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PR_COD_1am

Simboli għall-proċeduri

*       Proċedura ta’ konsultazzjoni
il-maġġoranza tal-voti mitfugħa

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

**II Proċedura ta’ koperazzjoni (it-tieni qari)
il-maġġoranza tal-voti mitfugħa, biex tkun approvata l-pożizzjoni 
komuni 
il-maġġoranza tal-Membri komponenti tal-Parlament, biex 
titwarrab jew tkun emendata l-pożizzjoni komuni 

*** Proċedura ta’ kunsens
il-maġġoranza tal-Membri komponenti tal-Parlament minbarra fil-
każijiet koperti mill-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat tal-KE 
u l-Artikolu 7 tat-Trattat ta’ l-UE

***I Proċedura ta’ deċiżjoni konġunta (l-ewwel qari)
il-maġġoranza tal-voti mitfugħa 

***II Proċedura ta’ deċiżjoni konġunta (it-tieni qari)
il-maġġoranza tal-voti mitfugħa, biex tkun approvata l-pożizzjoni 
komuni

                il-maġġoranza tal-Membri komponenti tal-Parlament, biex 
titwarrab jew tkun emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta’ deċiżjoni konġunta (it-tielet qari)
il-maġġoranza tal-voti mitfugħa, biex ikun approvat it-test konġunt

(It-tip ta’ proċedura jiddependi fuq il-bażi legali proposta mill-Kummissjoni)

Emendi għal test leġislattiv

F’emendi tal-Parlament, it-test emendat ikun enfasizzat permezz ta’ l-italics 
skuri. L-enfażi permezz ta’ l-italics normali hija indikazzjoni għad-
dipartimenti rilevanti li turi l-partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom tkun 
proposta korrezzjoni, biex tgħin fit-tħejjija tat-test finali (per eżempju, żbalji 
jew ommissjonijiet ovvji fil-verżjoni ta’ lingwa partikulari). Dawn il-
korrezzjonijiet issuġġeriti huma suġġetti għall-qbil tad-dipartimenti 
kkonċernati.
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ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-
Regolament (KE) Nru 1775/2005 dwar il-kundizzjonijiet ta’ aċċess għan-netwerks ta’ 
trażmissjoni ta’ gass naturali
(COM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD))

(Proċedura ta’ deċiżjoni konġunta: l-ewwel qari) 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
(COM(2007)0532),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat tal-KE, li f’konformità 
magħhom, il-Kummissjoni bagħtet il-proposta lill-Parlament  (C6-0319/2007),

– wara li kkunsidra r-Regola 51 tar-Regoli tal-Proċedura tiegħu,

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

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

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex terġa’ tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk għandha l-
ħsieb li temenda l-proposta b’mod sostanzjali jew li tibdilha b’test ieħor;

3. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex iwassal il-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill u l-
Kummissjoni.

It-test propost mill-Kummissjoni Emendi mill-Parlament

Emenda 1
ARTIKOLU 1, PUNT (3)

Artikolu 2a (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

L-operaturi kollha tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jikkooperaw fuq 
livell Komunitarju billi jistabbilixxu n-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass sabiex 
tkun żgurata ġestjoni ottima u evoluzzjoni 
teknika soda tan-Netwerk Ewropew tat-

L-operaturi kollha tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jikkooperaw fuq 
livell Komunitarju billi jistabbilixxu n-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni ta'-Gass sabiex 
jippromwovu t-tlestija tas-suq intern tal-
gass u biex tkun żgurata ġestjoni ottima u 



PE402.501v01-00 6/29 PR\707198MT.doc

MT

trażmissjoni tal-gass. evoluzzjoni teknika soda tan-Netwerk 
Ewropew tat-trażmissjoni tal-gass.

Ġustifikazzjoni

Biex ikun enfasizzat li l-ħidma ewlenija tat-TSO hija li jħaffu l-integrazzjoni tas-suq, ir-
realizzazzjoni tas-suq intern tal-gass għandha tkun stabbilita bħala l-ħidma espliċita ta’ l-
ENTSO.

