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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Din id-Direttiva proposta qiegħda temenda d-Direttiva 2003/55  u “tikkonċerna r-regoli 
komuni għas-suq intern fil-gass naturali”. Tagħmel parti mill-“pakkett dwar l-enerġija” (“Is-
suq ta’ l-UE ta’ l-Enerġija Elettrika u tal-Gass: it-tielet pakkett leġiżlattiv) li l-Kummissjoni 
pproponiet f’Settembru 2007. Ir-rapporteur jilqa’ b’sodisfazzjon il-ħames proposti fil-pakkett 
u f’termini ġenerali jappoġġjah, għaliex dan huwa importanti ħafna għall-ksib ta’ suq intern 
veru ta’ l-enerġija għall-Ewropa. Il-miri tal-proposti huma li tkun żgurata s-sigurtà tal-
provvista u li l-prezzijiet jinżammu trasparaenti u relatati mas-swieq kompetittivi għall-
benefiċċju tal-konsumaturi Ewropej kollha. Fi kliem ieħor l-iskop huwa li l-proċess ta’ 
liberalizzazzjoni li għaddej fl-Ewropa jkun appoġġjat u żviluppat aktar, li r-rapporteur 
jappoġġja bis-sħiħ.  

Għalkemm ir-Rapporteur jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposta, huwa ta’ l-opinjoni li hemm spazju 
għal aktar titjib, b’mod partikolari dwar il-kwistjonijiet li jiffokaw fuq il-ħarsien tal-
konsumatur, u għalhekk jipproponi emendi skond il-linji li ġejjin:

 Aċċess faċli għall-enerġija li jifilħu jħallsu għaliha l-konsumaturi Ewropej għandu 
prijorità għolja għar-rapporteur u għall-Kumitat għall-IMCO. Miżuri għall-ħarsien tal-
konsumaturi fis-settur tal-gass huma għalhekk importanti ħafna, huwa importanti 
b’mod speċjali li jiġi żgurat li l-konsumaturi jkunu jistgħu jbiddlu l-fornitur faċilment 
u mingħajr ebda spejjeż żejda, u li jkollhom aċċess faċli għall-informazzjoni dwar il-
konsum tagħhom eċċ. Barra dan ir-Rapporteur jappoġġja r-rekwiżiti ta’ l-2006 (fid-
Direttiva 2006/32/KE dwar l-effiċjenza ta’ l-użu aħħari ta’ l-enerġija u s-servizzi ta’ l-
enerġija) u jappella lill-Istati Membri li jimplimentaw sistema ta’ “smart metering” 
(metragg li juri l-konsum matul ħinijiet differenti tal-ġurnata bid-diversi rati ta’ ħlas 
applikabbli), u li jiżguraw li l-ħlas preliminari tal-konsumaturi jkun wieħed xieraq u li 
jirrifletti l-konsum attwali tagħhom tal-gass.

 Biex jiġi żgurat l-infurzar tal-miżuri għall-ħarsien tal-konsumatur fl-Anness A, l-
Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali jridu jiżguraw  l-implimentazzjoni effettiva u l-
infurzar effettiv ta’ dawn il-miżuri. Barra dan l-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali 
għandhom jimmonitorawh u japplikaw sanzjonijiet xierqa f’każ ta’ nuqqas ta’ 
konformità mar-regolamenti. Il-kwalità tas-servizz għandha tkun objettiv ċentrali 
għall-impriżi tal-gass.

 Il-proposta tal-Kummissjoni tagħti indipendanza sħiħa lill-awtorità regolatorja. Skond 
il-biċċa l-kbira tas-sistemi ġuridiċi fl-Unjoni Ewropea, il-qorti tkun tista’ biss tiċċekkja 
jekk ir-regolatur ikunx segwa l-proċess ġust li wassal għal deċiżjoni (kontroll 
marġinali), iżda ma tkunx tista’ tagħti verdett dwar is-sustanza tad-deċiżjoni. Ir-
rapporteur jibża’ li dan il-fatt jagħti “carte blanche” lill-awtorità regolatorja. Dan huwa 
kontra l-prinċipji ġenerali ta’ kontroll u bilanċ.

 Ir-Rapporteur huwa ta’ l-opinjoni li s-sigurtà tal-forniment tista’ titwettaq l-aħjar 
għall-benefiċċju tal-konsumaturi Ewropej billi tiġi evitata l-konċentrazzjoni tas-suq u 
billi jiġi żgurat it-twaqqif ta’ suq effettiv għall-kummerċjalizzar ta’ l-enerġija. Jeżistu 
differenzi strutturali bejn is-setturi tal-gass u ta’ l-enerġija elettrika. Fis-settur tal gass 
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hemm konċentrazzjoni ta’ fornituri u kuntratti fit-tul bħala sostenn għall-kunsinni, u 
hemm nuqqas ta’ likwidità fil-proċess kollu minn fuq għal isfel. Għalhekk jeħtieġ li 
jkun hemm sistema ġdida ta’ kummerċjalizzar u li l-obbligi kummerċjali jsiru 
mandatorji.

 Ir-Rapporteur jappoġġja bis-sħiħ id-dikjarazzjoni fir-Riżoluzzjoni dwar il-Prospetti 
għas-suq intern tal-gass u ta’ l-enerġija elettrika adottata mill-Parlament fl-10 ta’ 
Lulju 2007, li s-separazzjoni ta’ l-attività tat-trażmissjoni hija l-għodda l-aktar 
importanti għall-promozzjoni ta’ l-investimenti fl-infrastrutturi b’mod mhux 
diskriminatorju.

