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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għat-tielet pakkett leġiżlattiv għal-liberalizzazzjoni ta' 
l-enerġija tiffoka fuq l-integrazzjoni u t-tlestija ta' suq uniku ta' l-UE ta' l-enerġija li jkun 
kompetittiv, trasparenti, ibbażat fuq is-solidarjetà u mhux diskriminatorju. Biex jintlaħqu 
dawn l-għanijiet, l-impedimenti kollha għandhom jiġu ttrattati bl-attenzjoni dovuta mill-
partijiet interessati kollha u għandhom jitneħħew sabiex jiġi mgħaġġel il-proċess ta' l-
integrazzjoni u l-armonizzazzjoni. 

Il-kunċetti tas-Separazzjoni tas-Sjieda u ta' l-Operatur Indipendenti tas-Sistema, bħala 
alternattiva, huma maħsuba li se jikkontribwixxu għal ambjent aħjar għall-kompetizzjoni u 
għat-tnaqqis tal-prezzijiet ta' l-enerġija u kif ukoll sabiex operaturi ġodda jkunu jistgħu jidħlu 
fis-suq b'aktar faċilità – dan il-kumpless ta' fatturi huwa kruċjali għall-benefiċċju tal-
konsumaturi u ta' l-ekonomiji. Għandhom jiġu elaborati soluzzjonijiet filwaqt li jiġu 
kkunsidrati d-disponibilità ta' l-oqsfa legali attwali tas-27 Stat Membru u l-ostakli li 
jirriżultaw mill-istatus-quo, u dawn is-soluzzjonijiet għandhom ikunu bbażati fuq dejta li hija 
emprikament verifikabbli. Barra minn hekk għandhom jiġu promossi għażliet importanti biex 
jissaħħu l-koperazzjoni reġjonali u l-istimi u l-ippjanar ta' l-investiment. Għall-aħjar użu ta' l-
infrastruttura u tal-kapaċità ta' interkonnessjoni, għandu jiġi kkunsidrat li f'xi każijiet jekk 
ikunx hemm aktar investiment fin-netwerk jiddependi b'mod konsiderevoli fuq il-portafoll 
preċedenti ta' l-investimenti. 

Il-proposta għal regolamentazzjoni tas-swieq kompetittivi ta' l-enerġija għandha tkun aktar 
ibbilanċjata f'termini ta' osservanza tal-prinċipji fundamentali tas-suq, u m'għandhiex tirriżulta 
kontroproduttiva u tagħmel ħsara lil-likwidità tas-suq u kif ukoll lill-intenzjonijiet ta' 
investiment. Il-mekkaniżmi ta' kontroll diġà qegħdin hemm meta wieħed jikkunsidra l-liġi tal-
kompetizzjoni li ġiet ippromulgata mill-awtoritajiet f'livell nazzjonali u Ewropew. Is-setgħa 
tar-regolaturi għandha tasal sal-punt li ma jkunx hemm interventi fil-mekkaniżmi tas-suq, u 
għandha taħseb għal kontroll effettiv ta' l-ispejjeż ta' l-intrapriżi għall-benefiċċju tal-
konsumaturi. Ir-rappurtar tal-kumpaniji jista' wkoll ikun ta' benefiċċju sabiex is-suq ikompli 
jiżviluppa u sabiex tiġi żgurata t-trasparenza. 

Huma meħtieġa regoli għall-koperazzjoni fost ir-regolaturi nazzjonali u hija meħtieġa l-
armonizzazzjoni tas-setgħat tagħhom u kif ukoll indipendenza msaħħa fil-livell nazzjonali.

Ir-ristrutturar tas-suq ta' l-enerġija fil-livell nazzjonali jipprevedi l-indipendenza u l-
awtonomija sħiħa ta' l-Operaturi ta' Sistema ta' Trażmissjoni (TSOs) bħala aspett tal-proċess, 
li b'hekk jiżgura aċċess għall-grilja li jkun ħieles u mhux diskriminatorju għall-parteċipanti 
kollha tas-suq. It-trattament ugwali ta' TSOs pubbliċi u privati huwa ta' importanza 
konsiderevoli. 