Emenda 2
ARTIKOLU 1, PUNT (3)

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

2. Fi żmien sitt ġimgħat mill-wasla, l-
Aġenzija għandha tagħti opinjoni lill-
Kummissjoni dwar l-abbozz ta' l-istatuti, il-
lista tal-membri u l-abbozz tar-regoli ta' 
proċedura. 

2. Fi żmien sitt ġimgħat mill-wasla, l-
Aġenzija, wara li tikkonsulta ma’ l-
organizzazzjonijiet li jirrapreżentaw lill-
partijiet b’interess rilevanti, għandha 
tagħti opinjoni lill-Kummissjoni dwar l-
abbozz ta' l-istatuti, il-lista tal-membri u l-
abbozz tar-regoli ta' proċedura. 

Ġustifikazzjoni

L-Aġenzija għandha tagħti l-opportunità lill-utenti u l-klijenti tas-sistema li jibagħtu l-fehmiet 
tagħhom dwar l-istatuti, il-membri u r-regoli ta’ proċedura ta’ l-ENTSOG.

Emenda 3
ARTIKOLU 1, PUNT (3)

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

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

1. Biex jikseb l-objettivi tiegħu msemmija 
fl-Artikolu 2a, in-Netwerk Ewropew għall-
Operaturi tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-
Gass għandu jħejji:

Ġustifikazzjoni

Biex tkun iċċarata l-firxa tal-kodiċijiet, trid tkun stabbilita rabta ċara ma’ l-objettivi ta’ l-
Artikolu 2a.

Emenda 4
ARTIKOLU 1, PUNT (3)

Artikolu 2c, paragrafu 1, punt (a) (Regolament (KE) Nru 1775/2005)
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(a) kodiċijiet tekniċi u tas-suq fl-oqsma 
msemmija fil-Paragrafu 3;

(a) kodiċijiet irrelatati ma’ l-operat 
tan-netwerk fl-oqsma msemmija fil-
Paragrafu 3;

Ġustifikazzjoni

It-tneħħija tal-kodiċijiet tekniċi u tas-suq se tgħin biex ikun enfasizzat li l-ENTSOG 
prinċipalment tittratta kwistjonijiet tan-netwerk u mhux kwistjonijiet kummerċjali wiesgħa.

Emenda 5
ARTIKOLU 1, PUNT (3)

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

2. Il-programm ta' ħidma annwali msemmi 
fil-paragrafu 1(d) għandu jkun fih il-lista u 
deskrizzjoni tal-kodiċijiet tekniċi u tas-
suq, il-pjan dwar il-koordinazzjoni ta' l-
operat tan-netwerk u l-attivitajiet ta' riċerka 
u żvilupp, li għandhom jitfasslu f'dik is-
sena u kalendarju indikattiv.

2. Il-programm ta' ħidma annwali msemmi 
fil-paragrafu 1(d) għandu jkun fih il-lista u 
deskrizzjoni tal-kodiċijiet rrelatati ma’ l-
operat tan-netwerk, il-pjan dwar il-
koordinazzjoni ta' l-operat tan-netwerk u l-
attivitajiet ta' riċerka u żvilupp, li 
għandhom jitfasslu f'dik is-sena u 
kalendarju indikattiv.

Ġustifikazzjoni

Ara l-Ġustifikazzjoni għall-emenda għall-ARTIKOLU 1, PUNT (3) (Artikolu 2c, Paragrafu 3 
(Regolament (EC) No 1778/2005)).