 Huwa l-obbligu ta’ l-Istati Membri li jiżguraw implimentazzjoni xierqa u infurzar 
xieraq ta’ din id-direttiva kif ukoll l-implimentazzjoni tat-tieni pakkett dwar l-enerġija. 
Ir-rapporteur iħeġġeġ bil-qawwa lill-Kummissjoni biex tapplika sanzjonijiet kontra l-
Istati Membri li għadhom ma implimentawx  t-tieni pakkett dwar l-Enerġija.

 Barra dan, ir-Rapporteur jappoġġja l-ftehimiet reġjonali biex jiżgura integrazzjoni 
akbar tal-pipelines tal-gass fl-Ewropa. Għandha tkun aktar faċli li jitgħaddew minn-
rotta oħra biex ikun hemm suq intern effiċjenti li verament jiffunzjona. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw u jimmonitorjaw il-koperazzjoni tal-ftehimiet reġjonali u 
jiżguraw livell minimu ta’ interkonnessjonijiet bejn l-Istati Membri ġirien.

 Konformi ma’ dan għandu jkun hemm ukoll aktar trasparenza u regoli aktar stretti 
rigward it-trażmissjoni, il-ħżin u/jew il-faċilitajiet ta’ l-LNG, biex ikun eħfef għal dħul 
ġdid fis-suq tal-gass.

 Fl-aħħarnett ir-rapporteur jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposta tal-Kummissjoni rigward il-
klawsola ta’ eżenzjoni għal infrastruttura ġdida (Artikolu 22), iżda l-Artikolu 22 għandu 
jimplika wkoll  għal interkonnetturi bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden il-Kumitat għall-Industrija, 
ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala Kumiat responsabbli, biex jinkorpora fir-rapport tiegħu l-
emendi li ġejjin::

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi mill-Parlament

Emenda 1
PREMESSA 8 A (ġdida)

(8a) Sabiex jiġi żgurat infurzar xieraq tar-
rekwiżiti għas-separazzjoni tas-sjieda, il-

                                               
1 ĠU C  , , p..
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Kummissjoni għandha timmonitorja l-
proċess tas-separazzjoni fl-Istati Membri u 
tirrapporta dwaru lill-Parlament Ewropew. 
Il-Kummissjoni għandha tieħu passi f’każ 
ta’ Stati Membri li jkunu naqsu li 
jimplimentaw il-leġiżlazzjoni fis-seħħ fil-
qasam ta’ l-enerġija meta din id-Direttiva 
tidħol fis-seħħ.

Ġustifikazzjoni

L-implimentazzjoni tat-tieni pakkett ta’ l-enerġija wera li l-Kummissjoni għandha 
timmonitorja aktar mill-qrib il-proċess ta’ traspożizzjoni u d-data tat-traspożizzjoni ta’ din 
id-direttiva mill-Istati Membri

Emenda 2
PREMESSA 14

(14) Il-ħarsien tal-provvista ta' l-enerġija hija 
element essenzjali tas-sigurtà pubblika u 
għalhekk huwa konness b'mod inerenti mal-
funzjonament effiċjenti tas-suq tal-gass ta' l-
UE. L-użu tan-netwerk huwa essenzjali biex 
il-gass jasal għand iċ-ċittadini ta' l-UE.
Swieq tal-gass li jaħdmu, u b'mod partikolari 
n-netwerks u l-assi l-oħra assoċjati mal-
provvista tal-gass, huma essenzjali għas-
sigurtà pubblika, għall-kompetittività ta' l-
ekonomija u għall-benessri taċ-ċittadini tal-
Komunità. Bla ħsara għall-obbligi 
internazzjonali tal-Komunità, il-Komunità 
tqis li s-settur tas-sistemi ta' trażmissjoni tal-
gass huwa ta' importanza għolja għall-
Komunità u għalhekk huma meħtieġa miżuri 
ta' ħarsien addizzjonali fir-rigward ta' l-
influwenza ta' pajjiżi terzi, sabiex jiġi evitat 
kwalunkwe theddid lill-ordni pubblika tal-
Komunità u s-sigurtà pubblika u l-benessri 
taċ-ċittadini tal-Komunità. Miżuri bħal dawn 
huma wkoll meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-
konformità mar-regoli dwar is-separazzjoni 
effettiva.

(14) Il-ħarsien tal-provvista ta' l-enerġija hija 
element essenzjali tas-sigurtà pubblika u 
għalhekk huwa konness b'mod inerenti mal-
funzjonament effiċjenti tas-suq tal-gass ta' l-
UE. L-użu tan-netwerk huwa essenzjali biex 
il-gass jasal għand iċ-ċittadini ta' l-UE. 
Swieq miftuħa tal-gass li jaħdmu 
b’possibilitajiet ta’ kummerċ ġenwin, u 
b'mod partikolari n-netwerks u l-assi l-oħra 
assoċjati mal-provvista tal-gass, huma 
essenzjali għas-sigurtà pubblika, għall-
kompetittività ta' l-ekonomija u għall-
benessri taċ-ċittadini tal-Komunità. Bla 
ħsara għall-obbligi internazzjonali tal-
Komunità, il-Komunità tqis li s-settur tas-
sistemi ta' trażmissjoni tal-gass huwa ta' 
importanza għolja għall-Komunità u 
għalhekk huma meħtieġa miżuri ta' ħarsien 
addizzjonali fir-rigward ta' l-influwenza ta' 
pajjiżi terzi, sabiex jiġi evitat kwalunkwe 
theddid lill-ordni pubblika tal-Komunità u s-
sigurtà pubblika u l-benessri taċ-ċittadini tal-
Komunità. Miżuri bħal dawn huma wkoll 
meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-konformità 
mar-regoli dwar is-separazzjoni effettiva.