Barra minn hekk, hija meħtieġa koperazzjoni aktar b'saħħitha bejn it-TSOs fil-qafas tan-
Netwerk Ewropew ta' l-Operaturi ta' Sistema ta' Trażmissjoni (ENTSO). L-espansjoni jew it-
titjib ta' l-infrastruttura transkonfinali kif ukoll aktar integrazzjoni tas-swieq Ewropej ta' l-
enerġija jistgħu jintlaħqu permezz ta' bażi xierqa bħal din għall-koordinazzjoni ta' l-
investimenti preżenti u futuri fin-netwerk, biex is-swieq reġjonali isiru aktar koerenti. 
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Irid jiġi kkunsidrat li d-dħul mill-ġestjoni tal-konġestjoni huwa fil-parti l-kbira tiegħu użat 
biex jitnaqqsu t-tariffi nazzjonali. Preżumibbilment, kwalunkwe tibdil ta' din il-proċedura 
jista' jwassal sabiex it-tariffi tal-grilja jogħlew 'il fuq.

Xi ħaġa li t-teħid tad-deċiżjonijiet għandu jiffoka fuqha għandha tkun il-fatt li hemm nuqqas 
fundamentali ta' allokazzjoni tal-kapaċità tal-ġenerazzjoni madwar l-Ewropa kollha. Jekk 
titfassal skema għaqlija ta' allokazzjoni tal-ġenerazzjoni, ikunu jistgħu jiġu ffrankati riżorsi 
finanzjarji li kieku jkunu jistgħu jiġu diretti lejn it-tisħiħ tal-grilja. Ikunu jistgħu jiġu solvuti l-
konġestjonijiet, u l-ekonomiji nazzjonali jkunu jistgħu jgawdu minn żvilupp aktar vijabbli.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 1
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 2c, paragrafu 1, parti introduttorja (Regolament (KE) Nru 1228/2003)

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

1. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandu:

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva tagħti setgħat wisq wiesgħin lill-ENTSO meta tistipula li din tadotta kodiċi 
tekniċi u tas-suq. Madankollu qabel ma tadottahom, iridu jsiru konsultazzjonijiet estensivi 
biex jiġi żgurat li l-pożizzjonijiet tal-Partijiet Interessati fis-Suq jiġu kkunsidrati kif suppost.

Emenda 2
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 2c, paragrafu 1, punt (a) (Regolament (KE) Nru 1228/2003)

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

(a) jipprepara u jipproponi kodiċijiet tekniċi 
u tas-suq fl-oqsma msemmija fil-paragrafu 
3, wara konsultazzjoni mal-partijiet 
interessati rilevanti;

                                               
1 Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.
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Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva tagħti setgħat wisq wiesgħin lill-ENTSO meta tistipula li din tadotta kodiċi 
tekniċi u tas-suq. Madankollu qabel ma tadottahom, iridu jsiru konsultazzjonijiet estensivi 
biex jiġi żgurat li l-pożizzjonijiet tal-Partijiet Interessati fis-Suq jiġu kkunsidrati kif suppost.

Emenda 3
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 2c, paragrafu 1, punt (b) (Regolament (KE) Nru 1228/2003)

(b) għodod operattivi ta’ netwerk komuni u 
pjanijiet ta’ riċerka; 

(b) jadotta għodod operattivi ta’ netwerk 
komuni u pjanijiet ta’ riċerka;

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva tagħti setgħat wisq wiesgħin lill-ENTSO meta tistipula li din tadotta kodiċi 
tekniċi u tas-suq. Madankollu qabel ma tadottahom, iridu jsiru konsultazzjonijiet estensivi 
biex jiġi żgurat li l-pożizzjonijiet tal-Partijiet Interessati fis-Suq jiġu kkunsidrati kif suppost.