Emenda 6
ARTIKOLU 1, PUNT (3)

Artikolu 2c, paragrafu 3 (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

3. Il-kodiċijiet tekniċi u tas-suq iddettaljati 
għandhom ikopru l-oqsma li ġejjin, skond 
il-prijoritajiet definiti fil-programm ta' 
ħidma annwali:

3. Il-kodiċijiet rrelatati mat-trażmissjoni 
ta’ l-operat tan-netwerk iddettaljati 
għandhom ikopru l-oqsma li ġejjin, skond 
il-prijoritajiet definiti fil-programm ta' 
ħidma annwali:

Ġustifikazzjoni

Il-firxa tal-kodiċijiet trid tkun iddefinita b’mod ċar fl-ambitu tal-ħidmiet attwalment żgurati 
mill-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni. Il-kodiċijiet tas-“suq” li għandhom ikunu 
abbozzati mit-TSOs għandhom jittrattaw biss regoli li huma marbuta mar-responsabbiltajiet
tekniċi  u l-operat tekniku tat-TSOs.
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Emenda 7
ARTIKOLU 1, PUNT (3)

Artikolu 2c, paragrafu 3, punt g) (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

(g) regoli dwar il-kummerċ; (g) regoli dwar il-kummerċ irrelatati mal-
forniment tekniku u ta’ l-operat tas-
servizzi ta’ aċċess għan-netwerk u l-
ibbilanċjar tas-sistema;

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni tat-TSOs għandha tkun limitata prinċipalment għall-kwistjonijiet tan-
netwerk u r-regoli tas-suq marbuta b’mod dirett man-netwerks ta’ trażmissjoni (l-ibbilanċjar 
tan-netwerk, is-suq sekondarju, eċċ.).

Emenda 8
ARTIKOLU 1, PUNT (3)

Artikolu 2c, paragrafu 3, punt 3a (ġdid) (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

3a. Il-kodiċijiet iddettaljati msemmija fil-
Paragrafu 3 għandhom ikunu abbozzati 
skond il-linji gwida rilevanti msemmija fl-
Artikolu 9.

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa ta’ rabta espliċita bejn il-kodiċijiet rrelatati man-netwerk tat-trażmissjoni u l-
linji gwida skond l-Artiklu 9 biex tinkiseb konsistenza fl-għan u r-riżultat.

Emenda 9
ARTIKOLU 1, PUNT (3)

Artikolu 2c, paragrafu 4 (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

4. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu jissorvelja l-implimentazzjoni tal-
kodiċijiet tekniċi u tas-suq u jinkludi r-
riżultati ta' l-attivitajiet ta' sorveljanza 
tiegħu fir-rapport annwali msemmi fil-
Paragrafu 1(e)

4. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu janalizza l-implimentazzjoni tal-
kodiċijiet u l-effett tagħhom fuq l-
armonizzazzjoni tar-regoli li japplikaw li 
għandhom l-għan li jħaffu l-integrazzjoni 
tas-suq u jinkludi r-riżultati ta' din l-analiżi
fir-rapport annwali msemmi fil-
Paragrafu 1(e)
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Ġustifikazzjoni

L-istatus ta’ l-ENTSO għall-gass m’għandux funzjonijiet regolatorji istituzzjonalizzati u 
b’hekk “janalizza” tiddeskrivi l-irwol tagħha b’mod aktar adattat. It-tieni nett, huwa  
enfasizzat li l-għan ewlieni tal-kodiċijiet huwa li jarmonizzaw ir-regoli bil-għan li titħaffef l-
integrazzjoni tas-suq.

Emenda 10
ARTIKOLU 1, PUNT (3)

Artikolu 2c, paragrafu 5 (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

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

5. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu jabbozza pjan ta' investiment fuq 
10 snin għall-Ewropa kollha kull sentejn u 
jippubblikaha. Il-pjan ta' investiment 
abbozzat għandu jinkludi t-tfassil tan-
netwerk integrat, l-iżvilupp tax-xenarju, 
rapport dwar is-suffiċjenza ta' provvista u 
domanda u valutazzjoni tas-saħħa tas-
sistema. Il-pjan ta' investiment abbozzat 
għandu, b'mod partikolari:

(a) jibni fuq pjanijiet nazzjonali ta' 
investiment u fuq il-Linji Gwida għal 
netwerks ta' l-enerġija Trans-Ewropej 
skond id-Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill. 

