipali tagħti 
xi struzzjonijiet dwar it-tħaddim ta’ 
kuljum, u lanqas dwar deċiżjonijiet 
individwali marbuta mal-bini jew mat-
tiġdid tal-faċilitajiet tal-ħżin, li ma jkunux 
jeċċedu t-termini tal-pjan finanzjarju 
approvat, jew kwalunkwe strument 
ekwivalenti ieħor;
(d) il-proprjetarju tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u l-operatur tas-sistema ta’ 
ħżin għandhom ifasslu programm ta’ 
konformità, li jistabbilixxi l-miżuri 
meħuda biex ikun żgurat li ma jkun 
hemm l-ebda mġiba diskriminatorja, u 
biex ikun żgurat li l-ħarsien tiegħu jkun 
issorveljat tajjeb. Il-programm għandu 
jistabbilixxi l-obbligi speċifiċi ta’ l-
impjegati li jilħqu dawn l-għanijiet. 
Rapport ta’ kull sena, li jindika l-miżuri li 
jkunu ttieħdu, għandu jingħata mill-
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persuna jew korp responsabbli għas-
sorveljanza tal-programm ta’ konformità 
lill-awtorità regolatorja u għandu jiġi 
ppubblikat.
3. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji gwida 
biex taċċerta l-konformità sħiħa u 
effettiva mal-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu tal-proprjetarju tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u ta’ l-operatur ta’ ħżin. Din 
il-miżura, maħsuba biex temenda 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi tappoġġaha, għandha tiġi 
adottata skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 30(3)."

Or. xm

Emenda 249
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a tħassar
Separazzjoni tal-proprjetarju tas-sistema 

ta’ trażmissjoni u ta’ l-operatur tas-
sistema ta' ħżin

1. Il-proprjetarji tas-sistema ta’ 
trażmissjoni, meta jkun inħatar operatur 
indipendenti tas-sistema, u l-operaturi tas-
sistema ta’ ħżin li jiffurmaw parti minn 
impriżi integrati vertikalment, għandhom 
ikunu indipendenti, għall-inqas f’termini 
tas-sura legali, l-organizzazzjoni u t-teħid 
tad-deċiżjonijiet tagħhom, minn 
attivitajiet oħrajn li ma humiex relatati 
mat- trażmissjoni u l-ħżin.Dan l-Artikolu 
għandu japplika biss għall-faċilitajiet tal-
ħżin li huma teknikament u/jew 
ekonomikament meħtieġa għall-aċċess 
effiċjenti fis-sistema għall-forniment ta’ 
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klijenti skond l-Artikolu 19.
2. Sabiex tiġi aċċertata l-indipendenza tal-
proprjetarju tas-sistema ta’ trażmissjoni u 
ta’ l-operatur tas-sistema ta’ ħżin 
msemmija fil-paragrafu 1, għandhom
japplikaw il-kriterji minimi li ġejjin:
(a) dawk il-persuni responsabbli għall-
amministrazzjoni tal-proprjetarju tas-
sistema ta’ trażmissjoni u l-operatur tas-
sistema ta’ ħżin ma jistgħux jieħdu sehem 
fl-istrutturi tal-kumpaniji ta’ l-impriża 
integrata tal-gass naturali li hija 
responsabbli, direttament jew 
indirettament, għall-operat ta’ kuljum tal-
produzzjoni, id-distribuzzjoni u l-
forniment tal-gass naturali;
(b) għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex 
jiġi aċċertat illi l-interessi professjonali 
tal-persuni responsabbli għall-
amministrazzjoni tal-proprjetarju tas-
sistema ta’ trażmissjoni u l-operatur tas-
sistema ta’ ħżin jitqiesu b’mod li jiżgura li 
huma kapaċi li jaġixxu b’mod 
indipendenti;
(c) l-operatur tas-sistema ta’ ħżin għandu 
jkollu drittijiet effettivi ta’ teħid tad-
deċiżjonijiet, indipendentement mill-
impriża integrata tal-gass, rigward l-assi 
meħtieġa għat-tħaddim, il-manutenzjoni 
jew l-iżvilupp tal-faċilitajiet tal-ħżin. Dan 
ma għandux jeskludi l-eżistenza ta’ 
mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni xierqa 
biex jiġi aċċertat li jiġu protetti d-drittijiet 
ta’ sorveljanza ekonomika u ta’ 
amministrazzjoni tal-kumpanija prinċipali 
rigward prospetti fuq assi regolati 
indirettament skond l-Artikolu 24c(4) 
f’kumpanija sussidjarja. B’mod 
partikolari, dan għandu jippermetti lill-
kumpanija prinċipali tapprova l-pjan 
finanzjarju ta’ kull sena, jew kwalunkwe 
strument ekwivalenti, ta’ l-operatur tas-
sistema ta’ ħżin, kif ukoll li tistabbilixxi 
limiti globali fuq il-livelli ta’ dejn tas-
sussidjarja tagħha. Dan ma għandux 
jippermetti lill-kumpanija prinċipali tagħti 



AM\717987MT.doc 81/125 PE404.543v03-00

MT

xi struzzjonijiet dwar it-tħaddim ta’ 
kuljum, u lanqas dwar deċiżjonijiet 
individwali marbuta mal-bini jew mat-
tiġdid tal-faċilitajiet tal-ħżin, li ma jkunux 
jeċċedu t-termini tal-pjan finanzjarju 
approvat, jew kwalunkwe strument 
ekwivalenti ieħor;
(d) il-proprjetarju tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u l-operatur tas-sistema ta’ 
ħżin għandhom ifasslu programm ta’ 
konformità, li jistabbilixxi l-miżuri 
meħuda biex ikun żgurat li ma jkun 
hemm l-ebda mġiba diskriminatorja, u 
biex ikun żgurat li l-ħarsien tiegħu jkun 
issorveljat tajjeb. Il-programm għandu 
jistabbilixxi l-obbligi speċifiċi ta’ l-
impjegati li jilħqu dawn l-għanijiet. 
Rapport ta’ kull sena, li jindika l-miżuri li 
jkunu ttieħdu, għandu jingħata mill-
persuna jew korp responsabbli għas-
sorveljanza tal-programm ta’ konformità 
lill-awtorità regolatorja u għandu jiġi 
ppubblikat.
3. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji gwida 
biex taċċerta l-konformità sħiħa u 
effettiva mal-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu tal-proprjetarju tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u ta’ l-operatur ta’ ħżin. Din 
il-miżura, maħsuba biex temenda 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi tappoġġaha, għandha tiġi 
adottata skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 30(3)."

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet tal-GGPSSO (Guidelines for Good TPA Practice for Storage System 
Operators) Ewropew dwar il-kunfidenzjalità u t-trasparenza għall-parteċipanti kollha fis-suq 
diġà jiggarantixxu aċċess non-diskriminatorju għall-ħżin. Barra minn hekk, il-prinċipji ta’ l-
użu tal-faċilitajiet tal-ħżin huma koperti bir-Regolament li jemenda r-Regolament (KE) Nru 
1775/2005 dwar il-kundizzjonijiet għall-aċċess għan-netwerks ta' trasmissjoni tal-gass 
naturali, b’mod partikolari l-Artikoli 4a, 5a u 6a tiegħu.
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Emenda 250
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a tħassar
Separazzjoni tal-proprjetarju tas-sistema 

ta’ trażmissjoni u ta’ l-operatur tas-
sistema ta' ħżin

1. Il-proprjetarji tas-sistema ta’ 
trażmissjoni, meta jkun inħatar operatur 
indipendenti tas-sistema, u l-operaturi tas-
sistema ta’ ħżin li jiffurmaw parti minn 
impriżi integrati vertikalment, għandhom 
ikunu indipendenti, għall-inqas f’termini 
tas-sura legali, l-organizzazzjoni u t-teħid 
tad-deċiżjonijiet tagħhom, minn 
attivitajiet oħrajn li ma humiex relatati 
mat- trażmissjoni u l-ħżin.Dan l-Artikolu 
għandu japplika biss għall-faċilitajiet tal-
ħżin li huma teknikament u/jew 
ekonomikament meħtieġa għall-aċċess 
effiċjenti fis-sistema għall-forniment ta’ 
klijenti skond l-Artikolu 19.
2. Sabiex tiġi aċċertata l-indipendenza tal-
proprjetarju tas-sistema ta’ trażmissjoni u 
ta’ l-operatur tas-sistema ta’ ħżin 
msemmija fil-paragrafu 1, għandhom
japplikaw il-kriterji minimi li ġejjin:
(a) dawk il-persuni responsabbli għall-
amministrazzjoni tal-proprjetarju tas-
sistema ta’ trażmissjoni u l-operatur tas-
sistema ta’ ħżin ma jistgħux jieħdu sehem 
fl-istrutturi tal-kumpaniji ta’ l-impriża 
integrata tal-gass naturali li hija 
responsabbli, direttament jew 
indirettament, għall-operat ta’ kuljum tal-
produzzjoni, id-distribuzzjoni u l-
forniment tal-gass naturali;



AM\717987MT.doc 83/125 PE404.543v03-00

MT

(b) għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex 
jiġi aċċertat illi l-interessi professjonali 
tal-persuni responsabbli għall-
amministrazzjoni tal-proprjetarju tas-
sistema ta’ trażmissjoni u l-operatur tas-
sistema ta’ ħżin jitqiesu b’mod li jiżgura li 
huma kapaċi li jaġixxu b’mod 
indipendenti;
(c) l-operatur tas-sistema ta’ ħżin għandu 
jkollu drittijiet effettivi ta’ teħid tad-
deċiżjonijiet, indipendentement mill-
impriża integrata tal-gass, rigward l-assi 
meħtieġa għat-tħaddim, il-manutenzjoni 
jew l-iżvilupp tal-faċilitajiet tal-ħżin. Dan 
ma għandux jeskludi l-eżistenza ta’ 
mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni xierqa 
biex jiġi aċċertat li jiġu protetti d-drittijiet 
ta’ sorveljanza ekonomika u ta’ 
amministrazzjoni tal-kumpanija prinċipali 
rigward prospetti fuq assi regolati 
indirettament skond l-Artikolu 24c(4) 
f’kumpanija sussidjarja. B’mod 
partikolari, dan għandu jippermetti lill-
kumpanija prinċipali tapprova l-pjan 
finanzjarju ta’ kull sena, jew kwalunkwe 
strument ekwivalenti, ta’ l-operatur tas-
sistema ta’ ħżin, kif ukoll li tistabbilixxi 
limiti globali fuq il-livelli ta’ dejn tas-
sussidjarja tagħha. Dan ma għandux 
jippermetti lill-kumpanija prinċipali tagħti
xi struzzjonijiet dwar it-tħaddim ta’ 
kuljum, u lanqas dwar deċiżjonijiet 
individwali marbuta mal-bini jew mat-
tiġdid tal-faċilitajiet tal-ħżin, li ma jkunux 
jeċċedu t-termini tal-pjan finanzjarju 
approvat, jew kwalunkwe strument 
ekwivalenti ieħor;
(d) il-proprjetarju tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u l-operatur tas-sistema ta’ 
ħżin għandhom ifasslu programm ta’ 
konformità, li jistabbilixxi l-miżuri 
meħuda biex ikun żgurat li ma jkun 
hemm l-ebda mġiba diskriminatorja, u 
biex ikun żgurat li l-ħarsien tiegħu jkun 
issorveljat tajjeb. Il-programm għandu 
jistabbilixxi l-obbligi speċifiċi ta’ l-
impjegati li jilħqu dawn l-għanijiet. 
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Rapport ta’ kull sena, li jindika l-miżuri li 
jkunu ttieħdu, għandu jingħata mill-
persuna jew korp responsabbli għas-
sorveljanza tal-programm ta’ konformità 
lill-awtorità regolatorja u għandu jiġi 
ppubblikat.
3. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji gwida 
biex taċċerta l-konformità sħiħa u 
effettiva mal-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu tal-proprjetarju tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u ta’ l-operatur ta’ ħżin. Din 
il-miżura, maħsuba biex temenda 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi tappoġġaha, għandha tiġi 
adottata skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 30(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mudell ta’ l-operatur indipendenti tas-sistema jimplika burokrazija u kontroll regolatorju 
għali u għalhekk m’huwiex alternattiva vijabbli għas-separazzjoni sħiħa tas-sjieda.

