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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Dan ir-Regolament propost qed jemenda r-Regolament (KE) Nru 1775/2005 dwar il-
kondizzjonijiet għall-aċċess għan-netwerks ta' trażmissjoni tal-gass naturali 
(COM(2007)0532). Il-proposta hija parti mill-"Pakkett dwar l-enerġija" ("Is-Swieq ta' l-
Elettriku u tal-Gass: it-tielet pakkett leġiżlattiv"), li l-Kummissjoni ppreżentat f'Settembru 
2007. Ir-rapporteur għal opinjoni jappoġġja l-Pakkett dwar l-enerġija b'mod ġenerali. Il-
pakkett huwa importanti ħafna biex ikunu ffinalizzati l-proċessi Ewropej ta' liberalizzazzjoni 
fl-oqsma ta' l-enerġija u tal-gass biex b'hekk ikun iggarantit suq intern ġenwin, trasparenti u 
miftuħ. 

Minkejja li r-rapporteur għal opinjoni jappoġġja l-Pakkett dwar l-enerġija huwa tal-fehma li 
huwa diffiċli li jintlaħqu l-għanijiet ta' separazzjoni tas-sjieda madwar l-Ewropa kollha, billi 
hemm differenzi ewlenin bejn il-pajjiżi Ewropej. F'ċerti pajjiżi l-effetti tat-tieni pakkett dwar 
l-enerġija għadhom ma jidhrux sew peress li għadu m'huwiex implimentat jew infurzat sew. 
Għalhekk huwa diffiċli li jintużaw kriterji sinkronizzati ta' separazzjoni tas-sjieda fl-Istati 
Membri kollha. Barra minn hekk xi Stati Membri għandhom kuntratti għal tul ta' żmien (uħud 
għal 50 sena), u dan jikkomplika l-għanijiet ta' separazzjoni wkoll. Fl-aħħarnett ir-rapporteur 
għal opinjoni m'huwiex konvint li s-separazzjoni se twassal għat-tnaqqis tal-prezzijiet u 
għaldaqstant ma tagħmel ebda differenza għall-benefiċċju tal-konsumatur.

Skond dik il-fehma r-rapporteur għal opinjoni jissuġġerixxi emendi skond dan li ġej:

 Koperazzjoni reġjonali effiċjenti hija importanti ħafna biex ikun iggarantit suq intern 
ġenwin. Għalhekk ir-rapporteur għal opinjoni jappoġġja t-twaqqif ta' netwerk 
Ewropew ta' l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni tal-gass, fejn il-bażi għall-
koperazzjoni hija li jkunu ggarantiti l-effiċjenza, ir-rappreżentattività u t-trasparenza 
tas-suq Ewropew tal-gass. Ir-rapporteur għal opinjoni iqis li huwa importanti ħafna li 
l-Istati Membri jippromwovu u jimmoniterjaw l-operaturi tan-netwerk f'livell 
reġjonali. Ir-rapporteur għal opinjoni jaħseb ukoll li l-koperazzjoni fi ħdan in-netwerk 
ta' trażmissjoni ma timplikax is-separazzjoni ta' attivitajiet tan-netwerk mill-
produzzjoni u l-forniment. In-netwerk ta' trażmissjoni jista' jkun effettiv faċilment 
mingħajr separazzjoni tas-sjieda fl-Istati Membri parteċipanti kollha.

 Barra minn hekk hemm differenzi strutturali bejn is-swieq ta' l-elettriku u tal-gass, u 
jeħtieġ li jkunu applikati miżuri differenti. L-applikazzjoni ta' aktar miżuri ta' 
separazzjoni għall-qasam tal-gass m'hijiex faċli, u jinħtieġu soluzzjonijiet speċifiċi 
biex jitwaqqaf is-suq intern fil-qasam tal-gass.  