(b) fir-rigward ta’ l-interkonnessjonijiet 
transkonfinali, jibni fuq il-proposti ta’ l-
utenti tan-netwerk, inklużi n-negozjanti, l-
operaturi tas-sistema tad-distribuzzjoni, l-
operaturi tas-sistema LNG u tal-ħażna u 
jintegra l-impenji fuq medda twila ta’ 
żmien ta’ l-investituri għajr l-operaturi 
tas-sistema ta’ trażmissjoni, interessati fl-
iżvilupp tan-netwerk ta’ trażmissjoni.
(c) jidentifika n-nuqqas ta' investiment, 
b’mod notevoli fir-rigward ta' kapaċitajiet 
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transkonfinali. 

Ġustifikazzjoni

It-termini  "iħejji "u  "jabbozza" qed jiddaħħlu biex ikun aktar ċar li: 
(i) it-twaqqif ta’ pjan ta’ 10 snin hija għodda prospettiva li prinċipalment se tforni l-
orjentazzjoni u tagħti qafas Ewropew imma li m’għandhiex ħtieġa li tkun "adottata" b’mod 
formali bħala tali (pjanijiet prċiżi fuq il-bażi ta’ medda qasira ta’ żmien iridu jkunu 
żviluppati, sottomessi għall-approvazzjoni tar-regolatur u jsiru jorbtu, dak huwa l-għan tal-
proposta fuq id-Direttiva), 
(ii) hija bażi għall-konsultazzjoni mal-partijiet interessati kollha, l-Aġenzija u jekk ikun 
hemm bżonn ma’ l-awtoritajiet regolarorji nazzjonali. 

Emenda 11
ARTIKOLU 1, PUNT (3)

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

6. Fuq talba tal-Kummissjoni, in-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass għandu jagħti pariri
lill-Kummissjoni dwar l-adozzjoni ta' Linji 
Gwida kif stabbilit fl-Artikolu 9. 

6. Fuq talba tal-Kummissjoni in-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass għandu jagħti l-
fehmiet tiegħu lill-Kummissjoni dwar l-
adozzjoni ta' Linji Gwida kif stabbilit fl-
Artikolu 9. 

Ġustifikazzjoni

Paragrafu 6 jagħti lit-TSOs irwol konsultattiv dirett għall-Kummissjoni meta jipproponi l-
adozzjoni ta’ linji gwida mandatorji. L-irwol konsultattiv għall-Kummissjoni għandha tkun 
fdata f’idejn l-Aġenzija.

Emenda 12
ARTIKOLU 1, PUNT (3)

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

2. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu jagħti l-abbozz tal-kodiċijiet 
tekniċi u tas-suq, l-abbozz tal-pjan ta' 
investiment fuq firxa ta' 10 snin u l-abbozz 
tal-programm ta' ħidma annwali, inkluża l-
informazzjoni dwar il-proċess ta' 
konsultazzjoni, lill-Aġenzija. 

2. In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass 
għandu jagħti l-abbozz tal-kodiċijiet 
rrelatati għall-operat tan-netwerk, l-abbozz 
tal-pjan ta' investiment fuq firxa ta' 10 snin 
u l-abbozz tal-programm ta' ħidma 
annwali, inkluża l-informazzjoni dwar il-
proċess ta' konsultazzjoni, lill-Aġenzija. 
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Emenda 13
ARTIKOLU 1, PUNT (3)

Artikolu 2d, paragrafu 2, subparagrafu 3 (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġġustifikata lill-Kummissjoni fejn tqis li l-
programm ta' ħidma annwali jew il-pjan ta' 
investiment fuq firxa ta' 10 snin ma 
jiżgurawx in-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
il-kompetizzjoni effettiva u l-funzjonament 
effiċjenti tas-suq.

