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Emenda 226
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
minn [id-data ta’ traspożizzjoni biż-żieda 
ta’ sena waħda] ’il quddiem:

1. Sabiex tiġi żgurata l-indipendenza ta' l-
operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li minn 
[id-data ta’ traspożizzjoni biż-żieda ta’
sena waħda] ’il quddiem, l-impriżi 
vertikalment integrati għandhom 
jikkonformaw jew mal-punti (a) sa (d) li 
ġejjin jew ma' l-Artikolu 10 jew mad-
dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 10b:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi separazzjoni legali effettiva u effiċjenti bħala alternattiva għas-
separazzjoni tal-proprjetà u l-operaturi ta' sistemi indipendenti (ISO). Tiżgura s-separazzjoni 
effettiva ta' l-operatur ta' sistema ta' trażmissjoni mingħajr ma tinkiser is-sjieda u mingħajr 
ma jiġi kkawżat il-bejgħ jew tas-sistema ta' trażmissjoni jew tal-produzzjoni ta' l-enerġija. 

Emenda 227
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
minn [id-data ta’ traspożizzjoni biż-żieda 
ta’ sena waħda] ’il quddiem:

1. Sabiex tiġi żgurata l-indipendenza ta' l-
operaturi tas-sistemi ta' trażmissjoni, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li minn 
[id-data ta’ traspożizzjoni biż-żieda ta’ 
sena waħda] ’il quddiem, l-impriżi 
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vertikalment integrati għandhom 
jikkonformaw:
- jew mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-
Artikolu u l-Artikoli 8a u 8b; jew
- mad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 8a, 8b 
u 8ba.
Fil-każ ta' konformità mad-
dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu u l-
Artikoli 8a u 8b, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li minn [id-data ta' 
traspożizzjoni biż-żieda ta' sena waħda]:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-bidla tippermetti li l-Istati Membri jagħżlu bejn is-separazzjoni tal-proprjetà u s-
separazzjoni effettiva u effiċjenti. Hija marbuta ma' l-AMD dwar l-Art. 28, li fiha l-
Kummissjoni qed tintalab tirrevedi jekk is-separazzjoni effettiva u effiċjenti hijiex biżżejjed 
biex tinkiseb kompetizzjoni effettivi u tirraporta lura lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

Emenda 228
Šarūnas Birutis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kull impriża li jkollha sistema ta’ 
trażmissjoni taġixxi bħala operatur tas-
sistema ta’ trażmissjoni; 

(a) kull impriża li jkollha sistema ta’ 
trażmissjoni taġixxi bħala operatur tas-
sistema ta’ trażmissjoni jew għandha 
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni 
assoċjat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-direttiva għandha tkun flessibbli biżżejjed biex tippermetti soluzzjonijiet reġjonali 
u/jew interim prammatiċi: dan jippermetti li t-tħaddim tas-sistemi jiġi delegat lil unitajiet 
transnazzjonali. 
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Emenda 229
Miloslav Ransdorf

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kull impriża li jkollha sistema ta’ 
trażmissjoni taġixxi bħala operatur tas-
sistema ta’ trażmissjoni; 

Imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir ta' dan il-punt fl-Artikolu 8 jimplika li l-operatur tas-sistema ta' trażmissjoni jista' 
mhux biss ikun issid ta' l-assi ta' trażmissjoni kollha kemm huma, imma jista' anke ma jkollu l-
ebda assi jew ikun is-sid ta' parti mill-assi ta' trażmissjoni. Madankollu, u f'kull każ, l-istess 
rekwiżiti jkollhom japplikaw.

Emenda 230
Reino Paasilinna

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 - paragrafu 1 - punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-istess persuna jew l-istess persuni 
m’humiex intitolati:

(b) l-istess persuna jew l-istess persuni 
m’humiex intitolati, jew individwalment 
jew b'mod konġunt:

Or. en
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Emenda 231
Miloslav Ransdorf

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt (b) – punt (i)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) jeżerċitaw kontroll direttament jew 
indirettament fuq impriża li twettaq il-
funzjonijiet ta' ġenerazzjoni jew forniment, 
u li jezerċitaw direttament jew 
indirettament kontroll u li jkollhom xi 
interessi fi jew jeżerċitaw xi dritt fuq 
operatur ta' sistema ta' trażmissjoni jew fuq 
sistema ta' trażmissjoni,

(i) jeżerċitaw kontroll direttament jew 
indirettament fuq impriża li twettaq il-
funzjonijiet ta' ġenerazzjoni jew forniment, 
u li jezerċitaw direttament jew 
indirettament kontroll u li jkollhom xi 
interessi fi jew jeżerċitaw xi dritt fuq 
operatur ta' sistema ta' trażmissjoni,

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għal dan il-punt hi ġġustifikata mill-fatt li l-mod kif inhu mqiegħed il-kliem ma 
jidhirx ċar u m'hux preċiż biżżejjed u jista' jwassal għal inċertezza.

Emenda 232
Reino Paasilinna

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt (b) – punt (i)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) jeżerċitaw kontroll direttament jew 
indirettament fuq impriża li twettaq il-
funzjonijiet ta' ġenerazzjoni jew forniment, 
u li jezerċitaw direttament jew 
indirettament kontroll u li jkollhom xi 
interessi fi jew jeżerċitaw xi dritt fuq 
operatur ta' sistema ta' trażmissjoni jew fuq 
sistema ta' trażmissjoni,

(i) jeżerċitaw kontroll direttament jew 
indirettament fuq impriża li twettaq il-
funzjonijiet ta' ġenerazzjoni jew forniment, 
u li jezerċitaw direttament jew 
indirettament kontroll fuq operatur ta' 
sistema ta' trażmissjoni jew fuq sistema ta' 
trażmissjoni,
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Or. en

Emenda 233
Manuel António dos Santos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt (b) – punt (i)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) jeżerċitaw kontroll direttament jew 
indirettament fuq impriża li twettaq il-
funzjonijiet ta' ġenerazzjoni jew forniment, 
u li jezerċitaw direttament jew 
indirettament kontroll u li jkollhom xi 
interessi fi jew jeżerċitaw xi dritt fuq 
operatur ta' sistema ta' trażmissjoni jew fuq 
sistema ta' trażmissjoni,

(i) jeżerċitaw kontroll direttament jew 
indirettament fuq impriża li twettaq il-
funzjonijiet ta' ġenerazzjoni jew forniment, 
u li jezerċitaw direttament jew 
indirettament kontroll jew jeżerċitaw xi 
dritt fuq operatur ta' sistema ta' 
trażmissjoni jew fuq sistema ta' 
trażmissjoni,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu mifhum li m'hemmż bżonn li jiġu projbiti ishma ta' minoranza sakemm ma jindaħlux fil-
kontroll ta' l-attività. L-eżistenza ta' ishma ta' minoranza ma tikkormopromettix lill-
indipendeza ta' l-operaturi.

Emenda 234
Miloslav Ransdorf

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt (b) – punt (ii)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) jeżerċitaw kontroll direttament jew 
indirettament fuq operatur ta' sistema ta' 
trażmissjoni jew fuq sistema ta' 
trażmissjoni, u li jezerċitaw direttament 
jew indirettament kontroll jew li jkollhom 

(ii) jeżerċitaw kontroll direttament jew 
indirettament fuq operatur ta' sistema ta' 
trażmissjoni, u li jezerċitaw direttament 
jew indirettament kontroll jew li jkollhom 
xi interessi fi jew jeżerċitaw xi dritt fuq 
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xi interessi fi jew jeżerċitaw xi dritt fuq 
kwalunkwe mill-funzjonijiet ta' 
ġenerazzjoni jew forniment;

kwalunkwe mill-funzjonijiet ta' 
ġenerazzjoni jew forniment;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għal dan il-punt hi ġġustifikata mill-fatt li l-mod kif inhu mqiegħed il-kliem ma 
jidhirx ċar u m'hux preċiż biżżejjed u jista' jwassal għal inċertezza.

Emenda 235
Reino Paasilinna

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt (b) – punt (ii)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) jeżerċitaw kontroll direttament jew 
indirettament fuq operatur ta' sistema ta' 
trażmissjoni jew fuq sistema ta' 
trażmissjoni, u li jezerċitaw direttament 
jew indirettament kontroll jew li jkollhom 
xi interessi fi jew jeżerċitaw xi dritt fuq 
kwalunkwe mill-funzjonijiet ta' 
ġenerazzjoni jew forniment;

(ii) jeżerċitaw kontroll direttament jew 
indirettament fuq operatur ta' sistema ta' 
trażmissjoni jew fuq sistema ta' 
trażmissjoni, u li jezerċitaw direttament 
jew indirettament kontroll fuq kwalunkwe 
mill-funzjonijiet ta' ġenerazzjoni jew 
forniment;

Or. en

Emenda 236
Manuel António dos Santos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt (b) – punt (ii)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) jeżerċitaw kontroll direttament jew (ii) jeżerċitaw kontroll direttament jew 
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indirettament fuq operatur ta' sistema ta' 
trażmissjoni jew fuq sistema ta' 
trażmissjoni, u li jezerċitaw direttament 
jew indirettament kontroll jew li jkollhom 
xi interessi fi jew jeżerċitaw xi dritt fuq 
kwalunkwe mill-funzjonijiet ta' 
ġenerazzjoni jew forniment;

indirettament fuq operatur ta' sistema ta' 
trażmissjoni jew fuq sistema ta' 
trażmissjoni, u li jezerċitaw direttament
jew indirettament kontroll jew jeżerċitaw 
xi dritt fuq kwalunkwe mill-funzjonijiet ta' 
ġenerazzjoni jew forniment;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu mifhum li m'hemmż bżonn li jiġu projbiti ishma ta' minoranza sakemm ma jindaħlux fil-
kontroll ta' l-attività. L-eżistenza ta' ishma ta' minoranza ma tikkormopromettix lill-
indipendeza ta' l-operaturi.

Emenda 237
Reino Paasilinna

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 - paragrafu 1 - punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-istess persuna jew l-istess persuni 
mhumiex intitolati jaħtru membri tal-bord 
superviżorju, tal-bord amministrattiv jew 
ta’ l-entitajiet li jirrappreżentaw l-impriża 
b’mod legali, ta’ operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni jew ta’ sistema ta’ 
trażmissjoni, u li direttament jew 
indirettament jeżerċitaw kontroll jew li 
jkollhom kwalunkwe interessi fi jew 
jeżerċitaw kwalunkwe dritt fuq impriża li 
twettaq kwalunkwe mill-funzjonijiet ta’ 
ġenerazzjoni jew ta’ forniment;

Imħassar

Or. en
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Emenda 238
Miloslav Ransdorf

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 - paragrafu 1 - punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-istess persuna jew l-istess persuni 
mhumiex intitolati jaħtru membri tal-bord 
superviżorju, tal-bord amministrattiv jew 
ta’ l-entitajiet li jirrappreżentaw l-impriża 
b’mod legali, ta’ operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni jew ta’ sistema ta’ 
trażmissjoni, u li direttament jew 
indirettament jeżerċitaw kontroll jew li 
jkollhom kwalunkwe interessi fi jew 
jeżerċitaw kwalunkwe dritt fuq impriża li 
twettaq kwalunkwe mill-funzjonijiet ta’ 
ġenerazzjoni jew ta’ forniment;

(c) l-istess persuna jew l-istess persuni 
mhumiex intitolati jaħtru membri tal-bord 
superviżorju, tal-bord amministrattiv jew 
ta’ l-entitajiet li jirrappreżentaw l-impriża 
b’mod legali, ta’ operatur tas-sistema ta’ 
trażmissjoni, u li direttament jew 
indirettament jeżerċitaw kontroll jew li 
jkollhom kwalunkwe interessi fi jew 
jeżerċitaw kwalunkwe dritt fuq impriża li 
twettaq kwalunkwe mill-funzjonijiet ta’ 
ġenerazzjoni jew ta’ forniment;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għal dan il-punt hi ġġustifikata mill-fatt li l-mod kif inhu mqiegħed il-kliem ma 
jidhirx ċar u m'hux preċiż biżżejjed u jista' jwassal għal inċertezza.

Emenda 239
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt (d a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(da) l-istess persuna jew l-istess persuna 
m'humiex intitolati li joperaw sistema ta' 
trażmissjoni permezz ta' kuntratt ta' 
mmaniġjar jew li jeżerċitaw influwenza fi 
kwalunkwe mod ieħor li ma jinvolvix 
sjieda, u li direttament jew indirettament 
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jeżerċitaw kontroll jew ikollhom 
kwalunkwe interess f'impriża li twettaq 
kwalunkwe mill-funzjonijiet ta’ 
ġenerazzjoni jew ta’ forniment jew 
jeżerċitaw kwlaunkwe dritt fuq impriża ta' 
dan it-tip."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hi intenzjonata biex issaħħaħ id-dispożizzjonijiet għas-separazzjoni tal-
proprjetà.

Emenda 240
Reino Paasilinna

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-interessi u d-drittijiet imsemmija fil-
paragrafi 1(b) għandhom jinkludu, b’mod 
partikolari:

2. Sakemm jiġu rispettati r-rekwiżiti fil-
punt (b) tal-paragrafu 1, żewġ entitajiet 
pubbliċi distinti jistgħu jikkontrollaw, 
minn naħa, l-attivitajiet ta' ġenerazzjoni u 
forniment u, min-naħa l-oħra, l-
attivitajiet ta' trażmissjoni.

(a) il-proprjetà ta’ parti mill-kapital jew 
ta’ l-assi tan-negozju, jew
(b) is-setgħa għall-eżerċizzju tad-drittijiet 
ta’ votazzjoni, jew
(c) is-setgħa għall-ħatra tal-membri tal-
bord superviżorju, tal-bord amministrattiv 
jew ta’ l-entitajiet li jirrappreżentaw l-
impriżi b’mod legali, jew
(d) id-dritt li jiksbu dividendi jew ishma 
oħra tal-benefiċċji.

Or. en
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Emenda 241
Manuel António dos Santos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-interessi u d-drittijiet imsemmija fil-
paragrafi 1(b) għandhom jinkludu, b’mod 
partikolari:

2. Id-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1, 
punt (b) għandhom jinkludu, b’mod 
partikolari:

(a) il-proprjetà ta’ parti mill-kapital jew 
ta’ l-assi tan-negozju, jew
(b) is-setgħa għall-eżerċizzju tad-drittijiet 
ta’ votazzjoni, jew

(a) is-setgħa għall-eżerċizzju tad-drittijiet 
ta’ votazzjoni, jew 

(c) is-setgħa għall-ħatra tal-membri tal-
bord superviżorju, tal-bord amministrattiv 
jew ta’ l-entitajiet li jirrappreżentaw l-
impriżi b’mod legali, jew

(b) is-setgħa għall-ħatra tal-membri tal-
bord superviżorju, tal-bord amministrattiv 
jew ta’ l-entitajiet li jirrappreżentaw l-
impriżi b’mod legali.

(d) id-dritt li jiksbu dividendi jew ishma 
oħra tal-benefiċċji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-indipendenza ta' l-operatur m'hix kompremessa jekk ikun sid ta' parti mill-kapital, ta' l-azzi 
kummerċjali jew bid dritt li jinkisbu dividendi jew ishma oħra tal-benefiċċji. Minflok, is-
setgħa li jiġu eżerċitati d-drittijiet ta' votazzjoni jew is-setgħa li jinħatru membri tal-bord 
superviżorju, il-bord amministrattiv jew l-entitajiet li legalment jirrapreżentaw lill-impriża 
huma deċisivi għall-kontroll ta' l-operatur.

Emenda 242
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-interessi u d-drittijiet imsemmija fil-
paragrafi 1(b) għandhom jinkludu, b’mod 
partikolari:

2. Id-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1, 
punti (b) u (c) għandhom jinkludu, b’mod 
partikolari:

(a) il-proprjetà ta’ parti mill-kapital jew 
ta’ l-assi tan-negozju, jew
(b) is-setgħa għall-eżerċizzju tad-drittijiet 
ta’ votazzjoni, jew

(a) is-setgħa għall-eżerċizzju tad-drittijiet 
ta’ votazzjoni, jew 

(c) is-setgħa għall-ħatra tal-membri tal-
bord superviżorju, tal-bord amministrattiv 
jew ta’ l-entitajiet li jirrappreżentaw l-
impriżi b’mod legali, jew

(b) is-setgħa għall-ħatra tal-membri tal-
bord superviżorju, tal-bord amministrattiv 
jew ta’ l-entitajiet li jirrappreżentaw l-
impriżi b’mod legali.

(d) id-dritt li jiksbu dividendi jew ishma 
oħra tal-benefiċċji.

Or. en

Emenda 243
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"3a. Fir-rigward tal-karatteristiċi speċifiċi 
ta' swieq ta' l-elettriku nazzjonali u 
reġjonali, il-Kummissjoni għandha 
tistipula l-kriterji ekonomiċi, finanzjarji, 
relatati mas-sigurtà tal-provvista u kriterji 
oħra li bi qbil magħhom għandha 
titwettaq is-separazzjoni obbligatorja u 
ġġustifikata ta' impriżi integrati 
vertikalment.
L-obbligi imposti fuq impriżi integrati 
vertikalment taħt id-Direttiva għandhom 
ikunu proporzjonati ma' l-objettiv 
imfittex."

Or. lt
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Emenda 244
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 – paragrafu 3 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"3a. L-Istati Membri għandhom 
jimmonitorjaw il-proċess biex jiġu 
separati l-kumpanijiet vertikalment 
integrati u għandhom jippreżentaw 
rapport lill-Kummissjoni dwar il-progress 
li nkiseb."

Or. lt

Emenda 245
Eugenijus Maldeikis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 – paragrafu 3 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"3c. Is-separazzjoni ta' impriżi integrati 
vertikalment ma tistax tirriżulta f'żieda fit-
tariffi ta' l-elettriku għall-klijenti jew 
f'konsegwenzi soċjali negattivi oħra."

Or. en

Emenda 246
Reino Paasilinna

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 – paragrafu 4
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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.

Imħassar

Or. en

Emenda 247
Šarūnas Birutis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 – 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 
minn din l-impriża konġunta, sakemm ma 
tkunx ġiet approvata skond l-Artikolu 10 
bħala operatur indipendenti ta' sistema. 

5. Fir-rigward ta' l-obbligu tagħhom li 
tinkiseb koperazzjoni reġjonali kif 
stipulata fl-Artikolu 5, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu ħilithom biex jaħtru 
operatur ta' sistema ta' trażmissjoni biex 
ikopri diversi territorji nazzjonali bi qbil 
ma' l-Artikolu 2h(3) tar-Regolament (KE) 
Nru 1228/2003. L-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-miżuri xierqa biex 
jiżguraw li dan l-operatur ta' sistema ta' 
trażmissjoni jikkonforma ma' dan l-
Artikolu u l-Artikolu 10a. L-Istati Membri 
għandhom jagħmlu użu minn inċentivi 
ekonomiċi biex jippromwovu l-ħolqien ta' 
operaturi ta' sistemi reġjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jinbnew swiq akbar u likwidi, hemm bżonn ta' gwida aktar b'saħħitha għat-TSOs. Hu 
probabbli li l-ippjanar ta' netwerks jew il-koordinazzjoni operattiva ma jistgħux jiġu 
armonizzati permezz tal-koperazzjoni volontarja tat-TSOs. Għandna nippermettu li jitwaqqaf 
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TSO fil-livell reġjonali u fil-livell ta' l-UE. Il-koperazzjoni interreġjonali hi essenzjali biex 
ikun jista' joħroġ suq li hu verament pan-Ewropew.

L-operazzjoni ta' sistemi reġjonali għandha tkun immirata biex tinċentiva l-operazzjoni 
reġjonali b'mod effiċjenti meta mqabbel ma' l-ispiża, tiffaċilita l-kummerċ u l-integrazzjoni 
tas-swieq bejn il-fruntieri, u tipprovdi l-investimenti li huma l-aħjar biex jinqdew il-bżonnijiet 
reġjonali waqt li jitqiesu l-aspetti interreġjonali.

Emenda 248
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 – 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 
minn din l-impriża konġunta, sakemm ma 
tkunx ġiet approvata skond l-Artikolu 10 
bħala operatur indipendenti ta' sistema.

5. Sabiex tkun żgurata l-koperazzjoni 
reġjonali kif stipulata fl-Artikolu 5a, l-
Istati Membri għandhom iħeġġu u 
jappoġġjaw kull kollaborazzjoni u/jew 
koperazzjoni bejn l-operaturi ta' sistemi 
ta' trażmissjoni u l-awtoritajiet regolatorji 
intenzjonati biex jarmonizzaw l-aċċess u 
jibbilanċjaw ir-regoli (favur l-
integrazzjoni ta' l-inħawi li qed 
jibbilanċjaw) f'diversi Stati Membri ġirien 
u bejnithom bi qbil ma' l-Artikolu 2h(3) 
tar-Regolament (KE) Nru 1228/2003. Din 
il-koperazzjoni tiesta' tieħu s-sura ta' 
struttura komuni għall-operaturi ta' 
sistemi ta' trażmissjoni kollha 
kkonċernati, sabiex jiġu koperti diversi 
territorji ġirien. F'dan il-każ l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li din l-
istruttura komuni ta' operaturi ta' sistemi 
ta' trażmissjoni tikkonforma mal-prinċipji 
stipulati f'dan l-artikolu u fl-Artikolu 10a. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għalkemm il-koperazzjoni volontarja fost l-operaturi ta' sistemi ta' trażmissjoni tat xi 
riżultati, hemm bżonn ta' qafas definit aħjar għall-immaniġġjar reġjonali ta' netwerks. L-Istati 
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Membri għandhom jagħtu preferenza għal arraġamenti reġjonali fuq soluzzjonijiet li huma 
purament nazzjonali. Din id-direttiva għandha tiffavorixxi l-ħolqien ta' operatur ta' sistemi 
reġjonali, jew saħansitra Ewropew sabiex ikun jista' joħroġ suq li jkun ġenwinament pan-
Ewropew.  

Emenda 249
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 – 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 
minn din l-impriża konġunta, sakemm ma 
tkunx ġiet approvata skond l-Artikolu 10 
bħala operatur indipendenti ta' sistema.

