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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar li temenda d-
Direttiva 2003/55/KE rigward regoli komuni għas-suq intern fil-gass naturali
(COM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2007)0529),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 251(2), 47(2), 55 u 95 tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0317/2007),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat dwar l-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u tal-Kumitat għas-Suq 
Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A6-0000/2008),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 –punt 1 – punt b
Artikolu 2 – punt 36 – it-tieni subparagrafu (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex jiġi evitat kull dubju, li impriża li 
jkollha interessi fil-produzzjoni jew 
f’attivitajiet ta’ forniment ikollha kuntratt 
ta’ trasport fuq żmien twil, ma għandux 
minnu nnifsu jimplika kontroll ta’ sistema 
ta’ trażmissjoni. 

Or. en



PE400.700v01-00 6/33 PR\706843MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

L-emenda tipprova teskludi mill-kunċett ta’ “kontroll” kwalunkwe kuntratt fuq żmien twil 
dwar il-produzzjoni jew il-forniment, peress li hu meqjus li hu meħtieġ li jkunu mħarsa dan it-
tip ta' kuntratti pluriennali li huma tipiċi tas-settur tal-gass u mhux tas-settur ta’ l-elettriku. 

Emenda 2

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fl-Artikolu 3, il-paragrafu 3 għandu 
jinbidel b'dan li ġej: 
"3. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa sabiex jiżguraw li l-klienti 
domestiċi u l-intrapriżi ż-żgħar kollha 
jgawdu mill-benefiċċju ta' servizz 
universali, b'mod partikulari d-dritt li 
jkunu forniti b'gass ta' kwalità speċifikata 
bi prezzijiet li jintlaħqu, ikunu 
komparabbli faċilment, trasparenti u ma 
jkunux diskriminatorji u bid-dritt għall-
għażla, għall-ġustizzja, għar-
rappreżentazzjoni u għall-kumpens. 
Għandhom jassiguraw li l-kwalità tas-
servizz hija responsabilità ċentrali tal-
kumpaniji tal-gass. L-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-passi xierqa biex 
iħarsu l-klijenti finali u biex jaċċertaw 
livelli għoljin ta’ protezzjoni tal-
konsumatur u għandhom, b’mod 
partikulari, jaċċertaw li hemm 
salvagwardji xierqa għall-ħarsien tal-
klijenti vulnerabbli, inklużi miżuri xierqa 
biex jgħinuhom jevitaw l-iskonnessjoni. 
F’dan il-kuntest, jistgħu jittieħdu l-miżuri 
xierqa għall-ħarsien tal-konsumaturi 
f’zoni remoti li jkunu konnessi mas-
sistemi tal-gass u ta’ negozji li 
jikkunsmaw ħafna enerġija, kif iddefinit 
fl-Artikolu 17(1)(a) tad-Direttiva tal-
Kunsill 2003/96/KE tas-27 ta’ Ottubru 
2003 li jirristruttura l-qafas tal-Komunità 
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dwar it-tassazzjoni ta’ prodotti ta’ l-
energija u ta’ l-elettriku1. L-Istati Membri 
jistgħu jaħtru għall-klijenti mqabbdin 
man-netwerks tal-gass li jkunu jistgħu 
jirrikorru għalih meta ma jkunx 
baqagħlhom għażliet oħra. Għandhom 
jaċċertaw livelli għoljin ta’ protezzjoni tal-
konsumatur, b’mod partikulari rigward 
trasparenza fejn għandhom x’jaqsmu t-
termini u l-kondizzjonijiet ġenerali 
kuntrattwali, informazzjoni ġenerali u 
mekkaniżmi għar-riżoluzzjoni tat-tilwim. 
L-Istati Membri għandhom jaċċertaw li l-
klijent eliġibbli jista’ b’mod effettiv jaqleb 
għal fornitur ġdid. B'rabta minn ta' l-
anqas mal-klijenti domestiċi, dawn il-
miżuri għandhom jinkludu dawk stabbiliti 
fl-Anness A ta’ din id-Direttiva.
_______________ 
1 ĠU L 283, 31.10.2003, p. 51".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-kumpaniji jipprovdu kwalità adegwata tas-servizz meta jkunu qed 
iwettqu obbligi li għandhom x’jaqsmu mal-ħarsien tal-konsumatur u mas-servizz pubbliku. 
Barra minn hekk, il-konsumaturi għandhom ikunu assigurati l-provvista f’zoni remoti ukoll u 
anke fil-każ ta’ negozji li jikkonsmaw ħafna enerġija.

Emenda 3

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 1 – punt b (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 3 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Fl-Artikolu 3, il-paragrafu 4 għandu 
jiġi sostitwit b’dan li ġej: 
"4. L-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw miżuri xierqa sabiex jilħqu 
l-għanijiet tal-koeżjoni soċjali u 
ekonomika, ħarsien ta' l-ambjent, li jista' 
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jinkludi l-mezzi biex tkun miġġielda l-
bidla tal-klima, u sigurtà tal-forniment. 
Miżuri bħal dawn jistgħu jinkludu, b'mod 
partikulari, l-għoti ta' inċentivi ekonomiċi 
adegwati, bl-użu, meta jkun xieraq, tal-
mezzi nazzjonali u tal-Komunità eżistenti 
kollha, għaż-żamma u l-bini ta' l-
infrastruttura meħtieġa ta' netwerks, 
inkluża l-kapaċità ta' l-interkonnessjoni. 
L-Istati Membri jistgħu, wara 
kkunsiderazzjoni tat-Trattat, iħeġġu 
ftehimiet fit-tul bejn klijenti u impriżi tal-
forniment li jagħtu kontribut biex titjieb 
il-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-gass 
naturali filwaqt li jippermettu sehem 
tajjeb lill-klijenti tal-benefiċċji li 
jirriżultaw, sakemm dawn il-kuntratti
jkunu kapaċi li jikkontribwixxu għall-
aħjar livell ta’ investiment fis-settur.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eżistenza ta' kuntratti pluriennali fis-settur tal-gass, fid-dawl tat-Trattat il-ġdid, ma 
għandiex tkun ta’ ħsara għall-konsumatur finali.

Emenda 4

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jinżammu informati dwar din il-
kooperazzjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest tas-solidarjetà reġjonali huwa importanti li l-Kummissjoni taġixxi b’konformità 
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ma’ l-Istati Membri.