Emenda 3
PREMESSA 15
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(15) Huwa meħtieġ li tiġi żgurata l-
indipendenza ta' operaturi tas-sistemi tal-
ħżin sabiex jittejjeb l-aċċess ta' partijiet terzi 
għall-faċilitajiet tal-ħżin li huma 
teknikament u/jew ekonomikament meħtieġa 
għall-provvista ta' aċċess effiċjenti għas-
sistema tal-forniment għall-klijenti. 
Għaldaqstant, jixraq li l-faċilitajiet tal-ħżin 
jitħaddmu permezz ta’ entitajiet legalment 
separati li jkollhom drittijiet effettivi ta’ 
teħid ta’ deċiżjonijiet fir-rigward ta’ assi 
meħtieġa għaż-żamma, l-operat kif ukoll l-
iżvilupp ta’ faċilitajiet tal-ħżin. Jeħtieġ ukoll 
li tiżdied it-trasparenza fir-rigward tal-
kapaċità ta’ ħżin li tiġi offruta lil partijiet 
terzi, billi l-Istati Membri jiġu obbligati li 
jiddefinixxu qafas pubbliku ċar u mhux 
diskriminatorju, li jiddetermina r-reġim 
regolatorju xieraq applikabbli għal faċilità 
ta’ ħżin.

(15) Huwa meħtieġ li tiġi żgurata l-
indipendenza ta' operaturi tas-sistemi tal-
ħżin sabiex jittejjeb l-aċċess ta' partijiet terzi 
għall-faċilitajiet tal-ħżin li huma 
teknikament u/jew ekonomikament meħtieġa 
għall-provvista ta' aċċess effiċjenti għas-
sistema tal-forniment għall-klijenti. 
Għaldaqstant, jixraq li l-faċilitajiet tal-ħżin 
jitħaddmu permezz ta’ entitajiet legalment 
separati li jkollhom drittijiet effettivi ta’ 
teħid ta’ deċiżjonijiet fir-rigward ta’ assi 
meħtieġa għaż-żamma, l-operat kif ukoll l-
iżvilupp ta’ faċilitajiet tal-ħżin. Jeħtieġ ukoll 
li tiżdied it-trasparenza b’mod effettiv fir-
rigward tal-kapaċità ta’ ħżin li tiġi offruta lil 
partijiet terzi, billi l-Istati Membri jiġu 
obbligati li jiddefinixxu qafas pubbliku ċar u 
mhux diskriminatorju, li jiddetermina r-
reġim regolatorju xieraq applikabbli għal 
faċilità ta’ ħżin.

Amendment 4
RECITAL16

(16) L-aċċess mhux diskriminatorju għan-
netwerk tad-distribuzzjoni jiddetermina 
aċċess minn fuq għal isfel għall-klijenti fuq 
il-livell tal-bejgħ bl-imnut. L-ambitu għad-
diskriminazzjoni fir-rigward ta' l-aċċess 
minn partijiet terzi u l-investiment 
madankollu huwa inqas sinifikanti fuq il-
livell ta' distribuzzjoni milli fil-livell ta' 
trażmissjoni, għaliex fil-livell ta' 
distribuzzjoni il-konġestjoni u l-influwenza 
ta' l-interessi tal-produzzjoni ġeneralment 
huma inqas importanti milli fil-livell tat-
trażmissjoni. Barra minn hekk, is-
separazzjoni funzjonali ta' l-operaturi tas-
sistemi ta' distribuzzjoni, skond id-
Direttiva 2003/55/KE, saru obbligatorji biss 
mill-1 ta' Lulju 2007, u l-effetti tagħha fuq 
is-suq intern għad iridu jiġu evalwati. Ir-
regoli dwar is-separazzjoni legali u 
funzjonali li bħalissa huma fis-seħħ 
għalhekk jistgħu jwasslu għal separazzjoni 
effettiva sakemm dawn jiġu definiti b’mod 
aktar ċar, implimentati sewwa u sorveljati 