5. L-obbligu stipulat fil-paragrafu 1 punt 
(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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-separazzjoni tal-proprjetà fil-każ ta' netwerks ta' trasport nazzjonali hi l-unika possibilità 
biex tiġi garantita l-indipendenza ta' l-amministraturi ta' netwerks ta' trasport nazzjonali u 
biex tissaħħaħ it-trasparenza. Din is-separazzjoni tippermetti wkoll li l-amministraturi ta' 
netwerks ta' trasport nazzjonali jsiru faċilitaturi aktar effettivi tas-swieq. F'sistema ISO, is-
sjieda tan-netwerks ta' trasport nazzjonali u ta' l-attivitajiet kummerċjali tibqa' fl-istess idejn. 
Għalkemm l-attivitajiet ta' trasport nazzjonali huma regolati b'mod strett, dan jirriżulta 
f'multitudni ta' regoli.
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Emenda 250
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"5a. Għall-implimentazzjoni ta' dan l-
Artikolu, meta l-persuna msemmija fil-
punti (b) sa (d) tal-paragrafu 1 tkun l-
Istat Membru jew entità pubblika oħra, 
żewġ entitajiet pubbliċi li jeżerċitaw 
kontroll, minn naħa, fuq operatur ta' 
sistema ta' trażmissjoni jew fuq sistema 
ta' trażmissjoni u, min-naħa l-oħra, fuq 
impriża li twettaq kwalunkwe waħda mill-
funzjonijiet ta' ġenerazzjoni u forniment, 
jitqies li m'humiex l-istess persuna jew l-
istess persuni."

Or. en

Emenda 251
Jan Březina

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"5a. Għall-implimentazzjoni ta' dan l-
Artikolu, meta l-persuna msemmija fil-
punti (b) sa (d) tal-paragrafu 1 tkun l-
Istat Membru jew entità pubblika oħra, 
żewġ entitajiet pubbliċi li jeżerċitaw 
kontroll, minn naħa, fuq operatur ta' 
sistema ta' trażmissjoni jew fuq sistema 
ta' trażmissjoni u, min-naħa l-oħra, fuq 
impriża li twettaq kwalunkwe waħda mill-
funzjonijiet ta' ġenerazzjoni u forniment, 
jitqies li m'humiex l-istess persuna jew l-
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istess persuni."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjoni simili ġiet suġġerita fil-premessa 12. Għal ċertezza legali hu madankollu 
meħtieġ biex din id-dispożizzjoni tkun f'test legali.

Emenda 252
Manuel António dos Santos

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"5a. Meta d-detentur ta' l-ishma ta' 
impriża msemmija fil-punt (a) tal-
paragrafu 1 jkun l-Istat Membru, l-
obbligi stipulati fil-punti (b) u (c) tal-
paragrafu 1 jitqiesu li ġew sodisfatti jekk 
l-impriża li qed twettaq kwalunkwe waħda 
mill-funzjonijiet ta' ġenerazzjoni jew 
forniment u l-operatur ta' sistema ta' 
trażmissjoni jew is-sitema ta' trażmissjoni 
huma entitajiet statali legalment separati 
u jġib ruħhom bi qbil mal-punti (b) u (c) 
tal-paragrafu 1."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-separazzjoni tan-netwerks ma timplikax il-privatizzazzjoni ta' l-attivitajiet. Is-settur 
pubbliku għandu jingħata l-istess opportunità li jassigura l-ġenerazzjoni jew il-forniment u t-
trażmissjoni sakemm tkun assigurata s-separazzjoni taż-żewġ netwerks. 
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Emenda 253
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 – paragrafu 6 a-ac (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni li tkun kummerċjalment 
sensittiva msemmija fl-Artikolu 12 
miżmuma minn operatur ta' sistema ta’ 
trażmissjoni li kienet tifforma parti minn 
impriża integrata vertikalment u mill-
persunal tagħha ta' dan l-operatur ta' 
sistema ta’ trażmissjoni, ma tiġix trasferita 
lil impriżi li jwettqu kwalunkwe mill-
funzjonijiet ta’ ġenerazzjoni u ta’ 
forniment.

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

(a) l-informazzjoni li tkun 
kummerċjalment sensittiva msemmija fl-
Artikolu 12 miżmuma minn operatur ta' 
sistema ta’ trażmissjoni li kienet tifforma 
parti minn impriża integrata vertikalment u 
mill-persunal ta' operatur ta' sistema ta’ 
trażmissjoni ta' dan it-tip, ma tiġix 
trasferita lil impriżi li jwettqu kwalunkwe 
mill-funzjonijiet ta’ ġenerazzjoni u ta’ 
forniment;
(aa) li l-operaturi ta' sistemi ta' 
trażmissjoni jistabbilixxu u jimplimentaw 
programm ta' konformità li jistipula l-
miżuri li għandhom jittieħdu sabiex ikun 
żgurat li l-imġiba diskriminatorja tiġi 
eskluża u l-obbligi ta' trasparenza jiġu 
rispettati; il-programm għandu jistipula 
wkoll l-obbligi speċifiċi ta' l-impjegati ta' 
l-operatur ta' sistema ta' trażmissjoni biex 
jintlaħaq dan l-objettiv; il-konformità ma' 
dawn l-obbligi għandhom jiġu monitorjati 
b'mod indipendenti mill-uffiċjal għal 
konformità; l-awtorità regolatorja 
nazzjonali għandu jkollha s-setgħa li 
timponi sanzjonijiet fuq operaturi ta' 
sistemi ta' trażmissjoni fil-każ ta’ 
implimentazzjoni mhux xierqa tal-
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programm ta’ konformità;
(ab) l-operaturi ta' sistemi ta' trażmissjoni 
jaħtru persuna jew entità li jaqdu l-
funzjoni ta' uffiċjal ta' konformità li 
għandu jkun responsabbli għal:
(i) l-immonitorjar ta’ l-implimentazzjoni 
tal-programm ta’ konformità;
(ii) it-tfassil ta' rapport ta' konformità 
annwali u t-tressiq tiegħu quddiem l-
awtorità regolatorja nazzjonali;
(iii) il-ħruġ ta’ rakkomandazzjonijiet dwar 
il-programm ta’ konformità u l-
implimentazzjoni tiegħu.
(ac) l-indipendenza ta' l-uffiċjal ta' 
konformità tkun garantita, b'mod 
partikulari permezz ta' termini tal-
kuntratt ta' impjieg, u li l-uffiċjal ta' 
konformità jkollu aċċess għall-kotba, ir-
rekords u l-uffiċċji relevanti kollha ta' l-
operaturi ta' sistemi ta' trażmissjoni u 
għall-informazzjoni kollha meħtieġa għat-
twettiq kif suppost tar-responsabilitajiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hi intenzjonata biex issaħħaħ id-dispożizzjonijiet għas-separazzjoni tal-
proprjetà.

Emenda 254
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"6a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
li l-operatur ta' sistema ta' trażmissjoni u 
d-detenturi ta' l-ishma tiegħu jżommu 
lura minn kull attività li tista' xxekkel il-
kapaċità finanzjarja tagħhom li jwettqu l-
obbligi tagħhom minkejja operazzjonijiet 
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ta' netwerk effiċjenti (delimitazzjoni 
finanzjarja)."

Or. en

Ġustifikazzjoni

 Din l-emenda hi intenzjonata biex issaħħaħ id-dispożizzjonijiet għas-separazzjoni tal-
proprjetà.  

Emenda 255
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 – paragrafu 6 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"6b. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji 
gwida biex tiżgura l-konformità sħiħa u 
effettiva ta' l-operatur ta' sistema ta' 
trażmissjoni mal-paragrafu 6, punti (b) u 
(c). Dik il-miżura, maħsuba biex jiġi 
emendati l-elementi mhux essenzjali ta’ 
din id-Direttiva, fost l-oħrajn billi 
tissuplimentaha, għandha tiġi adottata 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 27b(3)."

Or. en

Ġustifikazzjoni

 Il-Kummissjoni għandu jkollha l-possibilità li tadotta linji gwida li jiżguraw il-konformità 
ma' l-obbligi fl-Artikolu 8(6) (ġdid).
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Emenda 256
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5 – parti introduttorja
Direttiva 2003/54/KE

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Għandhom jiddaħħlu dawn l-
Artikoli 8a u 8b:

(5) Għandhom jiddaħħlu dawn l-
Artikoli 8a, 8b u 8c:

Or. en

Emenda 257
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a Imħassar
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

F'dak li għandu x'jaqsam mas-separazzjoni tal-proprjetà u l-mudell ISO, kien hemm bżonn ta' 
mekkaniżmi kontra l-investiment minn impriżi integrat minn pajjiżi terzi sabiex ikun assigurat 
li impriżi ta' pajjiżi terzi wkoll huma marbuta mas-separazzjoni tal-proprjetà u l-ISO. Peress 
li s-separazzjoni tal-proprjetà u l-mudell ISO m'għandhomx jibqgħu l-uniċi għażliet, m'għadx 
hemm bżonn ta' mekkaniżmi ta' dan it-tip.

Emenda 258
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a Imħassar
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. de

Ġustifikazzjoni

L-influss ta' kapital fil-forma ta' investiment dirett hu mixtieq ekonomikament u jsaħħaħ l-
ekonomiji ta' l-UE. L-hekk imsejħa klawżola tat-tielet pajjiż, intenzjonata biex tħares lit-TSOs 
Ewropej minn akkwiżizzjonijiet minn kumpaniji ta' pajjiżi terzi, hi protezzjonista, legalment 
dubjuża u diffiċli biex tkun infurzata. 
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Emenda 259
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8a – 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, bażat fuq il-Karta dwar l-
Enerġija Ewropea, konkluż ma' pajjiż terz 
wieħed jew aktar li l-Komunità tkun parti 
għalih jista' jagħti lok għal deroga mill-
paragrafu 1.

Or. en

Emenda 260
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8b Imħassar

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 8(1) 
u 8a, 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.
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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 
jew persuni minn pajjiżi terzi f'konformità 
ma' l-Artikolu 8a, 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 8(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 8(1) jew 8a.

4. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jissorveljaw il-konformità kontinwa ta' l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni ma' 
l-Artikoli 8(1) u 8a. Għandhom jiftħu 
proċedura taċ-ċertifikazzjoni biex 
jiżguraw tali konformità.

(a) man-notifika mill-operatur tas-sistema 
ta' trażmissjoni skond il-paragrafu 3; 

(b) fuq inizjattiva tagħhom meta jkunu 
jafu li bidla ppjanata fid-drittijiet jew l-
influwenza fuq il-proprjetarji tas-sistema 
ta' trażmissjoni jew operaturi ta' sistema 
ta' trażmissjoni tista' twassal għal ksur ta' 
l-Artikolu 8(1) jew 8a, jew meta jkollhom 
għala jemmnu li ksur bħal dan ikun seħħ; 
jew

(c) fuq talba motivata tal-Kummissjoni.

5. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jadottaw deċiżjoni dwar iċ-ċertifikazzjoni 
ta' operatur ta' sistema tat-trażmissjoni fi 
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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-
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 mill-wasla tan-notifika, meta l-
Kummissjoni ssib li d-deċiżjoni ta' l-
awtorità regolatorja tqajjem dubji serji 
dwar il-kompatibilità tagħha ma' l-
Artikoli 8(1), 8a jew 8b(2), għandha 
tiddeċiedi li tibda l-proċeduri. 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) li ma tqajjimx oġġezzjonijiet kontra d-
deċiżjoni ta' l-awtorità regolatorja; jew

(b) li tirrikjedi lill-awtorità regolatorja 
kkonċernata temenda jew tirtira d-
deċiżjoni tagħha jekk tqis li ma kienx 
hemm konformità ma' l-Artikoli 8(1), 8a 
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jew 8b(2). 

9. Meta l-Kummissjoni ma tkunx ħadet 
deċiżjoni biex tibda l-proċeduri jew 
deċiżjoni finali fil-perjodu ta' żmien 
stipulat fil-paragrafi 7 u 8 rispettivament, 
għandu jitqies li ma qajmitx oġġezzjonijiet 
kontra d-deċiżjoni ta' l-awtorità 
regolatorja.

10. L-awtorità regolatorja għandha 
tikkonforma mad-deċiżjoni tal-
Kummissjoni biex temenda jew tirtira d-
deċiżjoni ta' ċertifikazzjoni fi żmien erba’ 
ġimgħat, u għandha tinforma lill-
Kummissjoni skond dan.

11. Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet 
regolatorji jistgħu jitolbu lill-operaturi 
tas-sistema ta’ trażmissjoni u lill-impriżi li 
jwettqu kwalunkwe mill-funzjonijiet ta’ 
ġenerazzjoni jew ta’ forniment 
kwalunkwe tagħrif rilevanti għat-twettiq 
tal-kompiti tagħha 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 
tissupplimentaha, għandha tiġi adotatta 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 27b(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni għal proċedura ta' ċertifikazzjoni għall-operaturi ta' sistemi ta' 
trżmissjoni u operaturi ta' sistemi indipendenti separati mill-proprjetà hi oneruża u 
burokratika wisq. L-implimentazzjoni xierqa tar-regoli dwar is-separazzjoni tista' tkun 
salvagwardjata permezz ta' monitorar u sorveljenza tat-TSOs mill-awtoritajiet regolatorji.
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Emenda 261
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8b – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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. 

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. Il-
Kummissjoni għandha ġġib ruħha skond 
il-proċedura stipulata fl-Artikolu x tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1228/2003.

Or. en

Emenda 262
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8 b – paragrafi 7 sa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha teżamina n-
notifika malli hija tirċeviha. Fi żmien 
xahrejn mill-wasla tan-notifika, meta l-
Kummissjoni ssib li d-deċiżjoni ta' l-
awtorità regolatorja tqajjem dubji serji 
dwar il-kompatibilità tagħha ma' l-
Artikoli 8(1), 8a jew 8b(2), għandha 
tiddeċiedi li tibda l-proċeduri. F'każ bħal 
dan, għandha tistieden lill-awtorità 
regolatorja u l-operatur tas-sistema tat-

Imħassar
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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) li ma tqajjimx oġġezzjonijiet kontra d-
deċiżjoni ta' l-awtorità regolatorja; jew
(b) li tirrikjedi lill-awtorità regolatorja 
kkonċernata temenda jew tirtira d-
deċiżjoni tagħha jekk tqis li ma kienx 
hemm konformità ma' l-Artikoli 8(1), 8a 
jew 8b(2).
9. Meta l-Kummissjoni ma tkunx ħadet 
deċiżjoni biex tibda l-proċeduri jew 
deċiżjoni finali fil-perjodu ta' żmien 
stipulat fil-paragrafi 7 u 8 rispettivament, 
għandu jitqies li ma qajmitx oġġezzjonijiet 
kontra d-deċiżjoni ta' l-awtorità 
regolatorja.
10. L-awtorità regolatorja għandha 
tikkonforma mad-deċiżjoni tal-
Kummissjoni biex temenda jew tirtira d-
deċiżjoni ta' ċertifikazzjoni fi żmien erba’ 
ġimgħat, u għandha tinforma lill-
Kummissjoni skond dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet legali, qed jiġi suġġerit li għallinqas il-paragrafi 7 sa 10 u 13 jiġu trasferiti 
għar-Regolamenti 1228/2003; il-paragrafi 11 u 12 għandhom ikunu kemm fid-Direttiva u 
kemm fir-Regolament.
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Emenda 263
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8b – paragrafu 13

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 
tissupplimentaha, għandha tiġi adotatta 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 27b(3)."

Imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet legali, qed jiġi suġġerit li għallinqas il-paragrafi 7 sa 10 u 13 jiġu trasferiti 
għar-Regolamenti 1228/2003; il-paragrafi 11 u 12 għandhom ikunu kemm fid-Direttiva u 
kemm fir-Regolament.

Emenda 264
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8b – 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 
tissupplimentaha, għandha tiġi adotatta 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 27b(3).

Imħassar
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli, inkluż dawk proċedurali, dwar il-ħatra ta' operaturi ta' sistemi ta' trażmissjoni 
jaffetwaw id-drittijiet dwar il-proprjetà u jikkostitwixxu intervent fl-istrutturi ekonomiċi u 
legali ta' l-Istati Membri. Hu pjuttost ċar li din l-affari hawn ikkonċernata m'hijiex waħda 
essenzjali. 

Emenda 265
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8b – 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 
tissupplimentaha, għandha tiġi adotatta 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 27b(3).

Imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tħassir tal-proċedura ta' kumitoloġija.

Emenda 266
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8b – 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 
tissupplimentaha, għandha tiġi adotatta 
skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 27b(3).

Imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-ħatra u ċ-ċertifikazzjoni ta' l-operaturi ta' sistemi ta' trażmissjoni hija parti fundamentali 
tad-direttiva u għandha tkun element ċentrali għall-qafas regolatorju tad-direttiva, li għandu 
jkun stabbilit mill-Istati Membri nfushom. Il-kumitoloġija, li hi proċedura b'nuqqas ta' 
trasparenza, m'hijiex l-istrument adatt f'dan il-każ.  

Emenda 267
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8b a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) L-Artikolu li ġej għandu jiġi inserit:
"Artikolu 8b

I. Separazzjoni effettiva u effiċjenti ta’ 
sistemi ta’ trażmissjoni
1. L-operaturi ta' sistemi ta' trażmissjoni 
għandhom ikunu mgħammra bir-riżorsi 
umani, fiżiċi u finanzjarji kollha tal-
impriżi integrati vertikalment li huma 
meħtieġa għan-negozju regolari tat-
trażmissjoni ta’ l-elettriku, b’mod 
partikulari:



PE404.394v02-00 34/109 AM\718659MT.doc

MT

(a) l-operatur ta' sistema ta' trażmissjoni 
għandu jkun sid ta' l-assi li huma 
meħtieġa għan-negozju regolari tat-
trażmissjoni ta' l-elettriku;
(b) l-operatur ta' sistema ta' trażmissjoni 
għandu jimpjega l-istaff li hu meħtieġ 
għan-negozju regolari tat-trażmissjoni ta' 
l-elettriku;
(c) il-kiri ta’ staff u l-forniment ta’ 
servizzi, lejn u minn kwalunkwe fergħa ta' 
l-impriża integrata vertikalment li twettaq 
funzjonijiet ta’ ġenerazzjoni jew 
forniment, għandhom ikunu limitati għal 
każi mingħajr potenzjal diskriminatorju u 
jkunu suġġetti għall-approvazzjoni ta' l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex 
jkunu esklużi tħassib dwar il-
kompetizzjoni u konflitti ta' interess;
(d) ir-riżorsi finanzjarji xierqa għal 
proġetti ta’ investiment għall-ġejjieni 
għandhom ikunu disponibbli fi żmien 
xieraq.
2. L-attivitajiet meqjusa bħala meħtieġa 
għan-negozju regolari tat-trażmissjoni ta' 
l-elettriku msemmi fil-paragrafu 1 
għandhom jinkludu mill-inqas: 
- ir-rappreżentanza ta' l-operatur ta' 
sistema ta' trażmissjoni, kuntatti ma' 
partijiet terzi u ma' l-awtoritajiet 
regolatorji;
- l-għoti u l-immaniġġjar ta’ l-aċċess 
għan-netwerk minn parti terza;
- il-ġbir ta' tariffi għall-aċċess;

- kirjiet ta’ konġestjoni u ħlasijiet skond 
il-mekkaniżmu ta' kumpens għal operatur 
ta' sistema ta' inter-trażmissjoni bi qbil 
ma' l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 
Nru. 1228/2003;
- l-operazzjoni, il-manutenzjoni u l-
iżvilupp tas-sistema ta’ trażmissjoni;
- pjanar ta’ investiment li jiżgura l-
kapaċità fuq perjodu ta’ żmien fit-tul biex 
tiġi sodisfatta domanda raġonevoli u 



AM\718659MT.doc 35/109 PE404.394v02-00

MT

garantita s-sigurtà tal-provvista;
- servizzi legali;

- servizzi ta’ kontabilità u IT.