 L-aċċess għal enerġija bi prezz tajjeb għall-ikbar numru ta' persuni possibbli huwa 
kwistjoni ewlenija għar-rapporteur għal opinjoni. Ir-rapporteur għal opinjoni 
jappoġġja wkoll il-fatt li n-Netwerk Ewropew ta' l-Operaturi tas-Sistemi ta' 
Trażmissjoni tal-Gass għandu jikkonsulta lill-partijiet interessati b'mod miftuħ u 
trasparenti meta jħejju xogħolhom. Ir-rapporteur għal opinjoni jissuġġerixxi li 
għandhom ikunu kkonsultati wkoll il-konsumaturi u l-organizzazzjonijiet tal-
konsumaturi, għaliex bħala l-utenti aħħarin fid-djar, huma partijiet interessati 
importanti. 
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 Ir-rapporteur għal opinjoni huwa konvint ukoll li s-sigurtà tal-provvista hija 
importanti biex ikunu evitati varjazzjonijiet tal-prezzijiet, sabiex b'hekk tinqered l-
insigurtà tal-prezzijiet għall-konsumaturi Ewropej. Is-sigurtà tal-provvista tista' 
tinkiseb - ma' miżuri oħrajn - billi jkun evitat il-konċentrament tas-suq u billi jkun 
garantit suq ġenwin u miftuħ ta' kummerċ fl-enerġija. 

 Għalhekk il-kwistjoni li jkunu garantiti faċilitajiet miftuħa ta' ħżin ta' LNG b'aċċess 
miftuħ għal parteċipanti ġodda hija importanti wkoll għar-rapporteur. Informazzjoni 
trasparenti dwar il-faċilitajiet u l-kapaċitajiet ta' ħżin hija importanti sabiex ikun 
garantit suq intern tal-kummerċ fl-enerġija. Dan jiggarantixxi prezzijiet ġusti u suq 
miftuħ ġenwin għall-benefiċċju tal-konsumaturi. Il-pubblikazzjoni ta' informazzjoni 
għandha tkun immoniterjata mill-awtoritajiet kompetenti. 

Fl-aħħarnett ir-rapporteur għal opinjoni jemmen li jinħtieġ "pjan direzzjonali" Ewropew 
pubbliku u aġġornat tan-netwerk Ewropew ta' pajpijiet tal-gass, u l-Kummissjoni għandha
tippubblikah u taġġornah. Irid ikun iktar faċli li wieħed ikun jaf fejnhom in-netwerks kollha 
eżistenti u futuri tal-pajpijiet tal-gass fl-Ewropa sabiex tkun garantita t-trasparenza u 
informazzjoni aqwa dwar "il-ħofor ta' enerġija" (in-nuqqas ta' netwerks ta' pajpijiet jew ta' 
konnessjonijiet) u biex ikunu suġġeriti konnessjonijiet transkonfinali ġodda. Dan isaħħaħ l-
ippjanar tan-netwerks fl-Ewropa. 

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 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 Emenda tal-Parlament

Emenda 1
PREMESSA 1

(1) Is-suq intern tal-gass, li ilu jiġi 
implimentat progressivament mill-1999, 
għandu l-mira li jipprovdi għażla reali lill-
konsumaturi kollha Komunitarji, kemm jekk 
ċittadini kif ukoll negozji, bopportunitajiet
ġodda ta’ negozju u ta’ aktar kummerċ 
transkonfinali, sabiex ikunu żgurati 
gwadanji fl-effiċjenza, prezzijiet 
kompetittivi, standards ogħla ta’ servizz, kif 

(1) Is-suq intern tal-gass, li ilu jiġi 
implimentat progressivament mill-1999, 
għandu l-għan li jipprovdi għażla reali lill-
konsumaturi kollha Komunitarji, kemm jekk 
ċittadini kif ukoll negozji, b'opportunitajiet
ġodda ta’ negozju u ta’ aktar kummerċ 
transkonfinali, sabiex ikunu żgurati 
gwadanji fl-effiċjenza, prezzijiet 
kompetittivi, standards ogħla ta’ servizz, 

                                               
1 ĠU C […], […], p. […].
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ukoll sabiex jikkontribwixxi għas-sigurtà fil-
forniment u għas-sostenibbiltà.

aċċes għall-akbar numru ta' nies possibbli, 
kif ukoll sabiex jikkontribwixxi għas-sigurtà 
fil-forniment u għas-sostenibiltà.