(16) L-aċċess mhux diskriminatorju għan-
netwerk tad-distribuzzjoni jiddetermina 
aċċess minn fuq għal isfel għall-klijenti fuq 
il-livell tal-bejgħ bl-imnut. L-ambitu għad-
diskriminazzjoni fir-rigward ta' l-aċċess 
minn partijiet terzi u l-investiment 
madankollu huwa inqas sinifikanti fuq il-
livell ta' distribuzzjoni milli fil-livell ta' 
trażmissjoni, għaliex fil-livell ta' 
distribuzzjoni il-konġestjoni u l-influwenza 
ta' l-interessi tal-produzzjoni ġeneralment 
huma inqas importanti milli fil-livell tat-
trażmissjoni. Barra minn hekk, is-
separazzjoni funzjonali ta' l-operaturi tas-
sistemi ta' distribuzzjoni, skond id-
Direttiva 2003/55/KE, saru obbligatorji biss 
mill-1 ta' Lulju 2007, u l-effetti tagħha fuq 
is-suq intern għad iridu jiġu evalwati. Ir-
regoli dwar is-separazzjoni legali u 
funzjonali li bħalissa huma fis-seħħ 
għalhekk jistgħu jwasslu għal separazzjoni
effettiva sakemm dawn jiġu definiti b’mod 
aktar ċar, implimentati sewwa u sorveljati 
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mill-qrib. Sabiex jinħoloq ambjent ekwu fil-
livell tal-bejgħ bl-imnut, l-attivitajiet ta' l-
operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni 
għandhom jiġu sorveljati sabiex jinżammu 
milli japprofittaw ruħhom mill-integrazzjoni 
vertikali tagħhom fir-rigward tal-pożizzjoni 
kompettitiva tagħhom fis-suq, b’mod 
partikolari fir-relazzjoni tagħhom mal-
klijenti żgħar domestiċi kif ukoll mhux 
domestiċi. 

mill-qrib. Sabiex jinħoloq ambjent ekwu fil-
livell tal-bejgħ bl-imnut, u sabiex jinħoloq 
suq ġenwin, l-attivitajiet ta' l-operaturi tas-
sistema ta' distribuzzjoni għandhom jiġu 
sorveljati sabiex jinżammu milli japprofittaw 
ruħhom mill-integrazzjoni vertikali tagħhom 
fir-rigward tal-pożizzjoni kompettitiva 
tagħhom fis-suq, b’mod partikolari fir-
relazzjoni tagħhom mal-klijenti żgħar 
domestiċi kif ukoll mhux domestiċi.

Emenda 5
PREMESSA 21 A (ĠDIDA)

(21a) Ir-riġiditajiet strutturali tas-suq tal-
gass ikkawżati mill-konċentrazzjoni tal-
fornituri, mil-kuntratti fit-tul bħala sostenn 
għall-kunsinni u min-nuqqas ta’ likwidità 
minn fuq għal isfel jiġġeneraw struttura 
opaka ta’ prezzijiet. Sabiex ikun hemm 
ċarezza fl-istruttura ta’ l-ispiża, hija 
meħtieġa aktar trasparenza fil-formazzjoni 
tal-prezzijiet, u għalhekk obbligu 
kummerċjali għandu jkun mandatorju. 

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun iffaċilitat l-aċċess għas-suq għal kumpaniji tal-gass ġodda u għal dawk iżgħar u 
sabiex tinħoloq aktar trasparenza dwar is-swieq u l-prezzijiet tal-gass

Emenda 6
PREMESSA 23

(23) Ir-rekwiżiti tas-servizz pubbliku u l-
istandards komuni minimi li jitnisslu 
minnhom, jeħtieġ li jissaħħu aktar biex 
jiġi żgurat li l-konsumaturi kollha jkunu 
jistgħu jibbenefikaw mill-kompetizzjoni. 
Aspett prinċipali fil-forniment lill-klijent 
huwa l-aċċess għad-dejta dwar il-
konsum, u l-konsumaturi jrid jkollhom 
aċċess għad-dejta tagħhom sabiex ikunu 
jistgħu jistiednu l-kompetituri biex 
jagħmlu offerta bbażata fuq din id-dejta. 
Il-konsumaturi għandu jkollhom ukoll 
id-dritt li jiġu infurmati sewwa dwar il-

(23) Ir-rekwiżiti tas-servizz pubbliku u l-
istandards komuni minimi li jitnisslu 
minnhom, jeħtieġ li jissaħħu aktar biex jiġi 
żgurat li l-konsumaturi kollha jkunu jistgħu 
jibbenefikaw mill-kompetizzjoni. Aspett 
prinċipali fil-forniment lill-klijent huwa l-
aċċess għad-dejta dwar il-konsum, u l-
konsumaturi jrid jkollhom aċċess għad-dejta 
tagħhom sabiex ikunu jistgħu jistiednu l-
kompetituri biex jagħmlu offerta bbażata fuq 
din id-dejta. Il-konsumaturi għandu 
jkollhom ukoll id-dritt li jiġu infurmati 
sewwa dwar il-konsum ta’ l-enerġija 
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konsum ta’ l-enerġija tagħhom. Tagħrif 
dwar l-ispejjeż fl-enerġija li jingħata 
b’mod regolari joħloq inċentivi għat-
tfaddil fl-enerġija għaliex jagħti lura lill-
klijenti informazzjoni diretta dwar l-
effetti ta’ l-investiment fl-użu effiċjenti 
ta’ l-enerġija u fil-bidla fl-imġiba. 

tagħhom u l-ħlas preliminari għandu jkun 
wieħed xieraq u għandu jirrifletti l-konsum 
attwali tagħhom tal-gass. Tagħrif dwar l-
ispejjeż fl-enerġija li jingħata b’mod regolari 
joħloq inċentivi għat-tfaddil fl-enerġija 
għaliex jagħti lura lill-klijenti informazzjoni 
diretta dwar l-effetti ta’ l-investiment fl-użu 
effiċjenti ta’ l-enerġija u fil-bidla fl-imġiba.  