Emenda 5

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn il-miżuri jaqbżu l-iskop tal-komitoloġija. Il-kwistjoni m’hi la implimentazzjoni sempliċi, 
u lanqas ma tikkonċerna “elementi mhux essenzjali”. Huwa l-irwol tal-Kummissjoni li jiġi 
żviluppat il-qafas regolatorju xieraq marbut mal-koperazzjoni fis-solidarjetà reġjonali skond 
il-proċedura adegwata tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

Emenda 6

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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, l-aktar billi 
jinkoraġġixxu operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni biex jinħoloq interface uniku 
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kooperazzjoni reġjonali għandha 
tikkonforma mad-definizzjoni ta' żoni 
ġeografiċi mill-Kummissjoni skond l-
Artikolu 2h(3) tar-Regolament (KE) 
Nru 1775/2005."

għall-utenti għall-użu fit-territorji ta’ 
diversi Stati Membri 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."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jitqiegħdu miri fuq tul ta’ żmien sabiex il-koperazzjoni reġjonali tkun 
aktar operattiva u sabiex tiġi assigurata l-konverġenza teknika, b'koordinazzjoni mad-
dispożizzjonijiet tar-Regolament 1775/2005.

Emenda 7

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 6 a (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Fl-Artikolu 8, il-paragrafu 2 għandu 
jinbidel b'dan li ġej:
"2. Ir-regoli adottati mill-operaturi tas-
sistemi tat-trażmissjoni biex jibbilanċjaw 
is-sistemi tat-trażmissjoni tal-gass 
għandhom ikunu oġġettivi, trasparenti u 
mhux diskriminatorji, inklużi regoli għat-
tariffi għall-utenti tas-sistema tan-
netwerks tagħhom għall-isbilanċ ta’ l-
enerġija. It-termini u l-kundizzjonijiet, 
inklużi r-regoli u t-tariffi, għad-
dispożizzjoni ta' servizzi bħal dawn minn 
operaturi tas-sistema tat-trasmissjoni 
għandhom ikunu stabbiliti skond 
metodoloġija kompatibbli ma' l-Artikolu 
25(2) u f'manjiera li ma tkunx 
diskriminatorju u li tkun tirrifletti n-
nefqa, filwaqt li għandhom jiġu wkoll 
pubblikati. L-operaturi tas-sistema ta' 
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trażmissjoni għandhom jagħmlu pubbliċi 
l-miżuri li jieħdu biex jibbilanċjaw is-
sistemi ta’ trażmissjoni tal-gass kif ukoll 
bħala spejjeż li saru u dħul iġġenerat 
bħala riżultat ta’ dawn il-miżuri.”

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni jistgħu wkoll jiddeċiedu li jippubblikaw id-dejta li 
għandu x’jaqsam ma’ l-ibbilanċjar tas-sistema, biex b’hekk il-klijenti jingħataw għarfien 
akbar ta’ kif jiġu stabbiliti l-prezzijiet ta’ l-enerġija.

Emenda 8

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) F'Artikolu 8, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
“4a. L-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jibnu biżżejjed 
kapaċità ta' l-interkonnessjoni biex 
jintlaħqu d-domandi raġonevoli kollha 
għall-kapaċità kif stabbilit minn 
proċedura ta’ staġun miftuħ.

Or. en

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.
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Emenda 9

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – Punt 6 c (ġdid)
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 8 – paragrafu 4 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6c) F'Artikolu 8, għandu jiżdied il-
paragrafu li ġej:
“4b. L-operaturi tas-sistemi ta’ 
trażmissjoni għandhom ikattru kemm 
jista’ jkun il-kapaċità ta’ trażmissjoni 
offerta lis-suq u fl-allokazzjoni u l-
interruzzjoni ta’ kapaċità fuq iż-żewġ 
naħat ta' fruntiera nazzjonali 
m'għandhomx jiddiskriminaw bejn 
fornituri ġo pajjiżhom u barra minn-
pajjiżhom."

Or. en

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 10

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 10 – punt c 
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 13 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji gwida 
biex tiżgura l-konformità sħiħa u effettiva 
ta’ l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni 
mal-paragrafu 2 fir-rigward ta’ l-
indipendenza sħiħa ta’ l-operatur tas-
sistema ta’ distribuzzjoni, l-assenza ta’ 
mġiba diskriminatorja, kif ukoll biex 
tiżgura li l-attivitajiet ta’ forniment ta’ l-

4. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji gwida 
sabiex tistabbilixxi r-rekwiżiti proċedurali 
biex tiżgura l-konformità sħiħa u effettiva 
ta’ l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni 
mal-paragrafu 2 fir-rigward ta’ l-
indipendenza sħiħa ta’ l-operatur tas-
sistema ta’ distribuzzjoni, l-assenza ta’ 
mġiba diskriminatorja, kif ukoll biex 



PR\706843MT.doc 13/33 PE400.700v01-00

MT

impriża integrata vertikalment ma jeħdux 
vantaġġ inġust mill-integrazzjoni vertikali 
tiegħu. Din il-miżura, maħsuba biex 
temenda elementi mhux essenzjali ta' din 
id-Direttiva billi tappoġġaha, għandha tiġi 
adottata skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 30(3)."

tiżgura li l-attivitajiet ta’ forniment ta’ l-
impriża integrata vertikalment ma jeħdux 
vantaġġ inġust mill-integrazzjoni vertikali 
tiegħu. Din il-miżura, maħsuba biex 
temenda elementi mhux essenzjali ta' din 
id-Direttiva billi tappoġġjaha, għandha tiġi 
adottata skond il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju msemmija fl-Artikolu 30(3)."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskop tal-proċedura tal-komitoloġija huwa ddefinit wisq fil-wisa’.

Emenda 11

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 11 a (ġdid) 
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Fl-Artikolu 19, il-paragrafu 1 
għandu jinbidel b'dan li ġej:
"1. Għall-organizzazzjoni ta’ l-aċċess 
għall-faċilitajiet tal-ħżin u tal-linepack 
meta teknikament u/jew ekonomikament 
meħtieġa għall-forniment ta’ aċċess 
effiċjenti għas-sistema għall-forniment 
tal-klijenti, kif ukoll għall-organizzazzjoni 
ta’ l-aċċess għas-servizzi anċillari, l-Istati 
Membri għandhom jagħżlu l-proċedura 
għal aċċess regolat.. Din il-proċedura 
għandha topera skond kriterji oġġettivi, 
trasparenti u mhux diskriminatorji.

Or. en
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Ġustifikazzjoni
Minħabba li l-ħażna tal-gass għadha f'idejn ftit operaturi, l-aċċess innegozjat ma jwassalx 
għal aċċess kompetittiv għall-ħażna. Għalhekk għandha tingħata preferenza għal aċċess 
regolat.