Ġustifikazzjoni

L-aċċess għall-gass bi prezzijiet tajbin għall-akbar numru ta' nies possibbli huwa importanti 
ħafna. 

Emenda 2
PREMESSA 4

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

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

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun żgurat suq intern effettiv u miftuħ, mhux biss suq li jaħdem sew. 
Huwa importanti li s-suq ikun miftuħ għal parteċipanti ġodda u li jkun hemm kompetizzjoni 
effettiva għall-parteċipanti kollha. 

Emenda 3
PREMESSA 6

(6) B'mod partikolari, jinħtieġu l-
kooperazzjoni u l-koordinazzjoni msaħħa 
fost l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 

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

tiġi żgurata l-kompatibiltà progressiva tal-
kodiċijiet tekniċi u kummerċjali għall-
forniment u l-ġestjoni ta' l-aċċess effettiv u 
trasparenti transkonfinali għan-netwerks tat-
trażmissjoni, u biex jiġi żgurat pjanar 
ikkoordinat, li jħares 'il quddiem u 
evoluzzjoni teknika soda tas-sistema ta' 
trażmissjoni Komunitarja, b’kunsiderazzjoni 
għall-ambjent, u l-promozzjoni ta’ l-
effiċjenza fl-enerġija, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, partikolarment l-introduzzjoni 
ta' sorsi ta' enerġija li jiġġeddu u ta' 
teknoloġija b'livelli baxxi ta' karbonju. L-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom joperaw in-netwerks tagħhom 
skond dawn il-kodiċijiet komuni tekniċi u 
tas-suq. 

Ġustifikazzjoni

Aċċess trasparenti għan-netwerks tat-trażmissjoni transkonfinali huwa kruċjali għall-iżvilupp 
ta' suq effiċjenti u miftuħ. In-nuqqas ta' aċċess trasparenti jista' joħloq ostakli u jkollu impatt 
fuq il-livell ta' kompetizzjoni.

Emenda 4
PREMESSA 7

(7) Biex tkun żgurata l-aħjar ġestjoni tan-
netwerks għat-trażmissjoni tal-gass naturali 
fil-Komunità, għandu jitwaqqaf netwerk 
Ewropew ta’ l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni. Il-kompiti tiegħu għandhom 
jitwettqu skond ir-regoli Ewropej tal-
kompetizzjoni, li jibqgħu applikabbli għad-
deċiżjonijiet tan-netwerk Ewropew ta’ l-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni. Il-
kompiti tiegħu għandhom jiġu definiti tajjeb 
u l-metodu ta' ħidma tagħhom għandu 
jiżgura l-effiċjenza, ir-rappreżentanza u t-
trasparenza. Peress li azzjoni fuq livell 
reġjonali tista’ twassal għal progress, l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jistabbilixxu strutturi reġjonali fi 
ħdan l-istruttura kumplessiva ta' 
kooperazzjoni, filwaqt li jiżguraw li r-
riżultati fil-livell reġjonali jkunu kompatibbli 
ma' kodiċijiet u pjanijiet ta' investiment fil-

(7) Biex tkun żgurata l-aħjar ġestjoni tan-
netwerks għat-trażmissjoni tal-gass naturali 
fil-Komunità, għandu jitwaqqaf netwerk 
Ewropew ta’ l-operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni. Il-kompiti tiegħu għandhom 
jitwettqu skond ir-regoli Ewropej tal-
kompetizzjoni, li jibqgħu applikabbli għad-
deċiżjonijiet tan-netwerk Ewropew ta’ l-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni. Il-
kompiti tiegħu għandhom jiġu definiti tajjeb 
u l-metodu ta' ħidma tagħhom għandu 
jiżgura l-effiċjenza, ir-rappreżentanza u t-
trasparenza. Peress li azzjoni fuq livell 
reġjonali tista’ twassal għal progress, l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jistabbilixxu strutturi reġjonali fi 
ħdan l-istruttura kumplessiva ta' 
kooperazzjoni, filwaqt li jiżguraw li r-
riżultati fil-livell reġjonali jkunu kompatibbli 
ma' kodiċijiet u pjanijiet ta' investiment fil-
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livell Ewropew. Il-kooperazzjoni fi ħdan 
dawn l-istrutturi reġjonali tippreżumi 
separazzjoni bejn l-attivitajiet tan-netwerk 
minn dawk tal-produzzjoni u l-forniment, 
fin-nuqqas ta' liema l-kooperazzjoni 
reġjonali bejn l-operaturi tas-sistema ta' 
transmissjoni tagħti lok għal aġir 
antikompettittiv.