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi jħallsu minn qabel għall-konsum tagħhom tal-gass, pereżempju kull xahar. 
Spiss dan il-ħlas tal-bidu ma jirriflettix il-konsum attwali tal-konsumatur. Għalhekk il-
kumpaniji ta’ l-Enerġija qegħdin jieħdu self mingħajr interessi mill-konsumaturi. 
B’teknoloġiji ġodda - bħalma huwa s-“smart metering” – il-kumpaniji ta’ l-enerġija jistgħu 
jitolbu ħlas preliminari aktar adegwat.

Emenda 7
PREMESSA 23 A (new)

(23a) l-Istati Membri għandhom jiżguraw 
il-provvista ġusta ta’ miters individwali 
(smart metering), kif tipprovdi d-Direttiva 
2006/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-5 ta’ April 2006 dwar l-
effiċjenza aħħarija ta’ l-enerġija u s-
servizzi ta’ l-enerġija u li rrevokat id-
Direttiva tal-Kunsill 93/76/KEE1, sabiex 
tingħata lill-konsumaturi informazzjoni 
eżatta dwar il-konsum ta’ l-enerġija u 
sabiex tkun żgurata l-effiċjenza aħħarija.
1 ĠU L 114, 27.4.2006, p. 64.

Ġustifikazzjoni

Smart meters (miters li juru l-konsum matul ħinijiet differenti tal-ġurnata bid-diversi rati ta’ 
ħlas applikabbli) jagħtu lill-konsumaturi tagħrif aħjar dwar il-konsum tal-gass attwali 
tagħhom u għalhekk jikkontribwixxu għal aktar użu bil-ħsieb tal-gass.

Emenda 8
PREMESSA 24

(24) Għal kontribuzzjoni lejn is-sigurtà tal-
provvista filwaqt li jinżamm spirtu ta’ 
solidarjetà bejn l-Istati Membri, notevolment 

(24) Għal kontribuzzjoni lejn is-sigurtà tal-
provvista filwaqt li jinżamm spirtu ta’ 
solidarjetà bejn l-Istati Membri, notevolment 
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fil-każ ta’ kriżi ta’ provvista ta' l-enerġija, 
huwa importanti li jkun hemm qafas għal 
ftehimiet reġjonali ta’ solidarjetà.

fil-każ ta’ kriżi ta’ provvista ta' l-enerġija, 
huwa importanti li jkun hemm qafas effettiv
għal ftehimiet reġjonali ta’ solidarjetà.

Emenda 9
PREMESSA 25

(25) Fid-dawl tal-ħolqien ta’ suq intern tal-
gass, l-Istati Membri għandhom iġibu 'l 
quddiem l-integrazzjoni tas-swieq nazzjonali 
tagħhom u l-kooperazzjoni ta’ l-operaturi 
tan-netwerks fil-livell Ewropew kif ukoll 
reġjonali.

(25) Fid-dawl tal-ħolqien ta’ suq intern tal-
gass, l-Istati Membri għandhom jiżguraw u 
jissorveljaw l-integrazzjoni tas-swieq 
nazzjonali tagħhom u l-koperazzjoni ta’ l-
operaturi tan-netwerks fil-livell Ewropew kif 
ukoll reġjonali

Emenda 10
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 5a, paragrafu 3 (Direttiva 2003/55/KE)

3. Il-Kummissjoni għandha tinżamm 
informata dwar din il-kooperazzjoni.

3. Il-Kummissjoni għandha tinżamm 
informata dwar din il-koperazzjoni, 
tissorveljaha u tirrapporta lill-Parlament 
Ewropew.

Emenda 11
ARTIKOLU 1, PUNT 4

Artikolu 5b (Direttiva 2003/55/KE)

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

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

Sabiex jinħoloq verament suq intern tal-gass għandu jkun hemm interkonnessjonijiet biżżejjed 
bejn l-Istati Membri. Aktar interkonnessjonijiet itejbu barra minn hekk is-sigurtà tal-
fornitura.

Emenda 12
ARTIKOLU 1, PUNT 6 

Artikolu 8, paragrafu 1, punt (a) (Direttiva 2003/55/KE)

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

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

Ġustifikazzjoni

L-aċċess għas-suq għal kumpanijie iżgħar u dawk ġodda għandu jkun iggarantit.

Emenda 13
ARTIKOLU 1, PUNT 6 A (ġdid)

Artikolu 8a (ġdida) (Direttivi 2003/55/KE)

(6a) Għandu jiġi inserit l-artikolu li ġej:
“Artikolu 8a
L-Istati Membri għandhom jew 
individwalmwent jew flimkien jiżguraw li 
ta’ l-inqas 20% tal-gass totali 
kkummerċjalizzat bl-ingrossa kkalkolat fuq 
livell nazzjonali jiġi kummerċjalizzat taħt 
sistema trasparenti. L-Istati Membri jridu 
jiżguraw li l-operaturi kollha tas-suq ikunu 
soġġetti b’mod ugwali għal dan l-obbligu.” 

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-suq għall-kumpaniji tal-gass ġodda u għal  dawk iżgħar u 
biex tinħoloq aktar trasparenza rigward is-suq u l-prezzijiet tal-gass.
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Emenda 14
ARTIKOLU 1, PUNT 13

Artikolu 22, paragrafu 3, subparagrafu 1 (Direttiva 2003/55/KE) 

3. L-awtorità regolatorja msemmija fil-
Kapitolu VIa tista', skond il-każ, tiddeċiedi 
dwar l-eżenzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 
1 u 2. Fejn l-infrastruttura kkonċernata tkun 
tinsab fit-territorju ta' aktar minn Stat 
Membru wieħed, l-Aġenzija għandha 
teżerċita l-kompiti kkonferiti fuq l-awtorità 
regolatorja minn dan l-Artikolu.