Emenda 12

Proposta għal direttiva – att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12 
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu u 
jippubblikaw il-kriterji skond liema jista' 
jiġi ddeterminat jekk l-aċċess għall-
faċilitajiet tal-ħżin u l-linepack humiex 
teknikament u/jew ekonomikament 
meħtieġa biex jipprovdu aċċess effiċjenti 
għas-sistema għall-forniment tal-klijenti. 
L-Istati Membri għandhom joħorġu fil-
pubbliku, jew inkella jobbligaw lill-
operaturi tas-sistema ta’ ħżin u lill-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni li 
jagħmlu pubbliku, liema faċilitajiet tal-ħżin 
u liema linepack huma offruti skond il-
proċeduri differenti msemmija fil-
paragrafi 3 u 4."

"L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu u 
jippubblikaw il-kriterji skond liema jista' 
jiġi ddeterminat jekk l-aċċess għall-
faċilitajiet tal-ħżin u l-linepack humiex 
teknikament u/jew ekonomikament 
meħtieġa biex jipprovdu aċċess effiċjenti 
għas-sistema għall-forniment tal-klijenti. 
L-Istati Membri għandhom joħorġu fil-
pubbliku, jew inkella jobbligaw lill-
operaturi tas-sistema ta’ ħżin u lill-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni li 
jagħmlu pubbliku, liema faċilitajiet tal-ħżin 
u liema linepack huma offruti."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-ħażna tal-gass għadha f'idejn ftit operaturi, l-aċċess innegozjat ma jwassalx 
għal aċċess kompetittiv għall-ħażna. Għalhekk għandha tingħata preferenza għal aċċess 
regolat.
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Emenda 13

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 12 a (ġdid) 
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Artikolu 19 paragrafu 3 tħassar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-ħażna tal-gass għadha f'idejn ftit operaturi, l-aċċess innegozjat ma jwassalx 
għal aċċess kompetittiv għall-ħażna. Għalhekk għandha tingħata preferenza għal aċċess 
regolat.

Emenda 14

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13 
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Infrastrutturi maġġuri ġodda tal-gass, 
jiġifieri interkonnetturi bejn l-Istati 
Membri, faċilitajiet ta’ ħżin u ta’ LNG 
jistgħu, fuq talba, jiġu eżentati, għal 
perjodu ta’ żmien limitat, mid-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 7, 18, 19, 20, 
u 24c(4), (5) u (6) taħt il-kundizzjonijiet li 
ġejjin: 

1. Infrastrutturi maġġuri ġodda tal-gass, 
jiġifieri interkonnetturi bejn l-Istati 
Membri, faċilitajiet ta’ ħżin u ta’ LNG 
jistgħu, fuq talba, jiġu eżentati, għal 
perjodu ta’ żmien limitat, mid-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 7, 9, 18, 19, 
20, u 24c(4), (5) u (6) taħt il-
kundizzjonijiet li ġejjin: 

Or. en

Ġustifikazzjoni
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Emenda 15

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 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 żewġ Stati Membri, l-Aġenzija 
għandha teżerċita l-kompiti kkonferiti fuq 
l-awtorità regolatorja minn dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat x'tip ta' infrastruttura tista' tiġi eżentata u fl-istess ħin ikun speċifikat li l-
Aġenzija responsabbli meta l-eżenzjoni li tingħata tkun tinvolvi iktar minn żewġ Stati Membri.

Emenda 16

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 3 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel ma tagħti eżenzjoni, l-awtorità 
regolatorja għandha tiddeċiedi dwar ir-
regoli u l-mekkaniżmi għall-
amministrazzjoni u l-allokazzjoni tal-
kapaċità. Ir-regoli għandhom jesiġu li l-
utenti kollha potenzjali ta' l-infrastruttura 
jkunu mistidnin jindikaw l-interess 
tagħhom fil-kapaċità tal-kuntrattar qabel 
ma tiġi allokata l-kapaċità għall-
infrastruttura l-ġdida, inkluż għall-użu 
proprju. L-awtorità regolatorja għandha 

Meta tingħata eżenzjoni, l-awtorità 
regolatorja għandha tiddeċiedi dwar ir-
regoli u l-mekkaniżmi għall-
amministrazzjoni u l-allokazzjoni tal-
kapaċità sa kemm dan ma jwaqqafx l-
implimentazzjoni ta’ kuntratti fit-tul. 
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tesiġi li r-regoli għall-ġestjoni tal-
konġestjoni jinkludu l-obbligu li tinbiegħ 
kapaċità ġdida fis-suq, u għandha tesiġi li 
l-utenti tal-faċilità jkunu intitolati 
jikkummerċjaw il-kapaċitjiet kuntrattati 
tagħhom fuq is-suq sekondarju. Fl-analiżi 
tagħha tal-kriterji msemmija fil-
paragrafu 1(a), (b) u (e) ta’ dan l-
Artikolu, l-awtorità regolatorja għandha 
tqis ir-riżultati tal-proċedura ta’ l-
allokazzjoni ta’ kapaċità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat x'tip ta' infrastruttura tista' tiġi eżentata u fl-istess ħin ikun speċifikat li l-
Aġenzija responsabbli meta l-eżenzjoni li tingħata tkun tinvolvi iktar minn żewġ Stati Membri. 
Barra minn hekk, l-għotja ta' eżenzjoni m'għandhiex twaqqaf li jsiru kuntratti fit-tul. 

Emenda 17

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 5 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta’ 
deċiżjoni dwar eżenzjoni ma għandhiex 
tibqa' fis-seħħ sentejn wara l-adozzjoni 
tagħha jekk, sa dak iż-żmien, il-bini ta’ l-
infrastruttura ma jkunx għadu beda, u 
ħames snin wara l-adozzjoni tagħha jekk, l-
infrastruttura ma tkunx saret operazzjonali.

L-awtorità regolatorja tista' tevalwa l-
bżonn ta' reviżjoni ta' deċiżjoni ta' 
eżenżjoni sentejn wara l-adozzjoni tagħha 
jekk, sa dak iż-żmien, il-bini ta’ l-
infrastruttura ma jkunx għadu beda, u 
ħames snin wara l-adozzjoni tagħha jekk, l-
infrastruttura ma tkunx saret operazzjonali, 
jew aktar tard skond kif hija tqis xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorità regolatorja tista' tiddeċiedi li tevalwa l-bżonn li tiġġedded deċiżjoni ta' eżenzjoni 
għal perjodu itwal minn dak stabbilit, jew li tbiddel il-limitu ta' żmien rigward l-effett ta' l-
eżenzjoni nnifisha.
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Emenda 18

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 13
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 22 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Id-derogi msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom japplikaw awtomatikament 
għal derogi mogħtija skond dan l-artikolu 
meta tidħol fis-seħħ id-Direttiva .../.../KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' 
... li temenda d-Direttiva 2003/55/KE 
rigward regoli komuni għas-suq intern fil-
gass naturali1.
______________ 
1 ĠU L ...