Emenda 251
Lambert van Nistelrooij, Dorette Corbey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a tħassar
Separazzjoni tal-proprjetarju tas-sistema 

ta’ trażmissjoni u ta’ l-operatur tas-
sistema ta' ħżin

1. Il-proprjetarji tas-sistema ta’ 
trażmissjoni, meta jkun inħatar operatur 
indipendenti tas-sistema, u l-operaturi tas-
sistema ta’ ħżin li jiffurmaw parti minn 
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impriżi integrati vertikalment, għandhom 
ikunu indipendenti, għall-inqas f’termini 
tas-sura legali, l-organizzazzjoni u t-teħid 
tad-deċiżjonijiet tagħhom, minn 
attivitajiet oħrajn li ma humiex relatati 
mat- trażmissjoni u l-ħżin.Dan l-Artikolu 
għandu japplika biss għall-faċilitajiet tal-
ħżin li huma teknikament u/jew 
ekonomikament meħtieġa għall-aċċess 
effiċjenti fis-sistema għall-forniment ta’ 
klijenti skond l-Artikolu 19.
2. Sabiex tiġi aċċertata l-indipendenza tal-
proprjetarju tas-sistema ta’ trażmissjoni u 
ta’ l-operatur tas-sistema ta’ ħżin 
msemmija fil-paragrafu 1, għandhom
japplikaw il-kriterji minimi li ġejjin:
(a) dawk il-persuni responsabbli għall-
amministrazzjoni tal-proprjetarju tas-
sistema ta’ trażmissjoni u l-operatur tas-
sistema ta’ ħżin ma jistgħux jieħdu sehem 
fl-istrutturi tal-kumpaniji ta’ l-impriża 
integrata tal-gass naturali li hija 
responsabbli, direttament jew 
indirettament, għall-operat ta’ kuljum tal-
produzzjoni, id-distribuzzjoni u l-
forniment tal-gass naturali;
(b) għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex 
jiġi aċċertat illi l-interessi professjonali 
tal-persuni responsabbli għall-
amministrazzjoni tal-proprjetarju tas-
sistema ta’ trażmissjoni u l-operatur tas-
sistema ta’ ħżin jitqiesu b’mod li jiżgura li 
huma kapaċi li jaġixxu b’mod 
indipendenti;
(c) l-operatur tas-sistema ta’ ħżin għandu 
jkollu drittijiet effettivi ta’ teħid tad-
deċiżjonijiet, indipendentement mill-
impriża integrata tal-gass, rigward l-assi 
meħtieġa għat-tħaddim, il-manutenzjoni 
jew l-iżvilupp tal-faċilitajiet tal-ħżin. Dan 
ma għandux jeskludi l-eżistenza ta’ 
mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni xierqa 
biex jiġi aċċertat li jiġu protetti d-drittijiet 
ta’ sorveljanza ekonomika u ta’ 
amministrazzjoni tal-kumpanija prinċipali 
rigward prospetti fuq assi regolati 
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indirettament skond l-Artikolu 24c(4) 
f’kumpanija sussidjarja. B’mod 
partikolari, dan għandu jippermetti lill-
kumpanija prinċipali tapprova l-pjan 
finanzjarju ta’ kull sena, jew kwalunkwe 
strument ekwivalenti, ta’ l-operatur tas-
sistema ta’ ħżin, kif ukoll li tistabbilixxi 
limiti globali fuq il-livelli ta’ dejn tas-
sussidjarja tagħha. Dan ma għandux 
jippermetti lill-kumpanija prinċipali tagħti 
xi struzzjonijiet dwar it-tħaddim ta’ 
kuljum, u lanqas dwar deċiżjonijiet 
individwali marbuta mal-bini jew mat-
tiġdid tal-faċilitajiet tal-ħżin, li ma jkunux 
jeċċedu t-termini tal-pjan finanzjarju 
approvat, jew kwalunkwe strument 
ekwivalenti ieħor;
(d) il-proprjetarju tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u l-operatur tas-sistema ta’ 
ħżin għandhom ifasslu programm ta’ 
konformità, li jistabbilixxi l-miżuri 
meħuda biex ikun żgurat li ma jkun 
hemm l-ebda mġiba diskriminatorja, u 
biex ikun żgurat li l-ħarsien tiegħu jkun 
issorveljat tajjeb. Il-programm għandu 
jistabbilixxi l-obbligi speċifiċi ta’ l-
impjegati li jilħqu dawn l-għanijiet. 
Rapport ta’ kull sena, li jindika l-miżuri li 
jkunu ttieħdu, għandu jingħata mill-
persuna jew korp responsabbli għas-
sorveljanza tal-programm ta’ konformità 
lill-awtorità regolatorja u għandu jiġi 
ppubblikat.
3. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji gwida 
biex taċċerta l-konformità sħiħa u 
effettiva mal-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu tal-proprjetarju tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u ta’ l-operatur ta’ ħżin. Din 
il-miżura, maħsuba biex temenda 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi tappoġġaha, għandha tiġi 
adottata skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 30(3).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-separazzjoni tas-sjieda tal-grids nazzjonali tat-trasport hija l-unika possibilità li 
tiggarantixxi l-indipendenza ta’ l-amministraturi tal-grids nazzjonali tat-trasport u biex 
issaħħaħ it-trasparenza. Permezz tagħha, l-amministraturi tal-grids nazzjonali tat-trasport 
ikunu jistgħu wkoll isiru iktar effettivi biex jintlaħaq is-suq. F’sistema ISO, is-sjieda tal-grids 
nazzjonali tat-trasport u l-attivitajiet kummerċjali jibqgħufl-istess idejn. Għalkemm attivitajiet 
tat-trasport nazzjonali huma rregolati b’mod strett, dan jirriżulta f’għadd indefinit ta’ regoli.

Emenda 252
Erika Mann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a tħassar
Separazzjoni tal-proprjetarju tas-sistema 

ta’ trażmissjoni u ta’ l-operatur tas-
sistema ta' ħżin

1. Il-proprjetarji tas-sistema ta’ 
trażmissjoni, meta jkun inħatar operatur 
indipendenti tas-sistema, u l-operaturi tas-
sistema ta’ ħżin li jiffurmaw parti minn 
impriżi integrati vertikalment, għandhom 
ikunu indipendenti, għall-inqas f’termini 
tas-sura legali, l-organizzazzjoni u t-teħid 
tad-deċiżjonijiet tagħhom, minn 
attivitajiet oħrajn li ma humiex relatati 
mat- trażmissjoni u l-ħżin.Dan l-Artikolu 
għandu japplika biss għall-faċilitajiet tal-
ħżin li huma teknikament u/jew 
ekonomikament meħtieġa għall-aċċess 
effiċjenti fis-sistema għall-forniment ta’ 
klijenti skond l-Artikolu 19.
2. Sabiex tiġi aċċertata l-indipendenza tal-
proprjetarju tas-sistema ta’ trażmissjoni u 
ta’ l-operatur tas-sistema ta’ ħżin 
msemmija fil-paragrafu 1, għandhom
japplikaw il-kriterji minimi li ġejjin:
(a) dawk il-persuni responsabbli għall-
amministrazzjoni tal-proprjetarju tas-
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sistema ta’ trażmissjoni u l-operatur tas-
sistema ta’ ħżin ma jistgħux jieħdu sehem 
fl-istrutturi tal-kumpaniji ta’ l-impriża 
integrata tal-gass naturali li hija 
responsabbli, direttament jew 
indirettament, għall-operat ta’ kuljum tal-
produzzjoni, id-distribuzzjoni u l-
forniment tal-gass naturali;
(b) għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex 
jiġi aċċertat illi l-interessi professjonali 
tal-persuni responsabbli għall-
amministrazzjoni tal-proprjetarju tas-
sistema ta’ trażmissjoni u l-operatur tas-
sistema ta’ ħżin jitqiesu b’mod li jiżgura li 
huma kapaċi li jaġixxu b’mod 
indipendenti;
(c) l-operatur tas-sistema ta’ ħżin għandu 
jkollu drittijiet effettivi ta’ teħid tad-
deċiżjonijiet, indipendentement mill-
impriża integrata tal-gass, rigward l-assi 
meħtieġa għat-tħaddim, il-manutenzjoni 
jew l-iżvilupp tal-faċilitajiet tal-ħżin. Dan 
ma għandux jeskludi l-eżistenza ta’ 
mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni xierqa 
biex jiġi aċċertat li jiġu protetti d-drittijiet 
ta’ sorveljanza ekonomika u ta’ 
amministrazzjoni tal-kumpanija prinċipali 
rigward prospetti fuq assi regolati 
indirettament skond l-Artikolu 24c(4) 
f’kumpanija sussidjarja. B’mod 
partikolari, dan għandu jippermetti lill-
kumpanija prinċipali tapprova l-pjan 
finanzjarju ta’ kull sena, jew kwalunkwe 
strument ekwivalenti, ta’ l-operatur tas-
sistema ta’ ħżin, kif ukoll li tistabbilixxi 
limiti globali fuq il-livelli ta’ dejn tas-
sussidjarja tagħha. Dan ma għandux 
jippermetti lill-kumpanija prinċipali tagħti 
xi struzzjonijiet dwar it-tħaddim ta’ 
kuljum, u lanqas dwar deċiżjonijiet 
individwali marbuta mal-bini jew mat-
tiġdid tal-faċilitajiet tal-ħżin, li ma jkunux 
jeċċedu t-termini tal-pjan finanzjarju 
approvat, jew kwalunkwe strument 
ekwivalenti ieħor;
(d) il-proprjetarju tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u l-operatur tas-sistema ta’ 
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ħżin għandhom ifasslu programm ta’ 
konformità, li jistabbilixxi l-miżuri 
meħuda biex ikun żgurat li ma jkun 
hemm l-ebda mġiba diskriminatorja, u 
biex ikun żgurat li l-ħarsien tiegħu jkun 
issorveljat tajjeb. Il-programm għandu 
jistabbilixxi l-obbligi speċifiċi ta’ l-
impjegati li jilħqu dawn l-għanijiet. 
Rapport ta’ kull sena, li jindika l-miżuri li 
jkunu ttieħdu, għandu jingħata mill-
persuna jew korp responsabbli għas-
sorveljanza tal-programm ta’ konformità 
lill-awtorità regolatorja u għandu jiġi 
ppubblikat.
3. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji gwida 
biex taċċerta l-konformità sħiħa u 
effettiva mal-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu tal-proprjetarju tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u ta’ l-operatur ta’ ħżin. Din 
il-miżura, maħsuba biex temenda 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi tappoġġaha, għandha tiġi 
adottata skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 30(3).

Or. en

Emenda 253
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9a – paragrafu 1 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-proprjetarji tas-sistema ta’ 
trażmissjoni, meta jkun inħatar operatur
indipendenti tas-sistema, u l-operaturi tas-
sistema ta’ ħżin li jiffurmaw parti minn 
impriżi integrati vertikalment, għandhom 
ikunu indipendenti, għall-inqas f’termini 
tas-sura legali, l-organizzazzjoni u t-teħid 
tad-deċiżjonijiet tagħhom, minn attivitajiet 
oħrajn li ma humiex relatati mat-

1. L-operaturi tas-sistema ta’ ħżin li 
jiffurmaw parti minn impriżi integrati 
vertikalment, għandhom ikunu 
indipendenti, għall-inqas f’termini tas-sura 
legali, l-organizzazzjoni u t-teħid tad-
deċiżjonijiet tagħhom, minn attivitajiet 
oħrajn li m’humiex relatati mal-ħżin. 
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trażmissjoni u l-ħżin. 