Emenda 4
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 2c, paragrafu 1, punt (c) (Regolament (KE) Nru 1228/2003)

(c) pjan ta’ investiment għal 10 snin, inkluż 
prospett dwar l-adegwatezza tal-
ġenerazzjoni kull sentejn;

(c) jadotta u jippubblika pjan ta’ 
investiment għal 10 snin, inkluż prospett 
dwar l-adegwatezza tal-ġenerazzjoni, kull 
sentejn;

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva tagħti setgħat wisq wiesgħin lill-ENTSO meta tistipula li din tadotta kodiċi 
tekniċi u tas-suq. Madankollu qabel ma tadottahom, iridu jsiru konsultazzjonijiet estensivi 
biex jiġi żgurat li l-pożizzjonijiet tal-Partijiet Interessati fis-Suq jiġu kkunsidrati kif suppost.

Emenda 5
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 2c, paragrafu 3, punt (g) (Regolament (KE) Nru 1228/2003)

(g) regoli dwar il-kummerċ; (g) regoli dwar il-kummerċ sakemm dawn 
ikunu jirrigwardaw il-grilja;

Ġustifikazzjoni

Mhux il-kompitu ta' l-ENTSO li jiżviluppa, per eżempju, kuntratti standardizzati għall-
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kummerċ.

Emenda 6
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 2c, paragrafu 5 (Regolament (KE) Nru 1228/2003)

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

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi ta’ 
Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-Elettriku 
għandu jippubblika pjan ta' investiment fin-
netwerk li jkopri perjodu ta' 10 snin għall-
Komunità kollha kull sentejn. Dan il-pjan ta' 
żvilupp għandu jinkludi t-tfassil tan-netwerk 
integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, rapport dwar 
l-adegwatezza tal-ġenerazzjoni, u 
valutazzjoni tas-saħħa tas-sistema. Il-pjan ta' 
investiment għandu, mill-inqas, jibni fuq 
pjanijiet nazzjonali ta' investiment, fuq 
pjanijiet reġjonali ta' investiment skond l-
Artikolu 2h(1) u fuq il-Linji Gwida għal 
netwerks ta' l-enerġija Trans-Ewropej skond 
id-Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Il-pjan ta’ 
investiment għandu jidentifika n-nuqqasijiet 
ta' investiment, notevolment fir-rigward ta' 
kapaċitajiet transkonfinali.

Ġustifikazzjoni

Il-pjan ta' investiment fin-netwerk fuq perjodu ta' għaxar snin għall-Komunità kollha, li 
għandu jiġi ppubblikat mill-ENTSO, għandu jinkludi d-dimensjoni reġjonali tas-suq.

Emenda 7
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 2h, paragrafu 1, subparagrafu 1 (Regolament (KE) Nru 1228/2003)

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

1. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jistabbilixxu kooperazzjoni 
reġjonali fi ħdan in-Netwerk Ewropew ta' 
Operaturi ta' Sistema ta' Trażmissjoni ta' l-
Elettriku sabiex din tikkontribwixxi għall-
kompiti msemmija fl-Artikolu 2c(1). B'mod 
partikolari, għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar il-pjanijiet tagħhom ta' 
l-iżvilupp, jippubblikaw pjan ta' investiment 
reġjonali kull sentejn, u jikkunsidraw
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investiment ibbażat fuq il-pjan ta' 
investiment reġjonali.

Ġustifikazzjoni

Il-koordinazzjoni ta' l-ippjanar ta' l-investiment bħala pilastru ewlieni fl-istrateġija. It-titjib 
possibbli tal-kwalità ta' l-interkonnessjonijiet eżistenti jista' jiġi kkunsidrat fl-aġenda ta' l-
ippjanar.