L-Aġenzija għandha tipprovdi opinjoni 
ġġustifikata kif ukoll 
rakkomandazzjonijiet lin-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass fejn tqis li l-
programm ta' ħidma annwali jew il-pjan ta' 
investiment fuq firxa ta' 10 snin ma 
jiżgurawx in-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
il-kompetizzjoni effettiva u l-funzjonament 
effiċjenti tas-suq jew livell suffiċjenti ta’ 
interkonnessjoni transkonfinali 
disponibbli għall-aċċess ta’ partijiet terzi, 
u tinforma lill-Kummisjoni b’dan

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li ssaħħaħ is-setgħa konsultattiva ta’ l-Aġenzija, u l-proċess 
kontinwu ta’ interazzjoni ma’ l-ENTSOG meta jkun iddefinit il-qafas ġenerali (il-programm 
ta’ ħidma annwali u l-pjan ta’ investiment ta’ 10 snin).

Fir-rigward tal-kodiċijiet, is-setgħa konsultattiva hija ddefinita fl-Artikolu 2e tal-proposta 
attwali. Ara l-emenda dwar l-ARTIKOLU 1, PUNT (3), Artikolu 2e, Paragrafu 2.

Emenda 14
ARTIKOLU 1, PUNT (3)

Artikolu 2d, paragrafu 2, subparagrafu 3 a (ġdid) (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

L-Aġenzija għandha tipprovdi 
rakkomandazzjonijiet lin-Netwerk 
Ewropew għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass dwar l-abbozz ta’ 
pjan ta’ investiment ta’ 10 snin, fejn tqis 
il-benefiċċji soċjo-ekonomiċi potenzjali 
għar-reġjun u l-Komunità. Għal dak il-
għan, tista’ tikkonsulta r-regolaturi 
nazzjonali meta jkun adattat.
L-Aġenzija għandha tiżgura l-konformità 
tal-pjan ta’ investiment ta’ 10 snin mal-
programm ta’ ħidma annwali u mal-linji 
gwida rilevanti msemmija fl-Artikolu 9.
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Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tenfasizza wkoll l-irwol koordinattiv ta’ l-Aġenzija għall-abbozzar tal-pjan ta’ 
investiment ta’ 10 snin.

Ir-Regolament se jagħilha ċara li l-ippjanar reġjonali/ fl-UE ta’ l-istruttura tan-netwerk tat-
trażmissjoni għandu jitmexxa mill-forza tal-benefiċċji soċjo-ekonomiċi li l-investimenti jġibu 
għar-reġjun kollu. L-ippjanar Komunitarju u reġjonali għandu b’hekk iqis is-sistema ta’ l-
enerġija kollha, mhux biss in-netwerk tat-trażmissjoni, li għaliha l-Aġenzija għandha tingħata 
s-setgħa li tiżgura l-konsistenza.  

Emenda 15
ARTIKOLU 1, PUNT (3)

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

2a. L-Aġenzija għandha tapprova l-
programm ta’ ħidma annwali mħejji min-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass.
Mingħajr preġudizzju għad-
dispożizzjonijiet ta’ l- Artikolu 2e(2), l-
Aġenzija għandha tħaddan l-abbozz ta’ 
kodiċijiet.

Ġustifikazzjoni

B’żieda mal-kodiċijiet, il-programm ta’ ħidma u l-pjan ta’ investiment huma dokumenti 
importanti li se jiddefinixxu l-qafas ġenerali u l-kwistjonijiet strateġiċi ewlenin tal-ħidmiet 
implimentati mill-ENTSOG u se jiddeterminaw il-grad ta’ armonizzazzjoni tar-regoli 
nazzjonali. Huwa importanti li l-Aġenzija twettaq irwol permezz ta’:
(i) l-approvazzjoni tal-programm ta’ ħidma annwali ta’ l-ENTSOG,
(ii) L-iffirmar, per eżempju l-validazzjoni, tal-kodiċijiet mħejjija mill-ENTSOG.