Or. en

Emenda 254
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-proprjetarji tas-sistema ta’ 
trażmissjoni, meta jkun inħatar operatur 
indipendenti tas-sistema, u l-operaturi tas-
sistema ta’ ħżin li jiffurmaw parti minn 
impriżi integrati vertikalment, għandhom 
ikunu indipendenti, għall-inqas f’termini 
tas-sura legali, l-organizzazzjoni u t-teħid 
tad-deċiżjonijiet tagħhom, minn attivitajiet 
oħrajn li ma humiex relatati mat-
trażmissjoni u l-ħżin. 

Dan l-Artikolu għandu japplika biss 
għall-faċilitajiet tal-ħżin li huma 
teknikament u/jew ekonomikament 
meħtieġa għall-aċċess effiċjenti fis-
sistema għall-forniment ta’ klijenti skond 
l-Artikolu 19.

1. Il-proprjetarji tas-sistema ta’ 
trażmissjoni, meta jkun inħatar operatur 
indipendenti tas-sistema, li jiffurmaw parti 
minn impriżi integrati vertikalment, 
għandhom ikunu indipendenti, għall-inqas 
f’termini tas-sura legali, l-organizzazzjoni 
u t-teħid tad-deċiżjonijiet tagħhom, minn 
attivitajiet oħrajn li m’humiex relatati mat-
trażmissjoni u l-ħżin.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-ħżin tal-gass m’huwiex suq monopolju. Ir-Regolament kieku jfixkel ukoll il-kompetizzjoni 
eżistenzi u investimenti ppjanati fil-kostruzzjoni ta’ faċilitajiet addizzjonali ta’ ħżin tal-gass 
meħtieġa. Barra minn hekk, il-proposta tal-Kummissjoni li l-linji gwida għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju, tirrestrinġi b’mod sinifikanti d-drittijiet 
tal-Parlament Ewropew u għandha tkun irrifjutata.
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Emenda 255
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9a – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex tiġi aċċertata l-indipendenza tal-
proprjetarju tas-sistema ta’ trażmissjoni u 
ta’ l-operatur tas-sistema ta’ ħżin 
msemmija fil-paragrafu 1, għandhom 
japplikaw il-kriterji minimi li ġejjin:

2. Sabiex tiġi aċċertata l-indipendenza ta’ l-
operatur tas-sistema ta’ ħżin msemmija fil-
paragrafu 1, għandhom japplikaw il-kriterji 
minimi li ġejjin:

Or. en

Emenda 256
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/EC
Artikolu 9a – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex tiġi aċċertata l-indipendenza tal-
proprjetarju tas-sistema ta’ trażmissjoni u 
ta’ l-operatur tas-sistema ta’ ħżin
msemmija fil-paragrafu 1, għandhom 
japplikaw il-kriterji minimi li ġejjin:

2. Sabiex tiġi aċċertata l-indipendenza tal-
proprjetarju tas-sistema ta’ trażmissjoni 
msemmija fil-paragrafu 1, għandhom 
japplikaw il-kriterji minimi li ġejjin:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-ħżin tal-gass m’huwiex suq monopolju. Ir-Regolament kieku jfixkel ukoll il-kompetizzjoni 
eżistenzi u investimenti ppjanati fil-kostruzzjoni ta’ faċilitajiet addizzjonali tal-ħżin tal-gass 
meħtieġa. Barra minn hekk, il-proposta tal-Kummissjoni li l-linji gwida għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju, tirrestrinġi b’mod sinifikanti d-drittijiet 
tal-Parlament Ewropew u għandha tkun irrifjutata.
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Emenda 257
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9a – paragrafu 2 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) dawk il-persuni responsabbli għall-
amministrazzjoni tal-proprjetarju tas-
sistema ta’ trażmissjoni u l-operatur tas-
sistema ta’ ħżin ma jistgħux jieħdu sehem 
fl-istrutturi tal-kumpaniji ta’ l-impriża 
integrata tal-gass naturali li hija 
responsabbli, direttament jew 
indirettament, għall-operat ta’ kuljum tal-
produzzjoni, id-distribuzzjoni u l-forniment 
tal-gass naturali;

(a) dawk il-persuni responsabbli għall-
amministrazzjoni ta’ l-operatur tas-sistema 
ta’ ħżin ma jistgħux jieħdu sehem fl-
istrutturi tal-kumpaniji ta’ l-impriża 
integrata tal-gass naturali li hija 
responsabbli, direttament jew 
indirettament, għall-operat ta’ kuljum tal-
produzzjoni, id-distribuzzjoni u l-forniment 
tal-gass naturali;

Or. en

Emenda 258
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9a – paragrafu 2 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) dawk il-persuni responsabbli għall-
amministrazzjoni tal-proprjetarju tas-
sistema ta’ trażmissjoni u l-operatur tas-
sistema ta’ ħżin ma jistgħux jieħdu sehem 
fl-istrutturi tal-kumpaniji ta’ l-impriża 
integrata tal-gass naturali li hija 
responsabbli, direttament jew 
indirettament, għall-operat ta’ kuljum tal-
produzzjoni, id-distribuzzjoni u l-forniment 
tal-gass naturali.

a) dawk il-persuni responsabbli għall-
amministrazzjoni tal-proprjetarju tas-
sistema ta’ trażmissjoni ma jistgħux jieħdu 
sehem fl-istrutturi tal-kumpaniji ta’ l-
impriża integrata tal-gass naturali li hija 
responsabbli, direttament jew 
indirettament, għall-operat ta’ kuljum tal-
produzzjoni, id-distribuzzjoni u l-forniment 
tal-gass naturali.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-ħżin tal-gass m’huwiex suq monopolju. Ir-Regolament kieku jfixkel ukoll il-kompetizzjoni 
eżistenzi u investimenti ppjanati fil-kostruzzjoni ta’ faċilitajiet addizzjonali ta’ ħżin tal-gass 
meħtieġa. Barra minn hekk, il-proposta tal-Kummissjoni li l-linji gwida għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju, tirrestrinġi b’mod sinifikanti d-drittijiet 
tal-Parlament Ewropew u għandha tkun irrifjutata.

Emenda 259
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9a – paragrafu 2 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex 
jiġi aċċertat illi l-interessi professjonali tal-
persuni responsabbli għall-
amministrazzjoni tal-proprjetarju tas-
sistema ta’ trażmissjoni u l-operatur tas-
sistema ta’ ħżin jitqiesu b’mod li jiżgura li 
huma kapaċi li jaġixxu b’mod 
indipendenti;

(b) għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex 
jiġi aċċertat illi l-interessi professjonali tal-
persuni responsabbli għall-
amministrazzjoni ta’ l-operatur tas-sistema 
ta’ ħżin jitqiesu b’mod li jiżgura li huma 
kapaċi li jaġixxu b’mod indipendenti; 

Or. en

Emenda 260
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9a – paragrafu 2 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex 
jiġi aċċertat illi l-interessi professjonali tal-
persuni responsabbli għall-
amministrazzjoni tal-proprjetarju tas-
sistema ta’ trażmissjoni u l-operatur tas-
sistema ta’ ħżin jitqiesu b’mod li jiżgura li 

b) għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex 
jiġi aċċertat illi l-interessi professjonali tal-
persuni responsabbli għall-
amministrazzjoni tal-proprjetarju tas-
sistema ta’ trażmissjoni jitqiesu b’mod li 
jiżgura li huma kapaċi li jaġixxu b’mod 



PE404.543v03-00 94/125 AM\717987MT.doc

MT

huma kapaċi li jaġixxu b’mod 
indipendenti.

indipendenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-ħżin tal-gass m’huwiex suq monopolju. Ir-Regolament kieku jfixkel ukoll il-kompetizzjoni 
eżistenzi u investimenti ppjanati fil-kostruzzjoni ta’ faċilitajiet addizzjonali ta’ ħżin tal-gass 
meħtieġa. Barra minn hekk, il-proposta tal-Kummissjoni li l-linji gwida għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju, tirrestrinġi b’mod sinifikanti d-drittijiet 
tal-Parlament Ewropew u għandha tkun irrifjutata.

Emenda 261
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9a – paragrafu 2 – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) l-operatur tas-sistema ta’ ħżin għandu 
jkollu drittijiet effettivi ta’ teħid tad-
deċiżjonijiet, indipendentement mill-
impriża integrata tal-gass, rigward l-assi 
meħtieġa għat-tħaddim, il-manutenzjoni 
jew l-iżvilupp tal-faċilitajiet tal-ħżin. Dan 
ma għandux jeskludi l-eżistenza ta’ 
mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni xierqa 
biex jiġi aċċertat li jiġu protetti d-drittijiet 
ta’ sorveljanza ekonomika u ta’ 
amministrazzjoni tal-kumpanija prinċipali 
rigward prospetti fuq assi regolati 
indirettament skond l-Artikolu 24c(4) 
f’kumpanija sussidjarja. B’mod 
partikolari, dan għandu jippermetti lill-
kumpanija prinċipali tapprova l-pjan 
finanzjarju ta’ kull sena, jew kwalunkwe 
strument ekwivalenti, ta’ l-operatur tas-
sistema ta’ ħżin, kif ukoll li tistabbilixxi 
limiti globali fuq il-livelli ta’ dejn tas-
sussidjarja tagħha. Dan ma għandux 
jippermetti lill-kumpanija prinċipali tagħti 

tħassar
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xi struzzjonijiet dwar it-tħaddim ta’ 
kuljum, u lanqas dwar deċiżjonijiet 
individwali marbuta mal-bini jew mat-
tiġdid tal-faċilitajiet tal-ħżin, li ma jkunux 
jeċċedu t-termini tal-pjan finanzjarju 
approvat, jew kwalunkwe strument 
ekwivalenti ieħor.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-ħżin tal-gass m’huwiex suq monopolju. Ir-Regolament kieku jfixkel ukoll il-kompetizzjoni 
eżistenzi u investimenti ppjanati fil-kostruzzjoni ta’ faċilitajiet addizjonali ta’ ħżin tal-gass 
meħtieġa. Barra minn hekk, il-proposta tal-Kummissjoni li l-linji gwida għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju, tirrestrinġi b’mod sinifikanti d-drittijiet 
tal-Parlament Ewropew u għandha tkun irrifjutata.

Emenda 262
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9a – paragrafu 2 – punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-proprjetarju tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u l-operatur tas-sistema ta’ 
ħżin għandhom ifasslu programm ta’ 
konformità, li jistabbilixxi l-miżuri meħuda 
biex ikun żgurat li ma jkun hemm l-ebda 
mġiba diskriminatorja, u biex ikun żgurat li 
l-ħarsien tiegħu jkun issorveljat tajjeb. Il-
programm għandu jistabbilixxi l-obbligi 
speċifiċi ta’ l-impjegati li jilħqu dawn l-
għanijiet. Rapport ta’ kull sena, li jindika l-
miżuri li jkunu ttieħdu, għandu jingħata 
mill-persuna jew korp responsabbli għas-
sorveljanza tal-programm ta’ konformità 
lill-awtorità regolatorja u għandu jiġi 
ppubblikat.

(d) l-operatur tas-sistema ta’ ħżin għandu 
jfassal programm ta’ konformità, li 
jistabbilixxi l-miżuri meħuda biex ikun 
żgurat li ma jkun hemm l-ebda mġiba 
diskriminatorja, u biex ikun żgurat li l-
ħarsien tiegħu jkun issorveljat tajjeb. Il-
programm għandu jistabbilixxi l-obbligi 
speċifiċi ta’ l-impjegati li jilħqu dawn l-
għanijiet. Rapport ta’ kull sena, li jindika l-
miżuri li jkunu ttieħdu, għandu jingħata 
mill-persuna jew korp responsabbli għas-
sorveljanza tal-programm ta’ konformità 
lill-awtorità regolatorja u għandu jiġi 
ppubblikat.