Emenda 8
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 2h, paragrafu 2 (Regolament (KE) Nru 1228/2003)

2. L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandhom jippromwovu arranġamenti 
operattivi sabiex jiżguraw tmexxija ottima 
tan-netwerk, jippromwovu l-iżvilupp ta' 
boroż ta’ l-enerġija, l-allokazzjoni ta' 
kapaċità transkonfinali permezz ta' bejgħ bl-
irkant impliċitu u l-integrazzjoni ta' 
mekkaniżmi għal bilanċ u r-riserva ta’ 
mekkaniżmi ta’ l-enerġija.

2. L-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
għandhom jippromwovu servizzi komuni u
arranġamenti operattivi sabiex jiffaċilitaw l-
operat xieraq u jiżguraw it-tmexxija ottima 
tan-netwerk, jippromwovu l-iżvilupp ta' 
boroż ta’ l-enerġija, l-allokazzjoni ta' 
kapaċità transkonfinali u kif ukoll 
esportazzjonijiet futuri ta' elettriku permezz 
ta' bejgħ bl-irkant impliċitu jew espliċitu
miftuħ għall-operaturi kollha tas-suq li 
huma eliġibbli, u l-integrazzjoni ta' 
mekkaniżmi għall-bilanċ u għar-riserva ta’ 
l-enerġija.

Ġustifikazzjoni

L-aċċess għall-kapaċità ta' l-interkonnessjoni għandu jiġi ottimizzat permezz ta' offerti ta' 
kapaċità ta' kull sena, xahar u jum fuq il-fruntieri. Dan għandu jsir sabiex jiġu indirizzati l-
limitazzjonijiet dovuti għal flussi ta' tranżitu għolja li jgħaddu mill-interkonnessjonijiet.

Emenda 9
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 2h, paragrafu 3 (Regolament (KE) Nru 1228/2003)

3. Iż-żona ġeografika koperta minn kull 
struttura ta’ kooperazzjoni reġjonali tista’ 
tkun definita mill-Kummissjoni. Dawk il-
miżuri ddisinnjati biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmi fl-Artikolu 13(2).

3. Il-koperazzjoni reġjonali m'għandhiex 
tkun limitata għaz-zona ġeografika koperta 
minn kull struttura ta’ koperazzjoni reġjonali 
definita mill-Kummissjoni. Dawk il-miżuri 
ddisinjati biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi 
jissupplimentawh għandhom jiġu adottati 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
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msemmija fl-Artikolu 13(2).

Għal dan il-għan, il-Kummissjoni tista’ 
tikkonsulta n-Netwerk Ewropew ta' 
Operaturi ta' Sistema ta’ Trażmissjoni ta’ l-
Elettriku u l-Aġenzija.

Ġustifikazzjoni

L-aċċess għall-kapaċità ta' l-interkonnessjoni għandu jiġi ottimizzat permezz ta' offerti ta' 
kapaċità ta' kull sena, xahar u jum fuq il-fruntieri. Dan għandu jsir sabiex jiġu indirizzati l-
limitazzjonijiet dovuti għal flussi ta' tranżitu għolja li jgħaddu mill-interkonnessjonijiet. Jekk 
jiġi limitat l-ambitu ġeografiku, jistgħu jinħolqu ostakli għall-kummerċ ħieles fl-elettriku fis-
suq integrat ta' l-elettriku li hu mixtieq.

Emenda 10
ARTIKOLU 1, PUNT 4, PUNT (B)

Artikolu 5, paragrafu 4 (Regolament (KE) Nru 1228/2003)

4. Operaturi ta’ sistemi ta’ trażmissjoni 
għandhom jippubblikaw id-dejta rilevanti 
fuq domanda mbassra u attwali, fuq 
disponabbiltà u użu attwali ta’ assi ta’ 
ġenerazzjoni u tagħbija, fuq disponibbiltà u 
użu tan-netwerk u interkonneturi, u fuq 
bilanċ ta’ kapaċita ta’ enerġija u ta’ riserva.