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'din l-emenda ma jkunx hemm diskriminazzjoni kontra l-investimenti l-ġodda.

Emenda 19

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24 a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
awtorità regolatorja nazzjonali waħda.

1. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
awtorità regolatorja nazzjonali waħda 
għall-elettriku u l-gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni
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Huwa aħjar li tiġi evitata konfużjoni minħabba d-dmir rappreżentattiv ta' dan il-korp fl-
Aġenzija.

Emenda 20

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24 a – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-bord tat-tmexxija tagħha jinħatar għal 
perjodu fiss mhux rinovabbli ta’ għall-
inqas ħames snin, u jista' biss jitneħħa mill-
inkarigu tiegħu matul il-mandat tiegħu jekk 
ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet 
stabbiliti f’dan l-Artikolu jew minħabba li 
jkun ħati ta’ kondotta ħażina serja.

(b) il-bord tat-tmexxija tagħha jinħatar għal 
perjodu rinovabbli darba biss, ta’ għall-
inqas ħames snin, u jista' biss jitneħħa mill-
inkarigu tiegħu matul il-mandat tiegħu jekk 
ma jibqax jissodisfa l-kundizzjonijiet 
stabbiliti f’dan l-Artikolu jew minħabba li 
jkun ħati ta’ kondotta ħażina serja."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kariga ta' ħames snin tar-regolatur tista' tiġġedded darba, minħabba n-natura ta' żmien 
twil u l-bżonn ta' stabilità fis-suq ta' l-enerġija; il-karigi li jkunu itwal m'għandhomx ikunu 
jistgħu jiġġeddu.

Emenda 21

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu24 b – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) tiżgura, f'koperazzjoni ma' l-
awtoritajiet nazzjonali rilevanti, ħarsien 
tal-konsumatur ibbażat kuq il-kwalità tas-
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servizz, l-aċċess għal informazzjoni 
affidabbli u ċara u d-dritt ta' appell 
effettiv.

Or. en

Emenda 22

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24 c – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) tissorvelja s-sigurtà u l-affidabbiltà tan-
netwerk, u tirrevedi r-regoli dwar is-sigurtà 
u l-affidabbiltà tan-netwerk;

(g) tissorvelja s-sigurtà u l-affidabbiltà tan-
netwerk, tiffissa standards u rekwiżiti 
għall-kwalità tas-servizz u tal-provvista u 
tirrevedi l-kwalità tas-servizz u tal-
provvista miksuba, u kif ukoll ir-regoli
dwar is-sigurtà u l-affidabbiltà tan-
netwerk;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċerti awtoritajiet regolatorji nazzjonali diġà għandhom l-obbligu li jimmonitorjaw it-tħaddim 
tas-suq tal-gass naturali anki f'termini ta' kwalità ta' forniment u servizzi għall-konsumatur, li 
allura jara benefiċċju reali minn regolament iktar konsistenti u trasparenti.
Huwa xieraq ukoll li jiġi żgurat li l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali responsabbli għall-
iffissar u għall-approvazzjoni tat-tariffi jkunu responsabbli wkoll għall-iffissar tal-
metodoloġiji li jwasslu għall-iffissar tat-tariffi għat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni sabiex 
ikollhom qafas regolatorju iktar stabbli u iktar trasparenti

Emenda 23

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24 c – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) tissorvelja u tirrevedi l-kundizzjonijiet (k) tissorvelja l-kundizzjonijiet ta’ l-aċċess 
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ta’ l-aċċess għall-ħżin, linepack u servizzi 
oħrajn anċillari kif previst fl-Artikolu 19;

għall-ħżin, linepack u servizzi oħrajn 
anċillari kif previst fl-Artikolu 19;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-differenza bejn "monitoraġġ" u "reviżjoni" m'hijiex ċara u r-refernza għar-''reviżjoni'' 
għandha tendenza li toħloq bażi legali għal setgħat speċifiċi ġodda ex ante dwar il-ħażna, il-
linepack u dwar servizzi anċillari oħra. 

Emenda 24

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24 c – paragrafu 1 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) 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;

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti ħafna li jinkiseb ftuħ effettiv tas-suq tal-gass għall-parteċipanti kollha.

Emenda 25

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24 c – paragrafu 1 – punt m
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) tippubblika rakkomandazzjonijiet, 
talanqas kull sena, dwar il-konformità tat-
tariffi tal-forniment ma' l-Artikolu 3;

(m) tippubblika rakkomandazzjonijiet, 
talanqas kull sena, dwar il-konformità tat-
tariffi tal-forniment ma' l-iżviluppi attwali 
fis-suq u ma' l-Artikolu 3;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti ħafna li jinkiseb ftuħ effettiv tas-suq tal-gass għall-parteċipanti kollha.

Emenda 26

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24 c – paragrafu 1 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 effettiv u ugwali għad-
dejta dwar il-konsum tal-klijent għall-
parteċipanti kollha tas-suq, l-
applikazzjoni ta’ format armonizzat għad-
dejta dwar il-konsum u l-aċċess għad-dejta 
skond il-paragrafu (h) ta’ l-Anness A;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti ħafna li jinkiseb ftuħ effettiv tas-suq tal-gass għall-parteċipanti kollha.

Emenda 27

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24 c – paragrafu 1 – punt p
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(p) tissorvelja l-applikazzjoni tajba tal-
kriterji li jiddeterminaw jekk faċilità ta’ 
ħżin taqax taħt l-Artikolu 19(3) jew 19(4).

(p) tissorvelja l-applikazzjoni tajba tal-
kriterji skond liema jista' jiġi ddeterminat 
jekk l-aċċess għall-faċilitajiet ta' ħażna u 
l-linepack humiex teknikament u/jew 
ekonomikament meħtieġa biex jipprovdu 
aċċess effiċjenti għas-sistema għall-
forniment tal-klijenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsistenza md-dispożizzjonijiet il-ġodda ta' l-artikolu 19 paragrafu 1 tal-proposta attwali.