Or. en



PE404.543v03-00 96/125 AM\717987MT.doc

MT

Emenda 263
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9a – paragrafu 2 – punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-proprjetarju tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u l-operatur tas-sistema ta’ 
ħżin għandhom ifasslu programm ta’ 
konformità, li jistabbilixxi l-miżuri meħuda 
biex ikun żgurat li ma jkun hemm l-ebda 
mġiba diskriminatorja, u biex ikun żgurat li 
l-ħarsien tiegħu jkun issorveljat tajjeb. Il-
programm għandu jistabbilixxi l-obbligi 
speċifiċi ta’ l-impjegati li jilħqu dawn l-
għanijiet. Rapport ta’ kull sena, li jindika l-
miżuri li jkunu ttieħdu, għandu jingħata 
mill-persuna jew korp responsabbli għas-
sorveljanza tal-programm ta’ konformità 
lill-awtorità regolatorja u għandu jiġi 
ppubblikat.

(d) il-proprjetarju tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandu jfassal programm ta’ 
konformità, li jistabbilixxi l-miżuri meħuda 
biex ikun żgurat li ma jkun hemm l-ebda 
mġiba diskriminatorja, u biex ikun żgurat li 
l-ħarsien tiegħu jkun issorveljat tajjeb. Il-
programm għandu jistabbilixxi l-obbligi 
speċifiċi ta’ l-impjegati li jilħqu dawn l-
għanijiet. Rapport ta’ kull sena, li jindika l-
miżuri li jkunu ttieħdu, għandu jingħata 
mill-persuna jew korp responsabbli għas-
sorveljanza tal-programm ta’ konformità 
lill-awtorità regolatorja u għandu jiġi 
ppubblikat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-ħżin tal-gass m’huwiex suq monopolju. Ir-Regolament kieku jfixkel ukoll il-kompetizzjoni 
eżistenzi u investimenti ppjanati fil-kostruzzjoni ta’ faċilitajiet addizzjonali ta’ ħżin tal-gass 
meħtieġa. Barra minn hekk, il-proposta tal-Kummissjoni li l-linji gwida għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju, tirrestrinġi b’mod sinifikanti d-drittijiet 
tal-Parlament Ewropew u għandha tkun irrifjutata.

Emenda 264
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9a – paragrafu 2 – punt (d)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-proprjetarju tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u l-operatur tas-sistema ta’ 
ħżin għandhom ifasslu programm ta’ 
konformità, li jistabbilixxi l-miżuri meħuda 
biex ikun żgurat li ma jkun hemm l-ebda 
mġiba diskriminatorja, u biex ikun żgurat 
li l-ħarsien tiegħu jkun issorveljat tajjeb. 
Il-programm għandu jistabbilixxi l-obbligi 
speċifiċi ta’ l-impjegati li jilħqu dawn l-
għanijiet. Rapport ta’ kull sena, li jindika 
l-miżuri li jkunu ttieħdu, għandu jingħata 
mill-persuna jew korp responsabbli għas-
sorveljanza tal-programm ta’ konformità 
lill-awtorità regolatorja u għandu jiġi 
ppubblikat.

(d) il-proprjetarju tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u l-operatur tas-sistema ta’ 
ħżin għandhom ifasslu programm ta’ 
konformità, li jistabbilixxi l-miżuri meħuda 
biex ikun ipprovdut aċċess ġust u biex 
ikun żgurat li ma jkun hemm l-ebda mġiba 
diskriminatorja. Il-programm għandu 
jistabbilixxi l-obbligi speċifiċi ta’ l-
impjegati li jilħqu dawn l-għanijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jestendi d-dispożizzjonijiet ta’ konformità li għandhom jiġu applikati għall-operaturi tas-
sistema ta’ distribuzzjoni, u jintroduċi l-kunċett ta’ bord ta’ konformità li jissorvelja fuq livell 
ta’ awtorità ogħla, ix-xogħol ta’ l-uffiċċju/uffiċjal għall-konformità.

Emenda 265
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9a – paragrafu 2 – punt (d a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(da) il-konformità mal-programm 
għandha tkun issorveljata b’mod adegwat
minn persuna jew korp maħtur, 
hawnhekk imsejjaħ ‘uffiċjal għall-
konformità’, li għandu jkun 
kompletament indipendenti u għandu 
jkollu aċċess għat-tagħrif kollu meħtieġ 
tal-proprejtarju tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u ta’ l-operatur tas-sistema 
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ta’ ħżin u kwalunkwe kumpanija affiljata 
sabiex dan ikun jista’ jwettaq ix-xogħol 
assenjat lilu."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jestendi d-dispożizzjonijiet ta’ konformità li għandhom jiġu applikati għall-operaturi tas-
sistema ta’ distribuzzjoni, u jintroduċi l-kunċett ta’ bord ta’ konformità li jissorvelja fuq livell 
ta’ awtorità ogħla, ix-xogħol ta’ l-uffiċċju/uffiċjal għall-konformità.

Emenda 266
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9a – paragrafu 2 – punt (d b) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(db) il-konformità għandha tkun 
issorveljata minn bord ta’ sorveljanza li 
jkun jinkludi maġġoranza ta’ membri 
indipendenti mill-impriża integrata 
vertikalment."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jestendi d-dispożizzjonijiet ta’ konformità li għandhom jiġu applikati għall-operaturi tas-
sistema ta’ distribuzzjoni, u jintroduċi l-kunċett ta’ bord ta’ konformità li jissorvelja fuq livell 
ta’ awtorità ogħla, ix-xogħol ta’ l-uffiċċju/uffiċjal għall-konformità.

Emenda 267
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9a – paragrafu 2 – punt (d c) (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(dc) rapport annwali li jistipula l-miżuri 
meħuda u li jevalwa l-livell ta’ 
konformità, għandu jiġi ppreżentat mill-
uffiċjal għall-konformità lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali u għandu jiġi 
ppublikat."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jestendi d-dispożizzjonijiet ta’ konformità li għandhom jiġu applikati għall-operaturi tas-
sistema ta’ distribuzzjoni, u jintroduċi l-kunċett ta’ bord ta’ konformità li jissorvelja fuq livell 
ta’ awtorità ogħla, ix-xogħol ta’ l-uffiċċju/uffiċjal għall-konformità.

Emenda 268
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji gwida 
biex taċċerta l-konformità sħiħa u 
effettiva mal-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu tal-proprjetarju tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u ta’ l-operatur ta’ ħżin. Din 
il-miżura, maħsuba biex temenda 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi tappoġġaha, għandha tiġi 
adottata skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 30(3).

tħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-ħżin tal-gass m’huwiex suq monopolju. Ir-Regolament kieku jfixkel ukoll il-kompetizzjoni 
eżistenzi u investimenti ppjanati fil-kostruzzjoni ta’ faċilitajiet addizzjonali ta’  ħżin tal-gass 
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meħtieġa. Barra minn hekk, il-proposta tal-Kummissjoni li l-linji gwida għandhom jiġu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju, tirrestrinġi b’mod sinifikanti d-drittijiet 
tal-Parlament Ewropew u għandha tkun irrifjutata.

Emenda 269
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji gwida 
biex taċċerta l-konformità sħiħa u 
effettiva mal-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu tal-proprjetarju tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u ta’ l-operatur ta’ ħżin. Din 
il-miżura, maħsuba biex temenda 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi tappoġġaha, għandha tiġi 
adottata skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 30(3).

tħassar 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn il-miżuri jaqbżu l-ambitu tal-komitoloġija. Il-kwistjoni la hi dwar miżura sempliċi ta’ 
implimentazzjoni u lanqas ma tikkonċerna “elementi mhux essenzjali”. Id-dispożizzjonijiet 
tas-separazzjoni huma fil-qalba tal-liberalizzazzjoni tas-suq tal-gass u għalhekk ma jistgħux 
ikunu kkunsidrati “mhux essenzjali”. Barra minn hekk dawn jidħlu fuq il-liġi tal-kumpanija –
pilastru ċentrali f’kull sistema ekonomika – u konsegwentement ma jistgħux ikunu kkunsidrati 
bħala “mhux essenzjali”.

Emenda 270
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9a – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji gwida 
biex taċċerta l-konformità sħiħa u effettiva 
mal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu tal-
proprjetarju tas-sistema ta’ trażmissjoni u 
ta’ l-operatur ta’ ħżin. Din il-miżura, 
maħsuba biex temenda elementi mhux 
essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tappoġġaha, għandha tiġi adottata skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3).

3. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji gwida 
biex taċċerta l-konformità sħiħa u effettiva 
mal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu ta’ l-
operatur ta’ ħżin. Din il-miżura, maħsuba 
biex temenda elementi mhux essenzjali ta' 
din id-Direttiva billi tappoġġaha, għandha 
tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja 
bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 30(3).

Or. en

Emenda 271
Christian Ehler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji gwida 
biex taċċerta l-konformità sħiħa u effettiva 
mal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu tal-
proprjetarju tas-sistema ta’ trażmissjoni u 
ta’ l-operatur ta’ ħżin. Din il-miżura, 
maħsuba biex temenda elementi mhux 
essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tappoġġaha, għandha tiġi adottata skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3).

3. Il-Kummissjoni tista’ temenda linji 
gwida biex taċċerta l-konformità sħiħa u 
effettiva mal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu 
tal-proprjetarju tas-sistema ta’ trażmissjoni 
u ta’ l-operatur ta’ ħżin. Din il-miżura, 
maħsuba biex temenda elementi mhux 
essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tappoġġaha, għandha tiġi emendata skond 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jipprova jiżgura li l-linji gwida jiġu adottati skond il-proċedura ordinarja mill-Parlament u 
mill-Kunsill. It-trasferiment ta’ setgħat fuq il-Kummissjoni għandu jibqa’ limitat għal 
kwalunkwe emenda neċessarja.
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Emenda 272
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9a – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"3a. Meta tinżamm integrazzjoni vertikali 
għal raġuni li l-Istat Membru jkollu l-
kontroll kemm ta’ l-operatur tas-sistema 
ta’ trażmissjoni kif ukoll ta’ l-impriżi li 
jwettqu funzjonijiet ta’ ġenerazzjoni jew 
forniment, il-paragrafi 2 u 3 għandhom 
japplikaw."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jiġu tassew iggarantiti l-istess kundizzjonijiet kemm għall-kumpaniji ta’ l-
Istat kif ukoll għall-kumpaniji privati.

Emenda 273
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Norbert Glante, Robert Goebbels, Atanas 
Paparizov, Anni Podimata, Catherine Trautmann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 a (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Għandu jiżdied l-Artikolu li ġej:
"Artikolu 9b

Separazzjoni legali effettiva u effiċjenti 
tas-sistemi ta’ trażmissjoni

I. Assi, tagħmir, staff u identità



AM\717987MT.doc 103/125 PE404.543v03-00

MT

1. L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandhom ikunu mgħammra bir-riżorsi 
umani, fiżiċi u finanzjarji kollha ta’ l-
impriża integrata vertikalment, li huma 
meħtieġa għan-negozju regolari tat-
trażmissjoni tal-gass, b’mod partikolari:
(i) l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandu jkollhom l-assi li huma meħtieġa 
għan-negozju regolari tat-trażmissjoni tal-
gass ;
(ii) l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandu jimpjegaw l-istaff meħtieġ għan-
negozju regolari tat-trażmissjoni tal-gass;
(iii) ir-riżorsi finanzjarji adattati għall-
proġetti ta’ investiment futuri għandhom 
ikunu disponibbli fil-pjan finanzjarju 
annwali.
L-attivitajiet li huma meqjusa neċessarji 
għan-negozju regolari tat-trażmissjoni tal-
gass imsemmija f’dan il-paragrafu, 
għandhom jinkludu talanqas:
– rappreżentanza ta’ l-operatur tas-
sistema ta’ trażmissjoni u kuntatti ma’ 
partijiet terzi u awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali,
– l-għoti u l-immaniġġjar ta’ l-aċċess tal-
partijiet terzi għan-netwerk, speċjalment l-
aċċess ta’ operaturi tas-suq ġodda u 
produtturi tal-bijogass,
– il-ġbir tal-ħlasijiet għall-aċċess, il-kirjiet 
tal-konġestjoni u l-ħlasijiet li jaqgħu taħt 
il-mekkaniżmu ta’ kumpens ta’ l-
operaturi tas-sistema ta’ inte-trażmissjoni, 
b’mod konformi ma’ l-Artikolu 7 tar-
Regolament (KE) Nru 1775/2005,
– l-operat, il-manutenzjoni u l-iżvilupp 
tas-sistema ta’ trażmissjoni,