3. L-awtorità regolatorja msemmija fil-
Kapitolu VIa għandha, skond il-każ, 
tiddeċiedi dwar l-eżenzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafi 1 u 2. Fejn l-infrastruttura 
kkonċernata tkun tinsab fit-territorju ta' aktar 
minn Stat Membru wieħed, l-Aġenzija 
għandha teżerċita l-kompiti kkonferiti fuq l-
awtorità regolatorja minn dan l-Artikolu.

Emenda 15
ARTIKOLU 1, PUNT 14

Artikolu 24 b, punt (a)(Direttiva 2003/55/KE)

(a) il-promozzjoni, f’kooperazzjoni mill-qrib 
ma’ l-Aġenzij, l-awtoritajiet regolatorji ta’ 
Stati Membri oħrajn u l-Kummissjoni, ta’ 
suq intern tal-gass li jkun kompetittiv, sikur 
u ambjentalment sostenibbli fi ħdan il-
Komunità, u ftuħ effettiv fis-suq għall-
konsumaturi u l-fornituri kollha tal-
Komunità;

(a) il-promozzjoni, f’koperazzjoni mill-qrib 
ma’ l-Aġenzij, l-awtoritajiet regolatorji ta’ 
Stati Membri oħra u l-Kummissjoni, ta’ suq 
intern tal-gass li jkun kompetittiv, 
trasparenti, sikur u ambjentalment 
sostenibbli fi ħdan il-Komunità, u ftuħ 
effettiv fis-suq għall-konsumaturi u l-
fornituri kollha tal-Komunità;

Emenda 16
ARTIKOLU 1, PUNT 14 

Artikolu 24 b, punt (b)(Direttiva 2003/55/KE) 

(b) l-iżvilupp ta’ swieq reġjonali 
kompetittivi u li jiffunzjonaw tajjeb fil-
Komunità sabiex jinkiseb l-għan imsemmi 
fil-punt (a); 

(b) l-iżvilupp ta’ swieq reġjonali 
kompetittivi u li jiffunzjonaw tajjeb u b’mod 
effettiv fil-Komunità sabiex jinkiseb l-għan 
imsemmi fil-punt (a); 

Emenda 17
ARTIKOLU 1, PUNT 14

Artikolu 24 b, punt (d)(Direttiva 2003/55/KE) 

(d) li jiġi żgurat l-iżvilupp ta’ sistemi sikuri, 
effiċjenti u ta’ min joqgħod fuqhom, li 
jippromwovu l-effiċjenza fl-enerġija, l-
adegwatezza tas-sistema u r-riċerka u l-

(d) li jiġi żgurat l-iżvilupp ta’ sistemi sikuri,
trasparenti, effiċjenti u ta’ min joqgħod 
fuqhom, li jippromwovu l-effiċjenza fl-
enerġija, l-adegwatezza tas-sistema u r-
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innovazzjoni sabiex jintlaħqu d-domanda u 
l-iżvilupp ta’ teknoloġiji rinovabbli 
innovattivi u b'emissjonijiet baxxi ta' 
karbonju, fit-tul kif ukoll fiż-żmien qasir;

riċerka u l-innovazzjoni sabiex jintlaħqu d-
domanda u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji 
rinovabbli innovattivi u b'emissjonijiet baxxi 
ta' karbonju, fit-tul kif ukoll fiż-żmien qasir;

Emenda 18
ARTIKOLU 1, PUNT 14

Artikolu 24 c, paragrafu 1, punt (i) (Direttiva 2003/55/KE) 

i) tissorvelja l-livell ta’ ftuħ fis-suq u ta’ 
kompetizzjoni fil-livelli ta’ bejgħ bl-ingrossa 
u bl-imnut, inklużi boroż tal-gass naturali, 
prezzijiet għall-bejgħ fid-djar, rati għall-bdil 
tal-fornitur, rati ta' diskonnessjoni u lmenti 
mill-utenti privati f'format miftiehem, kif 
ukoll kwalunkwe tixkil jew restrizzjoni tal-
kompetizzjoni f’kooperazzjoni ma’ l-
awtoritajiet dwar il-kompetizzjoni, inkluż 
billi tipprovdi kull tagħrif rilevanti, filwaqt li 
tgħaddi l-każijiet rilevanti lill-awtoritajiet 
dwar il-kompetizzjoni rilevanti;

i)  tissorvelja l-livell effettiv ta’ ftuħ fis-suq 
u ta’ kompetizzjoni fil-livelli ta’ bejgħ bl-
ingrossa u bl-imnut, inklużi boroż tal-gass 
naturali, prezzijiet għall-bejgħ fid-djar, rati 
għall-bdil tal-fornitur, kondizzjonijiet ekwi
għall-ħlas preliminari li jirriflettu l-konsum 
attwali, rati ta' diskonnessjoni u lmenti mill-
utenti privati f'format miftiehem, kif ukoll 
kwalunkwe tagħwiġ jew restrizzjoni tal-
kompetizzjoni f’koperazzjoni ma’ l-
awtoritajiet dwar il-kompetizzjoni, inkluż li 
tipprovdi kull tagħrif rilevanti, filwaqt li 
tgħaddi l-każijiet rilevanti lill-awtoritajiet
rilevanti għall-kompetizzjoni;

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi jħallsu kull xahar minn qabel għall-konsum tagħhom tal-gass. Spiss dan il-
ħlas tal-bidu ma jirriflettix il-konsum attwali tal-konsumatur. Għalhekk il-kumpaniji ta’ l-
Enerġija qegħdin jieħdu self mingħajr interessi mill-konsumaturi. B’teknoloġiji ġodda -
bħalma huwa s-smart metering – il-kumpaniji ta’ l-enerġija jistgħu jitolbu ħlas preliminari 
aktar adegwat.