Emenda 28

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24 c – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li tagħmel investigazzjonijiet tas-swieq 
tal-gass oeprattivi, 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, b'koperazzjoni ma' l-awtorità 
nazzjonali tal-kompetizzjoni, u b'rispett 
għar-responsabilitajiet rispettivi, tagħmel 
investigazzjonijiet għal ġbir ta' fatti dwar 
it-tħaddim tas-swieq tal-gass, 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, 
minħabba li dawn huma kumpatibbli mal-
ħtieġa li jiġi żgurat forniment;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa ta' importanza kbira li jiġu rispettati r-responsabilitajiet rilevanti taż-żewġ Awtoritajiet 
u li jkun iċċarat li l-Awtorità għall-Enerġija għandha tkun responsabbli għat-twettiq ta' 
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evalwazzjoni ex ante, filwaqt li l-Awtorità Antitrust se tkun responsabbli għall-monitoraġġ ex 
post.   

Emenda 29

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24 c – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li timponi sanzjonijiet effettivi, xierqa u 
diżwassivi fuq impriżi tal-gass naturali li 
ma jikkonformawx ma’ l-obbligi tagħhom 
skond din id-Direttiva jew ma’ kwalunkwe 
deċiżjoni ta’ l-awtorità regolatorja jew ta’ 
l-Aġenzija; 

(d) li timponi sanzjonijiet effettivi, 
uniformi u diżwassivi fuq impriżi tal-gass 
naturali li ma jikkonformawx ma’ l-obbligi 
tagħhom skond din id-Direttiva jew ma’ 
kwalunkwe deċiżjoni ta’ l-awtorità 
regolatorja jew ta’ l-Aġenzija; 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Barra li jkunu effettivi u diżwassivi, is-sanzjonijiet iridu jkunu wkoll 'uniformi' fl-Istati 
Membri varji.

Emenda 30

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24 c – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-konnessjoni u l-aċċess għan-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trażmissjoni u 
tad-distribuzzjoni, u termini, 
kundizzjonijiet u tariffi għall-aċċess għall-
faċilitajiet LNG. Dawn it-tariffi, għandhom 
jippermettu l-investimenti meħtieġa fin-
netwerks u faċilitajiet LNG li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jaċċertaw il-vijabbiltà tan-netwerks u tal-
faċilitajiet LNG;

(a) il-konnessjoni u l-aċċess għan-netwerks 
nazzjonali, inklużi tariffi tat-trażmissjoni u 
tad-distribuzzjoni, il-metodoloġiji għall-
iffissar tat-tariffi tat-trażmissjoni u tad-
distribuzzjoni, u termini, kundizzjonijiet u 
tariffi għall-aċċess għall-faċilitajiet LNG. 
Dawn it-tariffi, għandhom jippermettu l-
investimenti meħtieġa fin-netwerks u 
faċilitajiet LNG li jsiru b’mod li 
jippermetti lil dawn l-investimenti li 
jaċċertaw il-vijabbiltà tan-netwerks u tal-
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faċilitajiet LNG;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorità regolatorja għandha tinżamm infurmata wkoll dwar il-metodoloġija użata għall-
iffissar tat-tariffi.

Emenda 31

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24 c – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtoritajiet regolatorji għandu 
jkollhom l-awtorità li jirrikjedu lil operaturi 
tat-trasmissjoni, tal-ħżin, ta' l-LNG u tad-
distribuzzjoni, jekk meħtieġ, li 
jimmodifikaw it-termini u l-
kundizzjonijiet, inklużi t-tariffi msemmija 
f'dan l-Artikolu, biex jaċċertaw li huma 
proporzjonati u applikati b’mod mhux 
diskriminatorju.

6. L-awtoritajiet regolatorji għandu 
jkollhom l-awtorità li jirrikjedu lil operaturi 
ta' infrastrutturi li jaqgħu taħt aċċess 
regolat għal partijiet terzi skond id-
dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli 18, 19(4) u 
20, jekk meħtieġ, li jimmodifikaw it-
termini u l-kundizzjonijiet, inklużi t-tariffi 
msemmija f'dan l-Artikolu, biex jaċċertaw 
li huma proporzjonati u applikati b’mod 
mhux diskriminatorju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emeda hija biex jittieħed kont tal-fatt li d-Direttiva tippermetti li l-aċċess għall-
infrastruttiri ma jkunx regolat f'ċerti ċirkustanzi.

Emenda 32

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24 c – paragrafu 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jeżistu mekkaniżmi xierqa fuq il-livell 
nazzjonali li taħthom, entità affettwata 
minn deċiżjoni ta' l-awtorità nazzjonali 
regolatorja jkollha d-dritt ta' l-appell lil 
korp li huwa indipendenti mill-partijiet 
involuti.

13. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jeżistu mekkaniżmi xierqa fuq il-livell 
nazzjonali li taħthom, entità affettwata 
minn deċiżjoni ta' l-awtorità nazzjonali 
regolatorja jkollha d-dritt ta' l-appell lil 
korp ġudizzjarju nazzjonali jew lil 
awtorità nazzjonali oħra li tkun
indipendenti mill-partijiet involuti u mill-
gvern ta' dak l-Istat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata l-indipendenza u l-integrità tad-deċiżjonijiet regolatorji nazzjonali, l-
appelli għandhom jitwettqu minn korp indipendenti u newtrali, bħall-Qrati, li ma jkunx 
soġġett għal influwenza privata hew politika u f'konformità wkoll ma' l-Artikolu 22a par 2 li 
jistipula l-indipendenza ta' l-awtoritajiet regolatorji minn kwalunkwe entità pubblika jew 
privata, minn interessi tas-suq u mill-gvernijiet. Il-fatt li l-appelli jgħaddu mill-Qrati jgħin 
biex tiġi stabbilita l-indipendenza tad-deċiżjonijiet regolatorji minn interferenza politika. Dan 
huwa neċessarju wkoll minħabba li f'ċerti pajjizi l-muniċipalitajiet lokali huma involuti 
f'dawn id-deċiżjonijiet.

Emenda 33

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24 c – paragrafu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. Il-Kummissjoni tista’ tadotta linji 
gwida għall-implimentazzjoni mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tas-
setgħat deskritti f'dan l-Artikolu. Din il-
miżura, maħsuba biex temenda elementi 
mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi 
tappoġġaha, għandha tiġi adottata skond 
il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 30(3)."

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni tal-prerogattivi tar-regolaturi nazzjonali tmur lil hinn mill-ambitu tal-
miżuri li jistgħu jiġu adottati permezz tal-proċedura tal-komitoloġija.