– l-ippjanar ta’ l-investiment li jiżgura l-
abilità fit-tul tas-sistema biex tissodisfa 
domanda raġonevoli u tiggarantixxi 
sigurtà tal-provvista,
– is-servizzi legali,
– il-kontabilità u s-servizzi ta’ l-
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informatika.
2. Il-qsim ta’ l-istaff u l-għoti ta’ servizzi 
minn jew lil kwalunkwe fergħa ta’ 
impriża integrata vertikalment li twettaq 
funzjonijiet ta’ ġenerazzjoni jew 
forniment, għandu jkun ipprojbit.
3. L-operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
m’għandux ikun attiv fi kwalunkwe 
negozju jew attività barra mit-trażmissjoni 
li tista’ tkun f’kunflitt mar-
responsabilitajiet tiegħu inkluż il-pussess 
ta’ ishma jew interessi fi kwalunkwe 
impriża jew parti minn kumpanija 
integrata vertikalment jew fi kwalunkwe 
kumpanija ta’ l-elettriku jew tal-gass 
oħra. L-eċċezzjonijiet jeħtieġu l-kunsens 
minn qabel ta’ l-awtorità regolatorja 
nazzjonali u ghandhom ikunu ristretti 
għal ishma u interessi f’negozji tan-
netwerk oħra.
4. L-operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni
għandu jkollu l-identità legali iegħu, li 
tkun differenti b’mod sinifikanti mill-
impriża integrata vertikalment, b’ditta, 
komunikazzjoni u bini separati.
5. L-operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
m’għandu jaqsam l-ebda tagħrif sensittiv 
jew ta’ vantaġġ kummerċjali ma’ 
kwalunkwe impriża ta’ l-impriża integrata
vertikalment sakemm ma jagħmilx dan 
mal-parteċipanti kollha fis-suq b’mod 
non-diskriminatorju. L-operatur tas-
sistema ta’ trażmissjoni għandu, 
f’koperazzjoni ma’ l-awtorità regolatorja 
nazzjonali, jiddefinixxi dan it-tagħrif.
6. Il-kontijiet ta’ l-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandhom ikunu vverifikati  
minn awditur li m’huwiex il-persuna li 
twettaq il-verifika ta’ l-impriża integrata 
vertikalment u l-kumpaniji affiljati kollha 
tagħha. 
II. L-Indipendenza ta’ l-amministrazzjoni, 
l-uffiċjal eżekuttiv ewlieni / il-bord 
eżekuttiv ta’ l-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni
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7. Deċiżjonijiet dwar il-ħatra u dwar 
kwalunkwe terminazzjoni minn qabel tal-
kuntratt ta’ l-impjieg ta’ l-uffiċjal 
eżekuttiv ewlieni / membri tal-bord 
eżekuttiv ta’ l-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u deċiżjonijiet dwar il-
konklużjoni jew it-terminazzjoni minn 
qabel tal-kuntratti ta’ l-impjieg ta’ dawn 
il-persuni għandhom jiġu nnotifikati lill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali. Dawn 
id-deċiżjonijiet u l-ftehimiet jistgħu jorbtu 
biss jekk, fi żmien 3 ġimgħat min-notifika, 
l-awtorità regolatorja ma tkunx għamlet
użu mid-dritt tal-veto tagħha. Il-veto jista’ 
jintuża jekk ħatra jew konklużjoni ta’ 
ftehim rilevanti tista’ toħloq dubji serji 
dwar l-indipendenza professjonali ta’ l-
uffiċjal eżekuttiv ewlieni nnominat jew 
membru tal-bord eżekuttiv; fil-każ ta’ 
terminazzjoni minn qabel ta’ impjieg u ta’ 
ftehimiet rispettivi ma’ dawn il-persuni, 
id-dritt tal-veto jista’ jintuża biss jekk 
jeżistu dubji serji dwar il-bażi u l-
ġustifikazzjoni ta’ tali terminazzjoni.
8. Id-drittijiet għall-appell li jistgħu
jitressqu quddiem l-awtorità regolatorja 
nazzjonali jew quddiem qorti, għandhom
ikunu ggarantiti għall-membri kollha ta’ 
l-amministrazzjoni ta’ l-operatur tas-
sistema ta’ trażmissjoni f’każ li l-impjieg 
tagħhom jiġi tterminat minn qabel.
9. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tiddeċiedi dwar appell bħal dan 
fi żmien sitt xhur. Dan il-perjodu ta’ 
żmien jista’ jinqabeż biss f’każijiet 
eċċezzjonali u ġġustifikati.
10. Wara t-terminazzjoni ta’ l-impjieg ma’ 
l-operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni, l-
uffiċjali eżekuttivi ewlenin / membri tal-
bord eżekuttiv m’għandhom jipparteċipaw 
fl-ebda fergħa ta’ l-impriża intergata 
vertikalment li twettaq funzjonijiet ta’ 
ġenerazzjoni jew forniment għal perjodu 
ta’ mhux inqas minn 3 snin.
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11. L-uffiċjal eżekuttiv ewlieni / il-membri 
tal-bord eżekuttiv m’għandhom ikollhom 
l-ebda interess fi kwalunkwe impriża tal-
kumpanija integrata vertikalment u 
m’għandhom jirċievu l-ebda kumpens 
minn tali impriżi, għajr l-operatur tas-
sistema ta’ trażmissjoni. L-ebda parti mir-
remunerazzjoni ta’ l-uffiċjal eżekuttiv 
ewlieni / membri tal-bord eżekuttiv 
m’għandha tiddependi fuq kwalunkwe 
attivitajiet ta’ l-impriża integrata 
vertikalment għajr dawk ta’ l-operatur 
tas-sistema ta’ trażmissjoni.
12. L-uffiċjal eżekuttiv ewlieni jew il-
membri tal-bord eżekuttiv ta’ l-operatur 
tas-sistema ta’ trażmissjoni ma jistgħux 
ikunu responsabbli direttament jew 
indirettament, għall-operat ta’ kuljum ta’ 
kwalunkwe fergħa oħra ta’ l-impriża 
integrata vertikalment.
13. Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet 
ta’ hawnfuq, l-operatur tas-sistema ta’ 
trażmizzjoni għandu jkollu d-drittijiet  
kollha għat-teħid effettiv ta’ deċiżjonijiet, 
indipendetement mill-impriża tal-gass 
integrata, fir-rigward ta’ l-assi meħtieġa 
sabiex jopera, jwettaq manutenzjoni fuq 
in-netwerk u jiżviluppah. Dan m’għandux 
itellef l-eżistenza ta’ mekkaniżmi ta’ 
koordinazzjoni xierqa biex ikun żgurat li 
l-kumpanija prinċipali tista’ tistabbilixxi 
limiti globali fuq il-livell ta’ dejn tal-
kumpanija sussidjarja tagħha. 
M’għandux jippermetti li l-kumpanija 
prinċipali tagħti struzzjonijiet la dwar l-
operat ta’ kuljum u lanqas fir-rigward 
tad-deċiżjonijiet individwali li 
jikkonċernaw il-kostruzzjoni jew it-titjib 
tal-kwalità tal-linji ta’ trażmissjoni, li ma 
jaqbżux it-termini tal-pjan finanzjarju 
approvat jew kwalunkwe strument 
ekwivalenti.
III. Bord ta’ sorveljanza / Bord tad-
diretturi
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14. Iċ-Chairman tal-bord ta’ 
sorveljanza/bord tad-diretturi ta’ l-
operatur tas-sistema ta’ trażmizzjoni u l-
membri tiegħu kollha, m’għandu 
jipparteċipa fl-ebda fergħa integrata 
vertikalment. Lanqas m’għandu jkun 
membru tal-bord ta’ sorveljanza/bord tad-
diretturi ta’ kwalunkwe impriża tal-
kumpanija integrata vertikalment.
15. Il-bord ta’ sorveljanza / bord tad-
diretturi ta’ l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandu jinkludi membri 
indipendenti, maħtura għal talanqas 5 
snin. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tiġi nnotifikata bil-ħatra tal-
membri tal-bord ta’ sorveljanza / bord 
tad-diretturi u u din tibda torbot skond il-
kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 7.
16. Għall-iskopijiet tal-paragrafu 15, 
membru tal-bord ta’ sorveljanza / bord 
tad-diretturi ta’ l-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandu jitqies indipendenti 
jekk dan ma jipparteċipax fi kwalunkwe 
negozju jew ma jkun fl-ebda relazzjoni 
oħra ma’ l-impriża integrata vertikalment, 
l-azzjonisti li jikkontrollawha jew l-
amministrazzjoni tagħhom, li tista’ toħloq
kunflitt ta’ interessi, b’mod partikolari:
(a) li ma kien impjegat fl-ebda waħda 
mill-fergħat ta’ l-impriża integrata 
vertikalment li twettaq funzjonijiet ta’ 
ġenerazzjoni u forniment, fil-ħames snin 
ta’ qabel il-ħatra tiegħu bħala membru 
tal-bord ta’ sorveljanza / bord tad-
diretturi;
(b) li ma jkollu l-ebda interess fi 
kwalunkwe impriża tal-kumpanija 
integrata vertikalment u li jirċievi l-ebda 
kumpens minn tali impriżi jew kwalunkwe 
kumpanija affiljata magħha għajr l-
operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni;
(c) li m’għandu l-ebda relazzjoni ta’ 
negozju rilevanti ma’ kwalunkwe fergħa 
tal-kumpanija integrata vertikalment li 
twettaq funzjonijiet ta’ forniment ta’ l-
enerġija matul il-ħatra tiegħu bħala 
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membru tal-bord ta’ superviżjoni / bord 
tad-diretturi;
(d) li m’huwiex membru tal-bord eżekuttiv 
ta’ kumpanija li fiha l-impriża integrata 
vertikalment taħtar membri tal-bord ta’ 
sorveljanza / bord tad-diretturi .
IV. Uffiċjal għall-konformità
17. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
jistabbilixxu u jimplimentaw programm 
ta’ konformità li jistipula miżuri li 
għandhom jittieħdu biex jiżguraw li l-
imġiba diskriminatorja tkun eskluża. Dan 
il-programm għandu jistipula l-obbligi 
speċifiċi ta’ l-impjegati ta’ l-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni biex jintlaħaq dan 
l-għan. Il-programm għandu jkun suġġett 
għall-approvazzjoni ta’ l-awtorità 
regolatorja nazzjonali. Il-konformità tal-
programm ta’ l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandha tkun issorveljata 
b’mod indipendenti mill-uffiċjal għall-
konformità. L-awtorità regolatorja 
nazzjonali għandu jkollha s-setgħa li 
timponi sanzjonijiet f’każ ta’ 
implimentazzjoni mhux xierqa tal-
programm tal-konformità mill-operatur 
tas-sistema ta’ trażmissjoni
18. L-uffiċjal eżekuttiv ewlieni / bord 
eżekuttiv ta’ l-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandu jaħtar persuna jew 
korp bil-funzjoni ta’ uffiċjal għall-
konformità li għandu jkollu r-
responsabilità li:
(i) jissorvelja l-implimentazzjoni tal-
programm ta’ konformità;