4. Operaturi ta’ sistemi ta’ trażmissjoni 
għandhom jippubblikaw id-dejta rilevanti 
fuq domanda mbassra u attwali, fuq 
disponibbiltà u użu attwali ta’ assi ta’ 
ġenerazzjoni u tagħbija, fuq disponibbiltà u 
użu tan-netwerk u interkonneturi, u fuq l-
ibbilanċjar ta’ l-enerġija u tal-kapaċità ta’ 
riżerva. Madankollu, dejta individwali dwar 
il-ġeneraturi u t-tagħbijiet għandha 
tinżamm kunfidenzjali. Dejta relatata mal-
grilja tat-trażmissjoni m'għandhiex tiġi 
ppubblikata jekk il-ħarsien ta' l-
Infrastruttura Kritika jeħtieġ hekk.

Ġustifikazzjoni

Huwa impossibbli fil-prattika li tinżamm l-informazzjoni kollha meħtieġa biex jiġu vverifikati 
d-deċiżjonijiet kollha operattivi ta' trażmissjoni u l-aġir tagħhom fir-rigward ta' l-għoti ta' 
offerti fil-boroż ta' l-elettriku. Barra minn hekk, id-dispożizzjoni proposta tittratta b'mod 
differenti l-kumpaniji ta' ġenerazzjoni u l-kummerċjanti indipendenti, minħabba li teħtieġ 
mill-kumpaniji ta' ġenerazzjoni biss li jżommu għad-dispożizzjoni tar-regolaturi l-
informazzjoni meħtieġa għall-verifikazzjoni ta' l-aġir tagħhom fir-rigward ta' l-għoti ta' 
offerti u tad-deċiżjonijiet operattivi ta' trażmissjoni. Dan it-trattament differenti ma jidhirx li 
hu ġustifikat. Trid tiġi kkunsidrata l-kunfidenzjalità ta' l-informazzjoni ristretta.

Emenda 11
ARTIKOLU 1, PUNT 4, PUNT (B)
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Artikolu 5, paragrafu 6 (Regolament (KE) Nru 1228/2003)

6. Kumpaniji ta’ ġenerazzjoni li huma 
proprjetarji jew joperaw assi ta’ 
ġenerazzjoni, li wieħed minnhom għandu 
kapaċità stallata ta’ għall-anqas 250 MW, 
għandhom iħallu għad-disponibbiltà ta’ l-
awtorità regolatorja nazzjonali, l-awtorità 
nazzjonali ta' kompetizzjoni u l-
Kummissjoni, għal ħames snin kull dejta ta' 
kull siegħa ta' kull impjant li hu meħtieġ
biex jivverifika kull deċiżjoni operattiva ta’ 
trażmissjoni u l-aġir ta’ offerti f’boroż ta’ l-
elettriku, irkanti ta’ interkonnessjonijiet, 
swieq ta’ riserva u ta’ OTC. L-
informazzjoni għal kull impjantu u kull 
siegħa li trid tiġi miżmuma tinkludi, iżda 
mhux limitata biss għal, dejta fuq kapaċità 
ta’ ġenerazzjoni disponibbli u riservi 
mwarrba, inkluż allokazzjoni ta’ dawn ir-
riservi mwarrba fuq livell ta’ kull impjant, 
fil-waqt ta’ meta jsiru l-offerti u meta sseħħ 
il-produzzjoni.

6. Kumpaniji ta’ ġenerazzjoni li huma 
proprjetarji jew joperaw assi ta’ 
ġenerazzjoni, li wieħed minnhom għandu 
kapaċità installata ta’ għall-anqas 250 MW, 
għandhom iħallu għad-dispożizzjoni ta’ l-
awtorità regolatorja nazzjonali, l-awtorità 
nazzjonali ta' kompetizzjoni u l-
Kummissjoni, għal ħames snin, kull dejta ta' 
kull siegħa ta' l-impjanti kollha li 
għandhom kapaċità installata ta' mill-inqas 
250MWe. L-informazzjoni għal kull impjant
u kull siegħa li trid tiġi miżmuma tinkludi 
dejta fuq kapaċità ta’ ġenerazzjoni 
disponibbli u riservi mwarrba.