Emenda 34

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24 d – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jistgħu jagħmlu ftehimiet ma' awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali oħra fl-Unjoni 
Ewropea sabiex jinkoraġġixxu l-
koperazzjoni regolatorja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu meħtieġ li l-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħti s-setgħa lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
sabiex jistabbilixxu ftehimiet flimkien ma' awtoritajiet regolatorji ta' l-UE ħalli jinkoraġġixxu 
koperazzjoni u konsistenza regolatorja akbar.

Emenda 35

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24 d – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni tista' tadotta linji gwida 
dwar l-ambitu tad-dmirijiet ta' l-
awtoritajiet regolatorji biex jikkooperaw 
ma' xulxin u ma' l-Aġenzija, u dwar is-
sitwazzjonijiet li fihom l-Aġenzija ssir 
kompetenti biex tiddeċiedi dwar ir-reġim 

imħassar
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regolatorju għall-infrastrutturi li 
jgħaqqdu talanqas żewġ Stati Membri. 
Dawn il-miżuri, maħsuba biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta' din id-
Direttiva billi jappoġġawha, għandhom 
jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju msemmija fl-
Artikolu 30(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reġim regolatorju dwar kwistjonijiet transkonfinali, li jimplika li għandu jiġi definit il-
limitu tad-dmirijiet ta' l-awtoritajiet regolatorji dwar koperazzjoni flimkien u ma' l-Aġenzija, 
hu wisq iimportanti biex jiġi determinat sempliċement bil-proċess tal-komitoloġija li 
jikkonċerna biss "l-elementi mhux essenzjali".  Is-setgħat mogħtija lill-Aġenzija jeħtieġu bażi 
legali skond il-qafas tal-proċess klassiku tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

Emenda 36

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24 f – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu 
lill-impriżi tal-forniment li jżommu għad-
dispożizzjoni ta’ l-awtorità regolatorja 
nazzjonali, l-awtorità nazzjonali tal-
Kompetizzjoni u l-Kummissjoni, għal 
talanqas ħames snin, id-dejta rilevanti li 
għandu x’jaqsam mat-tranżazzjonijiet 
kollha fil-forniment tal-gass u d-derivattivi 
tal-gass ma’ klijenti bl-ingrossa u operaturi 
tas-sistema ta' trażmissjoni kif ukoll l-
operaturi tal-ħżin u ta' l-LNG.

1. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu 
lill-impriżi tal-forniment li jżommu għad-
dispożizzjoni ta’ l-awtoritajiet kompetenti, 
biex jaqdu l-kompiti tagħhom, għal 
talanqas ħames snin, id-dejta rilevanti li 
għandu x’jaqsam mat-tranżazzjonijiet 
kollha fil-forniment tal-gass u d-derivattivi 
tal-gass ma’ klijenti bl-ingrossa u operaturi 
tas-sistema ta' trażmissjoni kif ukoll l-
operaturi tal-ħżin u ta' l-LNG.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċirkustanzi rigward il-ġbir ta' dejta relatata ma' kuntratti bl-ingrossa għandhom ikunu 
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definiti b'mod ċar u jkunu relatati ma' kompiti speċifiċi ta' l-awtoritajiet kompetenti. L-
awtoritajiet kompetenti jistgħu jinkludu entitajiet oħra barra dawk imsemmija fil-proposta 
tad-Direttiva. Rigward l-NRAs, l-Artikolu 24c §3 (c) tal-proposta tal-Kummissjoni jippermetti 
wkoll lill-awtoritajiet regolatorji "sabiex jitolbu, minn impriżi tal-gass naturali, kwalunkwe 
informazzjoni relevanti sabiex jaqdu l-kompiti tagħhom".  Ir-rekwiżiti għaż-żamma tar-
reġistri għandhom ikunu konsistenti ma' din id-dispożizzjoni.

Emenda 37

Proposta għal direttiva - att li jemenda
Artikolu 1 – punt 14
Direttiva 2003/55/KE
Artikolu 24 f – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità regolatorja tista’ tiddeċiedi li 
tagħmel disponibbli lill-parteċipanti fis-suq 
l-elementi ta’ din l-informazzjoni, sakemm 
ma tiġix rilaxxata xi informazzjoni li tkun 
kummerċjalment sensittiva dwar atturi 
individwali fis-suq jew dwar 
tranżazzjonijiet individwali. Dan il-
paragrafu ma għandux japplika għal 
informazzjoni dwar strumenti finanzjarji li 
jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva 2004/39/KE.

3. L-awtorità regolatorja tista’ tiddeċiedi li 
tagħmel disponibbli lill-parteċipanti fis-suq 
l-elementi ta’ din l-informazzjoni, sakemm 
ma tiġix rilaxxata xi informazzjoni li tkun 
kummerċjalment sensittiva dwar atturi 
individwali fis-suq jew dwar 
tranżazzjonijiet individwali. Dan il-
paragrafu ma' għandux japplika għal 
informazzjoni dwar strumenti finanzjarji li 
jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva 2004/39/KE,
lanqas għal kuntratti fuq perjodu twil ta' 
żmien dwar l-importazzjoni ta' gass minn 
pajjiżi terzi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pubblikazzjoni tad-dejta għandha tkun meħtieġa u proporzjonata. Is-suq tal-gass ta' l-UE 
jiddependi ħafna mill-importazzjoni minn pajjiżi terzi, u dan ġeneralment ikun ibbażat fuq 
kuntratti bilaterali fit-tul negozjati bejn l-importatur tal-gass mill-UE, fuq naħa, u l-produttur 
ta' pajjiż terz. F'dan il-kuntest il-pubblikazzjoni ta' dejta strateġika relatata ma' dawn il-
kuntratti, speċjalment dwar prezzijiet, anke jekk f'forma aggregata, ovvjament tmur kontra l-
interessi ta' l-importaturi tal-gass mill-UE (per eżempju, il-prezz medju ta' l-importazzjoni 
tal-gass), għaliex tagħti lill-produtturi tal-gass mhux mill-UE informazzjoni dwar il-
kundizzjonijiet tal-bejgħ tal-kompetituri tagħhom.
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NOTA SPJEGATTIVA

INTRODUZZJONI

Is-swieq tal-gass u ta' l-elettriku għandhom importanza vitali għall-Unjoni Ewropea, li 
d'diversi okkażjonijiet stqarret li tixtieq ikollha vuċi waħda fejn jidħlu kwistjonijiet ta' l-
enerġija.