(ii) jħejji rapport annwali ddettaljat, li 
jistipula miżuri li għandhom jittieħdu 
sabiex jiġi implimentat il-programm ta’ 
konformità u għandu jiddottomettih lill-
awtorità regolatorja nazzjonali; ikun 
responsabbli mid-definizzjoni tal-miżuri 
ta’ implimentazzjoni tal-programm ta’ 
konformità u l-preżentazzjoni tar-rapport 
lill-awtorità regolatorja nazzjonali;
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(iii) joħroġ rakkomandazzjonijiet rigward 
il-programm ta’ konformità u l-
implimentazzjoni tiegħu.
19. L-indipendenza ta’ l-uffiċjal għall-
konformità għandha tkun iggarantita,
b’mod partikolari skond it-termini tal-
kuntratt ta’ l-impjieg.
20. L-uffiċjal għall-konformità għandu 
jkollu l-opportunità li jindirizza 
regolarment lill-bord ta’ sorveljanza / 
bord tad-diretturi ta’ l-operatur tas-
sistema ta’ trażmissjoni u ta’ l-impriża 
integrata vertikalment, u l-awtoritajiet 
regolatorji.
21. L-uffiċjal għall-konformità għandu 
jattendi għal-laqgħat kollha tal-bord ta’ 
sorveljanza / bord tad-diretturi ta’ l-
operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni, li 
jindirizzaw l-oqsma li ġejjin:
(i) il-kundizzjonijiet għall-aċċess u l-
konnessjoni għas-sistema, inkluż il-ġbir 
tal-ħlasijiet għall-aċċess, il-kirjiet tal-
konġestjoni, u ħlasijiet li jaqgħu taħt il-
mekkaniżmu ta’ kumpens ta’ l-operatur 
tas-sistema ta’ intertrażmissjoni b’mod 
konformi ma’ l-Artikolu 7 tar-Regolament 
(KE) No 1775/2005;
(ii) il-proġetti li jinbdew sabiex is-sistema 
tal-grid ta’ trażmissjoni titħaddem, issir 
manutenzjoni fuqha u tiġi żviluppata, 
inklużi l-investimenti fl-interkonnessjoni 
u fil-konnessjoni;
(iii) l-ibbilanċjar tar-regoli, inklużi r-
regoli tar-riżerva ta’ l-enerġija;

(iv) ix-xiri ta’ l-enerġija sabiex jiġi kopert 
it-telf ta’ l-enerġija.

22. Matul dawn il-laqgħat, l-uffiċjal 
għall-konformità għandu jara li ma 
jinkixef l-ebda tagħrif dwar attivitajiet ta’ 
ġeneraturi jew fornituri li jista’ jkun ta’ 
vantaġġ kummerċjali b’mod 
diskriminatorju, mal-bord ta’ 
sorveljanza/bord tad-diretturi.
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23. L-uffiċjal għall-konformità għandu 
jkollu aċċess għall-kotba, ir-rekords u l-
uffiċċji kollha rilevanti ta’ l-operatur tas-
sistema ta’ trażmissjoni u għat-tagħrif 
kollu meħtieġ sabiex iwettaq ix-xogħol 
assenjat lilu.
24. L-uffiċjal għall-konformità għandu 
jkun innominat u mneħħi mill-uffiċjal 
eżekuttiv ewlieni / bord eżekuttiv biss wara 
l-approvazzjoni minn qabel ta’ l-awtorità 
regolatorja nazzjonali.
25. Wara r-revoka tal-mandat ta’ l-
uffiċjal għall-konformità, l-uffiċjal għall-
konformità ma jistax ikollu relazjonijiet 
ta’ negozju ma’ l-impriża integrata
vertikalment għal perjodu ta’ mhux inqas 
minn ħames snin.
V. L-iżvilupp tal-grid u setgħat biex 
jittieħdu deċiżjonijiet ta’ investiment

26. L-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandhom iħejju pjan ta’ l-
iżvilupp tan-netwerk fuq firxa ta’ għaxar 
snin talanqas kull sentejn. Għandhom 
jieħdu miżuri effiċjenti li jiggarantixxu li 
s-sistema tkun adegwata u l-provvista 
tkun sigura.
27. Il-pjan ta’ l-iżvilupp tan-netwerk fuq 
firxa ta’ għaxar snin għandu, b’mod 
partikolari:
a) jindika lill-parteċipanti fis-suq l-
infrastrutturi ewlenin ta’ trażmissjoni li 
jeħtieġ jinbnew matul l-għaxar snin li 
ġejjin,
b) ikun fihom l-investimenti kollha li diġà 
ttieħdet deċiżjoni dwarhom u jidentifika 
investimenti ġodda li jeħtieġ tittieħed 
deċiżjoni ta’ implimentazzjoni dwarhom 
fit-tliet snin li ġejjin.
28. Sabiex iħejji dan il-pjan ta’ l-iżvilupp 
tan-netwerk fuq firxa ta’ għaxar snin, 
kull operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandu jagħmel ipoteżi raġonevoli dwar l-
evoluzzjoni tal-ġenerazzjoni, il-konsum u 
l-iskambji ma’ pajjiżi oħrajn, u għandu 
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jqis il-pjanijiet ta’ l-investiment tan-
netwerk reġjunali u Ewropej eżistenti. L-
operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandu jissottometti fiż-żmien opportun l-
abbozz ta’ dan il-pjan lill-awtorità 
regolatorja kompetenti.
29. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tħejji konsultazzjoni ma’ l-
utilizzaturi tan-netwerk rilevanti kollha 
dwar l-abbozz tal-pjan b’mod miftuħ u 
trasparenti, u tista’ tippubblika r-riżultat 
ta’ konsultazzjoni bħal din,
partikolarment il-ħtiġijiet possibbli ta’ 
investimenti.
30. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha teżamina jekk l-abbozz tal-pjan 
ta’ l-iżvilupp tan-netwerk fuq firxa ta’ 
għaxar snin ikoprix il-ħtiġijiet kollha ta’ 
investiment identifikati matul il-
konsultazzjoni. L-awtorità regolatorja 
nazzjonali tista’ tobbliga lill-operatur tas-
sistema ta’ trażmissjoni biex jemenda l-
pjan tiegħu.
31. Jekk l-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni jirrifjuta li jimplimenta 
investiment speċifiku elenkat fil-pjan ta’ l-
iżvilupp tan-netwerk fuq firxa ta’ għaxar 
snin matul it-tliet snin sussegwenti, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtorità regolatorja nazzjonali jkollha s-
setgħa li tieħu waħda mill-miżuri li ġejjin:
(a) li tirrekjiedi, bil-mezzi legali kollha, li 
l-operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
jwettaq l-obbligi ta’ investiment tiegħu 
billi juża l-kapaċitajiet finanzjarji tiegħu, 
jew,
(b) li tistieden investituri indipendenti biex 
iressqu offerti għall-investiment meħtieġ 
f’sistema ta’ trażmissjoni u fl-istess ħin 
tista’ tobbliga lill-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni biex:
– jaqbel ma’ l-iffinanzjar minn 
kwalunkwe parti terza,
– jaqbel li jibni l-assi ġodda rispettivi jew 
li dan isir minn kwalunkwe parti terza,
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– jopera l-assi l-ġdid rispettiv u
–jaċċetta żieda kapitali għall-iffinanzjar 
ta’ l-investimenti meħtieġa u jippermetti 
investituri indipendenti biex jipparteċipaw 
fiż-żieda kapitali.
L-arranġamenti finanzjarji rilevanti 
għandhom ikunu suġġetti għall-
approvazzjoni ta’ l-awtorità regolatorja 
nazzjonali. Fiż-żewġ każijiet, ir-
regolament tariffarju għandu jippermetti 
dħul li jkopri l-ispejjeż ta’ tali 
investimenti.
32. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tissorvelja u tevalwa l-
implimentazzjoni tal-pjan ta’ investiment.
VI. Setgħat għat-teħid ta’ deċiżjonijiet 
rigward l-aċċess ta’ partijiet terzi għall-
grid ta’ trażmissjoni
33. L-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandhom jistabbilixxu u 
jippublikaw proċeduri trasparenti u 
effiċjenti għall-aċċess non-
diskriminatorju tal-partijiet terzi għan-
netwerk. Dawk il-proċeduri għandhom 
ikunu suġġetti għall-approvazzjoni ta’ l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali.
34. L-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni m’għandhomx ikunu 
intitolati li jirrifjutaw l-aċċess ta’ partijiet 
terzi għan-netwerk fuq il-bażi ta’ 
limitazzjonijiet possibbli tal-kapaċitajiet 
tan-netwerk disponibbli ful-futur, 
pereżempju l-konġestjoni f’partijiet 
mbiegħda tan-netwerk ta’ trażmissjoni. L-
operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandu jipprovdi t-tagħrif meħtieġ.
35. L-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni m’għandhomx ikunu 
intitolati li jirrifjutaw aċċess ġdid għan-
netwerk sempliċiment fuq il-bażi li dan 
jista’ jwassal għal spejjeż addizzjonali 
marbutin maż-żieda meħtieġa fil-kapaċità 
ta’ l-elementi tal-grid fil-firxa viċin it-
terminal ta’ konnessjoni.
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VII. Koperazzjoni reġjunali
36. L-Istati Membri li jiddeċiedu li 
jikkoperaw fl-livell reġjunali, għandhom 
ipoġġu obbligi preċiżi fuq l-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni f’ perjodu ta’ 
żmien iddefinit b’mod ċar u li 
progressivament jwasslu għat-twaqqif ta’ 
ċentru komuni ta’ dispaċċ reġjunali 
(common regional dispatching centre) 
responsabbli mill-kwistjonijiet ta’ sigurtà 
fi żmien sitt snin mid-dħul fis-seħħ tad-
Direttiva .../.../KE li temenda d-Direttiva
2003/55/KE li tikkonċerna regoli komuni 
għas-suq intern fil-gass naturali.
37. Meta jinħolqu diffikultajiet għall-
koperazzjoni bejn diversi Stati Membri fl-
livell reġjunali, fuq rikjesta konġunta ta’ 
dawn l-Istati Membri, il-Kummissjoni 
tista’ taħtar kordinatur reġjunali.
38. Il-kordinatur reġjunali għandu 
jippromwovi fl-livell reġjunali, il-
koperazzjoni ta’ awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u kwalunkwe awtoritajiet 
pubbliċi kompetenti oħrajn, operaturi tan-
netwerk, skambji ta’ l-enerġija, 
utilizzaturi tal-grid u parteċipanti fis-suq. 
B’mod partikolari, il-kordinatur reġjunali 
għandu:
(a) jippromwovi investimenti effiċjenti 
ġodda fl-interkonnessjonijiet. Għal dan l-
għan, il-kordinatur reġjunali għandu 
jgħin lill-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni biex iħejju l-pjan reġjunali 
ta’ interkonnessjoni tagħhom u għandu 
jikkontribwixxi għall-koordinazzjoni tad-
deċiżjonijiet ta’ investiment tagħhom u, 
fejn huwa xieraq, tal-proċedura tal-ftuħ 
ta’ l-istaġun tagħhom,
(b) jippromwovi l-użu effiċjenti u sigur 
tan-netwerks. Għal dan l-għan, il-
kordinatur reġjunali għandu 
jikkontribwixxi għall-koordinazzjoni bejn 
l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
awtoritajiet pubbliċi nazzjonali 
kompetenti oħrajn meta qegħdin iħejju l-
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mekkaniżmi ta’ l-allokazzjoni u s-
salvagwardja komuni,
(c) jissottometti rapport annwali lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
kkonċernati dwar il-progress miksub fir-
reġjun u dwar kwalunkwe diffikultà jew 
ostaklu li jista’ jfixkel tali progress.
VIII. Sanzjonijiet
39. Sabiex l-awtorità regolatorja 
nazzjonali tkun tista’ twettaq ir-
responsabilitajiet mogħtija lilha b’dan l-
Artikolu, hija:
(i) għandu jkollha s-setgħa li tirrekjiedi 
kwalunkwe tagħrif mingħand l-operatur 
tas-sistema ta’ trażmissjoni u li 
tikkuntattja direttament lill-istaff kollu ta’ 
l-operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni; 
jekk ikun għad baqa’ d-dubji, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali għandu jkollha l-
istess setgħa fejn hija kkonċernata l-
impriża integrata vertikalment u s-
sussidjarji tagħha;
(ii) tista’ twettaq l-ispezzjonijiet kollha 
meħtieġa ta’ l-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u, jekk ikun għad baqa’ d-
dubji, ta’ l-impriża integrata vertikalment 
u s-sussidjarji tagħha; l-Artikolu 20 tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 
tas-16 ta’ Diċembru 2002 fuq l-
implimentazzjoni tar-regoli tal-
kompetizzjoni mniżżlin fl-Artikoli 81 u 82 
tat-Trattat 1 għandu japplika.
40. Sabiex l-awtorità regolatorja 
nazzjonali tkun tista’ twettaq ir-
responsabilitajiet mogħtija lilha b’dan l-
Artikolu, hija għandu jkollha s-setgħa li 
timponi sanzjonijiet effettivi, adattati u 
disważivi fuq l-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u/jew fuq l-impriża integrata 
vertikalment li ma jkunux konformi  ma’ 
l-obbligi tagħhom skond dan l-Artikolu 
jew kwalunkwe deċiżjoni ta’ l-awtorità 
regolatorja nazzjonali. Din is-setgħa 
għandha tinkludi d-dritt li:
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(i) timponi multi effettivi, adattati u 
disważivi relatati mad-dawran tan-
negozju tal-kumpanija tan-netwerk;
(ii) toħroġ ordnijiet biex tirrimedja għal 
imġiba diskriminatorja;

(iii) tirtira, parzjalment jew 
kompletament, il-liċenzja ta’ l-operatur 
tas-sistema ta’ trażmissjoni f’każ li dan 
jikser kontinwament id-dispożizzjonijiet 
ta’ separazzjoni stipulati f’dan l-
Artikolu."
1    ĠU L 1, 4.1.2003, p. 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri jingħataw l-opportunità li jilliberalizzaw iktar is-swieq tagħhom mingħajr ma 
jkollhom għalfejn jagħżlu s-separazzjoni tas-sjieda.