Ġustifikazzjoni

Huwa impossibbli fil-prattika li tinżamm l-informazzjoni kollha meħtieġa biex jiġu vverifikati 
d-deċiżjonijiet kollha operattivi ta' trażmissjoni u l-aġir tagħhom fir-rigward ta' l-għoti ta' 
offerti fil-boroż ta' l-elettriku. Barra minn hekk, id-dispożizzjoni proposta tittratta b'mod 
differenti l-kumpaniji ta' ġenerazzjoni u l-kummerċjanti indipendenti, minħabba li teħtieġ 
mill-kumpaniji ta' ġenerazzjoni biss li jżommu għad-dispożizzjoni tar-regolaturi l-
informazzjoni meħtieġa għall-verifikazzjoni ta' l-aġir tagħhom fir-rigward ta' l-għoti ta' 
offerti u tad-deċiżjonijiet operattivi ta' trażmissjoni. Dan it-trattament differenti ma jidhirx li 
hu ġustifikat. Trid tiġi kkunsidrata l-kunfidenzjalità ta' l-informazzjoni ristretta.

Emenda 12
ARTIKOLU 1, PUNT 5

Artikolu 6, parti introduttorja (Regolament (KE) Nru 1228/2003)

6. Kwalunkwe dħul li jirriżulta mill-
allokazzjoni ta' interkonnessjoni għandu 
jintuża għall-iskopijiet li ġejjin f'ordni ta' 
prijorità:

6. Kwalunkwe dħul li jirriżulta mill-
allokazzjoni ta' interkonnessjoni għandu 
jintuża għall-iskopijiet li ġejjin mingħajr 
ebda ordni ta' prijorità:
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Ġustifikazzjoni

Attwalment l-Operaturi ta' Sistemi ta' Trażmissjoni jużaw id-dħul mill-ġestjoni tal-konġestjoni 
l-aktar biex inaqqsu t-tariffi nazzjonali. Kwalunkwe tibdil ta' din il-proċedura se jwassal 
sabiex it-tariffi tal-grilja jogħlew 'il fuq.

Minbarra dan, jekk l-Operaturi ta' Sistemi ta' Trażmissjoni jiġu obbligati jiffinanzjaw 
kapaċitajiet ġodda ta' interkonnessjoni permezz ta' dħul minn irkanti se jiġu mfixkla milli 
jirċievu qligħ adegwat mill-investiment tagħhom. Inkella, l-Operaturi ta' Sistemi ta' 
Trażmissjoni ma jkollhom l-ebda inċentiv jibnu kapaċitajiet ġodda ta' interkonnessjoni. Dan 
ikun f'kontradizzjoni mad-Direttiva 2005/89 (is-Sigurtà tal-Provvista), Artikolu 6 (1) (a).

Emenda 13
ARTIKOLU 1, PUNT 5

Artikolu 6, punt (b) (ġdid) (Regolament (KE) Nru 1228/2003)

(ba) bħala dħul li għandu jkun ikkunsidrat 
mill-awtoritajiet regolatorji meta jkunu qed 
japprovaw il-metodoloġija biex jiġu 
kkalkulati t-tariffi tan-networks, u/jew meta 
jkunu qed jevalwaw jekk it-tariffi 
għandhomx ikunu mmodifikati.

Ġustifikazzjoni

Attwalment l-Operaturi ta' Sistemi ta' Trażmissjoni jużaw id-dħul mill-ġestjoni tal-konġestjoni 
l-aktar biex inaqqsu t-tariffi nazzjonali. Kwalunkwe tibdil ta' din il-proċedura se jwassal 
sabiex it-tariffi tal-grilja jogħlew 'il fuq. 