Emenda 19
ARTIKOLU 1, PUNT 14

Artikolu 24c, paragrafu 1, punt (l) (Direttiva 2003/55/KE)

(l) bla ħsara għall-kompetenza ta' 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali oħra, 
tiżgura standards għoljin tas-servizz 
pubbliku għall-gass naturali, tħares lill-
klijenti vulnerabbli u tara li l-miżuri ta’ 
ħarsien tal-konsumatur stabbiliti fl-Anness A 
jkunu effettivi;

(l) bla ħsara għall-kompetenza ta' 
awtoritajiet regolatorji nazzjonali oħra, 
tiżgura standards għoljin tas-servizz 
pubbliku għall-gass naturali, tħares lill-
klijenti vulnerabbli u tara li l-miżuri ta’ 
ħarsien tal-konsumatur stabbiliti fl-Anness A 
jkunu effettivi u li jkunu qegħdin jiġu 
nfurzati kif jixraq għall-benefiċċju tal-
konsumaturi, u li toħroġ sanzjonijiet kontra 
impriżi ta’ provvisti f’każ ta’ nuqqas ta’ 
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konformità mar-regoli;

Ġustifikazzjoni

Awtoritajiet regolatorji m’għandhomx biss jiżguraw li l-miżuri għall-ħarsien tal-konsumatur 
ikunu effettivi, iżda wkoll li jkunu qegħdin jiġu nfurzati.

Emenda 20
ARTIKOLU 1, PUNT 14

Artikolu 24c, paragrafu 1, punt (n) (Direttiva 2003/55/KE)

(n) tiżgura l-aċċess għad-dejta dwar il-
konsum tal-klijent, l-applikazzjoni ta’ format 
armonizzat għad-dejta dwar il-konsum u l-
aċċess għad-dejta skond il-paragrafu (h) ta’ 
l-Anness A;

(n) tiżgura l-aċċess għad-dejta dwar il-
konsum tal-klijent, l-applikazzjoni ta’ format 
armonizzat għad-dejta dwar il-konsum li 
jista’ jinftiehem faċilment, ħlas preliminari 
ekwu li jirrifletti l-konsum attwali u l-aċċess 
għad-dejta skond il-paragrafu (h) ta’ l-
Anness A;

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi jħallsu minn qabel għall-konsum tagħhom tal-gass, pereżempju kull xahar. 
Spiss dan il-ħlas tal-bidu ma jirriflettix il-konsum attwali tal-konsumatur. Għalhekk il-
kumpaniji ta’ l-Enerġija qegħdin jieħdu self mingħajr interessi mill-konsumaturi. 
B’teknoloġiji ġodda - bħalma huwa s-smart metering – il-kumpaniji ta’ l-enerġija jistgħu 
jitolbu ħlas preliminari aktar adegwat.

Emenda 21
ARTIKOLU 1, PUNT 14

Artikolu 24c, paragrafu 3, punt (b) (Direttiva 2003/55/KE)

(b) li tagħmel investigazzjonijiet tas-swieq 
tal-gass operattivi, flimkien ma' l-awtorità 
nazzjonali tal-kompetizzjoni, u li tiddeċiedi, 
fin-nuqqas ta' ksur tar-regoli tal-
kompetizzjoni, dwar kwalunkwe miżuri 
xierqa meħtieġa u proporzjonati għall-
promozzjoni ta' kompetizzjoni effettiva u 
sabiex jiġi żgurat it-tħaddim xieraq tas-suq, 
inklużi l-programmi għar-rilaxx tal-gass;

(b) li tagħmel investigazzjonijiet tas-swieq 
tal-gass operattivi, flimkien ma' l-awtorità 
nazzjonali tal-kompetizzjoni, u li tiddeċiedi, 
fuq il-bażi ta’ dawn l-investigazzjonijiet u 
fl-ambitu tal-mandat tagħhom skond il-
leġiżlazzjoni nazzjonali, dwar kwalunkwe 
miżuri meħtieġa u xierqa biex tkun żgurata 
l-konformità ma’ l-obbligi skond din id-
Direttiva jew kull deċiżjoni ta’  l-awtorità 
regolatorja jew ta’ l-Aġenzija.