Emenda 274
Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 a (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 9 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Għandu jiżdied dan l-Artikolu:
"Artikolu 9b
Separazzjoni effettiva u effiċjenti tas-
sistemi ta’ trażmissjoni
I. Assi, tagħmir, staff u identità
1. L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandhom ikunu mgħammra bir-riżorsi 
umani, fiżiċi u finanzjarji kollha ta’ l-
impriża integrata vertikalment, li huma 
meħtieġa għan-negozju regolari tat-
trażmissjoni tal-gass, b’mod partikolari:
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(i) l-operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandu jkollu l-assi meħtieġa għan-
negozju regolari tat-trażmissjoni tal-gass;
(ii) l-operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandu jimpjega l-istaff meħtieġ għan-
negozju regolari tat-trażmissjoni tal-gass;
(iii) il-qsim ta’ l-istaff u l-għoti ta’ servizzi 
bejn fergħat ta’ impriża integrata 
vertikalment li jwettqu funzjonijiet ta’ 
ġenerazzjoni jew forniment, għandu jkun 
limitat għall-każijiet fejn m’hemm l-ebda 
riskju ta’ diskriminazzjoni u għandu jkun 
suġġett għall-approvazzjoni ta’ l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali sabiex 
ikunu esklużi kwistjonijiet ta’ 
kompetizzjoni u kunflitti ta’ interess;
(iv) ir-riżorsi finanzjarji adattati għall-
proġetti ta’ investiment futuri għandhom 
ikunu disponibbli fiż-żmien opportun.
2. L-attivitajiet li huma meqjusa 
neċessarji għan-negozju regolari tat-
trażmissjoni tal-gass imsemmija fil-
paragrafu 1, għandhom jinkludu talanqas 
dan li ġej:
– rappreżentanza ta’ l-operatur tas-
sistema ta’ trażmissjoni u kuntatti ma’ 
partijiet terzi u awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali,
– l-għoti u l-immaniġġjar ta’ l-aċċess tal-
partijiet terzi għan-netwerk,
– il-ġbir tal-ħlasijiet għall-aċċess, il-kirjiet 
tal-konġestjoni,
– l-operat, il-manutenzjoni u l-iżvilupp 
tas-sistema ta’ trażmissjoni,
– l-ippjanar ta’ l-investiment li jiżgura l-
abilità fit-tul tas-sistema biex tissodisfa d-
domanda u tiggarantixxi sigurtà tal-
provvista,
– is-servizzi legali,
– il-kontabilità u s-servizzi ta’ l-
informatika.
3. L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandu jkollhom is-sura legali ta’ 
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kumpanija b’kapital azzjonarju.
4. L-operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandu jkollu l-identità tal-korporazzjoni 
tiegħu, li tkun differenti b’mod sinifikanti 
mill-impriża integrata vertikalment, 
b’ditta, komunikazzjoni u bini separati.
5. Il-kontijiet ta’ l-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandhom ikunu vverifikati  
minn awditur li m’huwiex il-persuna li 
twettaq il-verifika ta’ l-l-impriża integrata 
vertikalment u l-kumpaniji affiljati kollha 
tagħha.
II. L-Indipendenza ta’ l-amministrazzjoni, 
l-uffiċjal eżekuttiv ewlieni / il-bord 
eżekuttiv ta’ l-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni
6. Deċiżjonijiet dwar il-ħatra u dwar 
kwalunkwe terminazzjoni minn qabel tal-
kuntratt ta’ l-impjieg ta’ l-uffiċjal 
eżekuttiv ewlieni jew ta’ membri tal-bord 
eżekuttiv ta’ l-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni u deċiżjonijiet dwar il-
konklużjoni jew it-terminazzjoni minn 
qabel tal-kuntratti ta’ l-impjieg ta’ dawn 
il-persuni għandhom jiġu nnotifikati lill-
awtorità regolatorja nazzjonali jew 
kwalunkwe awtorità pubblika nazzjonali 
kompetenti oħra. Dawn id-deċiżjonijiet u 
l-ftehimiet jistgħu jorbtu biss jekk, fi 
żmien 3 ġimgħat min-notifika, l-awtorità 
regolatorja jew awtorità pubblika 
nazzjonali kompetenti oħra ma tkunx 
għamlet użu mid-dritt tal-veto tagħha. Il-
veto jista’ jintuża jekk ħatra jew 
konklużjoni ta’ ftehim rilevanti tista’ 
toħloq dubji serji dwar l-indipendenza 
professjonali ta’ l-uffiċjal eżekuttiv 
ewlieni nnominat jew membru tal-bord 
eżekuttiv; fil-każ ta’ terminazzjoni minn 
qabel ta’ impjieg u ta’ ftehimiet rispettivi 
ma’ dawn il-persuni, id-dritt tal-veto jista’ 
jintuża biss jekk jeżistu dubji serji dwar il-
bażi u l-ġustifikazzjoni ta’ tali 
terminazzjoni minn qabel.
7. Id-dritt għall-appell li jista’ jitressaq 
quddiem l-awtorità regolatorja nazzjonali 
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jew awtorità pubblika nazzjonali 
kompetenti oħra jew quddiem qorti 
għandu jkun iggarantit għall-membri ta’ 
l-amministrazzjoni ta’ l-operatur tas-
sistema ta’ trażmissjoni f’każ ta’ 
terminazzjoni minn qabel ta’ l-impjiegi 
tagħhom.
8. Wara t-terminazzjoni ta’ l-impjieg ma’ 
l-operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni, l-
uffiċjali eżekuttivi ewlenin/il-membri tal-
bord eżekuttiv m’għandhom jipparteċipaw 
fl-ebda fergħa ta’ l-impriża integrata 
vertikalment li twettaq funzjonijiet ta’ 
produzzjoni jew forniment għal perjodu 
ta’ mhux inqas minn 3 snin.
9. L-uffiċjal eżekuttiv ewlieni / membri 
tal-bord eżekuttiv m’għandhom ikollhom 
l-ebda interess fi kwalunkwe impriża tal-
kumpanija integrata vertikalment u 
m’għandhom jirċievu l-ebda kumpens 
minn tali impriżi għajr l-operatur tas-
sistema ta’ trażmissjoni. Ir-
remunerazzjoni ta’ l-uffiċjal eżekuttiv 
ewlieni / membri tal-bord eżekuttiv 
m’għandha bl-ebda mod tiddependi fuq l-
attivitajiet ta’ l-impriża integrata 
vertikalment għajr dawk ta’ l-operatur 
tas-sistema ta’ trażmissjoni.
10. L-uffiċjal eżekuttiv ewlieni jew 
membri tal-bord eżekuttiv ta’ l-operatur 
tas-sistema ta’ trażmissjoni, ma jistgħux 
ikunu responsabbli direttament jew 
indirettament, għall-operat ta’ kuljum ta’ 
kwalunkwe fergħa oħra ta’ l-impriża 
integrata vertikalment.
11. Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet 
ta’ hawnfuq, l-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandu jkollu drittijiet 
effettivi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet, 
indipendentement mill-impriża integrata 
tal-gass, rigward l-assi meħtieġa għat-
tħaddim, il-manutenzjoni jew l-iżvilupp 
tan-netwerk. Dan m’għandux ifixkel l-
eżistenza ta’ mekkaniżmi ta’ 
koordinazzjoni adattati li jiżguraw li d-
drittijiet ta’ sorveljanza ekonomika u ta’ 
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amministrazzjoni tal-kumpanija prinċipali 
rigward prospetti fuq assi regolati 
indirettament skond l-Artikolu 24c 
f’kumpanija sussidjarja, ikunu mħarsa. 
B’mod partikolari, dan għandu 
jippermetti li l-kumpanija prinċipali 
tapprova l-pjan finanzjarju annwali, jew 
kwalunkwe strument ekwivalenti, ta’ l-
operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni u kif 
ukoll li tistabbilixxi limiti globali fuq il-
livelli ta’ dejn tal-kumpanija sussidjarja 
tagħha. Dan m’għandux jippermetti lill-
kumpanija prinċipali tagħti xi 
struzzjonijiet dwar l-operat ta’ kuljum, u 
lanqas dwar deċiżjonijiet individwali 
marbuta mal-bini jew mat-titjib tal-
kwalità tal-linji ta’ pajpijiet ta’ 
trażmissjoni ta’ gass, li ma jkunux 
jeċċedu t-termini tal-pjan finanzjarju 
approvat, jew kwalunkwe strument 
ekwivalenti ieħor.
III. Bord ta’ Sorveljanza / Bord tad-
Diretturi 
12. Chairmen tal-Bord ta’ 
Sorveljanza/bord tad-diretturi ta’ l-
operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
m’għandhom jipparteċipaw fl-ebda fergħa 
ta’ l-impriża integrata vertikalment li 
twettaq funzjonijiet ta’ produzzjoni jew 
forniment.
13. Il-bord ta’ sorveljanza / bord tad-
diretturi ta’ l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandu jinkludi wkoll
membri indipendenti, maħtura għal 
terminu ta’ talanqas 5 snin. Il-ħatra ta’ 
membri tal-bord ta’ sorveljanza / il-bord 
tad-diretturi għandha tiġi nnotifikata lill-
awtorità regolatorja nazzjonali / jew 
kwalunkwe awtorità pubblika nazzjonali 
kompetenti oħra u tibda torbot skond il-
kundizzjonijiet imfissra fil-paragrafu 6.
14. Għall-iskopijiet tal-paragrafu 13, 
membru ta’ bord ta’ sorveljanza / bord 
tad-diretturi ta’ l-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandu jitqies indipendenti 
jekk dan ma jipparteċipax fi kwalunkwe 
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negozju ieħor, jew ma jkun fl-ebda 
relazzjoni oħra ma’ l-impriża integrata 
vertikalment, l-azzjonisti li 
jikkontollawha, jew l-amministrazzjoni 
tagħhom, li tista’ toħloq kunflitt ta’ 
interess, b’mod partikolari:
(a) li ma kien impjegat fl-ebda waħda 
mill-fergħat ta’ l-impriża integrata 
vertikalment li twettaq funzjonijiet ta’ 
produzzjoni u forniment, fil-ħames snin 
ta’ qabel il-ħatra tiegħu bħala membru 
tal-bord ta’ sorveljanza / bord tad-
diretturi;
(b) li ma jkollu l-ebda interess fi 
kwalunkwe impriża tal-kumpanija 
integrata vertikalment jew li ma jirċievi l-
ebda kumpens minn tali impriżi jew 
kwalunkwe kumpaniji affiljati magħha 
għajr l-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni;
(c) li m’għandu l-ebda relazzjoni ta’ 
negozju rilevanti ma’ kwalunkwe fergħa 
tal-kumpanija integrata vertikalment li 
twettaq funzjonijiet ta’ forniment ta’ l-
enerġija matul il-ħatra tiegħu bħala 
membru tal-bord ta’ superviżjoni / bord 
tad-diretturi;
(d) li m’huwiex membru tal-bord eżekuttiv 
ta’ kumpanija li fiha l-impriża integrata 
vertikalment taħtar membri tal-bord ta’ 
sorveljanza / bord tad-diretturi.