Minbarra dan, jekk l-Operaturi ta' Sistemi ta' Trażmissjoni jiġu obbligati jiffinanzjaw 
kapaċitajiet ġodda ta' interkonnessjoni permezz ta' dħul minn irkanti se jiġu mfixkla milli 
jirċievu qligħ adegwat mill-investiment tagħhom. Inkella, l-Operaturi ta' Sistemi ta' 
Trażmissjoni ma jkollhom l-ebda inċentiv jibnu kapaċitajiet ġodda ta' interkonnessjoni. Dan 
ikun f'kontradizzjoni mad-Direttiva 2005/89 (is-Sigurtà tal-Provvista), Artikolu 6 (1) (a).

Emenda 14
ARTIKOLU 1, PUNT 6

Artikolu 7, paragrafu 1, punt (a) (Regolament (KE) Nru 1228/2003)

(a) l-investiment għandu jkabbar il-
kompetizzjoni fil-provvista ta' l-elettriku; 

(a) l-investiment għandu jkabbar il-
kompetizzjoni fil-provvista ta' l-elettriku.
Għandu jsaħħaħ ukoll l-istabilità reġjonali 
billi jipprovdi għażliet ġodda ta' 
trasportazzjoni sabiex swieq li qed jikbru 
jew swieq b'defiċits jiġu pprovduti bi 
provvisti siguri ta' enerġija. Limitazzjonijiet 
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ta' trażmissjoni jistgħu jkunu dovuti għal 
konfigurazzjoni speċifika tal-grilja, li 
għandha titqies bħala importanti għall-
iżvilupp u/jew għal manutenzjoni aħjar;

Ġustifikazzjoni

Ibbilanċjar bejn l-elettriku u l-portafoll ta' l-investimenti.

Emenda 15
ARTIKOLU 1, PUNT 7

Artikolu 7a, paragrafu 1 (Regolament (KE) Nru 1228/2003)

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

Sabiex jiġi ffaċilitat l-iżvilupp ta' swieq bl-
imnut transkonfinali li jiffunzjonaw tajjeb u 
li jkunu trasparenti fuq skala reġjonali kif 
ukoll Komunitarja, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li jiġu definiti r-rwoli u 
r-responsabbiltajiet ta' l-operaturi ta’ sistema 
ta' trażmissjoni, ta' l-operaturi ta’ sistema ta' 
distribuzzjoni, tal-fornituri u l-klijenti u kif 
ukoll, jekk meħtieġ, ta’ parteċipanti oħrajn 
fis-suq, fir-rigward ta' arranġamenti 
kuntrattwali, inklużi ftehimiet ta' għoti fuq 
perjodu ta' żmien twil (offtake), jew ta' kiri 
jew ta' għoti f'kiri tas-sistema ta' 
trażmissjoni, forma uniformi ta' kummerċ 
u alleanzi strateġiċi fost pajjiżi ġirien,
impenn lejn il-klijenti, inkluż it-tbassir ta' 
varjazzjonijiet fil-prezzijiet fl-eventwalità 
ta' l-għeluq ta' impjanti jew unitajiet 
tagħhom, regoli dwar l-iskambju tad-dejta u 
l-issettiljar, il-proprjetà tad-dejta u r-
responsabbiltà dwar il-metraġġ.

Ġustifikazzjoni

Il-metodi huma bbażati fuq is-suq, flessibbli u mfassla apposta għal sitwazzjonijiet speċifiċi 
tas-suq u għal perspettivi previsti, jikkontribwixxu għas-sigurtà tal-provvista, għat-
trasparenza ta' l-attività u għall-kontabilità tal-partijiet interessati. Għandu jkun previst użu 
alternattiv tar-riżorsi ta' faċilitajiet oħrajn sabiex jiġi żgurat li jkun hemm provvisti ta' 
elettriku effiċjenti u siguri waqt il-perjodi meta jkun hemm l-ogħla domanda. 
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