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni ta’ l-awtorità regolatorja biex tieħu l-miżuri kif indikati għandhom ikunu bbażati 
fuq ir-riżultati ta’ l-investigazzjonijiet imsemmijin qabel imwettqa b’koperazzjoni ma’  l-
awtorità nazzjonali tal-kompetizzjoni. Barra dan it-tieni parti ta’ l-emenda hija meħtieġa 
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għaliex skond il-biċċa l-kbira tas-sistemi ġuridiċi fl-Unjoni Ewropea, il-qorti tista’ biss 
tiċċekkja jekk ir-regolatur segwiex il-proċess ġust li wassal għal deċiżjoni (kontroll 
marġinali), iżda ma tkunx tista’ tagħti verdett dwar is-sustanza tad-deċiżjoni. Huma meħtieġa 
kontrolli u bilanċi.

Emenda 22
ARTIKOLU 1, PUNT 14

Artikolu 24c, paragrafu 9 (Direttiva 2003/55/KE)

9. L-Istati Membri għandhom joħolqu 
mekkaniżmi xieraq u effiċjenti għar-
regolament, kontroll u trasparenza sabiex 
jiġi evitat abbuż ta’ posizzjoni dominanti, 
b’mod partikolari bi żvantaġġ għall-
konsumaturi, u kwalunkwe aġir predatorju. 
Dawn il-mekkaniżmi għandhom iqisu d-
disposizzjonijiet tat-Trattat, u b’mod 
partikolari l-Artikolu 82 tiegħu.

9. L-Istati Membri għandhom joħolqu 
mekkaniżmi xierqa u effiċjenti għar-
regolament, kontroll u trasparenza sabiex 
jiġi żgurat suq tal-gass ġenwin u miftuħ u 
sabiex jiġi evitat abbuż ta’ pożizzjoni
dominanti, b’mod partikolari bi żvantaġġ 
għall-konsumaturi, u kwalunkwe aġir 
predatorju. Dawn il-mekkaniżmi għandhom 
iqisu d-disposizzjonijiet tat-Trattat, u b’mod 
partikolari l-Artikolu 82 tiegħu.

Emenda 23
ARTIKOLU 1, PUNT 17

Anness A, punt (h) (Direttiva 2003/55/KE)

(h) għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom 
id-dejta dwar il-konsum, u għandhom ikunu 
jistgħu, bi ftehim espliċitu u mingħajr ħlas, 
jagħtu lil kwalunkwe impriża li għandha 
liċenzja ta’ forniment ta' aċċess għad-dejta 
tagħha dwar il-metraġġ. Il-parti responsabbli 
għall-ġestjoni tad-dejta ikollha l-obbligu li 
tgħaddi din id-dejta lill-impriża. L-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu format 
għad-dejta kif ukoll proċedura għall-fornituri 
u għall-konsumaturi biex ikollhom aċċess 
għad-dejta. L-ebda spiża addizzjonali ma 
tista’ tiġi ddebitata lill-konsumatur għal dan 
is-servizz.

(h) għandhom għad-dispożizzjoni tagħhom 
id-dejta dwar il-konsum, u għandhom ikunu 
jistgħu, bi ftehim espliċitu u mingħajr ħlas, 
jagħtu lil kwalunkwe impriża li għandha 
liċenzja ta’ forniment ta' aċċess għad-dejta 
tagħha dwar il-metraġġ. Il-parti responsabbli 
għall-ġestjoni tad-dejta ikollha l-obbligu li 
tgħaddi din id-dejta lill-impriża. L-Istati 
Membri għandhom jiddefinixxu format
għad-dejta li jkun jista’ jinftiehem 
faċilment kif ukoll proċedura għall-fornituri 
u għall-konsumaturi biex ikollhom aċċess
faċli għad-dejta. L-ebda spiża addizzjonali 
ma tista’ tiġi ddebitata lill-konsumatur għal 
dan is-servizz.

Emenda 24
ARTIKOLU 1, PUNT 17

Anness A, punt (h a) (ġdid) (Direttiva 2003/55/KE)

(ha) għandhom biss iħallsu minn qabel 



PA\709924MT.doc 15/15 PE402.499v02-00

MT

ammont xieraq li jirrifletti l-konsum 
attwali.

Emenda 25
ARTIKOLU 1, PUNT 17

Anness A, punt (i) (Direttiva 2003/55/KE)

(i) għandhom kull xahar jiġu infurmati tajjeb 
dwar il-konsum attwali tal-gass u l-ispejjeż. 
L-ebda spiża addizzjonali ma tista’ tiġi 
ddebitata lill-konsumatur għal dan is-
servizz.

(i) għandhom kull xahar jiġu infurmati tajjeb 
dwar il-konsum attwali tal-gass u l-ispejjeż, 
u għandu jkollhom faċilment aċċess għal 
din l-informazzjoni (matul ix-xahar). L-
ebda spiża addizzjonali ma tista’ tiġi 
ddebitata lill-konsumatur għal dan is-
servizz.

Emenda 26
ARTIKOLU 1, PUNT 17

Anness A, point (j) (Direttiva 2003/55/KE)

j) fi kwalunkwe żmien fis-sena jistgħu 
jbiddlu l-fornitur, u kont li jkollu klijent mal-
fornitur ta’ qabel ma għandux jiġi mħallas 
aktar tard minn xahar wara l-aħħar forniment 
mill-fornitur ta’ qabel.

(j) fi kwalunkwe żmien fis-sena jistgħu 
jbiddlu l-fornitur mingħajr ħlas 
addizzjonali, u kont li jkollu klijent mal-
fornitur ta’ qabel ma għandux jiġi mħallas 
aktar tard minn xahar wara l-aħħar forniment 
mill-fornitur ta’ qabel.
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