IV. Uffiċjal għall-Konformità
15. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
jistabbilixxu u jimplimentaw programm 
ta’ konformità li jistipula miżuri li 
għandhom jittieħdu biex jiżguraw li l-
imġiba diskriminatorja tkun eskluża. Dan 
il-programm għandu jistipula wkoll l-
obbligi speċifiċi ta’ l-impjegati ta’ l-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni biex 
jintlaħaq dan l-għan. Il-programm 
għandu jkun suġġett għall-approvazzjoni 
ta’ l-awtorità regolatorja nazzjonali jew 
kwalunkwe awtorità pubblika nazzjonali 
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kompetenti oħra. Il-konformità tal-
programm għandha tkun issorveljata 
b’mod indipendenti mill-uffiċjal għall-
konformità. L-awtorità regolatorja 
nazzjonali għandu jkollha s-setgħa li 
timponi sanzjonijiet f’każ ta’ 
implimentazzjoni mhux xierqa tal-
programm tal-konformità mill-operatur 
tas-sistema ta’ trażmissjoni.
16. L-uffiċjal eżekuttiv ewlieni / bord 
eżekuttiv ta’ l-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandu jaħtar persuna jew 
korp bil-funzjoni ta’ uffiċjal għall-
konformità li għandu jkollu r-
responsabilità li:
(i) jissorvelja l-implimentazzjoni tal-
programm ta’ konformità;
(ii) jħejji rapport annwali, li jistipula l-
miżuri li għandhom jittieħdu sabiex jiġi 
implimentat il-programm ta’ konformità u 
jissottomettih lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali;
(iii) joħroġ rakkomandazzjonijiet rigward 
il-programm ta’ konformità u l-
implimentazzjoni tiegħu.
17. L-indipendenza ta’ l-uffiċjal għall-
konformità għandha tkun iggarantita 
b’mod partikolari permezz tat-termini tal-
kuntratt ta’ l-impjieg.
18. L-uffiċjal għall-konformità għandu 
jkollu l-opportunità li jindirizza 
regolarment lill-bord ta’ sorveljanza / 
bord tad-diretturi ta’ l-operatur tas-
sistema ta’ trażmissjoni, ta’ l-impriża 
integrata vertikalment u ta’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali. 
19. L-uffiċjal għall-konformità għandu 
jattendi għal-laqgħat kollha tal-bord ta’ 
sorveljanza / bord tad-diretturi ta’ l-
operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni li 
jindirizzaw l-oqsma li ġejjin:
(i) il-kundizzjonijiet għall-aċċess u l-
konnessjoni għan-netwerk, inkluż il-ġbir 
tal-ħlasijiet għall-aċċess, il-kirjiet tal-
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konġestjoni,
(ii) il-proġetti li jinbdew sabiex is-sistema 
tal-grid ta’ trażmissjoni titħaddem, issir 
manutenzjoni fuqha u tiġi żviluppata, 
inklużi l-investimenti fl-interkonnessjoni 
u fil-konnessjoni;
(iii) ir-regoli ta’ bbilinċjar inklużi l-
ħtiġijiet ta’ flessibilità ta’ l-operatur ta-
sistema ta’ trażmissjoni,
(iv) ix-xiri ta’ l-enerġija sabiex ikun 
kopert it-telf ta’ l-enerġija.
20. Matul dawn il-laqgħat, l-uffiċjal 
għall-konformità għandu jara li ma 
jinkixef l-ebda tagħrif dwar il-klijenti u 
dwar attivitajiet ta’ fornituri li jista’ jkun 
ta’ vantaġġ kummerċjali b’mod 
diskriminatorju, mal-bord ta’ 
sorveljanza/bord tad-diretturi.
21. L-uffiċjal għall-konformità għandu 
jkollu aċċess għall-kotba, ir-rekords u l-
uffiċċji kollha rilevanti ta’ l-operatur tas-
sistema ta’ trażmissjoni u għat-tagħrif 
kollu meħtieġ sabiex iwettaq ix-xogħol 
assenjat lilu.
22. L-uffiċjal għall-konformità għandu 
jkun innominat u mneħħi mill-uffiċjal 
eżekuttiv ewlieni / bord eżekuttiv biss wara 
l-approvazzjoni minn qabel mill-awtorità 
regolatorja nazzjonali.
V. L-iżvilupp tal-grid u setgħat biex 
jittieħdu deċiżjonijiet ta’ investiment
23. L-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandhom iħejju pjan ta’ l-
iżvilupp tan-netwerk fuq firxa ta’ għaxar 
snin talanqas kull sentejn. Għandhom 
jieħdu miżuri effiċjenti li jiggarantixxu li 
s-sistema tkun adegwata u l-provvista 
tkun sigura.
24. Il-pjan ta’ l-iżvilupp tan-netwerk fuq 
firxa ta’ għaxar snin għandu, b’mod 
partikolari:
(a) jindika lill-parteċipanti fis-suq l-
infrastrutturi ewlenin ta’ trażmissjoni li 
jeħtieġ jinbnew matul l-għaxar snin li 
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ġejjin;
(b) ikun fihom l-investimenti kollha li 
diġà ttieħdet deċiżjoni dwarhom u 
jidentifika investimenti ġodda li jeħtieġ 
tittieħed deċiżjoni ta’ implimentazzjoni 
dwarhom fit-tliet snin li ġejjin.
25. Sabiex iħejji l-abbozz tal-pjan ta’ l-
iżvilupp tan-netwerk fuq firxa ta’ għaxar 
snin, kull operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandu jagħmel ipoteżi 
raġonevoli dwar l-evoluzzjoni tal-
provvista, il-konsum u l-iskambji ma’ 
pajjiżi oħrajn, u għandu jqis il-pjanijiet 
ta’ l-investiment tan-netwerk reġjunali u 
Ewropej eżistenti. L-operatur tas-sistema 
ta’ trażmissjoni għandu jissottometti fiż-
żmien opportun l-abbozz ta’ dan il-pjan 
lill-korp nazzjonali kompetenti.
26. Il-korp nazzjonali kompetenti għandu 
jħejji konsultazzjoni ma’ l-utilizzaturi tan-
netwerk rilevanti kollha dwar l-abbozz tal-
pjan b’mod miftuħ u trasparenti, u jista’ 
jippubblika r-riżultat tal-konsultazzjoni, 
partikolarment il-ħtiġijiet possibbli ta’ 
investimenti.
27. Il-korp nazzjonali kompetenti għandu 
jeżamina jekk l-abbozz tal-pjan ta’ l-
iżvilupp tan-netwerk fuq firxa ta’ għaxar 
snin ikoprix il-ħtiġijiet kollha ta’ 
investiment identifikati matul il-
konsultazzjoni. Il-korp nazzjonali 
kompetenti jista’ jobbliga lill-operatur tas-
sistema ta’ trażmissjoni biex jemenda l-
pjan tiegħu.
28. Il-korp nazzjonali kompetenti fit-
tifsira tal-paragrafi 25, 26 u 27, jista’ jkun 
l-awtorità regolatorja nazzjonali, jew 
kwalunkwe awtorità pubblika nazzjonali 
kompetenti oħra jew trustee ta’ l-iżvilupp 
tan-netwerk magħmula minn operaturi 
tas-sistema ta’ trażmissjoni. F’dan il-każ 
ta’ l-aħħar, l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni għandhom jissottomettu l-
abbozzi ta’ l-istatuti tagħhom, il-lista tal-
membri u r-regoli ta’ proċedura għall-
approvazzjoni ta’ l-awtorità pubblika 
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nazzjonali kompetenti.
29. Jekk l-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni jirrifjuta li jimplimenta 
investiment speċifiku elenkat fil-pjan ta’ l-
iżvilupp tan-netwerk fuq firxa ta’ għaxar 
snin matul it-tliet snin sussegwenti, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtorità regolatorja nazzjonali jew 
kwalunkwe awtorità pubblika nazzjonali 
komptenti oħra jkollha s-setgħa li tieħu 
waħda mill-miżuri li ġejjin:
(a) li tirrekjiedi, bil-mezzi legali kollha, li 
l-operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni 
jwettaq l-obbligi ta’ investiment tiegħu 
billi juża l-kapaċitajiet finanzjarji tiegħu, 
jew
(b) li tistieden investituri indipendenti biex 
iressqu offerti għall-investiment meħtieġ 
f’sistema ta’ trażmissjoni u fl-istess ħin 
tista’ tobbliga lill-operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni biex:
– jaqbel ma’ l-iffinanzjar minn 
kwalunkwe parti terza,
– jaqbel li jibni l-assi ġodda rispettivi jew 
li dan isir minn kwalunkwe parti terza u
– jopera l-assi l-ġdid rispettiv. 
L-arranġamenti finanzjarji rilevanti 
għandhom ikunu suġġetti għall-
approvazzjoni ta’ l-awtorità regolatorja 
nazzjonali jew kwalunkwe awtorità 
nazzjonali kompetenti oħra. Fiż-żewġ 
każijiet, ir-regolament tariffarju għandu 
jippermetti dħul li jkopri l-ispejjeż ta’ tali 
investimenti.
30. L-awtorità pubblika nazzjonali
kompetenti għandha tissorvelja u tevalwa 
l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ 
investiment.
VI. Koperazzjoni reġjunali
31. Meta jinħolqu diffikultajiet għall-
koperazzjoni bejn diversi Stati Membri fl-
livell reġjunali,  il-Kummissjoni tista’ 
taħtar kordinatur reġjunali bi ftehim ma’ 
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l-Istati Membri kkonċernati.
32. Il-kordinatur reġjunali għandu 
jippromwovi fl-livell reġjunali, il-
koperazzjoni ta’ awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u kwalunkwe awtoritajiet 
pubbliċi kompetenti oħrajn, operaturi tan-
netwerk, skambji ta’ l-enerġija, 
utilizzaturi tal-grid u parteċipanti fis-suq. 
B’mod partikolari, il-kordinatur reġjunali 
għandu:
(a) jippromwovi investimenti effiċjenti 
ġodda fl-interkonnessjonijiet. Għal dan l-
għan, il-kordinatur reġjunali għandu 
jgħin lill-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni biex iħejju l-pjan reġjunali 
ta’ interkonnessjoni tagħhom u għandu 
jikkontribwixxi għall-koordinazzjoni tad-
deċiżjonijiet ta’ investiment tagħhom u, 
fejn huwa xieraq, tal-proċedura tal-ftuħ 
ta’ l-istaġun tagħhom;
(b) jippromwovi l-użu effiċjenti u sigur 
tan-netwerks. Għal dan l-għan, il-
kordinatur reġjunali għandu 
jikkontribwixxi għall-koordinazzjoni bejn 
l-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
awtoritajiet pubbliċi nazzjonali 
kompetenti oħrajn sabiex iħejju l-
mekkaniżmi ta’ l-allokazzjoni u s-
salvagwardja komuni;
(c) jissottometti rapport annwali lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri 
kkonċernati dwar il-progress miksub fir-
reġjun u dwar kwalunkwe diffikultà jew 
ostaklu li jista’ jfixkel tali progress."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi introdotta soluzzjoni alternattiva għall-Istati Membri sabiex tkun żgurata l-
indipendenza tat-TSOs.
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