livell Ewropew. L-Istati Membri għandhom 
jippromwovu l-koperazzjoni f'livell 
reġjonali, u jimmoniterjaw l-effikaċja tan-
netwerk f'dak il-livell.

Ġustifikazzjoni

Il-promozzjoni ta' l-Istati Membri tal-koperazzjoni f'livell reġjonali u l-obbligu li tkun 
immoniterjata l-effikaċja tan-netwerk huma importanti ħafna biex ikunu garantiti 
koperazzjoni ġenwina u suq transkonfinali intern ġenwin. Barra minn hekk is-separazzjoni 
tas-sjieda effettiva m'hijiex kundizzjoni meħtieġa biex tkun iggarantita l-koperazzjoni 
reġjonali. Il-koperazzjoni tista' teżisti u tista' tkun effettiva mingħajr is-separazzjoni tas-
sjieda.

Emenda 5
PREMESSA 8 A (ġdida)

(8a) Fir-rigward tal-proċess ta' 
konsultazzjoni, il-konsumaturi u l-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi għandu 
jkollhom sehem iktar deċiż u attiv fil-qafas 
ta' l-implimentazzjoni tal-kompiti tan-
Netwerk Ewropew ta' l-Operaturi tas-
Sistemi ta' Trażmissjoni tal-Gass, b'mod 
partikulari meta jħejju l-kodiċijiet tekniċi u 
tas-suq u l-programm annwali ta' ħidma 
tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi u l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi għandhom jiġu kkonsultati wkoll fil-
proċess ta' konsultazzjoni, għaliex huma partijiet interessati importanti, peress li huma l-
utenti aħħarin fid-djar.

Emenda 6
PREMESSA 9 A (ġdida)

(9a) Sabiex tkun iggarantita aktar 
trasparenza tas-sitwazzjoni tan-netwerk 
kollu ta' pajpijiet tal-gass fl-Ewropa, il-
Kummissjoni għandha tfassal, tippubblika u 
taġġorna "pjan direzzjonali" għan-netwerk 
tal-gass fl-Ewropa. In-netwerks kollha tal-
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pajpijiet u l-konnessjonijiet reġjonali li 
jistgħu jsiru għandhom jiġu inklużi f'dan il-
pjan direzzjonali. 

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tfassal, tippubblika u taġġorna "pjan direzzjonali" għan-netwerk tal-
gass fl-Ewropa, inklużi konnessjonijiet reġjonali li jistgħu jsiru, sabiex ikunu ggarantiti t-
trasparenza, informazzjoni aħjar dwar "ħofor ta' enerġija" (nuqqas ta' netwerks ta' pajpijiet 
jew ta' konnessjonijiet) u biex ikunu jistgħu jiġu ssuġġeriti konnessjonijiet transkonfinali 
ġodda li jistgħu jsiru.

Emenda 7
PREMESSA 11

(11) Is-sorveljanza tas-suq li ilha titwettaq 
mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
mill-Kummissjoni dawn l-aħħar snin, uriet li 
r-rekwiżiti ta' trasparenza u r-regoli dwar l-
aċċess għall-infrastrutturi m'humiex 
biżżejjed.

(11) Is-sorveljanza tas-suq li ilha titwettaq 
mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 
mill-Kummissjoni dawn l-aħħar snin, uriet li 
r-rekwiżiti ta' trasparenza u r-regoli dwar l-
aċċess għall-infrastrutturi m'humiex 
biżżejjed sabiex ikun iggarantit suq intern 
ġenwin, miftuħ u effettiv.