3. L-operatur ta' sistema ta' trażmissjoni 
għandu jkollu l-identità korporattiva 
tiegħu stess, li tkun differenti b’mod 
sinifikattiv mill-impriża integrata 
vertikalment, bi trademarks, 
komunikazzjoni u bini separati.
4. Il-kontijiet ta' l-operaturi ta' sistemi ta' 
trażmissjoni għandhom ikunu verifikati 
minn awditur differenti minn dak li 
jivverifika l-impriża integrata 
vertikalment u l-kumpaniji affiljati kollha 
tagħha. 
II. L-indipendenza tal-maniġment, ta' l-
uffiċjal eżekuttiv kap/tal-bord eżekuttiv ta' 
l-operatur ta' sistema ta' trażmissjoni 
5. Id-deċiżjonijiet dwar il-ħatra u 
kwalunkwe tmiem minn kmieni ta' l-
impjieg ta' l-uffiċjal eżekuttiv kap jew ta' 
membri oħra tal-bord eżekuttiv ta' l-
operatur ta' sistema ta' trażmissjoni u 
dwar il-konklużjoni u t-tmiem minn 
kmieni tal-ftehimiet dwar l-impjieg 
rispettivi ma' persuni ta' dan it-tip 
għandhom jitgħarrfu lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali jew awtorità 
pubblika nazzjonali kompetenti oħra. 
Dawn id-deċiżjonijiet u ftehimiet isiru 
jorbtu sakemm l-awtorità regolatorja jew 
kwalunkwe awtorità pubblika nazzjonali 
kompetenti oħra ma tużax d-dritt tagħha 
ta' veto fi żmien perjodu ta' 3 ġimgħat 
wara n-notifika. Jista' jinħareġ veto fil-
każ ta' ħatra u konklużjoni ta' ftehima li 
jirriżultaw f'dubji serji dwar l-
indipendenza professjonali ta' l-uffiċjal 
eżekuttiv kap jew il-membru tal-bord 
eżekuttiv nominati; fil-każ ta' tmiem minn 
kmieni ta' l-impjieg ta' dawk il-persuni, il-
veto jista' jintuża jekk ikunu jeżistu dubji 
serji dwar il-bażi ta' tmiem ta' dan it-tip.
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6. Għandu jiġi garantit dritt effettiv ta' 
appell lill-awtorità regolatorja nazzjonali 
jew kwalunkwe awtorità pubblika 
nazzjonali kompetenti oħra għall-uffiċjal 
eżekuttiv kap jew għall-membru tal-bord 
eżekuttiv ta' l-operatur ta' sistema ta' 
trażmissjoni dwar it-tmiem minn kmieni 
ta' l-impjieg tagħhom.
7. Wara t-tmiem ta’ l-impjieg mill-
operatur ta' sistema ta' trażmissjoni, l-
uffiċjali eżekuttivi kap/membri tal-bord 
eżekuttiv preċedenti m’għandhomx 
jaħdmu fi kwalunkwe kapaċità fi 
kwalunkwe fergħa ta' l-impriża integrata 
vertikalment li twettaq funzjonijiet ta' 
ġenerazzjoni jew provvista għal perjodu 
ta' mhux inqas minn tliet snin.
8. L-uffiċjal eżekuttiv kap u l-membri tal-
bord eżekuttiv ta' l-operatur ta' sistema ta' 
trażmissjoni m’għandu jkollhom l-ebda 
interess fi kwalunkwe impriża integrata 
vertikalment apparti l-operatur ta' sistema 
ta' trażmissjoni u lanqas m'għandhom 
jirċievu xi kumpens minn impriża ta' dan 
it-tip apparti l-operatur ta' sistema ta' 
trażmissjoni. Il-ħlas ta' l-uffiċjal eżekuttiv 
kap u tal-membri tal-bord eżekuttiv 
m'għandu fl-ebda parti minnu jiddependi 
fuq l-attivitajiet ta' l-impriża integrata 
vertikalment apparti dawk ta' l-operatur 
tas-sistema ta' trażmissjoni.
9. L-uffiċjal eżekuttiv kap jew il-membri 
tal-bord eżekuttiv ta' l-operatur ta' sistema 
ta' trażmissjoni m'għandhomx jerfgħu 
responsabilità, diretta jew indiretta, għall-
ħidma ta’ kuljum ta’ kwalunkwe fergħa 
oħra tal-kumpanija integrata 
vertikalment.
10. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta’ 
dan l-Artikolu, l-operatur ta' sistema ta' 
trażmissjoni għandu jkollu s-setgħa li 
jieħu deċiżjonijiet b'mod indipendenti 
mill-impriża integrata vertikalment, f'dak 
li għandu x'jaqsam ma' l-assi meħtieġa 
biex iħaddem, imantni jew jiżviluppa n-
netwerk. Dan m’għandux jipprevjeni l-
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eżistenza ta’ mekkaniżmi ta’ 
kordinazzjoni xierqa biex jiġi żgurat li d-
drittijiet ta' sorveljanza ekonomika u ta’ l-
amministrazzjoni tal-kumpanija prinċipal 
jitħarsu fir-rigward ta' redditu fuq l-assi 
f’kumpanija sussidjara, kif regolat 
indirettament bi qbil ma' l-Artikolu 22(c). 
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' trasmissjoni u li 
twaqqaf limiti globali fuq il-livelli ta’ dejn 
tas-sussidjarja tagħha. Jekk il-pjan 
finanzjarju annwali, jew kwalunkwe 
strument ekwivalenti, ma jkunx approvat 
jew mibdul mill-kumpanija prinċipali, il-
każ għandu jgħaddi lill-awtorità 
regolatorja għal deċiżjoni. Il-kumpanija 
prinċipali m’għandhiex titħalla tagħti 
istruzzjonijiet dwar operazzjonijiet ta’ 
kuljum, u lanqas dwar deċiżjonijiet 
individwali li jikkonċernaw il-kostruzzjoni 
jew it-titjib tal-linji ta’ trażmissjoni li ma 
jeċċedux it-termini tal-pjan finanzjarju 
approvat jew kwalunkwe strument 
ekwivalenti.
11. Iċ-chairpersons tal-bord superviżorju 
jew tal-bord ta' diretturi ta' operatur ta' 
sistemi ta' trażmissjoni m'għandhom 
jaħdmu fl-ebda kapaċità fi kwalunkwe 
parti ta' l-impriża integrata vertikalment li 
twettaq funzjonijiet ta' ġenerazzjoni jew 
provvista.
12. Il-bordijiet superviżorji jew il-bordijiet 
tad-diretturi ta' l-operaturi ta' sistemi ta' 
trażmissjoni għandhom jikkonsistu minn 
membri indipendenti, maħtura għal żmien 
ta’ mill-inqas ħames snin. Il-ħatra 
tagħhom għandha tiġi notifikata lill-
awtorità regolatorja nazzjonali jew kull 
awtorità pubblika nazzjonali kompetenti 
oħra u għandha ssir torbot skond il-
kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 5.
13. Għall-fini tal-paragrafu 12, membru 
tal-bord superviżorju jew tal-bord tad-
diretturi ta' l-operatur ta' sistemi ta' 
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trażmissjoni għandu jitqies indipendenti 
jekk hu ħieles minn kull relazzjoni 
kummerċjali jew ta' tip ieħor fl-impriża 
integrata vertikalment, mad-detenturi ta' 
l-ishma kontrollanti tagħha jew fil-
maniġment ta’ wieħed/waħda minnhom, li 
joħolqu konflitt ta’ interess, b'mod 
partikulari:
(a) ma kienx impjegat ta’ kwalunkwe 
fergħa ta' l-impriża integrata vertikalment 
li twettaq funzjonijiet ta’ ġenerazzjoni u 
provvista fi żmien ħames snin qabel il-
ħatra tiegħu għall-bord superviżorju jew 
għall-bord tad-diretturi;
(b) ma jippossedi l-ebda interess fi u ma 
jirċievi l-ebda kumpens mill-impriża 
integrata vertikalment jew minn xi 
affiljati tagħha apparti l-operatur ta' 
sistemi ta' trażmissjoni;
(c) ma għandux xi relazzjoni kummerċjali 
relevanti ma’ kwalunkwe fergħa tal-
kumpanija integrata vertikalment li 
twettaq funzjonijiet ta’ provvista ta’ 
elettriku matul il-ħatra tiegħu għall-bord 
superviżorju jew għall-bord ta' diretturi;
(d) m'huwiex membru tal-bord eżekuttiv 
ta’ kumpanija li fiha l-impriża integrata 
vertikalment taħtar lill-membri tal-bord 
superviżorju jew tal-bord tad-diretturi.
14. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-operaturi ta' sistemi ta' trażmizzjoni 
jistabbilixxu u jimplimentaw programm 
ta’ konformità li jistipula l-miżuri li 
għandhom jittieħdu biex jiġi żgurat li ma 
sseħħx imġiba diskriminatorja. Il-
programm għandu jistipula wkoll l-
obbligi speċifiċi ta’ l-impjegati li jilħqu 
dan l-objettiv. Għandu jkun suġġett għall-
approvazzjoni ta’ l-awtorità regolatorja 
nazzjonali jew ta' kwalunkwe awtorità 
pubblika nazzjonali kompetenti oħra. Il-
konformità mal-programm għandha tkun 
immonitorjata b’mod indipendenti mill-
uffiċjal ta' konformità. L-awtorità 
regolatorja nazzjonali għandu jkollha s-
setgħa li timponi sanzjonijiet fuq l-
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operatur ta' sistemi ta' trażmissjoni fil-każ 
ta’ implimentazzjoni mhux xierqa tal-
programm ta’ konformità.
15. L-uffiċjal eżekuttiv kap jew il-bord 
eżekuttiv ta' l-operatur ta' sistemi ta' 
trażmissjoni għandhom jaħtru lil persuna 
jew entità għall-funzjoni ta' uffiċjal ta' 
konformità li għandu jkun responsabbli 
għal:
(a) l-immonitorjar ta’ l-implimentazzjoni 
tal-programm ta’ konformità;
(b) il-produzzjoni ta' rapport annwali li 
jistipula l-miżuri li għandhom jittieħdu 
sabiex ikun implimentat il-programm ta' 
konformità u jitressaq lill-awtorità 
regolatorja;
(c) il-ħruġ ta’ rakkomandazzjonijiet dwar 
il-programm ta’ konformità u l-
implimentazzjoni tiegħu.
16. L-indipendenza ta' l-uffiċjal ta' 
konformità għandha tkun garantita 
b'mod partikulari permezz tat-termini tal-
kuntratt ta' impjieg tiegħu.
17. L-uffiċjal ta' konformità għandu 
jkollu l-opportunità li jindirizza b’mod 
regolari lill-bord superviżorju jew lill-bord 
ta' diretturi ta' l-operatur ta' sistemi ta' 
trażmizzjoni ta' l-impriża integrata 
vertikalment u lill-awtoritajiet regolatorji.
18. L-uffiċjal ta' konformità għandu jieħu 
sehem fil-laqgħat kollha tal-bord 
superviżorju jew tal-bord tad-diretturi ta' 
l-operatur ta' sistemit ta' trażmizzjoni li 
jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet li ġejjin:
(a) il-kundizzjonijiet għal aċċess u 
konnessjoni man-netwerk, inkluż il-ġbir 
tat-tariffi ta’ aċċess, il-kirjiet ta’ 
konġestjoni u l-pagamenti skond il-
mekkaniżmu ta' kumpens għal operatur 
ta' sistema ta' inter-trażmissjoni bi qbil 
ma' l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 
Nru. 1228/2003;
(b) il-proġetti mwettqa biex tkun operata, 
mantnuta u żviluppata s-sistema tan-



PE404.394v02-00 40/109 AM\718659MT.doc

MT

netwerk ta’ trażmissjoni, inklużi l-
investimenti f'interkonnessjonijiet u 
konnessjonijiet;
(c) ir-regoli dwar l-ibbilanċjar, inklużi r-
regoli dwar ir-riżerva ta’ enerġija;
(d) ix-xiri ta’ enerġija biex jiġu koperti t-
telf ta’ enerġija.
19. Waqt dawn is-sessjonijiet, l-uffiċjal ta' 
konformità għandu jwaqqaf li tiġi żvelata 
b’mod diskriminatorju informazzjoni 
dwar l-attivitajiet ta' ġenerazzjoni jew ta' 
forniment li tista’ kun kummerċjalment 
sensittiva lill-bord superviżorju jew lill-
bord tad-diretturi.
20. L-uffiċjal ta' konformità għandu 
jkollu aċċess għall-kotba, ir-rekords u l-
uffiċċji relevanti kollha ta' l-operatur ta' 
sistemi ta' trażmissjoni, u anke għall-
informazzjoni kollha meħtieġa biex 
iwettaq dmirijietu kif suppost.
21. L-uffiċjal tal-konformità għandu jkun 
maħtur u mneħħi mill-kap eżekuttiv/bord 
eżekuttiv biss wara approvazzjoni minn 
qabel mill-awtorità regolatorja nazzjonali.
22. L-operaturi ta' sistemi ta' trażmissjoni 
għandhom ifasslu pjan ta' żvilupp fuq 10 
snin għan-netwerk għallinqas darba kull 
sentejn. Għandhom jipprovdu miżuri ta’ 
effiċjenza biex jiggarantixxu l-
adegwatezza tas-sistema u s-sigurtà tal-
provvista.
23. Il-pjan ta' żvilupp fuq 10 snin għan-
netwerk għandu b’mod partikulari:
(a) jindika lill-parteċipanti fis-suq l-
infrastrutturi ta’ trażmissjoni ewlenin li 
preferibilment għandhom jinbnew matul 
l-għaxar snin li ġejjin.
(b) jinkludi l-investimenti kollha li diġà 
ġew deċiżi u jidentifika l-investimenti 
ġodda li għalihom trid tittieħed deċiżjoni 
ta’ implimentazzjoni fit-tliet snin li ġejjin.
24. Sabiex jitfassal dan il-pjan ta' żvilupp 
fuq 10 snin għan-netwerk, kull operatur 
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ta' sistema ta' trażmissjoni għandu 
jagħmel ipoteżi raġonevoli dwar l-
evoluzzjoni tal-ġenerazzjoni, tal-konsum u 
ta’ l-iskambji ma’ pajjiżi oħra, u għandu 
jqis il-pjanijiet ta’ investiment f'netwerks 
attwali fuq skala kemm reġjonali u kemm 
Ewropea. L-operatur ta' sistemi ta' 
trażmissjoni għandu jippreżenta f'ħin utli 
l-abbozz ta' dan il-pjan lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali.
25. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tikkonsulta l-utenti kollha 
relevanti ta' netwerk fuq il-bażi ta' dan l-
abbozz f'mod miftuħ u trasparenti u tista' 
tippubblika r-riżultat tal-proċess ta' 
konsultazzjoni, b'mod partikulari l-
bżonnijiet ta' investiment possibbli.
26. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha teżamina jekk il-pjan ta' żvilupp 
fuq 10 snin għan-netwerk ikoprix il-
ħtiġijiet kollha ta' investiment identifikati 
fil-konsultazzjoni. L-awtorità tista' 
tobbliga lill-operatur ta' sistemi ta' 
trażmissjoni biex jemenda l-abbozz tiegħu.
27. Jekk l-operatur ta' sistemi ta' 
trażmissjoni jirriffjuta li jimplimenta 
investiment speċifiku fil-pjan ta' żvilupp 
fuq 10 snin għan-netwerk li għandu 
jitwettaq fit-tliet snin li ġejjin, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-awtorità 
regolatorja nazzjonali jew kwalunkwe 
awtorità pubblika nazzjonali kompetenti 
oħra jkollhom is-setgħat meħtieġa biex 
jimplimentaw waħda minn dawn iż-żewġ 
miżuri li ġejjin:
(a) l-operatur ta' sistemi ta' trażmissjoni 
jintalab li jwettaq, permezz tal-mezzi legali 
kollha, l-obbligi ta' investiment tiegħu 
waqt li juża l-mezzi finanzjarji tiegħu 
stess;
(b) investituri indipendenti jiġu mistiedna 
biex jitfgħu offerti għall-investiment 
meħtieġ f'sistema ta' trażmissjoni, u 
permezz ta' dan, l-operatur ta' sistemi ta' 
trażmissjoni jista' jiġi obbligat:
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- biex jaqbel ma’ l-iffinanzjar minn 
kwalunkwe parti terza;
- biex jaqbel mal-forniment tax-xogħlijiet 
ta' kostruzzjoni minn kwalunkwe parti 
terza u mal-kostruzzjoni ta' l-assi l-ġodda;
- biex jaqbel li jopera l-assi l-ġodda.

L-arranġamenti finanzjarji relevanti 
għandhom ikunu suġġetti għall-
approvazzjoni ta’ l-awtorità regolatorja 
nazzjonali jew ta' kwalunkwe awtorità 
nazzjonali kompetenti oħra. Fiż-żewġ 
każi, ir-regolamenti tariffarji għandhom 
jippermettu li dħul ikopri l-ispejjeż ta' 
investimenti ta' dan it-tip.
28. L-awtorità pubblika nazzjonali 
kompetenti għandha timmonitorja u 
tevalwa l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ 
investiment.
29. L-operaturi ta' sistemi ta' trażmissjoni 
għandhom ikunu obbligati li jistabbilixxu 
u jippubblikaw proċeduri trasparenti u 
effiċjenti għal konnessjoni mingħajr 
diskriminazzjoni ta’ impjanti ġodda man-
netwerk. Dawn il-proċeduri għandhom 
ikunu suġġetti għall-approvazzjoni ta' l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jew 
kwalunkwe awtorità pubblika nazzjonali 
kompetenti oħra.
30. L-operaturi ta' sistemi ta' trażmissjoni 
m'għandhomx ikunu intitolati li 
jirriffjutaw il-konnessjoni ma’ impjant 
enerġetiku ġdid fuq il-bażi tal-possibilità 
ta' limiti fil-futur għall-kapaċitajiet 
disponibbli tan-netwerk, eż. konġestjoni 
f’partijiet mbegħda tan-netwerk ta' 
trażmissjoni. L-operaturi ta' sistemi ta' 
trażmissjoni għandhom ikunu obbligati li 
jipprovdu l-informazzjoni neċessarja.

31. L-operaturi ta' sistemi ta' trażmissjoni 
m'għandhomx ikunu intitolati li jirriffjutaw 
punt ta' konnessjoni ġdid fuq il-bażi 
waħedha li din il-konnessjoni l-ġdida se 
twassal għal spejjeż addizzjonali minħabba 
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ż-żieda ta' kapaċità meħtieġa ta' l-elementi 
tan-netwerk li huma qrib ta' dak il-punt ta' 
konnessjoni l-ġdid."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri li għadhom ma implimentawx is-separazzjoni tal-proprjetà qed jingħataw iċ-
ċans li jilliberalizzaw ulterjurment is-swieq tagħhom mingħajr ma jkollhom jirrikorru għas-
separazzjoni tal-proprjetà.

Emenda 268
Nicole Fontaine

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8b a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) L-Artikolu li ġej għandu jiġi inserit:
"Artikolu 8b

Separazzjoni effettiva u effiċjenti ta’ 
sistemi ta’ trażmissjoni

I. Assi, tagħmir, staff u identità 

1. L-operaturi ta' sistemi ta' trażmissjoni 
għandhom ikunu mgħammra bir-riżorsi 
umani, fiżiċi u finanzjarji kollha tal-
kumpaniji integrati b’mod vertikali 
meħtieġa għan-negozju regolari ta’ 
trażmissjoni ta’ l-elettriku, b’mod 
partikulari: 
(a) l-operatur ta' sistema ta' trażmissjoni 
għandu jkun sid ta' l-assi li huma 
meħtieġa għan-negozju regolari tat-
trażmissjoni ta' l-elettriku; 
(b) l-operatur ta' sistema ta' trażmissjoni 
għandu jimpjega l-istaff neċessarju għan-
negozju regolari tat-trażmissjoni ta' l-
elettriku; 
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(c) il-kiri ta’ persunal u l-provvediment ta’ 
servizzi, minn u lejn kull fergħa ta' l-
impriża integrata vertikalment li twettaq 
funzjonijiet ta’ ġenerazzjoni jew provvista, 
għandhom ikunu limitati għal każi 
mingħajr potenzjal ta’ diskriminazzjoni u 
jkunu suġġetti għal approvazzjoni mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex jiġu 
esklużi t-tħassib dwar il-kompetizzjoni u l-
konflitti ta' interess;
(d) ir-riżorsi finanzjarji xierqa għal 
proġetti ta’ investiment għall-ġejjieni 
għandhom ikunu disponibbli fi żmien 
xieraq.
2. L-attivitajiet meqjusa bħala meħtieġa 
għan-negozju regolari ta’ trażmissjoni ta' 
l-elettriku msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jinkludu mill-inqas: 
- ir-rappreżentanza ta' l-operatur ta' 
sistema ta' trażmissjoni u kuntatti mal-
partijiet terzi u l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali,
- l-għoti u l-immaniġġjar ta’ l-aċċess 
għan-netwerk minn parti terza,
- il-ġbir tat-tariffi ta’ l-aċċess, kirjiet ta’ 
konġestjoni u pagamenti skond il-
mekkaniżmu ta’ kumpens ta’ l-operatur 
tas-sistema ta’ intertrażmissjoni bi qbil 
ma' l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 
Nru. 1228/2003,
- l-operazzjoni, il-manutenzjoni u l-
iżvilupp tas-sistema ta’ trażmissjoni,
- l-ippjanar ta’ investiment li jiżgura l-
kapaċità fuq perjodu ta’ żmien fit-tul biex 
tiġi ssodisfata domanda raġonevoli u biex 
tiġi garantita s-sigurtà tal-provvista,
- servizzi legali,

- servizzi ta’ kontabilità u IT.
3. L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandu jkollhom forma legali ta’ 
kumpanija b’kapital konġunt.
4. L-operatur tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandu jkollu l-identità korporattiva 
tiegħu stess, li tkun differenti b’mod 
sinifikattiv mill-impriża integrata 
vertikalment, bi trademarks, 
komunikazzjoni u bini separati.
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5. Il-kontijiet ta' l-operaturi ta' sistema ta' 
trażmissjoni għandhom ikunu verifikati 
minn awditur ieħor milli dak li jivverifika 
l-impriża integrata vertikalment u l-
kumpaniji affiljati kollha tagħha. 
II. Indipendenza tal-maniġment, ta' l-
uffiċjal eżekuttiv kap / bord eżekuttiv tat-
TSO 
6. Id-deċiżjonijiet dwar il-ħatra u dwar it-
tmiem minn kmieni ta' l-impjieg ta' l-
uffiċjal eżekuttiv kap u ta' membri tal-
bord eżekuttiv ta' l-operatur ta' sistema ta' 
trażmissjoni u dwar il-konklużjoni jew it-
tmiem minn kmieni tal-kuntratti ta' 
impjieg rispettivi ma' dawn il-persuni 
għandhom jitgħarrfu lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali jew lill-kwalunkwe 
awtorità pubblika nazzjonali kompetenti 
oħra. Dawn id-deċiżjonijiet u l-ftehimiet 
jistgħu jsiru jorbtu biss jekk, fi żmien ta’ 
tliet ġimgħat wara n-notifika, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali jew kwalunkwe 
awtorità pubblika nazzjonali kompetenti 
ma jkunux użaw id-dritt tagħhom tal-veto. 
Jista' jintuża veto jekk ħatra u konklużjoni 
ta' ftehima rispettiva jirriżultaw f'dubji 
serji dwar l-indipendenza professjonali ta' 
l-uffiċjal eżekuttiv kap jew tal-membru tal-
bord eżekuttiv nominati; fil-każ ta' tmiem 
minn kmieni ta' l-impjieg u tal-ftehimiet 
rispettivi ta' dawn il-persuni, il-veto jista' 
jintuża mill-awtorità regolatorja 
nazzjonali jew minn kwalunkwe awtorità 
pubblika nazzjonali kompetenti oħra jekk 
ikunu jeżistu dubji serji dwar il-bażi u l-
ġustifikazzjoni ta' dan it-tmiem.
7. Għandu jiġi garantit dritt ta' appell lill-
awtorità regolatorja nazzjonali jew lil 
awtorità pubblika nazzjonali kompetenti 
oħra jew lil qorti għall-uffiċjal eżekuttiv 
kap jew għall-membru tal-bord eżekuttiv 
ta' l-operatur ta' sistema ta' trażmissjoni 
fil-każ ta' tmiem minn kmieni ta' l-impjieg 
tagħhom. 

8. Wara t-tmiem ta’ impjieg fl-operatur ta' 
sistema ta’ trażmissjoni, l-uffiċjal 
eżekuttiv kap / l-membri tal-bord eżekuttiv 
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m’għandhomx jipparteċipaw f’xi fergħa 
ta' l-impriża integrata vertikalment li 
twettaq funzjonijiet ta' ġenerazzjoni jew 
provvista għal perjodu ta' mhux inqas 
minn 3 snin. 

9. L-uffiċjal eżekuttiv kap / il-membri tal-
bord eżekuttiv m’għandux ikollhom xi 
interess jew jirċievu kwalunwke kumpens 
minn kwalunkwe impriża tal-kumpanija 
integrata vertikalment ħlief l-operatur ta' 
sistema ta’ trażmissjoni. Il-ħlas ta' l-
uffiċjal eżekuttiv kap / tal-membri tal-bord 
eżekuttiv m'għandu fl-ebda parti minnu 
jiddependi fuq l-attivitajiet ta' l-impriża 
integrata vertikalment apparti dawk ta' l-
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni. 

10. L-uffiċjal eżekuttiv kap jew il-membri 
tal-bord eżekuttiv ta' l-operatur ta' sistema 
ta' trażmissjoni m'għandhomx jerfgħu 
responsabilità, diretta jew indiretta, għall-
ħidma ta’ kuljum ta’ kwalunkwe fergħa 
oħra tal-kumpanija integrata 
vertikalment.

11. Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet 
ta’ hawn fuq, l-operatur tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandu jkollu drittijiet 
effettivi dwar it-teħid ta' deċiżjonijiet, li 
jkunu indipendenti mill-impriża integrata 
vertikalment, dwar l-assi meħtieġa biex 
iħaddem, iżomm jew jiżviluppa n-
netwerks. Dan m’għandux jipprevjeni l-
eżistenza ta’ mekkaniżmi ta’ kordinazzjoni 
xierqa biex jiġi aċċertat li d-drittijiet 
ekonomiċi u ta’ amministrazzjoni tal-
kumpanija ewlenija rigward prospetti fuq 
assi regolati indirettament skond l-
Artikolu 22(c) f’sussidjara jiġu mħarsa. 
B’mod partikolari, dan għandu jippermetti 
lill-kumpanija ewlenija li tapprova l-pjan 
finanzjarju ta’ kull sena, jew kwalunkwe 
strument ekwivalenti, ta’ l-operatur tas-
sistema tat-trażmissjoni u li twaqqaf limiti 
globali fuq il-livelli ta’ dejn tas-sussidjarja 
tagħha. M’għandhiex tippermetti lill-
kumpanija ewlenija li tagħti istruzzjonijiet 
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rigward l-operazzjonijiet ta’ kuljum, u 
lanqas rigward id-deċiżjonijiet individwali 
rigward il-kostruzzjoni jew titjib tal-linji 
ta’ trażmissjoni, li ma jeċċedux it-termini 
tal-pjan finanzjarju approvat, jew 
kwalunkwe strument ekwivalenti.

III. Bord superviżorju / Bord tad-diretturi

12. Iċ-chairmen tal-bord 
superviżorju/bord tad-diretturi ta' l-
operatur ta' sistema ta' trażmissjoni ma 
għandhomx jipparteċipaw f’xi fergħa ta' 
impriża integrata vertikalment li twettaq 
funzjonijiet ta’ ġenerazzjoni jew provvista.

13. Il-bordijiet superviżorji / il-bordijiet 
tad-diretturi ta' l-operaturi ta' sistemi ta' 
trażmissjoni għandhom jikkonsistu minn 
membri indipendenti, maħtura għal żmien 
ta’ mill-inqas 5 snin. In-numru ta' dawn 
il-membri għandu jiġi stipulat mill-
awtorità kompetenti b'mod li jiġi żgurat li 
l-ġeneraturi u l-fornituri ta' l-elettriku ma 
jkollhomx, waħidhom jew b'mod kollettiv, 
il-maġġoranza tas-siġġijiet fil-Bord 
Superviżorju / Bord tad-diretturi ta' l-
operatur ta' sistema ta' trażmissjoni. Il-
ħatra tal-membri tal-bord superviżorju / 
bord tad-diretturi għandha tkun notifikata 
lill-awtorità regolatorja nazzjonali /jew lil 
kwalunkwe awtorità pubblika nazzjonali 
kompetenti oħra u ssir torbot skond il-
kundizzjonijiet deskritti fil-paragrafu 6. 

14. Għall-fini tal-paragrafu 13, membru 
tal-bord superviżorju / tal-bord tad-
diretturi ta' l-operatur ta' sistema ta' 
trażmissjoni għandu jitqies indipendenti 
jekk huwa jkun ħieles minn kwalunkwe 
negozju jew relazzjoni oħra ma' l-impriża 
integrata vertikalment, id-detenturi ta' l-
ishma kontrollanti tagħha jew il-
maniġment ta’ wieħed/waħda minnhom, li 
joħolqu konflitt ta’ interess, b'mod 
partikulari:

(a) ma kienx impjegat ta’ xi fergħa ta' l-
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impriża integrata vertikalment li twettaq 
funzjonijiet ta’ ġenerazzjoni u provvista fi 
żmien ħames snin qabel il-ħatra tiegħu 
bħala membru tal-bord superviżorju/bord 
tad-diretturi;

(b) ma jkollu l-ebda interess fi u ma 
jirċievi l-ebda kumpens mill-impriża 
integrata vertikalment jew minn xi affiljati 
tagħha apparti l-operatur ta' sistema ta' 
trażmissjoni;

(c) ma jkollu l-ebda relazzjoni 
kummerċjali relevanti ma’ kwalunkwe 
fergħa tal-kumpanija integrata 
vertikalment li twettaq funzjonijiet ta’ 
provvista ta’ l-enerġija matul il-ħatra 
tiegħu bħala membru tal-bord 
superviżorju / tal-bord tad-diretturi;

(d) ma jkunx membru tal-bord eżekuttiv 
ta’ kumpanija li fiha l-impriża integrata 
vertikalment taħtar membri tal-bord 
superviżorju / tal-bord tad-diretturi.

IV. Uffiċjal tal-konformità

15. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-operaturi ta' sistema ta' trażmissjoni 
jistabbilixxu u jimplimentaw programm 
ta' konformità li jistipula miżuri li jridu 
jittieħdu sabiex jiġi żgurat li l-imġiba 
diskriminatorja tkun eskluża u biex jiġi 
evalwat is-sodisfazzjon ta' l-utenti bil-
kwalità tas-servizz ipprovdut, l-ispejjeż 
tiegħu u t-twettiq ta' l-obbligi kuntrattwali 
ta' l-operatur ta' sistema ta' trażmissjoni. 
Il-programm għandu jistipula wkoll l-
obbligi speċifiċi ta’ l-impjegati ta' l-
operatur ta' sistema ta' trażmissjoni li 
jilħqu dan l-objettiv. Il-programm għandu 
jkun suġġett għall-approvazzjoni ta’ l-
awtorità regolatorja nazzjonali jew ta' 
kwalunkwe awtorità pubblika nazzjonali 
kompetenti oħra. Il-programm ta’ 
konformità għandu jkun immonitorjat 
b’mod indipendenti mill-uffiċjal tal-
konformità. L-awtorità regolatorja 
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nazzjonali għandu jkollha s-setgħa li 
timponi sanzjonijiet fil-każ ta’ 
implimentazzjoni mhux xierqa tal-
programm ta’ konformità mill-operatur ta' 
sistema ta' trażmissjoni.

16. L-uffiċjal eżekuttiv kap / il-bord 
eżekuttiv ta' l-operatur ta' sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jaħtru lil persuna 
jew lil entità għall-funzjoni ta' uffiċjal tal-
konformità li għandu jkun responsabbli:

(a) għall-immonitorjar ta’ l-
implimentazzjoni tal-programm ta’ 
konformità;

(b) għall-elaborar tar-rapport annwali, u 
t-twaqqif tal-miżuri meħuda biex ikun 
implimentat il-programm ta' konformità u 
jitressaq lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali;

(c) għall-ħruġ ta’ rakkomandazzjonijiet 
dwar il-programm ta’ konformità u l-
implimentazzjoni tiegħu. 

17. L-indipendenza ta' l-uffiċjal tal-
konformità għandha tkun garantita b'mod 
partikulari permezz tat-termini tal-
kuntratt ta' impjieg tiegħu/tagħha.

18. L-uffiċjal tal-konformità għandu 
jkollu l-opportunità li jindirizza b’mod 
regolari lill-bord superviżorju / lill-bord 
tad-diretturi ta' l-operatur ta' sistema ta' 
trażmizzjoni u, ta' l-impriża integrata 
vertikalment u lill-awtoritajiet regolatorji.

19. L-uffiċjal tal-konformità għandu jieħu 
sehem fil-laqgħat kollha tal-bord 
superviżorju / tal-bord tad-diretturi ta' l-
operatur ta' sistema ta' trażmizzjoni li 
jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet li ġejjin:

(a) il-kundizzjonijiet għal aċċess u 
konnessjoni man-netwerk, inklużi l-ġbir 
tat-tariffi ta’ aċċess, il-kirjiet ta’ 
konġestjoni u l-pagamenti skond il-
mekkaniżmu ta' kumpens għal operatur 
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ta' sistema ta' inter-trażmissjoni bi qbil 
ma' l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 
Nru. 1228/2003; 

(b) il-proġetti mwettqa biex tkun operata, 
mantnuta u żviluppata s-sistema tan-
netwerk ta’ trażmissjoni, inklużi l-
investimenti f'interkonnessjonijiet u 
konnessjonijiet; 

(c) ir-regoli dwar l-ibbilanċjar, inklużi r-
regoli dwar ir-riżerva ta’ enerġija;

(d) ix-xiri ta’ enerġija biex jiġi kopert it-
telf ta’l-enerġija.

20. Waqt dawn is-sessjonijiet, l-uffiċjal 
tal-konformità għandu jwaqqaf li tiġi 
żvelata b’mod diskriminatorju 
informazzjoni dwar l-attivitajiet ta' 
ġenerazzjoni jew ta' forniment li tista’ kun 
kummerċjalment vantaġġjuża lill-bord 
superviżorju / lill-bord tad-diretturi. 

21. L-uffiċjal tal-konformità għandu 
jkollu aċċess għall-kotba, ir-rekords u l-
uffiċċji relevanti kollha ta' l-operatur ta' 
sistema ta' trażmissjoni, u anke għall-
informazzjoni kollha meħtieġa għat-
twettiq tad-dmirijiet tiegħu/tagħha kif 
suppost. 
L-uffiċjal tal-konformità għandu jkun 
maħtur u mneħħi mill-uffiċjali eżekuttiv 
kap / bord eżekuttiv biss wara 
approvazzjoni minn qabel mill-awtorità 
regolatorja nazzjonali."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tieħu s-soluzzjoni alternattiva ta' 'separazzjoni effettiva u effiċjenti'. Qed jiġi 
propost li n-numru ta' membri indipendenti maħtura fuq il-bord ta' superviżjoni jew fuq il-
bord tad-diretturi ta' TSO għandu jiġi stabbilit mill-awtorità kompetenti biex jiġi żgurat li l-
ebda produttur jew fornitur ta' l-elettriku ma jokkupa iktar min nofs is-siġġijiet ta' fuq il-bord. 
L-irwol ta' l-uffiċjal ta' konformità huwa msaħħaħ biex jiġi żgurat li t-TSOs ikunu jistgħu 
jissodisfaw il-bżonnijiet tal-klijenti bl-aħjar prezz.  
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Emenda 269
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 5 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 8b a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) L-Artikolu li ġej għandu jiġi inserit:

"Artikolu 8b

Separazzjoni effettiva u effiċjenti ta’ 
sistemi ta’ trażmissjoni

I. Assi, tagħmir, staff u identità

It-TSOs għandhom ikunu mgħammra bir-
riżorsi umani, fiżiċi u finanzjarji kollha 
ta' l-impriża integrata vertikalment 
meħtieġa għan-negozju regolari ta’ 
trażmissjoni ta’ l-elettriku, b’mod 
partikulari: 

(a) l-operatur ta' sistema ta' trażmissjoni 
għandu jkun sid ta' l-assi li huma 
meħtieġa għan-negozju regolari ta' l-
elettriku; 

(b) l-operatur ta' sistema ta' trażmissjoni 
għandu jimpjega l-istaff neċessarju għan-
negozju regolari tat-trażmissjoni ta' l-
elettriku;  

(c) il-kiri ta’ persunal u l-provvediment 
ta’ servizzi, minn u lejn kull fergħa ta' l-
impriża integrata vertikalment li twettaq 
funzjonijiet ta’ ġenerazzjoni jew provvista, 
għandhom ikunu limitati għal każi 
mingħajr potenzjal ta’ diskriminazzjoni u 
jkunu suġġetti għal approvazzjoni mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali biex 
jiġu esklużi t-tħassib dwar il-
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kompetizzjoni u l-konflitti ta' interess;

(d) ir-riżorsi finanzjarji xierqa għal 
proġetti ta’ investiment għall-ġejjieni 
għandhom ikunu disponibbli fi żmien 
xieraq.

2. L-attivitajiet meqjusa bħala meħtieġa 
għan-negozju regolari ta’ trażmissjoni ta' 
l-elettriku msemmi fil-paragrafu 1 
għandhom jinkludu mill-inqas: 

(a) ir-rappreżentanza ta' l-operatur ta' 
sistema ta' trażmissjoni u kuntatti ma' 
partijiet terzi u l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali;

(b) l-għoti u l-immaniġġjar ta’ l-aċċess 
għan-netwerk minn parti terza;

(c) il-ġbir tat-tariffi ta’ l-aċċess, il-kirjiet 
ta’ konġestjoni u l-pagamenti skond il-
mekkaniżmu ta’ kumpens ta’ l-operatur 
tas-sistema ta’ intertrażmissjoni bi qbil 
ma' l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 
Nru. 1228/2003;

(d) operazzjoni, manutenzjoni u żvilupp 
tas-sistema ta’ trażmissjoni;

(e) l-ippjanar ta’ investiment li jiżgura l-
abilità fuq perjodu ta’ żmien fit-tul biex 
tintalaħaq domanda raġonevoli u tiġi 
garantita s-sigurtà tal-provvista;

(f) servizzi legali;

(g) servizzi ta’ kontabilità u IT.

3. L-operaturi tas-sistemi ta’ trażmissjoni 
għandu jkollhom forma legali ta’ 
kumpanija b’kapital konġunt. 

4. L-operatur ta' sistema ta' trażmissjoni 
għandu jkollu l-identità korporattiva 
tiegħu stess, li tkun differenti b’mod 
sinifikattiv mill-impriża integrata 
vertikalment, bi trademarks, 
komunikazzjoni u bini separati.
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5. Il-kontijiet ta' l-operaturi tas-sistemi ta' 
trażmissjoni għandhom ikunu verifikati 
minn awditur ieħor milli dak li jivverifika 
l-impriża integrata vertikalment u l-
kumpaniji affiljati kollha tagħha. 

II. L-indipendenza tal-maniġment, ta' l-
uffiċjal eżekuttiv kap / tal-bord eżekuttiv 
ta' l-operatur ta' sistema ta' trażmissjoni 

6. Id-deċiżjonijiet dwar il-ħatra u dwar 
kwalunkwe tmiem minn kmieni ta' l-
impjieg ta' l-uffiċjal eżekuttiv kap / 
membri tal-bord eżekuttiv ta' l-operatur 
ta' sistema ta' trażmissjoni u dwar il-
konklużjoni jew it-tmiem minn kmieni tal-
kuntratti ta' impjieg rispettivi ma' dawn il-
persuni għandhom jitgħarrfu lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali jew lill-kwalunkwe 
awtorità pubblika nazzjonali kompetenti 
oħra. Dawn id-deċiżjonijiet u l-ftehimiet 
jistgħu jsiru jorbtu biss jekk, fi żmien ta’ 
tliet ġimgħat wara n-notifika, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali jew kwalunkwe 
awtorità pubblika nazzjonali kompetenti 
oħra ma jkunux użaw id-dritt tagħhom 
tal-veto. Jista' jintuża veto fil-każ ta' ħatra 
u konklużjoni ta' ftehimiet kuntrattwali 
rispettivi li jirriżultaw f'dubji serji dwar l-
indipendenza professjonali ta' l-uffiċjal 
eżekuttiv kap / tal-membru tal-bord 
eżekuttiv nominati; fil-każ ta' tmiem minn 
kmieni ta' l-impjieg u tal-kuntratti ta' 
impjieg rispettivi ma' l-uffiċjali eżekuttiv 
kap / mal-membru tal-bord eżekuttiv, l-
awtorità regolatorja nazzjonali jew 
kwalunkwe awtorità pubblika nazzjonali 
kompetenti oħra tista' tuża l-veto jekk 
ikunu jeżistu dubji serji dwar il-bażi u l-
ġustifikazzjoni ta' dan it-tmiem. 

7. Għandu jiġi garantit dritt ta' appell lill-
awtorità regolatorja nazzjonali jew lil 
awtorità pubblika nazzjonali kompetenti 
oħra jew lil qorti għall-uffiċjal eżekuttiv 
kap jew għall-membru tal-bord eżekuttiv 
ta' l-operatur ta' sistema ta' trażmissjoni 
fil-każ ta' tmiem minn kmieni ta' l-impjieg 
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tagħhom. 

8. Wara t-tmiem ta’ l-impjieg fl-operatur 
ta' sistema ta’ trażmissjoni, l-uffiċjal 
eżekuttiv kap / il-membri tal-bord 
eżekuttiv m’għandhomx jipparteċipaw f’xi 
fergħa ta' l-impriża integrata vertikalment 
li twettaq funzjonijiet ta' ġenerazzjoni jew 
provvista għal perjodu ta' mhux inqas 
minn 3 snin. 

9. L-uffiċjal eżekuttiv kap / il-membri tal-
bord eżekuttiv m’għandux ikollhom xi 
interess jew jirċievu kwalunwke kumpens 
minn kwalunkwe impriża tal-kumpanija 
integrata vertikalment ħlief l-operatur ta' 
sistema ta’ trażmissjoni. Is-salarju 
tiegħu/tagħhom m’għandux jiddependi bl-
ebda mod fuq l-attivitajiet ta' l-impriża 
integrata b’mod vertikali ħlief dawk ta' l-
operatur ta' sistemi ta' trażmissjoni. 

10. L-uffiċjal eżekuttiv kap jew il-membri 
tal-bord eżekuttiv ta' l-operatur ta' sistema 
ta' trażmissjoni m'għandhomx jerfgħu 
responsabilità, diretta jew indiretta, għall-
ħidma ta’ kuljum ta’ kwalunkwe fergħa 
oħra ta' l-impriża integrata vertikalment.

11. Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet 
ta’ hawn fuq, l-operatur ta' sistema ta' 
trażmissjoni għandu jkollu drittijiet 
effettivi dwar it-teħid ta' deċiżjonijiet, li 
jkunu indipendenti mill-impriża integrata 
vertikalment, dwar l-assi meħtieġa biex 
iħaddem, iżomm jew jiżviluppa n-
netwerks. Dan m’għandux jipprevjeni l-
eżistenza ta’ mekkaniżmi ta’ 
kordinazzjoni xierqa biex jiġi aċċertat li d-
drittijiet ekonomiċi u ta’ amministrazzjoni 
tal-kumpanija ewlenija rigward prospetti 
fuq assi regolati indirettament skond l-
Artikolu 22(c) f’sussidjara jiġu mħarsa. 
B’mod partikolari, dan għandu 
jippermetti lill-kumpanija ewlenija li 
tapprova l-pjan finanzjarju ta’ kull sena, 
jew kwalunkwe strument ekwivalenti, ta’ 
l-operatur tas-sistema tat-trażmissjoni u li 
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twaqqaf limiti globali fuq il-livelli ta’ dejn 
tas-sussidjarja tagħha. M’għandhiex 
tippermetti lill-kumpanija ewlenija li 
tagħti istruzzjonijiet rigward l-
operazzjonijiet ta’ kuljum, u lanqas 
rigward id-deċiżjonijiet individwali 
rigward il-kostruzzjoni jew titjib tal-linji 
ta’ trażmissjoni, li ma jeċċedux it-termini 
tal-pjan finanzjarju approvat, jew 
kwalunkwe strument ekwivalenti.

III. Bord superviżorju / Bord tad-diretturi
12. Iċ-chairmen tal-bord 
superviżorju/bord tad-diretturi ta' l-
operatur ta' sistema ta' trażmissjoni ma 
għandhomx jipparteċipaw f’xi fergħa ta' 
impriża integrata vertikalment li twettaq 
funzjonijiet ta’ ġenerazzjoni jew provvista.
13. Il-bordijiet superviżorji / il-bordijiet 
tad-diretturi ta' operatur ta' sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jikkonsistu minn 
membri indipendenti, maħtura għal żmien 
ta’ mill-inqas 5 snin. Il-ħatra tagħhom 
għandha tkun notifikata lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali /jew lil kwalunkwe 
awtorità pubblika nazzjonali kompetenti 
oħra u ssir torbot skond il-kundizzjonijiet 
deskritti fil-paragrafu 6. 
14. Għall-fini tal-paragrafu 13, membru 
tal-bord superviżorju / tal-bord tad-
diretturi ta' l-operatur ta' sistema ta' 
trażmissjoni għandu jitqies indipendenti 
jekk huwa jkun ħieles minn kwalunkwe 
negozju jew relazzjoni oħra ma' l-impriża 
integrata vertikalment, id-detenturi ta' l-
ishma kontrollanti tagħha jew il-
maniġment ta’ wieħed/waħda minnhom, li 
joħolqu konflitt ta’ interess, b'mod 
partikulari:
(a) ma kienx impjegat ta’ xi fergħa ta' l-
impriża integrata b’mod vertikali li 
twettaq funzjonijiet ta’ ġenerazzjoni u 
provvista fi żmien ħames snin qabel il-
ħatra tiegħu bħala membru tal-bord 
superviżorju/bord tad-diretturi;
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(b) ma jkollu l-ebda interess fi u ma 
jirċievi l-ebda kumpens mill-impriża 
integrata vertikalment jew minn xi 
affiljati tagħha apparti l-operatur ta' 
sistemi ta' trażmissjoni;
(c) ma jkollu l-ebda relazzjoni 
kummerċjali relevanti ma’ kwalunkwe 
fergħa tal-kumpanija integrata 
vertikalment li twettaq funzjonijiet ta’ 
provvista ta’ l-enerġija matul il-ħatra 
tiegħu bħala membru tal-bord 
superviżorju / tal-bord tad-diretturi;
(d) ma jkunx membru tal-bord eżekuttiv 
ta’ kumpanija li fiha l-impriża integrata 
vertikalment taħtar membri tal-bord 
superviżorju/ tal-bord tad-diretturi. 
IV. Uffiċjal tal-konformità
15. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-operaturi ta' sistema ta' trażmizzjoni 
jistabbilixxu u jimplimentaw programm 
ta’ konformità li jistipula l-miżuri li 
għandhom jittieħdu biex jiġi żgurat li tiġi 
eskluża mġiba diskriminatorja. Il-
programm għandu jistipula wkoll obbligi 
speċifiċi ta' l-impjegati ta' l-operatur ta' 
sistema ta' trażmissjoni biex jintlaħaq dan 
l-objettiv. Il-programm għandu jkun 
suġġett għall-approvazzjoni ta’ l-awtorità 
regolatorja nazzjonali jew ta' kwalunkwe 
awtorità pubblika nazzjonali kompetenti 
oħra. Il-programm ta’ konformità għandu 
jkun immonitorjat b’mod indipendenti 
mill-uffiċjal tal-konformità. L-awtorità 
regolatorja nazzjonali għandu jkollha s-
setgħa li timponi sanzjonijiet fil-każ ta’ 
implimentazzjoni mhux xierqa tal-
programm ta’ konformità mill-operatur 
ta' sistema ta' trażmissjoni.
16. L-uffiċjal eżekuttiv kap / il-bord 
eżekuttiv ta' l-operatur ta' sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jaħtru lil persuna 
jew lil entità għall-funzjoni ta' uffiċjal tal-
konformità li għandu jkun responsabbli:
(a) għall-immonitorjar ta’ l-
implimentazzjoni tal-programm ta’ 
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konformità;
(b) għall-elaborar tar-rapport annwali, u 
t-twaqqif tal-miżuri meħuda biex ikun 
implimentat il-programm ta' konformità u 
jitressaq lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali;
(c) għall-ħruġ ta’ rakkomandazzjonijiet 
dwar il-programm ta’ konformità u l-
implimentazzjoni tiegħu. 
17. L-indipendenza ta' l-uffiċjal tal-
konformità għandha tkun garantita 
b'mod partikulari permezz tat-termini tal-
kuntratt ta' impjieg tiegħu/tagħha
18. L-uffiċjal tal-konformità għandu 
jkollu l-opportunità li jindirizza b’mod 
regolari lill-bord superviżorju / lill-bord 
tad-diretturi ta' l-operatur ta' sistema ta' 
trażmizzjoni u, ta' l-impriża integrata 
vertikalment u lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzonali. 
19. L-uffiċjal tal-konformità għandu jieħu 
sehem fil-laqgħat kollha tal-bord 
superviżorju / tal-bord tad-diretturi ta' l-
operatur ta' sistema ta' trażmizzjoni li 
jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet li ġejjin:
(a) il-kundizzjonijiet għal aċċess u 
konnessjoni man-netwerk, inkluż il-ġbir 
tat-tariffi ta’ aċċess, il-kirjiet ta’ 
konġestjoni u l-pagamenti skond il-
mekkaniżmu ta' kumpens għal operatur 
ta' sistema ta' intertrażmissjoni bi qbil 
ma' l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 
Nru. 1228/2003; 
(b) il-proġetti mwettqa biex tkun operata, 
mantnuta u żviluppata s-sistema tan-
netwerk ta’ trażmissjoni, inklużi l-
investimenti f'interkonnessjonijiet u 
konnessjonijiet; 
(c) ir-regoli dwar l-ibbilanċjar, inklużi r-
regoli dwar ir-riżerva ta’ enerġija;
(d) ix-xiri ta’ enerġija biex jiġi kopert t-
telf ta’ enerġija.
20. Waqt dawn is-sessjonijiet, l-uffiċjal 
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tal-konformità għandu jwaqqaf li tiġi 
żvelata b’mod diskriminatorju 
informazzjoni dwar l-attivitajiet ta' 
ġenerazzjoni jew ta' forniment li tista’ 
kun kummerċjalment vantaġġjuża lill-
bord superviżorju / lill-bord tad-diretturi. 
21. L-uffiċjal tal-konformità għandu 
jkollu aċċess għall-kotba, ir-rekords u l-
uffiċċji relevanti kollha ta' l-operatur ta' 
sistema ta' trażmissjoni, u anke għall-
informazzjoni kollha meħtieġa għat-
twettiq kif suppost tad-dmirijiet. 
22. L-uffiċjal tal-konformità għandu jkun 
maħtur u mneħħi mill-kap eżekuttiv/bord 
eżekuttiv biss wara approvazzjoni minn 
qabel mill-awtorità regolatorja 
nazzjonali."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiżgura separazzjoni effettiva mingħajr ma tinkiser is-sjieda. Se tiġi żgurata 
indipendenza strutturali u finazjarja tat-TSO mill-produzzjoni ta' kumpaniji integrati 
vertikalment. In-newtralità ta' TSO se tiġi kkontrollata mill-awtorità regolatorja nazzjonali, 
mill-uffiċjal ta' konformità u mill-awditur. Bħala t-tieni pilastru ta' din l-għażla qed jiġu 
introdotti sanzjonijiet effettivi li jiggarantixxu li TSO ma jibqax f'pożizzjoni li tippermettilu li 
ma jħallix li jsiru investimenti fin-netwerk jew aċċes nondiskriminatorju ta' proġetti ta' 
impjanti enerġetiċi ġodda ta' għan-netwerk (ara l-emenda 4, Art. 9 hawn taħt).