Sabiex l-Unjoni Ewropea tkun tista' tilħaq l-objettivi tagħha li tistabbilixxi suq intern ta' l-
enerġija, hu meħtieġ li jinħolqu għadd ta' kundizzjonijiet ugwali, rigward il-kompetizzjoni, 
għall-kumpaniji li joperaw fis-setturi tal-gass u ta' l-elettriku.

Għal dan il-għan, il-Kummissjoni nediet it-tielet pakkett dwar l-enerġija, li għandu 
jimplimenta dik il-liberalizzazzjoni li pakketti preċedenti ma rnexxilhomx iwettqu1.

SPEĊIFIĊITÀ TAS-SETTUR TAL-GASS

Il-proposta tal-Kummissjoni għandha l-ħsieb li tieħu l-istess approċċ għas-setturi tal-gass u ta' 
l-elettriku.

Il-proposta hi ċertament waħda valida, fis-sens li se tistabbilixxi suq ta' l-enerġija simetriku u 
armonizzat, u għalhekk tgħin sabiex tingħeleb il-konċentrazzjoni qawwija li għada teżisti 
f'numru ta' pajjiżi; se tagħmilha eħfef għal kumpaniji ġodda li jidħlu fis-suq u se tiżgura 
kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni li, fl-aħħar mill-aħħar, se jwasslu għal tnaqqis fil-prezzijiet 
għall-benefiċċju tal-konsumatur finali.

Madankollu, ir-rapporteur iqis li, minħabba d-diversità strutturali taż-żewġt iswieq, id-
dipendenza konsiderevoli fuq pajjiżi li mhumiex ta' l-UE fis-settur tal-gass, il-modi differenti 
li bihom l-Istati Membri qed jimplimentaw il-leġiżlazzjoni attwali u l-eżistenza ta' kuntratti ta' 
provvista plurijennali fis-settur tal-gass, għandha ssir distinzjoni bejn is-settur tal-gass u dak 
ta' l-elettriku.

F'dan ir-rigward, ir-rapporteur hu tal-fehma li kuntratti għal żmien twil għandhom ikunu 
protetti, għaliex dan ma jfissirx li fil-prattika l-operatur involut fil-provvista 'jikkontrolla' n-
netwerk. L-Istati Membri jistgħu għalhekk ikunu liberi, waqt li jkunu konformi ma' l-obbligi 
tagħhom skond it-Trattat, li jippromovu ftehimiet li jgħinu ħalli titjieb il-produzzjoni u d-
distribuzzjoni ta' l-enerġija waqt li jiġi żgurat li l-konsumatur finali jibbenfika u li l-
investimenti ikunu profittabbli.

SEPARAZZJONI (UNBUNDLING)

Il-parti ewlenija tal-pakkett bla dubju tikkonċerna s-separazzjoni tal-proprjetà, li b'mod ċar ma 
tippermettix lill-kumpaniji integrati b'mod vertikali li jkollhom interessi kemm fil-provvista 

                                               
1 Il-proċess ta' liberalizzazzjoni għas-suq tal-gass beda fl-1999, għalkemm l-introduzzjoni tad-Direttiva ta' Ġunju 
2003 kienet importanti ferm għall-istabbiliment tas-suq ta' l-enerġija Ewropew. 
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kif ukoll fit-trasport tal-gass. 

Il-leġiżlazzjoni eżistenti, li tipprovdi għas-separazzjoni funzjonali u legali ta' l-operaturi tas-
sistema tat-trasport u ta' l-operaturi tal-provvista, ma solvietx il-konflitt ta' interess ta' 
kumpaniji integrati b'mod vertikali li jużaw in-netwerk sabiex iżommu l-pożizzjoni dominanti 
tagħhom fis-suq, għaliex dawn m'għandhom l-ebda inċentiv li jinvestu f'netwerks ġodda u li 
jippermettu aċċess għal operaturi ġodda.

Ir-rapporteur għalhekk hu ta' l-opinjoni li s-separazzjoni tal-proprjetà hi ċertament l-aħjar 
mod biex jiġi żgurat li l-operaturi tat-trasport u l-operaturi tal-provvista jkunu kompletament 
indipendenti minn xulxin; hi wkoll ċertament l-għażla l-aktar vijabbli u effiċjenti meta 
mqabbla ma' dik ta' l-operatur tas-sistema indipendenti (ISO), li tista' titlob strutturi ta' 
tmexxija mhux prattiċi u kumplessi u kontroll regolatorju b'saħħtu. Ta' min ifakkar li f'uħud 
mill-Istati Membri l-esperiment ta' l-ISO ma tantx kien suċċess.

Hu wkoll urġenti l-bżonn li l-operaturi tas-sistema tal-ħżin u tad-distribuzzjoni jkunu 
separati b'mod effettiv mill-attivitajiet tal-forniment li jiddependu minn kumpaniji integrati 
b'mod vertikali, sabiex tiġi żgurata t-tmexxija trasparenti tal-kapaċitajiet tal-gass u sigurtà 
akbar tal-provvista. Ir-rapporteur jemmen li sabiex tiġi limitata imġieba diskriminatorja lejn l-
operaturi ta' sistema ġdida, l-aċċess għall-ħażna jeħtieġ jiġi regolat aktar milli negozjat.

Hu vitali, madankollu, li l-liberalizzazzjoni tas-suq tal-gass titmexxa b'mod simetriku, waqt li 
tipprovdi għall-armonizzazzjoni għal grad ta' ftuħ tas-swieq nazzjonali. Ir-reċiproċità għandha 
sa ċertu punt tiġi applikata wkoll għall-pajjiżi terzi; f'dan ir-rigward, waqt li r-rapporteur 
japprova l-klawsola ta' salvagwardja stipulata mill-Kummissjoni, iqis li hu importanti li l-
ftehimiet bejn pajjiżi ta' l-UE u pajjiżi terzi, bħala investituri potenzjali, jiġu regolati aħjar 
kemm fil-forma kif ukoll fis-sustanza.

INDIPENDENZA TAR-REGOLATURI NAZZJONALI

Fit-tielet pakkett, il-Kummissjoni għandha l-ħsieb li tagħti rwol ewlieni lill-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali; huma għandu jkollhom personalità ġuridika, awtonomija baġitarja u 
jridu juru li huma indipendenti kompletament fit-tmexxija tagħhom.

Ir-rapporteur jilqa' l-proposti tal-Kummissjoni li jfittxu li jagħtu armonija u jsaħħu l-
irwol tar-regolaturi nazzjonali.