Ġustifikazzjoni

Biex it-test ikun iċċarat.

Emenda 8
PREMESSA 13

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

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

l-informazzjoni disponibbli u aċċessibbli 
faċilment għall-awtoritajiet kompetenti għal 
perjodu stabbilit ta’ żmien. L-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jimmoniterjaw 
regolarment il-konformità mar-regoli mill-
operaturi tas-sistema.

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kompetenti għandu jkollhom aċċess faċli għal informazzjoni importanti minn 
intrapriżi tal-forniment u għandhom jikkontrollaw li l-intrapriżi tal-forniment ikunu konformi 
mar-regoli, sabiex ikun żgurat suq trasparenti, effettiv u mhux diskriminatorju.  

Emenda 9
PREMESSA 14

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

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

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda hija meħtieġa sabiex tkun iċċarata responsabiltà ta' l-awtorità kompetenti, u biex 
ikun iggarantit l-infurzar tar-regoli.

Emenda 10
PREMESSA 15

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

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

jiġu applikati kif suppost u għaldaqstant 
għandhom isiru vinkolanti. 

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li r-regoli jittejbu b'mod radikali fir-rigward ta' l-aċċess għall-faċilitajiet ta' ħżin ta' 
gass u għall-faċilitajiet LNG, sabiex ikun iggarantit suq intern ġenwin.

Emenda 11
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 2f, paragrafu 1 (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

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

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

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun iggarantit proċess ta' konsultazzjoni effettiv u varjat. Għalhekk il-
konsumaturi u l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, għandhom ikunu kkonsultati wkoll, 
għaliex bħala l-utenti aħħarin tal-gass fid-djar, huma partijiet interessati importanti.

Emenda 12
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 2h, paragrafu 2 (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

2. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jippromwovu arranġamenti ta' 
operat biex jiżguraw ġestjoni ottima tan-
netwerk u jippromwovu l-iżvilupp ta' boroż 
fl-enerġija, l-allokazzjoni ta' kapaċità 

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

transkonfinali permezz ta' bejgħ bl-irkant 
impliċitu u l-integrazzjoni ta' mekkaniżmi ta' 
bilanċ. In-netwerk għandu jkun promoss u 
mmoniterjat mill-Istati Membri. 

Ġustifikazzjoni

Il-promozzjoni ta' l-Istati Membri tan-netwerk u l-obbligu li tkun immoniterjata l-effikaċja 
tan-netwerk huma importanti ħafna biex ikunu garantiti koperazzjoni ġenwina u suq 
transkonfinali intern ġenwin. 

Emenda 13
ARTIKOLU 1, PUNT 4

Artikolu 3, paragrafu 1, subparagrafu 4 (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

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

It-tariffi għall-utenti tan-netwerk għandhom 
jiġu stabbiliti b'mod separat, u 
indipendentement minn kull punt ta' dħul 
jew ta' ħruġ tas-sistema ta' trażmissjoni. It-
tariffi tan-netwerk ma għandhomx jiġu 
kkalkolati abbażi tal-linji kuntrattwali. L-
aċċess għan-netwerk għandu jkun miftuħ 
għal parteċipanti ġodda fuq bażi li ma 
tkunx diskriminatorja.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkunu ggarantiti t-trasparenza u l-kompetizzjoni effettiva b'opportunitajiet 
indaqs u mingħajr diskriminazzjoni.

Emenda 14
ARTIKOLU 1, PUNT 6

Artikolu 4a, paragrafu 1, punt (b) (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

(b) joffru servizzi li huma kompatibbli ma' l-
użu tas-sistemi interkonnessi ta' 
trasportazzjoni tal-gass, u għandhom 
jiffaċilitaw l-aċċess billi jikkooperaw ma' l-
operatur tas-sistema ta' trażmissjoni;

(b) joffru servizzi li huma kompatibbli ma' l-
użu tas-sistemi interkonnessi ta' 
trasportazzjoni tal-gass, u għandhom 
jiffaċilitaw l-aċċess bla xkiel billi 
jikkoperaw ma' l-operatur tas-sistema ta' 
trażmissjoni;

Ġustifikazzjoni

L-aċċess faċli huwa importanti.
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Emenda 15
ARTIKOLU 1, PUNT 6

Artikolu 4a, paragrafu 1, punt (c) (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

(c) jagħmlu pubbliku kull tagħrif rilevanti, 
b'mod partikulari dejta fuq l-użu u d-
disponibbiltà tas-servizzi, fi żmien 
kompatibbli mal-bżonnijiet kummerċjali 
raġonevoli ta' l-utenti tal-faċilità ta' ħażna 
jew LNG.