Emenda 270
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 9 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(a) l-iżgurar tal-kapaċità għaż-żmien fit-
tul tas-sistema li tissodisfa domanda 
raġonevoli għat-trażmissjoni ta' l-elettriku, 
topera, iżżomm u tiżviluppa taħt 
kundizzjonijiet ekonomiċi sistemi ta' 

(a) l-iżgurar tal-kapaċità għaż-żmien fit-tul 
tas-sistema li tissodisfa domanda 
raġonevoli għat-trażmissjoni ta' l-elettriku, 
topera, iżżomm u tiżviluppa taħt 
kundizzjonijiet ekonomiċi sistemi ta' 
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trażmissjoni sikuri, affidabbli u effiċjenti li 
jagħtu l-attenzjoni dovuta lill-ambjnet, u li 
jippromowovu l-effiċjenza fl-enerġija u r-
riċerka u l-innovazzjoni partikolarment fir-
rigward ta' l-iżgurar tal-penetrazzjoni ta' l-
għejun enerġetiċi li jiġġeddu u t-tixrid ta' 
teknoloġija b'livell baxx ta' karbonju.

trażmissjoni sikuri, affidabbli u effiċjenti li 
jagħtu l-attenzjoni dovuta lill-ambjnet, u li 
jippromowovu l-effiċjenza fl-enerġija u r-
riċerka u l-innovazzjoni partikolarment fir-
rigward ta' l-iżgurar tal-penetrazzjoni ta' l-
għejun enerġetiċi li jiġġeddu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE stabbilit għaliha stess mira li torbot ta' 20% ta' enerġija li tiġġedded sa l-2020. Sabiex 
tintlaħaq din il-mira, għandha tiġi promossa enerġija li tiġġedded b'mod esklussiv u mhux tiġi 
mdgħajfa minħabba kunċett mhux definit ta' "teknoloġija b'livell baxx ta' karbonju".

Emenda 271
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 9 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(a) l-iżgurar tal-kapaċità għaż-żmien fit-
tul tas-sistema li tissodisfa domanda 
raġonevoli għat-trażmissjoni ta' l-elettriku, 
topera, iżżomm u tiżviluppa taħt 
kundizzjonijiet ekonomiċi sistemi ta' 
trażmissjoni sikuri, affidabbli u effiċjenti li 
jagħtu l-attenzjoni dovuta lill-ambjnet, u li 
jippromowovu l-effiċjenza fl-enerġija u r-
riċerka u l-innovazzjoni partikolarment
fir-rigward ta' l-iżgurar tal-penetrazzjoni 
ta' l-għejun enerġetiċi li jiġġeddu u t-tixrid 
ta' teknoloġija b'livell baxx ta' karbonju.

(a) l-iżgurar tal-kapaċità għaż-żmien fit-tul 
tas-sistema li tissodisfa domanda 
raġonevoli għat-trażmissjoni ta' l-elettriku, 
topera, iżżomm u tiżviluppa taħt 
kundizzjonijiet ekonomiċi sistemi ta' 
trażmissjoni sikuri, affidabbli u effiċjenti li 
jagħtu l-attenzjoni dovuta lill-ambjnet, u li 
jippromowovu l-effiċjenza fl-enerġija u r-
riċerka u l-innovazzjoni fir-rigward ta' l-
integrazzjoni ta' l-għejun enerġetiċi li 
jiġġeddu u l-ġenerazzjoni inkorporata fis-
sistema tan-netwerk.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-funzjoni tat-TSO hija l-iżgurar tal-kapaċità għaż-żmien fit-tul tas-sistema sabiex tissodisfa 
domandi mpoġġija fuqhom mill-kundizzjonijiet kemm ambjentali u kif ukoll ekonomiċi u mhux 



PE404.394v02-00 60/109 AM\718659MT.doc

MT

ir-riċerka dwar teknoloġiji speċifiċi min-naħa tal-provvista.

Emenda 272
Hannes Swoboda

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 9 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iżgurar tal-kapaċità għaż-żmien fit-tul 
tas-sistema li tissodisfa domanda 
raġonevoli għat-trażmissjoni ta' l-elettriku, 
topera, iżżomm u tiżviluppa taħt 
kundizzjonijiet ekonomiċi sistemi ta' 
trażmissjoni sikuri, affidabbli u effiċjenti li 
jagħtu l-attenzjoni dovuta lill-ambjnet, u li 
jippromowovu l-effiċjenza fl-enerġija u r-
riċerka u l-innovazzjoni partikolarment fir-
rigward ta' l-iżgurar tal-penetrazzjoni ta' l-
għejun enerġetiċi li jiġġeddu u t-tixrid ta' 
teknoloġija b'livell baxx ta' karbonju.

(a) l-iżgurar tal-kapaċità għaż-żmien fit-tul 
tas-sistema li tissodisfa domanda 
raġonevoli għat-trażmissjoni ta' l-elettriku, 
topera, iżżomm u tiżviluppa taħt 
kundizzjonijiet ekonomiċi sistemi ta' 
trażmissjoni sikuri, affidabbli u effiċjenti li 
jagħtu l-attenzjoni dovuta lill-ambjnet, u l-
promozzjoni ta' l-effiċjenza fl-enerġija u r-
riċerka u l-innovazzjoni partikolarment fir-
rigward ta' l-iżgurar tal-penetrazzjoni ta' l-
għejun enerġetiċi li jiġġeddu u t-tixrid ta' 
teknoloġija b'livell baxx ta' karbonju. il-
ħidma lejn l-iżvilupp ta’ netwerks
intelliġenti b'użu speċjali ta' teknoloġiji 
ta' l-informazzjoni fi żmien 10 snin fl-
isfond ta’ skeda ta’ żmien 
b’konsultazzjoni ma’ l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali u l-Aġenzija. fl-
iżvilupp tan-netwerks, l-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni għandhom ikunu 
responsabbli għall-ippjanar, (inkluża l-
proċedura ta’ awtorizzazzjoni) il-bini u l-
kummissjonament ta’ l-infrastruttura 
ġdida.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Iżvilupp ta’ Smart Grids għandu jinkoraġġixxi mġiba ambjentali konxja u jtejjeb l-irwol tal-
konsumatur biex jinfluwenza s-suq b’mod pożittiv. Jeħtieġ li jkun hemm linji ċari ta’ 
demarkazzjoni biex jiġi assigurat li kulħadd ikun jaf fejn hemm responsabiltà.
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Emenda 273
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 9 – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Fl-Artikolu 9, il-punt (c) għandu 
jinbidel b’dan li ġej:
"(c) jikkontrolla ċ-ċirkulazzjoni ta' l-
enerġija fuq is-sistema, waqt li 
jikkunsidra skambji ma' sistemi 
interkonnessi oħra. Għal dak il-għan, l-
operaturi tas-sistemi tat-trażmissjoni 
għandhom ikunu responsabbli biex 
jiżguraw sistema ta' l-elettriku tajba, ta' 
min jorbot fuqha u effiċjenti u, f'dak il-
kuntest, biex tiġi żgurata d-disponibilità 
tas-servizzi anċillari kollha neċessarji, 
inklużi dawk ipprovduti bħala reazzjoni 
għad-domanda, kemm-il darba din id-
disponibilità tkun indipendenti minn 
kwalunkwe sistema ta' trażmissjoni oħra 
li magħha s-sistema tagħhom tkun 
interkonnessa;

Or. en

(Iż-żieda tal-kunċett ta' "reazzjoni għad-domanda" għall-Artikolu 9 punt (c) tad-Direttiva 
2003/54/KE)

Ġustifikazzjoni

Sabiex titjieb l-effiċjenza ta' l-enerġija, huwa importanti li l-konsumaturi jipparteċipaw b'mod 
attiv fis-swieq tas-servizzi anċillari, b'mod partikulari meta jkunu jistgħu inaqqsu d-domanda, 
u b'hekk jiġu evitati żidiet ta' ġenerazzjoni.
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Emenda 274
Šarūnas Birutis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 9 – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Fl-Artikolu 9, il-punt (c) għandu 
jinbidel b’dan li ġej:
"(c) jikkontrolla ċ-ċirkulazzjoni ta' l-
enerġija fuq is-sistema fuq il-bażi ta' 
standards reġjonali komuni, filwaqt li 
jikkunsidra skambji ma' sistemi 
interkonnessi oħra. Għal dak il-għan, l-
operatur tas-sistema tat-trasmissjoni 
għandu jkun responsabbli biex jiżgura 
sistema ta' l-elettriku tajba, ta' min 
jorbot fuqha u effiċjenti u, f'dak il-
kuntest, biex jiżgura d-disponibilità u l-
kisba tas-servizzi anċillari neċessarji 
kollha fuq livell reġjonali fuq il-bażi ta' 
standards komuni, kemm-il darba din id-
disponibilità tkun waħda indipendenti 
minn kwalunkwe sistema ta' 
trażmissjoni oħra li magħha s-sistema 
tagħhom tkun interkonnessa;

Or. en

(L-istess kliem bħal dak ta’ l-Artikolu 9 punt (c) tad-Direttiva 2003/54/KE, bil-bdil ta’ 
elementi fit-test eżistenti)

Ġustifikazzjoni

Għandu jsir iżjed biex tiġi żgurata koperazzjoni effiċjenti bejn it-TSOs fuq livell reġjonali. 
Dawn għandhom jaqblu dwar standards komuni fuq livell reġjonali. Dan jelimina l-
ineffiċjenzi attwali relatati ma' l-eżistenza ta' standards nazzjonali u jiffaċilita l-attivitajiet 
tas-suq.
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Emenda 275
Šarūnas Birutis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 b (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 9 – punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) Fl-Artikolu 9, il-punt (d) għandu 
jinbidel b’dan li ġej:
"(d) jipprovdi lill-operatur ta' 
kwalunkwe sistema oħra li magħha s-
sistema tiegħu hija interkonnessa, 
informazzjoni suffiċjenti biex tiġi 
żgurata operazzjoni sikura u effiċjenti u 
l-interoperabilità tas-sistema 
interkonnessa, filwaqt li jsir użu komuni 
ta' din l-informazzjoni u filwaqt li jkun 
hemm qbil dwar standards komuni biex 
tkun operata, mantnuta u żviluppata s-
sistema;"

Or. en

(L-istess kliem bħal dak ta’ l-Artikolu 9 punt (d) tad-Direttiva 2003/54/KE, bil-bdil ta’ 
elementi fit-test eżistenti)

Ġustifikazzjoni

Għandu jsir iżjed biex tiġi żgurata koperazzjoni effiċjenti bejn it-TSOs fuq livell reġjonali. 
Dawn għandhom jaqblu dwar standards komuni fuq livell reġjonali. Dan jelimina l-
ineffiċjenzi attwali relatati ma' l-eżistenza ta' standards nazzjonali u jiffaċilita l-attivitajiet 
tas-suq.

Emenda 276
Šarūnas Birutis

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 6 c (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 9 – punt (f)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6c) Fl-Artikolu 9, il-punt (f) għandu 
jinbidel b'dan li ġej:
"(f) jipprovdi lill-utenti tas-sistema bl-
informazzjoni li għandhom bżonn għal 
aċċess effiċjenti għas-sistema, fuq il-bażi 
ta' standards komuni."

Or. en

(L-istess kliem bħal dak ta’ l-Artikolu 9 punt (f) tad-Direttiva 2003/54/KE, bil-bdil ta’ 
elementi fit-test eżistenti)

Ġustifikazzjoni

Għandu jsir iżjed biex tiġi żgurata koperazzjoni effiċjenti bejn it-TSOs fuq livell reġjonali. 
Dawn għandhom jaqblu dwar standards komuni fuq livell reġjonali. Dan jelimina l-
ineffiċjenzi attwali relatati ma' l-eżistenza ta' standards nazzjonali u jiffaċilita l-attivitajiet 
tas-suq.

Emenda 277
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 d (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 9 – punt (f a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6d) Fl-Artikolu 9, għandu jiżdied il-punt 
li ġej:
"(fa) jiżgura l-iżvilupp ta' netwerk 
Ewropew interkonness sew, b'mod 
partikulari fir-rigward tal-bini ta' netwerk 
intelliġenti Ewropew 'il barra mix-xtut."

Or. en

(Żieda tal-punt il-ġdid (fa) ma’ l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2003/54/KE)
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Ġustifikazzjoni

Minbarra li ttejjeb il-varjabilità, l-interkonnessjoni tista’ tnaqqas l-ispejjeż ta’ bilanċjar, 
tinkoraġixxi l-kompetizzjoni reali u tappoġġja l-iżvilupp ta' netwerk intelliġenti Ewropew. Fir-
rigward tal-proġett ta' prijorità TEN-E tal-konnessjoni ta' l-enerġija mir-riħ 'il barra mix-xtut 
fil-Baltiku u fil-Baħar tat-Tramuntana u l-potenzjal tar-riżorsi ta' l-enerġija mir-riħ 'il barra 
mix-xtut ta' l-Ewropa, it-TSOs għandhom jiżguraw l-iżvilupp ta' netwerk intelliġenti Ewropew 
'il barra mix-xtut.

Emenda 278
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 d (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 9 – punt (f a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6d) Fl-Artikolu 9 għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"(fa) ifassal stima ta' l-adegwatezza tas-
sistema ta' l-elettriku, li r-riżultati tagħha 
għandhom jitqiesu fl-istima Ewropea 
msemmija fir-Regolament (KE) Nru 
1228/2003." 

Or. fr

(Żieda tal-punt il-ġdid (fa) ma’ l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2003/54/KE)

Ġustifikazzjoni

Stimi tal-bilanċ bejn il-provvista u d-domanda għandha titfassal mit-TSOs sabiex tiġi 
mmonitorjata l-adegwatezza tal-kapaċità ta' ġenerazzjoni fir-rigward ta' domanda dejjem 
ikbar. Din il-biċċa xogħol hija neċessarja sabiex, fuq livell Ewropew, il-grupp ta' TSOs ikun 
jista' jipproduċi stima għall-Unjoni kollha. 
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Emenda 279
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 d (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 9 – punt (f a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6d) Fl-Artikolu 9 għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"(fa) għandhom ikattru kemm jista’ jkun 
il-kapaċità tat-trażmissjoni offruta lis-suq 
u m'għandhomx jiddiskriminaw bejn 
fornituri ġo pajjiżhom u barra minn-
pajjiżhom fl-allokazzjoni u l-interruzzjoni 
ta’ kapaċità fuq iż-żewġ naħat tal-
fruntiera.

Or. en

(Żieda ta' punt ġdid (fa) ma’ l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2003/54/KE)

Ġustifikazzjoni

Il-kompiti tat-TSOs (Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni għandhom ikunu msaħħa sabiex 
jiġi assigurat li jsir l-akbar użu tal-kapaċità eżistenti fuq bażi mhux diskriminatorju u li 
tinbena infrastruttura ġdida fejn hemm domanda tas-suq. Dawn il-bidliet huma essenzjali 
għall-integrazzjoni tas-suq Ewropew ta’ l-enerġija.

Emenda 280
Nicole Fontaine, Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 e (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 9 – punt (f b) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6e) Fl-Artikolu 9, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"(fb) joħloq programm ta' manutenzjoni 
tat-TSO biex tiġi żgurata kwalità 
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adegwata tal-forniment. Il-konformità 
ma' dan il-programm ta' manutenzjoni 
għandha tiġi mmonitorjata mill-awtorità 
pubblika nazzjonali kompetenti." 

Or. fr

(Żieda tal-punt il-ġdid (fb) ma’ l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2003/54/KE)

Ġustifikazzjoni

It-TSO għandhom jiġu meħtieġa li jifformalizzaw programm ta' manutenzjoni tan-netwerk, 
taħt il-kontroll ta' l-awtorità pubblika kompetenti. Dan il-programm jiżgura li l-infrastruttura 
inżammet tajjeb u baqgħet f'kundizzjoni tajba.  

Emenda 281
Dominique Vlasto

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 f (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 9 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6f) Fl-Artikolu 9, għandu jiddaħħal il-
paragrafu li ġej:
"Fit-twettiq ta' dmirijietu, kull operatur 
ta' sistema ta' trażmissjoni għandu jiżgura 
li l-benefiċċju tar-reġjun fejn ikun qed 
jopera jitqies b'mod xieraq. Mingħajr 
ħsara għad-drittijiet tad-detenturi ta' l-
ishma relatati mal-profittabilità u mal-
bżonnijiet ta' ekwità, id-deċiżjonijiet 
operazzjonali u ta' investiment meħuda 
minn operatur ta' sistema ta' trażmissjoni 
għandhom ikunu konsistenti mal-pjanijiet 
ta' investiment regjonali u madwar il-
Komunità skond l-Artikoli 2c u 2d tar-
Regolament (KE) Nru 1228/2003 u 
għandhom jiffaċilitaw l-iżvilupp tas-suq u 
l-integrazzjoni tas-suq u għandhom 
jottimizzaw il-gwadanji f'termini ta' 
benessri soċjo-ekonomiċi."
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Or. en

(Żieda ta’ paragrafu ġdid 1a fl-Artikolu 9 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni l-ġdida għandha l-għan li tiżgura li l-operaturi ta' sistemi ta' trażmissjoni 
iqisu dejjem bħala prijorità l-bżonnijiet tar-reġjun fejn joperaw. B'mod partikulari, huma 
għandhom jiżguraw li l-benesseri soċjo-ekonomiċi jissaħħu kemm fir-reġjun tagħhom u kif 
ukoll lil hinn minnu (madwar ir-reġjuni).