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom jingħataw poteri adegwati sabiex 
jiddiswadu u jimponu sanzjonijiet, li għandhom ikunu uniformi għar-regolaturi kollha.

Ir-rapporteur jemmen li fit-twettiq ta' investigazzjonijiet li jiġbru l-fatti dwar l-iffunzjonar tas-
swieq, l-awtoritajiet regolatorji għandhom jirrispettaw ir-responsabiltajiet ta' l-awtoritajiet 
Antitrust.

Ir-rapporteur jaqbel mal-bżonn li jiġu fformalizzati l-obbligi ta' koperazzjoni fost ir-regolaturi, 
waqt li jħallu f'idejn il-Kummissjoni, permezz ta' l-Aġenzija, li tassigura li din il-koperazzjoni 
sseħħ.
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INFRASTRUTTURA

L-infrastruttara għandha, bla dubju ta' xejn, irwol ewlieni fl-implimentazzjoni ta' suq 
Ewropew ta' l-enerġija integrat.
Ta' min ifakkar fiċ-ċirkustanzi ta' l-Istati Membri l-ġodda, li minħabba infrastruttura 
inadegwata jew xi drabi fin-nuqqas ta' infrastruttura, huma kompletament indipendenti fuq 
operaturi ta' pajjiżi terzi għall-provvista tal-gass tagħhom.

Il-leġiżlazzjoni attwali tipprovdi għal diversi suġġerimenti bil-ħsieb li jinkoraġġixxu l-
operaturi ħalli jinvestu fl-infrastruttura, billi jiġu eżentati mir-regoli ta' aċċess ta' pajjiżi terzi 
(TPA).

Ir-rapporteur hu tal-fehma li l-għan aħħari ta' l-eżenzjonijiet għandu jkun it-tisħiħ ta' l-
investiment f'infrastrutttura ta' importanza vitali għall-istabbiliment ta' suq Ewropew integrat, 
li jfisser mhux biss investiment transkonfinali imma wkoll investiment f'impjanti ta' 
rigassifikazzjoni u f'impjanti ta' ħażna.

Fil-qafas tal-proposta l-ġdida, li ġiet ftit modifikata sabiex tiġi adattata għad-dispożizzjonijiet 
dwar separazzjoni tal-proprjetà, ir-rapporteur jemmen li sabiex titġi evitata kwalunkwe 
interpretazzjoni ambigwa, l-għoti ta' l-eżenzjonijiet għandu jkun ibbażat fuq ir-rispett sħiħ 
għas-suq, b'perspettiva favur il-kompetizzjoni, u fuq regoli ċari li jkunu stabbiliti minn qabel
skond kalendarju speċifiku. Ir-rapporteur iqis ukoll neċessarju li jiġu protetti l-investimenti li 
qegħdin fil-proċess ta' implimentazzjoni, billi tiġi estiża l-eżenzjoni TPA.

Waqt li r-rapporteur jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni li tipprovdi għal koperazzjoni 
sistematika bejn l-operaturi tan-netwerk, għallinqas fuq bażi reġjonali, iqis li hu meħtieġ li 
biex din il-koperazzjoni sseħħ għandu jiġi previst it-twaqqaf ta' struttura singola għat-
tmexxija tan-netwerk fuq bażi reġjonali. Il-Kummissjoni trid tibqa' tiġi infurmata dwar dik il-
koperazzjoni, bi ftehim ma' l-Istati Membri.

IL-POTERI TAL-KUMMISSJONI

Id-direttiva dwar ir-regoli komuni għas-suq tal-gass tipprovdi għal estensjoni tal-poteri tal-
Kummissjoni fir-rigward ta' l-adozzjoni ta' linji gwida li jorbtu permezz ta' dik li hi msejħa l-
proċedura tal-komitoloġija, f'għadd wiesa' ta' każi min-nomina u ċ-ċertifikazzjoni ta' l-
operaturi tat-trasport għas-sorveljar tal-konformità ma' l-obbligi, l-implimentazzjoni tas-
setgħat regolatorji, l-għoti ta' l-eżenzjonijiet għal infrastruttura ġdida, u oħrajn.

Għalkemm ir-rapporteur jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni hi primarjament responsabbli, jekk 
ikollha dubji serji sabiex issolvi kwistjonijiet jew konflitti ta' kompetenza, u sabiex timponi 
deċiżjonijiet li jorbtu teknikament, madankollu hu tal-fehma li f'xi partijiet tad-direttiva il-
Kummissjoni qed teċċedi l-poteri tagħha;  partikolarment, meta qed tiġi msejħa tadotta l-linji 
gwida permezz tal-proċedura tal-komitoloġija bi dritt ta' skrutinju, li hi proċedura maħsuba 
għall-adozzjoni ta' miżuri ġenerali sabiex jiġu emendati elementi mhux essenzjali ta' din id-
direttiva.

IT-TRASPARENZA U L-ĦARSIEN TAL-KONSUMATUR
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Is-swieq interni ta' l-elettriku u tal-gass qed ibatu minn nuqqas ta' trasparenza li tfixkel l-
allokazzjoni effiċjenti tar-riżorsi u żżomm operaturi ġodda milli jidħlu fis-suq.

Il-kontijiet huma ħafna drabi illeġibbli u f'ħafna każi l-konsumaturi m'għandhomx aċċess għal 
dejta dwar il-konsum tagħhom jew għal tariffi applikati mill-operaturi. Ir-rapporteur għalhekk 
jenfasizza l-ħtieġa li tiżdied il-fiduċja fis-suq, billi jingħata lill-konsumaturi (anke permezz ta' 
websajts speċifiċi) l-akbar ammont possibbli ta' informazzjoni rigward il-kuntratti tal-
provvista jew ta' derivattivi, u ssir dispożizzjoni għad-dritt ta' l-appell.

Trasparenza akbar tibbenefika mhux biss lill-konsumaturi, li jista' jkollhom aċċess għall-
infomazzjoni, imma wkoll lill-operaturi nfushom, għaliex ikunu jistgħu jakkwistaw 
informazzjoni dwar l-interessi tas-suq ta' operaturi ta' pajjiżi terzi, li jkunu suġġetti għall-
istess obbligi ta' trasparenza bħall-operaturi Ewropej. 

Ir-rapporteur iqis li jeħtieġ li l-operaturi jinżammu responsabbli fir-rigward tas-servizz 
pubbliku offrut lill-konsumaturi, sabiex, bil-għan li tiġi evalwata l-kwalità tas-servizz, huma 
jipprovdu għal tariffi 'soċjali' ħalli jipproteġu konsumaturi vulnerabbli.
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