(c) jagħmlu pubbliku kull tagħrif rilevanti, 
b'mod partikulari dejta fuq l-użu u d-
disponibiltà tas-servizzi, fi żmien 
kompatibbli mal-bżonnijiet kummerċjali 
raġonevoli ta' l-utenti tal-faċilità ta' ħażna 
jew LNG. Il-pubblikazzjoni ta' l-
informazzjoni meħtieġa għandha tkun 
immoniterjata mill-awtorità kompetenti. 

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-awtorità kompetenti timmoniterja l-pubblikazzjoni ta' l-informazzjoni meħtieġa, 
sabiex ikunu żgurati l-effikaċja u l-infurzar tar-regoli.

Emenda 16
ARTIKOLU 1, PUNT 8

Artikolu 5a, paragrafu 3, punt (a) (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

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

(a) l-operatur tas-sistema għandu joffri 
kapaċità mhux użata ta' faċilitajiet LNG u ta' 
ħażna fuq is-suq primarju bla dewmien;
għall-faċilitajiet ta' ħażna, din l-offerta 
għandha ssir talanqas ġurnata bil-quddiem, u 
bil-possibiltà ta' interuzzjoni; 

Ġustifikazzjoni
Sabiex tkun evitata l-ħażna ta' gass.

Emenda 17
ARTIKOLU 1, PUNT 9, PUNT (C)

Artikolu 6, paragrafu 7, subparagrafu 1 (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

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

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

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-awtorità kompetenti tiżgura li tkun ippubblikata l-informazzjoni meħtieġa, sabiex ikunu 
ggarantiti t-trasparenza tas-suq u suq tal-gass miftuħ.

Emenda 18
ARTIKOLU 1, PUNT 10

Artikolu 6a, paragrafu 2 (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

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

2. Għas-servizzi pprovduti, kull operatur tas-
sistema LNG u ta' ħażna għandu jagħmel 
pubbliku tagħrif dwar il-kapaċitajiet 
miftiehma b'kuntratt u disponibbli tal-
faċilitajiet ta' ħażna u LNG, b'mod 
numeriku, regolari u kontinwu, kif ukoll 
b'mod standard u ta' użu faċli. L-awtorità 
kompetenti għandha tiżgura li tkun 
ippubblikata l-informazzjoni meħtieġa.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-awtorità kompetenti tiżgura li tkun ippubblikata l-informazzjoni meħtieġa, sabiex 
ikunu ggarantiti t-trasparenza tas-suq u suq tal-gass miftuħ.

Emenda 19
ARTIKOLU 1, PUNT 13

Artikolu 8a, paragrafu 1 (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

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

Sabiex jiġi ffaċilitat l-iżvilupp ta' swieq bl-
imnut transkonfinali effettivi, 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-responsabiltajiet ta' l-operaturi 
tas-sistema ta' trażmissjoni, ta' l-operaturi 
tas-sistema ta' distribuzzjoni, ta' l-impriżi ta' 
forniment u l-klijenti kif ukoll, jekk meħtieġ, 
tal-partijiet oħrajn fis-suq, fir-rigward ta' 
arranġamenti kuntrattwali, impenn lejn il-
klijenti, regoli dwar l-iskambju u l-issetiljar
tad-dejta, il-proprjetà tad-dejta u r-
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responsabbiltà dwar il-metraġġ. responsabiltà dwar il-metraġġ. 

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li s-swieq bl-imnut transkonfinali jaħdmu b'mod effettiv ukoll.
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