Emenda 282
Herbert Reul, Nicole Fontaine, Erna Hennicot-Schoepges, Nikolaos Vakalis, Angelika 
Niebler, Ján Hudacký, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Paul Rübig, Dominique 
Vlasto

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 g (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Article 9 –paragraphs 1a to 1 k (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6g) Fl-Artikolu 9, għandhom jiddaħħlu l-
paragrafi li ġejjin:
"L-operaturi ta' sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jelaboraw pjan ta' żvilupp fuq 
10 snin għan-netwerk għall-inqas darba 
kull sentejn. Għandhom jipprovdu miżuri 
ta’ effiċjenza biex jiggarantixxu l-
adegwatezza tas-sistema u s-sigurtà tal-
provvista.
Il-pjan ta' żvilupp fuq 10 snin għan-
netwerk għandu b’mod partikulari:
a) jindika lill-parteċipanti tas-suq l-
infrastrutturi ta’ trażmissjoni ewlenin li 
għandhom jinbnew matul l-għaxar snin li 
ġejjin,
b) jinkludi l-investimenti kollha li diġà 
ġew deċiżi u jidentifika l-investimenti 
ġodda li għalihom deċiżjoni ta’ 
implimentazzjoni trid tittieħed fit-tliet snin 
li ġejjin. 
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Sabiex jiġi elaborat dan il-pjan ta' żvilupp 
fuq 10 snin għan-netwerk, kull operatur 
ta' sistema ta' trażmissjoni għandu 
jagħmel ipoteżi raġonevoli dwar l-
evoluzzjoni tal-ġenerazzjoni, tal-konsum u 
ta’ l-iskambji ma’ pajjiżi oħra, u għandu 
jqis il-pjanijiet eżistenti, reġjonali u 
madwar l-Ewropa, ta’ investiment 
f'netwerk. L-operaturi ta' sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jippreżentaw fi 
żmien xieraq l-abbozz ta' dan il-pjan lill-
korp nazzjonali kompetenti.
Il-korp nazzjonali kompetenti għandu 
jikkonsulta l-utenti kollha relevanti ta' 
netwerk fuq il-bażi ta' dan l-abbozz b'mod 
miftuħ u trasparenti u jista' jippubblika r-
riżultat tal-proċess ta' konsultazzjoni, 
b'mod partikulari l-bżonnijiet ta' 
investimenti possibbli. 
Il-korp nazzjonali kompetenti għandu 
jeżamina jekk l-abbozz tal-pjan ta’ żvilupp 
tan-netwerk ta’ 10 snin ikoprix il-ħtiġijiet 
kollha ta' investiment identifikati fil-
konsultazzjoni. Il-korp nazzjonali 
kompetenti jista' jobbliga lill-operatur ta' 
sistema ta' trażmissjoni biex jemenda l-
abbozz tal-pjan tiegħu.
Il-korp nazzjonali kompetenti jista' jkun l-
awtorità regolatorja nazzjonali, 
kwalunkwe awtorità pubblika nazzjonali 
kompetenti oħra jew depożitarju tan-
netwerk ta' żvilupp magħmul minn 
operaturi ta' sistema ta' trażmissjoni. Fil-
każ ta’ dan ta’ l-aħħar, l-operaturi ta' 
sistema ta' trażmissjoni għandhom 
iressqu l-abbozzi ta’ l-istatuti, tal-lista ta' 
membri u tar-regoli ta’ proċedura għall-
approvazzjoni ta' l-awtorità nazzjonali
pubblika kompetenti.
Jekk l-operatur ta' sistema ta' 
trażmissjoni jirriffjutaw li jimplimentaw 
investiment speċifiku elenkat fil-pjan ta’ 
żvilupp tan-netwerk ta’ 10 snin li se 
jitwettaq fit-tliet snin li ġejjin, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-awtorità 
regolatorja nazzjonali jew kwalunkwe 
awtorità nazzjonali pubblika kompetenti 
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oħra jkollha l-kompetenza li tieħu waħda 
minn dawn il-miżuri li ġejjin:
a) titlob b'kull mezz legali lill-operatur ta' 
sistema ta' trażmissjoni biex iwettaq l-
obbligi ta' investiment tiegħu billi juża l-
kapaċitajiet finanzjarji tiegħu jew,
b) tistieden investituri indipendenti biex 
jipparteċipaw f'offerta għall-investiment 
neċessarju f'sistema ta' trażmissjoni, u fl-
istess ħin tista' tobbliga lill-operatur ta' 
sistema ta' trażmissjoni:
(i) biex jaqbel ma’ l-iffinanzjar minn 
kwalunkwe parti terza, 
(ii) biex jaqbel mal-bini minn kwalunkwe 
parti terza jew biex jibni l-assi l-ġodda 
rispettivi u
(iii) biex jopera l-ass il-ġdid rispettiv. 
L-arranġamenti finanzjarji relevanti 
għandhom ikunu suġġetti għall-
approvazzjoni ta’ l-awtorità regolatorja 
nazzjonali jew ta' kwalunkwe awtorità 
pubblika nazzjonali kompetenti oħra. Fiż-
żewġ każi, ir-regolamenti tariffarji 
għandhom jippermettu li d-dħul ikopri l-
ispejjeż ta' dawn l-investimenti.

Awtorità pubblika nazzjonali kompetenti 
għandha timmonitorja u tevalwa l-
implimentazzjoni tal-pjan ta’ investiment.
L-operaturi ta' sistema ta' trażmissjoni 
għandhom ikunu obbligati li jistabbilixxu 
u jippubblikaw proċeduri trasparenti u 
effiċjenti għal konnessjoni mingħajr 
diskriminazzjoni ta’ impjanti ġodda man-
netwerk. Dawn il-proċeduri għandhom 
ikunu suġġetti għall-approvazzjoni mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jew 
minn kwalunkwe awtorità pubblika 
nazzjonali kompetenti oħra
L-operaturi ta' sistema ta' trażmissjoni 
m'għandhomx ikunu intitolati li 
jirriffjutaw il-konnessjoni ma’ impjant 
enerġetiku ġdid fuq il-bażi tal-possibilità 
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ta' limiti fil-futur għall-kapaċitajiet 
disponibbli tan-netwerk, eż. konġestjoni 
f’partijiet imbegħda tan-netwerk ta' 
trażmissjoni. L-operaturi ta' sistema ta' 
trażmissjoni għandhom ikunu obbligati li 
jipprovdu l-informazzjoni neċessarja.
L-operaturi ta' sistema ta' trażmissjoni ma 
għandhomx ikunu intitolati li jirriffjutaw 
punt ta' konnessjoni ġdid, fuq il-bażi 
unika li huwa jwassal għal spejjeż 
addizzjonali marbuta maż-żieda tal-
kapaċità meħtieġa ta’ l-elementi tal-grilja 
fil-limiti tal-viċinanzi tal-punt tal-
konnessjoni."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiggarantixxi li TSO ma jkunx jista' jwaqqaf li jsiru investimenti fin-netwerk jew 
aċċes nondiskriminatorju ta' proġetti ta' impjanti enerġetiċi ġodda. Dan għandu japplika 
għat-TSOs kollha. Dawn ma jħallux li sseħħ influwenza diskriminatorja fuq TSO, kemm jekk 
permezz ta' miżuri ta' sjieda ġewwa impriża integrata vertikalment u kif ukoll permezz ta' 
forom oħra mhux ibbażati fuq is-sjieda.

L-emenda taċċerta l-investimenti neċessarji. Jekk it-TSO jirrifjuta investiment speċifiku, jew l-
awtorità titlob lit-TSO biex jinvesti jew inkella tniedi proċedura biex jitressqu l-offerti.

Emenda 283
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/54/KE
Artikoli 10 u 10a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Għandhom jiddaħħlu l-Artikoli 10 u 
10a li ġejjin:

Imħassar

"Artikolu 10
Operaturi indipendenti ta' sistemi
1. Meta mad-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva, is-sistema ta’ trażmissjoni tkun 
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tappartjeni lil impriża integrata 
vertikalment, l-Istati Membri jistgħu 
jagħtu derogi mill-Artikolu 8(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 8(1).
2. L-Istat Membru jista' japprova u jaħtar 
biss operatur indipendenti tas-sistema, 
meta:
(a) l-operatur kandidat ikun wera li 
jikkonforma mar-rekwiżiti ta’ l-
Artikolu 8(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 9;
(c) l-operatur kandidat ikun intrabat li 
jikkonforma ma’ pjan ta’ għaxar snin 
għall-iżvilupp tan-netwerk, propost mill-
awtorità regolatorja;
(d) il-proprjetarju tas-sistema ta’ 
trażmissjoni jkun wera l-kapaċità tiegħu li 
jikkonforma ma’ l-obbligi tiegħu skond 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 ikun wera l-
kapaċità tiegħu li jikkonforma ma’ l-
obbligi tiegħu skond ir-Regolament (KE) 
Nru 1228/2003 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2003 dwar 
kundizzjonijiet għall-aċċess għan-
networks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-
elettriku inkluża l-kooperazzjoni ta’ l-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni fil-
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livell Ewropew u dak reġjonali.
3. Impriżi li ġew ċertifikati mill-awtorità 
regolatorja bħala konformi mar-rekwiżiti 
ta' l-Artikoli 8a u 10(2) għandhom ikunu 
approvati u nnominati bħala operaturi ta' 
sistema indipendenti mill-Istati Membri. 
Għandha tapplika l-proċedura ta' 
ċertifikazzjoni fl-Artikolu 8b .
4. Meta l-Kummissjoni tkun ħadet 
deċiżjoni skond il-proċedura fl-
Artikolu 8b u tara li l-awtorità regolatorja 
ma tkunx ikkonformat mad-deċiżjoni 
tagħha fi żmien xahrejn, għandha, fi 
żmien sitt xhur, taħtar, fuq proposta mill-
Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-
Regolaturi ta' l-Enerġija u wara li tkun 
semgħet il-fehmiet tal-proprjetarju tas-
sistema ta' trażmissjoni u l-operatur tas-
sistema ta' trażmissjoni, operatur ta' 
sistema indipendenti 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 10(1).
5. Kull operatur indipendenti tas-sistema 
għandu jkun responsabbli mill-għoti u 
mill-amministrazzjoni ta' l-aċċess minn 
terzi, inkluż il-ġbir ta' tariffi ta' l-aċċess, 
kirjiet għall-konġestjoni, u ħlasijiet skond 
il-mekkaniżmu ta' kumpens għal operatur 
ta' sistema ta' inter-trażmissjoni skond l-
Artikolu 3 tar-Regolament 1228/2003, kif 
ukoll għall-operat, il-manutenzjoni u l-
iżvilupp tas-sistema ta' trażmissjoni, u 
għall-iżgurar tal-kapaċità għaż-żmien fit-
tul tas-sistema biex tiltaqa' ma' domanda 
raġonevoli permezz ta' pjjanar ta' l-
investimenti. 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 
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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-
arranġament rilevanti ta' l-iffinanjzar 
għandhom ikunu soġġetti għall-
approvazzjoni mill-awtorità regolatorja; 
Qabel din l-approvazzjoni, l-Awtorità 
Regolatorja għandha tikkonsulta l-
proprjetarju ta' l-assi flimkien ma' 
partijiet interessati oħra;
(c) tipprovdi għall-kopertura tar-
responsabbiltà li tikkonċerna l-assi tan-
netwerk, eskluża r-responsabbiltà 
marbuta mal-kompiti ta' l-operatur tas-
sistema indipendenti;
(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-
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paragrafu 6.
Artikolu 10a
Separazzjoni tal-proprjetarji tas-sistema 
ta' trażmissjoni
1. Il-proprjetarji tas-sistema ta’ 
trażmissjoni, fejn operatur ta' sistema 
indipendenti jkun inħatar, li jkunu parti 
minn impriżi integrati vertiklament, 
għandhom ikunu indipendenti, għall-
inqas f’termini tal-forma ġuridika, l-
organizzazzjoni u t-teħid tad-deċiżjonijiet 
tagħhom, minn attivitajiet oħrajn li ma 
humiex relatati mat-trażmissjoni.
2. Sabiex tiġi aċċertata l-indipendenza tal-
proprjetarju tas-sistema ta' trażmissjoni 
imsemmi fil-paragrafu 1, għandhom 
japplikaw l-kriterji minimi li ġejjin:
(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 ta' l-elettriku li hija 
responsabbli, direttament jew 
indirettament, għall-operat ta’ kuljum tal-
ġenerazzjoni, id-distribuzzjoni u l-
forniment ta' l-elettriku;
(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 
indipendenti; 
(c) il-prorjetarju 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 ta' dan il-
programm ikun issorveljat b'mod xieraq. 
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 
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responsabbli għas-sorveljanza tal-
programm ta’ konformità lill-awtorità 
regolatorja u għandu jiġi ppubblikat.
3. Il-Kummissjoni tista’ toħroġ linji gwida 
biex taċċerta l-konformità sħiħa u 
effettiva mal-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu ta' sid is-sistema ta’ trażmissjoni. 
Din il-miżura, maħsuba biex temenda 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi tissupplimentaha, għandha 
tiġi adotatta skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 27b(3)."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-separazzjoni tal-proprjetà fil-każ ta' netwerks ta' trasport nazzjonali hi l-unika possibilità 
biex tiġi garantita l-indipendenza ta' l-amministraturi ta' netwerks ta' trasport nazzjonali u 
biex tissaħħaħ it-trasparenza. Din is-separazzjoni tippermetti wkoll li l-amministraturi ta' 
netwerks ta' trasport nazzjonali jsiru faċilitaturi aktar effettivi tas-swieq. F'sistema ISO, il-
proprjeta tan-netwerks ta' trasport nazzjonali u ta' l-attivitajiet kummerċjali tibqa' fl-istess 
idejn. Għalkemm l-attivitajiet ta' trasport nazzjonali huma regolati b'mod strett, dan jirriżulta 
f'ħafna regoli.

Emenda 284
Miloslav Ransdorf

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 10 – 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 8(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. 

1. Meta mad-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva, is-sistema ta’ trażmissjoni tkun 
tappartjeni lil impriża integrata 
vertikalment, jew meta Stat Membru jqis li 
huwa xieraq biex ikunu żgurati l-
kundizzjonijiet għal funzjonament effettiv 
tan-Newterk Ewropea għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni Elettrika jew 
il-ħolqien ta' operatur supra-nazzjonali 
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Fi kwalunkwe każ, impriżi integrati 
vertikalment li jkunu proprjetarji ta’ 
sistema ta’ trażmissjoni ma għandhomx 
jinżammu milli jieħdu passi biex 
jikkonformaw ma’ l-Artikolu 8(1).

tas-sistema ta' trażmissjoni, l-Istati 
Membri jistgħu jagħtu derogi mill-
Artikolu 8(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 8(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda hu li l-mudelli TSO u ISO jitqiegħdu fuq l-istess bażi bħala mezz kif 
jiġi provdut mudell koerenti għall-ħidma tas-sistema madwar l-Ewropa u biex ikun faċilitat it-
twaqqif ta' operaturi tas-sistema reġjonali jew pan-Ewropej. L-Istati Membri għandu 
jkollhom il-possibbilita li jagħżlu bejn żewġ għażliet ugwali (separazzjoni tal-proprjeta u l-
ħolqien ta' operatur tas-sistema indipendenti).

Emenda 285
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 10 – 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 8(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 

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 8(1), bil-kundizzjoni li 
jinħatar operatur tas-sistema għal dak l-
Istat Membru 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 
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jikkonformaw ma’ l-Artikolu 8(1). jikkonformaw ma’ l-Artikolu 8(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tikkjarifika li ISO wieħed biss jista' jinħatar fi Stat Membru.  L-iżvilupp ta' swieq 
reġjonali mhux se jiġi mgħejjun mill-ħolqien ta' bosta ISOs fi ħdan Stat Membru wieħed.

Emenda 286
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 10 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"1a. Sabiex tippermetti trasformazzjoni 
gradwali, id-deroga se tkun miżura 
temporanja ta' mhux itwal minn 4 snin. 
Ir-riżultat għandu jkun is-separazzjoni 
tal-proprjeta."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk din id-deroga alternattiva tibqa' l-istess, se teħtieġ sett ta' regoli kumplessi ta' tmexxija u 
koordinazzjoni problematika bejn il-proprjetarji tal-grilja u l-ġestjoni tagħha skond l-ISO. 
Fil-fatt, is-soluzzjoni ISO tippreżenta kritikalitajiet fir-rigward ta' l-iżvilupp/il-manutenzjoni 
tal-grilja u l-irwoli u r-responsabbilitajiet ta' definizzjoni fl-attivita ta' ħidma.  Tista' toħloq 
ambjent ħażin għall-investiment b'impatt negattiv fuq l-adegwatezza tas-sistema u s-sikurezza 
tal-forniment.

Emenda 287
Patrizia Toia, Vittorio Prodi

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 10 - paragrafu 2 - punt (b)
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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 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 tal-proprjetarju tas-
sistema ta' trażmissjoni jitqiesu b’mod li 
jeliminaw kwalunkwe fattur li jista' 
jiddiswadi li jaġixxu b’mod indipendenti;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Din hija maħsuba biex tikkunsidra s-sistema ta' inċentivi sabiex tkun żgurata l-indipendenza 
tal-proprjetarju tas-sistema ta' trażmizzjoni.

Emenda 288
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Impriżi li ġew ċertifikati mill-awtorità 
regolatorja bħala konformi mar-rekwiżiti 
ta' l-Artikoli 8a u 10(2) għandhom ikunu 
approvati u nnominati bħala operaturi ta' 
sistema indipendenti mill-Istati Membri. 
Għandha tapplika l-proċedura ta' 
ċertifikazzjoni fl-Artikolu 8b .

3. Impriżi li ġew ċertifikati mill-awtorità 
regolatorja bħala konformi mar-rekwiżiti 
ta' l-Artikoli 8a u 10(2) għandhom ikunu 
approvati u nnominati bħala operaturi ta' 
sistema indipendenti mill-Istati Membri. 
Għandha tapplika l-proċedura ta' 
ċertifikazzjoni fl-Artikolu 8b u fl-Artikolu 
x tar-Regolament (KE) Nru 1228/2003 .

Or. en
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Emenda 289
Lena Ek

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-Kummissjoni tkun ħadet 
deċiżjoni skond il-proċedura fl-
Artikolu 8b u tara li l-awtorità regolatorja 
ma tkunx ikkonformat mad-deċiżjoni 
tagħha fi żmien xahrejn, għandha, fi żmien 
sitt xhur, taħtar, fuq proposta mill-
Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-
Regolaturi ta' l-Enerġija u wara li tkun 
semgħet il-fehmiet tal-proprjetarju tas-
sistema ta' trażmissjoni u l-operatur tas-
sistema ta' trażmissjoni, operatur ta' 
sistema indipendenti 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 10(1).

4. Meta l-Kummissjoni tkun ħadet 
deċiżjoni kif imsemmi fl-Artikolu x tar-
Regolament (KE) Nru 1228/2003 (li qabel 
kien l-Artikolu 8b (8)(b) tad-Direttiva xx)
u tara li l-awtorità regolatorja ma tkunx 
ikkonformat mad-deċiżjoni tagħha fi żmien 
xahrejn, għandha taħtar operatur ta' sistema 
indipendenti kif previst fl-Artikolu xx tar-
Regolament (KE) Nru 1228/2003.

Or. en

Emenda 290
Catherine Stihler, David Martin

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kull operatur indipendenti tas-sistema 
għandu jkun responsabbli mill-għoti u mill-
amministrazzjoni ta' l-aċċess minn terzi, 
inkluż il-ġbir ta' tariffi ta' l-aċċess, kirjiet 
għall-konġestjoni, u ħlasijiet skond il-
mekkaniżmu ta' kumpens għal operatur ta' 

5. Kull operatur indipendenti tas-sistema 
għandu jkun responsabbli mill-għoti u mill-
amministrazzjoni ta' l-aċċess minn terzi, 
inkluż il-ġbir ta' tariffi ta' l-aċċess, kirjiet 
għall-konġestjoni, u ħlasijiet skond il-
mekkaniżmu ta' kumpens għal operatur ta' 
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sistema ta' inter-trażmissjoni skond l-
Artikolu 3 tar-Regolament 1228/2003, kif 
ukoll għall-operat, il-manutenzjoni u l-
iżvilupp tas-sistema ta' trażmissjoni, u 
għall-iżgurar tal-kapaċità għaż-żmien fit-
tul tas-sistema biex tiltaqa' ma' domanda 
raġonevoli permezz ta' pjjanar ta' l-
investimenti. 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.

sistema ta' inter-trażmissjoni skond l-
Artikolu 3 tar-Regolament 1228/2003, kif 
ukoll għall-ħidma tas-sistema inkluża l-
konfigurazzjoni f'ħin reali tan-netwerk, 
sigurta operattiva u ta' bilanċ.. Kull 
operatur tas-sistema indipendenti, 
b'koperazzjoni ma' propjetarji tat-
trażmissjoni affettwati, għandu jiżviluppa 
arranġamenti biex tkun żgurata l-
kapaċita fit-tul tas-sistema li tissodisfa 
domanda raġonevoli permezz ta' ppjanar
ta' l-investiment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Arranġamenti kummerċjali preferenzjali, li kumpaniji integrati vertikalment joffru għall-
affiljati jew għall-ħlasijiet punittivi għall-kompetitturi, kollha jikkontribwixxu għall-falliment 
tas-suq intern fl-elettriku. Din l-emenda ssaħħaħ il-proposti tal-Kummissjoni għal mudell 
ISO.

Emenda 291
Alyn Smith

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kull operatur indipendenti tas-sistema 
għandu jkun responsabbli mill-għoti u mill-
amministrazzjoni ta' l-aċċess minn terzi, 
inkluż il-ġbir ta' tariffi ta' l-aċċess, kirjiet
għall-konġestjoni, u ħlasijiet skond il-

5. Kull operatur indipendenti tas-sistema 
għandu jkun responsabbli mill-għoti u mill-
amministrazzjoni ta' l-aċċess minn terzi, 
inkluż il-ġbir ta' tariffi ta' l-aċċess, kirjiet 
għall-konġestjoni, u ħlasijiet skond il-
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mekkaniżmu ta' kumpens għal operatur ta' 
sistema ta' inter-trażmissjoni skond l-
Artikolu 3 tar-Regolament 1228/2003, kif 
ukoll għall-operat, il-manutenzjoni u l-
iżvilupp tas-sistema ta' trażmissjoni, u 
għall-iżgurar tal-kapaċità għaż-żmien fit-
tul tas-sistema biex tiltaqa' ma' domanda 
raġonevoli permezz ta' pjjanar ta' l-
investimenti. 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.

mekkaniżmu ta' kumpens għal operatur ta' 
sistema ta' inter-trażmissjoni skond l-
Artikolu 3 tar-Regolament 1228/2003, kif 
ukoll għall-ħidma tas-sistema inkluża l-
konfigurazzjoni f'ħin reali tan-netwerk, 
sigurta operattiva u ta' bilanċ . Kull 
operatur ta' sistema indipendenti, 
b'koperazzjoni ma' propjetarji tat-
trażmissjoni affettwati, għandu jiżviluppa 
arranġamenti biex tkun żgurata l-
kapaċita fit-tul tas-sistema li tissodisfa 
domanda raġonevoli permezz ta' ppjanar
ta' l-investiment.

Or. en

Emenda 292
Alyn Smith

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 10 – paragrafu 6 – punt (a a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(aa) jidħol fi ftehima, approvata mill-
awtorita regolatorja nazzjonali, ma' l-
operatur ta' sistema indipendenti biex 
tkun żgurata l-koperazzjoni effettiva fiż-
żamma u fl-iżvilupp tas-sistema ta' 
trażmissjoni;"

Or. en
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Emenda 293
Catherine Stihler, David Martin

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 10 - paragrafu 6 - punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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-arranġament 
rilevanti ta' l-iffinanjzar għandhom ikunu 
soġġetti għall-approvazzjoni mill-awtorità 
regolatorja; Qabel din l-approvazzjoni, l-
Awtorità Regolatorja għandha tikkonsulta 
l-proprjetarju ta' l-assi flimkien ma' 
partijiet interessati oħra;

(b) iwettaq l-investimenti deċiżi 
b'koperazzjoni ma' l-operatur indipendenti 
tas-sistema u approvati mill-awtorità 
regolatorja, jew jaċċetta li jiġu ffinanzjati 
minn kwalunkwe parti interessata L-
arranġament rilevanti ta' l-iffinanjzar 
għandhom ikunu soġġetti għall-
approvazzjoni mill-awtorità regolatorja; 
Qabel din l-approvazzjoni, l-Awtorità 
Regolatorja għandha tikkonsulta l-
proprjetarju ta' l-assi flimkien ma' partijiet 
interessati oħra;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ssaħħaħ il-proposti tal-Kummissjoni għal mudell ISO.

Emenda 294
Alyn Smith

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 10 - paragrafu 6 - punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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-arranġament 
rilevanti ta' l-iffinanjzar għandhom ikunu 

b) iwettaq l-investimenti deċiżi 
b'koperazzjoni ma' l-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-
arranġament rilevanti ta' l-iffinanjzar 
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soġġetti għall-approvazzjoni mill-awtorità 
regolatorja; Qabel din l-approvazzjoni, l-
Awtorità Regolatorja għandha tikkonsulta 
l-proprjetarju ta' l-assi flimkien ma' 
partijiet interessati oħra;

għandhom ikunu soġġetti għall-
approvazzjoni mill-awtorità regolatorja; 
Qabel din l-approvazzjoni, l-Awtorità 
Regolatorja għandha tikkonsulta l-
proprjetarju ta' l-assi flimkien ma' partijiet 
interessati oħra;

Or. en

Emenda 295
Catherine Stihler, David Martin

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 10 – paragrafu 6 – punt (d a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(da) jidħol fi ftehima, approvata mill-
awtorita regolatorja, ma' l-operatur tas-
sistema independenti biex tkun żgurata l-
koperazzjoni effettiva fiż-żamma u fl-
iżvilupp tas-sistema ta' trażmissjoni."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Arranġamenti kummerċjali preferenzjali, li kumpaniji integrati vertikalment joffru għall-
affiljati jew għall-ħlasijiet punittivi għall-kompetitturi, kollha jikkontribwixxu għall-falliment 
tas-suq intern fl-elettriku. Din l-emenda ssaħħaħ il-proposti tal-Kummissjoni għal mudell 
ISO.

Emenda 296
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 10 a – paragrafu 2 – punt (c)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-prorjetarju 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 ta' dan il-programm ikun 
issorveljat b'mod xieraq. 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.

(c) il-prorjetarju tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandu jfassal programm ta' konformità, li 
jistabbilixxi l-miżuri meħuda biex ikun 
provdut aċċess ġust u jkun żgurat li ma 
jkun hemm l-ebda mġiba diskriminatorja. 
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

Ġustifikazzjoni

Testendi d-disopożizzjonijiet ta' konformita li għandhom jiġu applikati lill-operaturi ta' 
sistema ta' distribuzzjoni.

Emenda 297
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 10 a – paragrafu 2 – punt (c a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(ca) il-konformita ġdida mal-programm 
għandha tiġi sorveljata adegwatament 
minn persuna, jew korp, maħtura, minn 
issa 'l quddiem msemmija 'uffiċjal ta' 
konformita', li għandha tkun 
kompletament indipendenti u jkollha 
aċċess għall-informazzjoni kollha 
meħtieġa tal-proprjetarju tas-sistema ta' 
trażmissjoni u kwalunkwe kumpaniji 
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affiljati biex twettaq il-ħidma tagħha;"  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tintroduċi l-kunċett ta' bord ta' konformita biex josserva fuq livell għoli l-ħidma ta' l-
uffiċċju/l-uffiċjal ta' konformita.

Emenda 298
Giles Chichester

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 10 a – paragrafu 2 – punt (c b) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"(cb) il-konformita għandha tiġi 
osservata minn bord ta' konformita li 
jikkonsisti f'maġġoranza ta' membri 
indipendenti ta' l-impriża integrata 
vertikalment. Rapport ta’ kull sena, li 
jindika l-miżuri li jkunu ttieħdu, għandu 
jingħata mill-persuna jew organu 
responsabbli għas-sorveljanza tal-
programm ta’ konformità lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali u għandu jiġi 
ppubblikat."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tintroduċi l-kunċett ta' bord ta' konformita biex josserva fuq livell għoli l-ħidma ta' l-
uffiċċju/l-uffiċjal ta' konformita.



AM\718659MT.doc 87/109 PE404.394v02-00

MT

Emenda 299
Paul Rübig

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 10 a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ toħroġ linji gwida 
biex taċċerta l-konformità sħiħa u 
effettiva mal-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu ta' sid is-sistema ta’ trażmissjoni.
Din il-miżura, maħsuba biex temenda 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi tissupplimentaha, għandha 
tiġi adotatta skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 27b(3).

Imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id- dispożizzjonijiet ta' separazzjoni huma parti kruċjali mil-liberalizzazzjoni tas-suq ta' l-
elettriku u għalhekk ma jistgħux jiġu kkunsidrati bħala 'mhux essenzjali'. Il-liġi tal-kumpanija 
hija affettwata wkoll, u, minħabba l-importanza tal-liġi tal-kumpanija għall-ekonomija, dan 
il-fatt ma jistax jiġi deskritt bħala 'mhux essenzjali'.

Emenda 300
Herbert Reul

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 10 a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ toħroġ linji gwida 
biex taċċerta l-konformità sħiħa u 
effettiva mal-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu ta' sid is-sistema ta’ trażmissjoni.
Din il-miżura, maħsuba biex temenda 
elementi mhux essenzjali ta' din id-

Imħassar
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Direttiva billi tissupplimentaha, għandha 
tiġi adotatta skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 27b(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kumitoloġija, bin-nuqqas ta' leġittimita demokratika tagħha, m'għandhiex tintuża biex jiġi 
determinat il-kontenut tad-dispożizzjoni ta' separazzjoni għall-mudell ISO. Għalhekk għandha 
tkun f'idejn l-Istati Membri li jagħżlu, jew għażlu, il-mudell ISO biex jiddeterminaw is-
sustanza tad-dispożizzjonijiet. 

Emenda 301
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 10 a – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista’ toħroġ linji gwida 
biex taċċerta l-konformità sħiħa u 
effettiva mal-paragrafu 2 ta’ dan l-
Artikolu ta' sid is-sistema ta’ trażmissjoni. 
Din il-miżura, maħsuba biex temenda 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi tissupplimentaha, għandha 
tiġi adotatta skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 27b(3).

Imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tħassir tal-proċedura ta' kumitoloġija.
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Emenda 302
Angelika Niebler

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 10 a – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"3a. Se japplikaw il-paragrafi 2 u 3 fil-
każ li integrazzjoni vertikali tinżamm 
permezz ta' Stat Membru li jikkontrolla 
kemm l-operatur ta' sistema tat-
trażmissjoni kif ukoll l-impliżi li 
għandhom il-funzjoni ta' ġenerazzjoni jew 
forniment.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jkun hemm kundizzjonijiet tassew ekwi bejn il-kumpaniji ta' l-istat u dawk 
privati.

Emenda 303
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 a (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 10 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Jiżdied dan l-Artikolu:
"Artikolu 10b
Separazzjoni legali effettiva u effiċjenti ta’ 
sistemi ta’ trażmissjoni
I. Assi, tagħmir, staff u identita
1. It-TSOs għandhom ikunu mgħammra 
bir-riżorsi umani, fiżiċi u finanzjarji 
kollha tal-kumpaniji integrati b’mod 
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vertikali meħtieġa għan-negozju regolari 
ta’ trażmissjoni ta’ l-elettriku b’mod 
partikulari:
(i) l-operatur ta' sistema ta' trażmissjoni 
għandu jkun sid ta' l-assi li huma 
meħtieġa għan-negozju regolari tat-
trażmissjoni ta' l-elettriku;
(ii) l-operatur ta' sistema ta' trażmissjoni 
għandu jimpjega l-istaff neċessarju għan-
negozju regolari tat-trażmissjoni ta' l-
elettriku;
(iii) ir-riżorsi finanzjarji xierqa għal 
proġetti ta’ investiment għall-ġejjieni 
għandhom ikunu disponibbli fil-pjan 
finanzjarju annwali.
L-attivitajiet meqjusa bħala meħtieġa 
għan-negozju regolari ta’ trażmissjoni ta' 
l-elettriku msemmi fis-subparagrafu 
preċedenti għandhom jinkludu mill-inqas:
- ir-rappreżentanza ta' l-operatur ta' 
sistema ta' trażmissjoni u kuntatti ma' 
partijiet terzi u ma' l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali;
- l-għoti u l-immaniġġjar ta’ l-aċċess 
għan-netwerk minn parti terza, b'mod 
speċjali l-aċċess għal operaturi ġodda tas-
suq u produtturi ta' enerġiji rinnovabbli,
- ġbir tat-tariffi ta’ l-aċċess, kirjiet ta’ 
konġestjoni u pagamenti skond il-
mekkaniżmu ta’ kumpens ta’ l-operatur 
tas-sistema ta’ intertrażmissjoni bi qbil 
ma' l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 
Nru. 1228/2003,
- l-operazzjoni, il-manutenzjoni u l-
iżvilupp tas-sistema ta’ trażmissjoni,
- pjanar ta’ investiment li jiżgura l-
kapaċità fuq perjodu ta’ żmien fit-tul biex 
tiġi sodisfatta domanda raġonevoli u 
garantita s-sigurtà tal-provvista,
- servizzi legali,
- servizzi ta’ kontabbilità u IT.
2. Għandhom ikunu projbiti il-kiri ta’ 
persunal u l-provvediment ta’ servizzi, 
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minn u lejn kull fergha tal-kumpanija 
integrata b’mod vertikali li twettaq 
funzjonijiet ta’ generazzjoni jew provvista.
3. L-operatur tas-sistema tat-trażmissjoni 
m'għandu jimpenja ruħu fl-ebda negozju 
jew attivita barra mit-trażmissjoni li tista' 
tkun f'kunflitt mal-ħidmiet tagħha, 
inklużi ishma jew interessi fi kwalunkwe 
impriża jew parti mill-kumpanija 
integrata b'mod vertikali jew fi 
kwalunkwe kumpanija oħra ta' l-elettriku 
jew tad-dawl.  L-eċċezzjonijiet jirrikjedu 
kunsens minn qabel mill-awtorita 
regolatorja nazzjonali u għandhom ikunu 
limitati għal ishma u interessi f'negozji 
oħra ta' netwerk.
4. L-operatur ta' sistema ta' trażmissjoni 
għandu jkollu l-identità legali tiegħu 
stess, li tkun differenti b’mod sinifikattiv 
mill-impriża integrata vertikalment, bi 
trademarks, komunikazzjoni u bini 
separati.
5. L-operatur tas-sistema ta' trażmissjoni 
m'għandu jaqsam l-ebda informazzjoni 
sensittiva jew ta' vantaġġ kummerċjali 
ma' l-ebda impriża tal-kumpanija 
integrata b'mod vertikali sakemm ma 
jagħmilx dan flimkien mal-parteċipanti 
kollha tas-suq b'mod li ma jkunx 
diskriminatorju. L-operatur tas-sistema 
ta' trażmissjoni għandu jiddefinixxi din l-
informazzjoni b'koperazzjoni ma' l-
awtorita regolatorja nazzjonali.
6. Il-kontijiet ta' l-operatur tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom ikunu verifikati 
minn awditur ieħor milli dak li jivverifika 
l-kumpanija integrata b’mod vertikali u l-
kumpaniji affiljati kollha tagħha. 
II. L-indipendenza tal-maniġment, ta' l-
uffiċjal eżekuttiv kap/tal-bord eżekuttiv ta' 
l-operatur ta' sistema ta' trażmissjoni
7. Id-deċiżjonijiet dwar il-ħatra u dwar 
kwalunkwe tmiem minn kmieni ta' l-
impjieg ta' l-uffiċjal eżekuttiv kap / 
membri tal-bord eżekuttiv ta' l-operaturi 
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ta' sistemi ta' trażmissjoni u dwar il-
konklużjoni jew it-tmiem minn kmieni tal-
ftehimiet ta' impjieg rispettivi ma' dawn 
il-persuni għandhom jiġu notifikati lill-
awtorità regolatorja nazzjonali. Dawn id-
deċiżjonijiet u l-ftehimiet jistgħu jsiru 
jorbtu biss jekk, fi żmien ta’ tliet ġimgħat 
wara n-notifika, l-awtorità regolatorja ma 
tkunx użat id-dritt tagħha tal-veto. Jista' 
jitressaq veto fil-każijiet ta' ħatra u 
konklużjoni ta' ftehimiet rispettivi li 
jirriżultaw f'dubji serji dwar l-
indipendenza professjonali ta' l-uffiċjal 
eżekuttiv kap jew tal-membru tal-bord 
eżekuttiv nominati; fil-każ ta' waqfien 
bikri ta' l-impjieg u ta' ftehimiet rispettivi 
ta' l-uffiċjal eżekuttiv kap / tal-membru 
tal-bord eżekuttiv, jista' jintuża l-veto jekk 
jeżistu dubji serji fir-rigward tal-bażi u l-
ġustifikazzjoni ta' dan il-waqfien. 
8. Għandu jiġi garantit dritt ta' appell lill-
awtorità regolatorja nazzjonali jew lil 
qorti għall-uffiċjal eżekuttiv kap jew 
għall-membru tal-bord eżekuttiv ta' l-
operaturi ta' sistemi ta' trażmissjoni fil-
każ ta' tmiem minn kmieni ta' l-impjieg 
tagħhom.
9. L-awtorita regolatorja nazzjonali 
għandha tiddeċiedi dwar l-appell fi żmien 
sitt xhur. L-eċċezzjonijiet għandhom 
ikunu ġustifikati.
10. Wara t-tmiem ta’ l-impjieg fl-
operaturi ta' sistema ta’ trażmissjoni, ex-
uffiċjal eżekuttiv kap / membri tal-bord 
eżekuttiv m’għandhomx jipparteċipaw f’xi 
fergħa ta' l-impriża integrata vertikalment 
li twettaq funzjonijiet ta' ġenerazzjoni jew 
provvista għal perjodu ta' mhux inqas 
minn 3 snin.
11. L-uffiċjal eżekuttiv kap / il-membri 
tal-bord eżekuttiv m’għandux ikollhom xi 
interess jew jirċievu kwalunwke kumpens 
minn kwalunkwe impriża tal-kumpanija 
integrata vertikalment ħlief l-operatur ta' 
sistema ta’ trażmissjoni. Is-salarju tiegħu 
m’għandux jiddependi bl-ebda mod fuq l-
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attivitajiet tal-kumpanija integrata b’mod 
vertikali ħlief dawk ta' l-operaturi ta' 
sistemi ta' trażmissjoni.
12. L-uffiċjal eżekuttiv kap jew il-membri 
tal-bord eżekuttiv ta' l-operatur ta' sistema 
ta' trażmissjoni m'għandhomx jerfgħu 
responsabilità, diretta jew indiretta, għall-
ħidma ta’ kuljum ta’ kwalunkwe fergħa 
oħra tal-kumpanija integrata 
vertikalment.
13. Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet 
ta’ hawn fuq, l-operatur tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandu jkollu drittijiet 
effettivi kollha dwar it-teħid ta' 
deċiżjonijiet, li jkunu indipendenti mill-
impriża integrata vertikalment, dwar l-assi 
meħtieġa biex iħaddem, iżomm jew 
jiżviluppa n-netwerks. Dan m'għandux 
jipprevjeni l-eżistenza ta' mekkaniżmi 
adegwati ta' koordinazzjoni biex ikun 
żgurat li l-kumpanija ewlenija tkun tista' 
tistabbilixxi limiti fuq il-livelli ta' debiti li 
jkollha s-sussidjarja tagħha. 
M’għandhiex tippermetti lill-kumpanija 
ewlenija li tagħti istruzzjonijiet rigward l-
operazzjonijiet ta’ kuljum, u lanqas 
rigward id-deċiżjonijiet individwali 
rigward il-kostruzzjoni jew titjib tal-linji 
ta’ trażmissjoni, li ma jeċċedux it-termini 
tal-pjan finanzjarju approvat, jew 
kwalunkwe strument ekwivalenti.
III. Bord superviżorju / Bord tad-diretturi
14. Iċ-chairman tal-bord superviżorju / 
tal-bord tad-diretturi ta' l-operatur tas-
sistema ta' trażmissjoni m'għandu 
jipparteċipa fl-ebda fergħa ta' l-impriża 
integrata b'mod vertikali. M'għandu 
lanqas ikun hemm membri tal-bord 
superviżorju / tal-bord tad-diretturi ta' l-
ebda impriża tal-kumpanija integrata 
b'mod vertikali.
15. Il-bordijiet superviżorji / il-bordijiet 
tad-diretturi ta' l-operaturi ta' sistemi ta' 
trażmissjoni għandhom jikkonsistu minn 
membri indipendenti, maħtura għal żmien 
ta’ mill-inqas 5 snin. Il-ħatra tagħhom 
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għandha tkun notifikata lill-awtorita 
regolatorja u ssir torbot skond il-
kundizzjonijiet deskritti fil-paragrafu 6.
16. Għall-fini tal-paragrafu 15, membru 
tal-bord superviżorju / tal-bord tad-
diretturi ta' l-operatur ta' sistemi ta' 
trażmissjoni għandu jitqies indipendenti 
jekk huwa jkun ħieles minn kwalunkwe 
negozju jew relazzjoni oħra ma' l-impriża 
integrata vertikalment, id-detenturi ta' l-
ishma kontrollanti tagħha jew it-tmexxija 
ta’ wieħed/waħda minnhom, li joħolqu 
konflitt ta’ interess, b'mod partikulari:
(a) ma kienx impjegat ta’ xi fergħa tal-
kumpanija integrata b’mod vertikali li 
twettaq funzjonijiet ta’ ġenerazzjoni u 
provvista fi żmien ħames snin qabel il-
ħatra tiegħu bħala membru tal-bord 
superviżorju/bord tad-diretturi;
(b) ma jippossjedi l-ebda interess fi u ma 
jirċievi l-ebda kumpens mill-impriża 
integrata vertikalment jew minn xi 
affiljati tagħha apparti l-operatur ta' 
sistemi ta' trażmissjoni;
(c) ma jkollu l-ebda relazzjoni 
kummerċjali relevanti ma’ kwalunkwe 
fergħa tal-kumpanija integrata 
vertikalment li twettaq funzjonijiet ta’ 
provvista ta’ l-enerġija matul il-ħatra 
tiegħu bħala membru tal-bord 
superviżorju / tal-bord tad-diretturi;
(d) ma jkunx membru tal-bord eżekuttiv 
ta’ kumpanija li fiha l-impriża integrata 
vertikalment taħtar membri tal-bord 
superviżorju/ tal-bord tad-diretturi.
IV. Uffiċjal tal-konformità
17. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-operaturi ta' sistemi ta' trażmizzjoni 
jistabbilixxu u jimplimentaw programm 
ta’ konformità li jistipula l-miżuri li 
għandhom jittieħdu biex jiġi żgurat li tiġi 
eskluża mġiba diskriminatorja. Il-
programm għandu jistipula wkoll l-
obbligi speċifiċi ta' l-impjegati ta' l-
operatur ta' sistema ta' trażmissjoni biex 
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jintlaħaq dan l-objettiv. Għandu jkun 
soġġetti għall-approvazzjoni ta' l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali. Il-
programm ta’ konformità għandu jkun 
immonitorjat b’mod indipendenti mill-
uffiċjal tal-konformità. L-awtorità 
regolatorja nazzjonali għandu jkollha s-
setgħa li timponi sanzjonijiet fuq l-
operaturi ta' sistemi ta' trażmissjoni fil-
każ ta’ implimentazzjoni mhux xierqa tal-
programm ta’ konformità mill-operaturi 
ta' sistemi ta' trażmissjoni.
18. L-uffiċjal eżekuttiv kap / il-bord 
eżekuttiv ta' l-operaturi ta' sistemi ta' 
trażmissjoni għandhom jaħtru lil persuna 
jew lil entità għall-funzjoni ta' uffiċjal ta' 
konformità li għandu jkun responsabbli 
għal:
(i) l-immonitorjar ta’ l-implimentazzjoni 
tal-programm ta’ konformità;
(b) elaborar tar-rapport annwali dettaljat, 
u twaqqif tal-miżuri meħuda biex ikun 
implimentat il-programm ta' konformità u 
jitressaq lill-awtorità regolatorja 
nazzjonali; id-definizzjoni tal-miżuri 
għall-implimentazzjoni tal-programm ta' 
konformita u l-preżentazzjoni tar-rapport 
lill-awtorita regolatorja;
(iii) il-ħruġ ta’ rakkomandazzjonijiet dwar 
il-programm ta’ konformità u l-
implimentazzjoni tiegħu.
19. L-indipendenza ta' l-uffiċjal ta' 
konformità għandha tkun garantita 
b'mod partikulari permezz tat-termini tal-
kuntratt ta' impjieg tiegħu/tagħha.
20. L-uffiċjal ta' konformità għandu 
jkollu l-opportunità li jindirizza b’mod 
regolari lill-bord superviżorju / lill-bord 
tad-diretturi ta' l-operaturi ta' sistemi ta' 
trażmizzjoni u, ta' l-impriża integrata 
vertikalment u lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzonali.
21. L-uffiċjal ta' konformità għandu jieħu 
sehem fil-laqgħat kollha tal-bord 
superviżorju / tal-bord tad-diretturi ta' l-



PE404.394v02-00 96/109 AM\718659MT.doc

MT

operatur ta' sistemi ta' trażmizzjoni li 
jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet li ġejjin:
(i) il-kundizzjonijiet għal aċċess u 
konnessjoni man-netwerk, inkluż il-ġbir 
tat-tariffi ta’ aċċess, il-kirjiet ta’ 
konġestjoni u l-pagamenti skond il-
mekkaniżmu ta' kumpens għal operatur 
ta' sistema ta' inter-trażmissjoni bi qbil 
ma' l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) 
Nru. 1228/2003;
(ii) il-proġetti mwettqa biex tkun operata, 
mantnuta u żviluppata s-sistema tan-
netwerk ta’ trażmissjoni, inklużi l-
investimenti f'interkonnessjonijiet u 
konnessjonijiet;
(iii) ir-regoli dwar l-ibbilanċjar, inklużi r-
regoli dwar ir-riżerva ta’ enerġija;
(iv) ix-xiri ta’ enerġija biex jiġu koperti t-
telf ta’ enerġija.
22. Waqt dawn is-sessjonijiet, l-uffiċjal ta' 
konformità għandu jipprevjeni li tiġi 
żvelata b’mod diskriminatorju 
informazzjoni dwar l-attivitajiet ta' 
ġenerazzjoni jew ta' forniment li tista’ 
kun kummerċjalment vantaġġjuża lill-
bord superviżorju / lill-bord tad-diretturi.
23. L-uffiċjal ta' konformità għandu 
jkollu aċċess għall-kotba, ir-rekords u l-
uffiċċji relevanti kollha ta' l-operaturi ta' 
sistemi ta' trażmissjoni, u anke għall-
informazzjoni kollha meħtieġa għat-
twettiq tad-dmirijiet tiegħu/tagħha.
24. L-uffiċjal tal-konformità għandu jkun 
maħtur u mneħħi mill-kap eżekuttiv/bord 
eżekuttiv biss wara approvazzjoni minn 
qabel mill-awtorità regolatorja nazzjonali. 
25. Wara r-revoka tal-mandat 
tiegħu/tagħha, l-uffiċjal ta' konformita 
m'għandux jitħalla jkollu relazzjonijiet ta' 
negozju ma' l-impriżi integrata b'mod 
vertikali għal perjodu ta' mhux inqas 
minn ħames snin.
V. Grilja ta' żvilupp u setgħat biex 
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jitwettqu deċiżjonijiet ta' investiment
26. L-operaturi ta' sistemi ta' trażmissjoni 
għandhom jelaboraw pjan ta' żvilupp fuq 
10 snin għan-netwerk għallinqas darba 
kull sentejn. Għandhom jipprovdu miżuri 
ta’ effiċjenza biex jiggarantixxu l-
adegwatezza tas-sistema u s-sigurtà tal-
provvista.
27. Il-pjan ta' żvilupp fuq 10 snin għan-
netwerk għandu b’mod partikulari:
(a) jindika lill-parteċipanti tas-suq l-
infrastrutturi ta’ trażmissjoni ewlenin li 
għandhom jinbnew matul l-għaxar snin li 
ġejjin,
(b) jinkludi l-investimenti kollha li diġà 
ġew deċiżi u jidentifika l-investimenti 
ġodda li għalihom deċiżjoni ta’ 
implimentazzjoni trid tittieħed fit-tliet snin 
li ġejjin.
28. Sabiex jiġi mfassal dan il-pjan ta' 
żvilupp fuq 10 snin għan-netwerk, kull 
operatur ta' sistema ta' trażmissjoni 
għandu jagħmel ipoteżi raġonevoli dwar l-
evoluzzjoni tal-ġenerazzjoni, tal-konsum u 
ta’ l-iskambji ma’ pajjiżi oħra, u għandu 
jqis il-pjanijiet eżistenti, reġjonali u 
madwar l-Ewropa, ta’ investiment 
f'netwerk. L-operatur ta' sistemi ta' 
trażmissjoni għandu jippreżenta f'ħin utli 
l-abbozz ta' dan il-pjan lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali.
29. L-awtorita regolatorja nazzjonali 
għandha tikkonsulta l-utenti tan-netwerk 
relevanti kollha fuq il-bażi ta' l-abbozz 
għall-pjan ta' żvilupp tan-netwerk ta' 10 
snin b’mod miftuħ u trasparenti u tista’ 
tippubblika r-riżultat tal-proċess ta’ 
konsultazzjoni, b’mod partikulari ħtiġijiet 
possibbli għall-investimenti. 
30. L-awtorità regolatorja għandha 
teżamina jekk il-pjan ta' żvilupp fuq 10 
snin għan-netwerk ikoprix il-ħtiġijiet 
kollha ta' investiment identifikati fil-
konsultazzjoni. Din l-awtorità tista' 
tobbliga lill-operatur ta' sistemi ta' 
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trażmissjoni biex jemenda l-abbozz tiegħu.
31. Jekk l-operaturi ta' sistemi ta' 
trażmissjoni jirriffjutaw li jimplimentaw 
investiment speċifiku elenkat fil-pjan ta’ 
żvilupp tan-netwerk ta’ 10 snin li se 
jitwettaq fit-tliet snin li ġejjin, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-awtorità 
regolatorja nazzjonali jkollha l-
kompetenza li tieħu waħda minn dawn il-
miżuri li ġejjin:
(a) titlob b'kull mezz legali lill-operatur 
ta' sistema ta' trażmissjoni biex iwettaq l-
obbligi ta' investiment tiegħu billi juża l-
kapaċitajiet finanzjarji tiegħu jew,
(b) tistieden investituri indipendenti biex 
jipparteċipaw f'offerta għall-investiment 
neċessarju f'sistema ta' trażmissjoni, u fl-
istess ħin tista' tobbliga lill-operatur ta' 
sistema ta' trażmissjoni:
- biex jaqbel ma’ l-iffinanzjar minn kull 
parti terza,
- biex jaqbel mal-bini ta’ kull parti terza 
jew biex jibni l-assi ġodda rispettivi,
- biex jopera l-ass ġdid rispettiv, u
- biex jobbliga l-operatur tas-sistema ta' 
trażmissjoni jaċċetta żieda kapitali li 
tiffinanzja l-investimenti meħtieġa u 
tippermetti lill-investituri indipendenti 
biex jipparteċipaw fil-kapital.
L-arranġamenti rilevanti ta' l-iffinanjzar 
għandhom ikunu soġġetti għall-
approvazzjoni mill-awtorità regolatorja; 
Fiż-żewġ każi, ir-regolamenti tariffarji 
għandhom jippermettu li d-dħul ikopri l-
ispejjeż ta' investimenti ta' dan it-tip.
32. L-awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha timmonitorja u tevalwa l-
implimentazzjoni tal-pjan ta’ investiment.
VI. Setgħat tat-teħid tad-deċiżjoni 
rigward il-konnessjoni ta' impjanti 
ġodda mal-grilja ta' trażmissjoni
33. L-operaturi ta' sistemi ta' trażmissjoni 
għandhom ikunu obbligati li jistabbilixxu
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u jippubblikaw proċeduri trasparenti u 
effiċjenti għal konnessjoni mingħajr 
diskriminazzjoni ta’ impjanti ġodda man-
netwerk. Dawk il-proċeduri għandhom 
ikunu soġġetti għall-approvazzjoni ta' l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali.
34. L-operaturi ta' sistemi ta' trażmissjoni 
m'għandhomx ikunu intitolati li 
jirriffjutaw il-konnessjoni ma’ impjant 
enerġetiku ġdid fuq il-bażi tal-possibbilità 
ta' limiti fil-futur għall-kapaċitajiet 
disponibbli tan-netwerk, eż. konġestjoni 
f’partijiet mbegħda tan-netwerk ta' 
trażmissjoni. L-operaturi ta' sistemi ta' 
trażmissjoni għandhom ikunu obbligati li 
jipprovdu l-informazzjoni neċessarja.
35. L-operaturi ta' sistemi ta' trażmissjoni 
m'għandhomx ikunu intitolati li 
jirriffjutaw punt ta' konnessjoni ġdid, fuq 
il-bażi unika li huwa jwassal għal spejjeż 
addizzjonali marbuta maż-żieda tal-
kapaċità meħtieġa ta’ l-elementi tal-grilja 
fil-limiti tal-viċinanzi tal-punt tal-
konnessjoni.
VII. Koperazzjoni reġjonali
36. Stati Membri li jagħżlu din id-
direzzjoni għandhom iqiegħdu obbligi 
preċiżi fuq l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni fi żmien definit sew li jwassal 
b'mod progressiv għall-ħolqien ta' ċentru 
ta' trażmissjoni reġjonali komuni 
responsabbli għall-kwistjonijiet ta' sigurta 
fi żmien sitt snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
din id-Direttiva.
37. Fil-każ ta' koperazzjoni bejn bosta 
Stati Membri fuq livell reġjonali u wara r-
rikjesta konġunta ta' dawn l-Istati 
Membri, il-Kummissjoni tista' taħtar 
koordinatur reġjonali.
38. Il-koordinatur reġjonali għandu 
jippromovi, fil-livell reġjonali, il-
koperazzjoni bejn l-awtoritajiet regolatorji 
u kull awtorità pubblika kompetenti, 
operaturi tan-netwerk, skambji ta’ 
enerġija, utenti tal-grilja u partijiet tas-
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suq. B'mod partikulari, il-koordinatur 
reġjonali għandu: 
(a) jippromwovi investimenti effiċjenti 
ġodda fl-interkonnessjonijiet. Għal dan il-
għan, il-koordinatur reġjonali għandu 
jassisti t-TSOs waqt li jelabora l-pjan ta' 
interkonnessjoni reġjonali tagħhom u 
jikkontribbwixxi għall-koordinazzjoni tad-
deċiżjonijiet ta' investiment tagħhom u, 
fejn xieraq, tal-proċedura ta' staġun 
miftuħ tagħhom;
(b) jippromwovi l-użu effiċjenti u sikur 
tan-netwerks. Għal dan il-għan, il-
koordinatur reġjonali għandu 
jikkontribbwixxi għall-koordinazzjoni 
bejn it-TSOs, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali u kull awtorità kompetenti 
nazzjonali pubblika ma' l-elaborazzjoni 
ta' allokazzjoni komuni u mekkaniżmi ta' 
salvagwardja komuni;
(c) iressaq rapport lill-Kummissjoni u lill-
Istati Membri kkonċernati dwar il-
progress milħuq fir-reġjun u dwar kull 
diffikultà jew ostakolu li jista’ jtellef il-
progress.
VIII. Sanzjonijiet
39. Sabiex twettaq il-funzjonijiet assenjata 
lilha minn dan l-Artikolu, l-awtorita 
regolatorja nazzjonali:
(i) għandu jkollha d-dritt li titlob għal 
kwalunkwe informazzjoni mill-operatur 
tas-sistema ta' trażmissjoni u li 
tikkuntattja direttament lill-persunal kollu 
ta' l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni; 
jekk ikun għad hemm xi dubji, għandhom 
japplikaw l-istess drittijiet għall-impriża 
integrata b'mod vertikali u s-sussidjarji 
tagħha;
(ii) tista' tikkonduċi l-ispezzjonijiet 
meħtieġa kollha ta' l-operaturi tas-sistema 
ta' trażmissjoni u, jekk ikun għad hemm 
xi dubji, ta' l-impriża integrata b'mod 
vertikali u s-sussidjarji tagħha; 
għandhom japplikaw ir-regoli ta' l-
Artikolu 20 tar-Regolament tal-Kunsill 
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(KE) Nru 1/2003 dwar l-implimentazzjoni 
tar-regoli dwar il-kompetizzjoni stipulati 
fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat.
40. Sabiex twettaq il-funzjonijiet assenjata 
lilha minn dan l-Artikolu, l-awtorita 
regolatorja nazzjonali għandu jkollha s-
setgħa li timponi sanzjonijiet effettivi, 
adegwati u dissważivi fuq l-operatur tas-
sistema ta' trażmissjoni u/jew fuq l-impriżi 
integrata b'mod vertikali li ma 
jikkonformawx ma' l-obbligi skond dan l-
Artikolu jew ma kwalunkwe deċiżjoni ta' 
l-awtorita regolatorja nazzjonali. Din is-
setgħa għandha tinkludi d-dritt li:
(i) timponi multi effettivi, adegwati u 
dissważivi relatati mad-dħul tal-
kumpanija tan-netwerk;
(ii) toħroġ ordnijiet biex jiġi rimedjat 
atteġġament diskriminatorju;
(iii) għallinqas parzjalment tirtira l-
liċenzja ta' l-operatur tas-sistema ta' 
trażmissjoni fil-każ ta' infrazzjoni 
repetuta tad-dispożizzjonijiet ta' 
separazzjoni stipulati f'dan l-Artikolu."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri huma mogħtija l-opportunita biex jilliberalizzaw aktar is-swieq tagħhom 
mingħajr ma jkollhom għalfejn jirrikorru għas-separazzjoni tal-proprjeta.

Emenda 304
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 b (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) Fl-Artikolu 11, il-paragrafu 2 
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għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:
“2. Id-dispaċċ ta' installazzjonijiet ta' 
ġenerazzjoni u l-użu ta' interkonnetturi 
għandhom jiġu determinati fuq il-bażi ta' 
kriterji li jistgħu jiġu approvati mill-Istat 
Membru u li dawn iridu jkunu oġġettivi, 
ippubblikati u applikati f'manjiera li ma 
tkunx diskriminatorja u li tkun tiżgura it-
tħaddim proprju tas-suq intern fil-qasam 
ta' l-elettriku. Għandhom jikkunsidraw il-
preċedenza ekonomika ta’ l-elettriċità 
minn għażliet min-naħa tad-domanda u 
minn installazzjonijiet ta’ ġenerazzjoni 
disponibbli jew trasferimenti ta’ 
interkonnessjoni u l-ostakli tekniċi fuq is-
sistema."

Or. en

(Iż-żieda ta’ element wieħed ma’ l-Artikolu 11(2), tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Għażliet min-naħa tad-domanda bħalma huma offerti, id-dispaċċ awtomatiku ta' tagħmir 
industrijali, jew meters intelliġenti fuq l-iskala DSO, għandhom dejjem jiġu konfrontati ma' l-
għażliet min-naħa tal-forniment fuq bażi ugwali. Dawn l-għażliet jistgħu jkunu aktar 
ekonomiċi u ġeneralment qegħdin għall-minimalizzazzjoni ta' emissjonijiet meta jkun hemm 
konsum għoli. It-TSOs għandhom ikunu responsabbli mill-evalwazzjoni ta' dawn ir-riżorsi u 
jikkategorizzaw l-ordni tagħhom skond il-mertu, skond ir-regoli stipulati mir-regolaturi.

Emenda 305
Gunnar Hökmark

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8 c (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8c) Fl-Artikolu 11, il-paragrafu 3 
għandu jinbidel b'dan li ġej:
"3. Awtorità regolatorja nazzjonali 
għandha tesiġi mill-operatur tas-sistema, 
meta jitqassmu l-installazzjonijiet ta’ 
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ġenerazzjoni, li jagħti prijorità lill-
installazzjonijiet ġodda ta’ ġenerazzjoni li 
jużaw enerġija nukleari, sorsi ta’ enerġija 
li tiġġedded jew skart jew li jipproduċu 
sħana u elettriku flimkien ħlief meta jiġu 
kompromessi r-rekwiżiti ta’ bilanċ tekniku 
jew is-sigurtà u kredibilità tal-grilja."

Or. en

(Iż-żieda ta’ elementi ġodda ma’ l-Artikolu 11(3), tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Installazzjonijiet ġodda ta' ġenerazzjoni li jużaw enerġija nukleari u -enerġija rinnovabbli 
għandhom jingħataw aċċess prijoritarju lill-grilja, sakemm m’hemm ebda kwistjonijiet ta’ 
bilanċ assoċjati ma’ dan. Dan għandu jippermetti li l-Istati Membri jkollhom l-opportunità li 
jilħqu l-għanijiet tagħhom għall-enerġija li tiġġedded.

Emenda 306
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8 c (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8c) Fl-Artikolu 11, il-paragrafu 3 
għandu jinbidel b'dan li ġej:
“3. Stat Membru għandu jitlob lill-
operatur tas-sistema, meta jkun qed 
jittrassmetti installazzjonijiet ta' 
ġenerazzjoni, biex jagħti prijorità lill-
installazzjonijiet ta' ġenerazzjoni li jkunu 
qed jużaw sorsi ta' enerġija [...] jew skart 
jew inkella li jkunu jipproduċu sħana u 
enerġija kkumbinata."

Or. en

(Emendar ta' kelma waħda u tħassir ta' żewġ kelmiet oħra mill-Artikolu 11(3) tad-Direttiva 
2003/54/KE)
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħaq l-objettiv li 20% ta' l-enerġija ta' l-UE għandu jiġi minn sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli sa l-2020, għandu jiġi garantit aċċess ta' prijorita għall-grilji għall-enerġija 
rinnovabbli.

Emenda 307
Mechtild Rothe

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8 c (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8c) Fl-Artikolu 11, il-paragrafu 3 
għandu jinbidel b'dan li ġej:
"3. Stat Membru għandu jitlob lill-
operatur tas-sistema, meta jkun qed 
jittrassmetti installazzjonijiet ta' 
ġenerazzjoni, biex jagħti prijorità lill-
installazzjonijiet ta' ġenerazzjoni li jkunu 
qed jużaw sors ta' enerġija mġedda jew 
skart jew inkella li jkunu jipproduċu 
sħana u enerġija kkumbinata."

Or. en

(L-istess kliem bħal dak ta’ l-Artikolu 11, paragrafu 3 tad-Direttiva 2003/54 KE, bil-bdil tal-
kelma "jista'" għal "għandu")

Ġustifikazzjoni

L-UE stabbiliet għaliha stess mira li torbot ta' 20% ta' enerġija li tiġġedded sa l-2020. Sabiex 
jinkiseb l-objettiv għandha tiġi megħluba l-varjazzjoni sinifikanti eżistenti bejn l-Istati 
Membri fil-livell ta' integrazzjoni billi jiġi garantit aċċess ta' prijorita għall-grilji għall-
enerġija rinnovabbli.
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Emenda 308
Britta Thomsen

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 8 c (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8c) Fl-Artikolu 11, il-paragrafu 3 
għandu jinbidel b'dan li ġej:
"3. Stat Membru għandu jitlob lill-
operatur tas-sistema, meta jkun qed 
jittrassmetti installazzjonijiet ta' 
ġenerazzjoni, biex jagħti prijorità lill-
installazzjonijiet ta' ġenerazzjoni li jkunu 
qed jużaw sors ta' enerġija mġedda jew 
skart jew inkella li jkunu jipproduċu 
sħana u enerġija kkumbinata."

Or. en

(L-istess kliem bħal dak ta’ l-Artikolu 11, paragrafu 3 tad-Direttiva 2003/54 KE, bil-bdil tal-
kelma "jista'" għal "għandu")

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li qed isir progress fl-iżvilupp tas-swieq reġjonali ta' l-enerġija, huwa essenzjali li 
jsiru sforzi sabiex ikun żgurat li m'hemm l-ebda nuqqas "regolatorju" bejn is-suq nazzjonali u 
dak reġjonali. Dan jeħtieġ li s-setgħat tar-regolatur nazzjonali jkunu speċifikati f'dawk l-
oqsma.

Emenda 309
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 d (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8d) Fl-Artikolu 11, il-paragrafu 4 
għandu jitħassar.



PE404.394v02-00 106/109 AM\718659MT.doc

MT

Or. en

(Tħassir ta' l-Artikolu 11(4) tad-Direttiva 2003/54/KE)

Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda raġuni għalfejn tingħata prijorita lis-sorsi ta' l-enerġija tal-fjuwil.

Emenda 310
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 e (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8e) Fl-Artikolu 11, il-paragrafu 5 
għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:
“5. L-Istati Membri, jew awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali, għandhom jitolbu 
lill-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
biex jikkonformaw ruħhom ma’ l-
istandards minimi għall-ħidma, il-
manutenzjoni u l-iżvilupp tas-sistema ta’ 
trażmissjoni, inkluża l-kapaċità ta’ 
interkonnessjoni."

Or. en

(Ħafna mill-kliem huwa l-istess bħal dak fl-Artikolu 11(5) tad-Direttiva 2003/54/KE, tibdil u 
żidiet ta' ftit elementi fit-test eżistenti)

Ġustifikazzjoni

Standards, regoli u proċeduri miftehmin u pubbliċi għall-ħidma, manutenzjoni u żvilupp ta' 
netwerk huma essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern. Għalhekk, l-operaturi tas-
sistema tat-trażmissjoni kollha għandu jkollhom mandat biex jikkonformaw ma' dawn l-
istandards. Din il-ħidma teknika ssir aħjar mill-awtoritajiet regolatorji li għandhom id-dmir 
li jiżguraw aċċess non-diskriminatorju ta' trażmissjoni u li jistabbilixxu tariffi ta' netwerk ta' 
trażmissjoni.
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Emenda 311
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 f (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 11 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8f) Fl-Artikolu 11, il-paragrafu 6 għandu 
jiġi sostitwit b’dan li ġej:
“6. L-operaturi tas-sistema tat-
trażmissjoni għandhom jiksbu l-enerġija 
li jużaw biex ikopru t-telf fl-enerġija u 
jirriżervaw il-kapaċità fis-sistema 
tagħhom skond proċeduri trasparenti, 
mhux diskriminatorji u li jkunu bbażati 
fuq is-suq, kull meta dawn ikollhom dik 
il-funzjoni. L-enerġija mixtrija 
m'għandhiex tkun persentaġġ ta' l-
enerġija rinnovabbli inferjuri għall-
impenji ta' l-Istat(i) Membru/i 
kkonċernat(i)."

Or. en

(Iż-żieda ta’ element wieħed ma’ l-Artikolu 11(6), tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

It-TSOs għandhom jikkontribwixxu għall-objettivi ta' kull Stat Membru f'termini ta' konsum 
ta' RE. Ir-regolaturi għandhom ikunu f'pożizzjoni li jitolbu r-rata ta' xiri ta' RE applikabbli 
għat-TSOs.

Emenda 312
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 8 g (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 11 – paragrafu 7 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8g) Fl-Artikolu 11, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:

"7a. L-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jiffaċilitaw il-
parteċipazzjoni ta' klijenti finali kbar u ta' 
aggregaturi ta' klijenti finali fi swieq ta' 
riżerva u ta' bilanċ. Kull meta l-
ġenerazzjoni u l-offerti ta' domanda 
jkollhom l-istess prezz, għandha tingħata 
prijorita lid-domanda."

Or. en

(Żieda ta’ paragrafu ġdid 7a lill-Artikolu 11 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Sabiex titjieb l-effiċjenza ta' l-enerġija, huwa importanti li l-konsumaturi jipparteċipaw b'mod 
attiv fis-swieq tas-servizzi anċillari, b'mod partikulari meta jkunu jistgħu jnaqqsu d-domanda 
f'ċerti mumenti kritiċi (konsum għoli, emerġenzi). Klijenti finali kbar jistgħu jipparteċipaw 
direttament jew indirettament f'dawn is-swieq. Konsumaturi żgħar ma jistgħux jipparteċipaw 
f'dawn is-swieq sakemm xi ħadd (eż. il-fornitur) ma jkunx jista' jaggrega numru kbir minnhom 
u jkun jista' jikkontrolla b'mod effettiv parti mid-domanda tagħhom.

Emenda 313
Rebecca Harms, Claude Turmes

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 - punt 8 h (ġdid)
Direttiva 2003/54/KE
Artikolu 11 – paragrafu 7 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8h) Fl-Artikolu 11, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:

"7b. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jiżguraw li r-regoli u t-tariffi 
ta' bilanċ huma armonizzati kif xieraq fl-
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Istati Membri kollha sa...*. B'mod 
partikulari, għandhom jiżguraw li l-
klijenti finali kbar, l-aggregaturi ta' 
klijenti finali u l-ġeneraturi mqassmin 
huma kapaċi li jikkontribwixxu b'mod 
effettiv għall-bilanċ u għal servizzi 
anċillari relevanti oħra.
* Sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva."

Or. en

(Żieda ta’ paragrafu ġdid 7b lill-Artikolu 11 tad-Direttiva 2003/54 KE)

Ġustifikazzjoni

Skond l-Artikolu 23, l-awtoritajiet regolatorji huma responsabbli "mill-inqas għall-iffissar 
jew l-approvar (...) ta' metodoloġiji użati biex jiġu kalkolati jew stabbiliti it-termini u l-
kundizzjonijiet għal (...) provvediment ta' servizzi ta' bilanċ". Peress li l-armonizzazzjoni tas-
servizzi ta' bilanċ hija element kruċjali għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern, l-awtoritajiet 
regolatorji, b'koperazzjoni mill-viċin ma' l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni, għandhom 
jinfurzaw il-livell xieraq ta' armonizzazzjoni.
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