Emenda 16
ARTIKOLU 1, PUNT (3)

Artikolu 2e, Titolu (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

L-istabbiliment u l-evalwazzjoni tal-
kodiċijiet tekniċi u tas-suq

L-istabbiliment u l-evalwazzjoni tal-
kodiċijiet 

Ġustifikazzjoni

Ara l-Ġustifikazzjonijiet ta’ l-emenda dwar l- ARTIKOLU 1, PUNT (3), Artikolu 2c, 
Paragrafu 1, Punt (a) (Regolament (KE) Nru 1775/2005) u l-emenda dwar l-ARTIKOLU 1, 
PUNT (3), Artikolu 2c, Paragrafu 3 (Regolament (KE) Nru 1775/2005).
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Emenda 17
ARTIKOLU 1, PUNT (3)

Artikolu 2e, paragrafu 2, punti (a)- (c) (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

(a) kodiċi tekniku jew tas-suq adottat min-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass fl-oqsma 
elenkati fl-Artikolu 2c(3) ma jiżgurax in-
nuqqas ta’ diskriminazzjoni, il-
kompetizzjoni effettiva u l-funzjonament 
effiċjenti tas-suq; 

(a) kodiċi rrelatat għall-operat tan-
netwerk imħejji min-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3) ma jiżgurax in-nuqqas ta’ 
diskriminazzjoni, il-kompetizzjoni effettiva 
u l-funzjonament effiċjenti tas-suq; 

(b) In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass ma 
jaqbilx fi żmien raġonevoli fuq kodiċi 
tekniku jew tas-suq fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3);

(b) In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass ma 
jaqbilx fi żmien raġonevoli fuq abbozz ta’ 
kodiċi rrelatat għall-operat tan-netwerk
fl-oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3);

(c) l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
jonqsu milli jimplimentaw kodiċi tekniku 
jew tas-suq adottat min-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3).

(c) l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
jonqsu milli jimplimentaw kodiċi rrelatat 
għall-operat tan-netwerk imħejji min-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass fl-
oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3) u 
mħaddna mill-Aġenzija;

Ġustifikazzjoni

B’mod parallel ma’ l-opinjoni mogħtija dwar il-programm ta’ ħidma u l-pjan ta’ investiment 
(ara l-emenda dwar l-ARTIKOLU 1, PUNT (3), Artikolu 2d, Paragrafu 2, subParagrafu 3 
(Regolament (KE) Nru 1775/2005), l-Aġenzija għandha wkoll tintervjeni fi stadju bikri fit-
tħejjija tal-kodiċijiet u tirreferi lill-Kummissjoni f’ċirkustanzi preċiżi.

Emenda 18
ARTIKOLU 1, PUNT (3)

Artikolu 2e, paragrafu 3, subparagrafu 1 (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

3. Il-Kummissjoni tista', fuq l-inizjattiva 
tagħha stess jew fuq ir-rakkomandazzjoni 
ta' l-Aġenzija, tadotta linji gwida fl-oqsma 
elenkati fl-Artikolu 2c(3) fejn tqis li:

3. Il-Kummissjoni għandha, fuq l-
inizjattiva tagħha stess jew fuq ir-
rakkomandazzjoni ta' l-Aġenzija, twettaq 
miżuri bil-għan li tadotta linji gwida fl-
oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3) fejn tqis 
li:

Ġustifikazzjoni

Il-mudell ta’ żvilupp tal-kodiċijiet jippresupponi obbligu għall-Kummissjoni li taġixxi 
minnufih meta dawn il-kodiċijiet ma jiżgurawx in-nuqqas ta’ diskriminazzjoni, il-
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kompetizzjoni effettiva u t-tħaddim b’mod effiċjenti tas-suq jew meta ma jkunux implimentati.

Emenda 19
ARTIKOLU 1, PUNT (3)

Artikolu 2e, paragrafu 3, punt a), b), c) (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

(a) kodiċi tekniku jew tas-suq adottat min-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass fl-oqsma 
elenkati fl-Artikolu 2c(3) ma jiżgurax in-
nuqqas ta’ diskriminazzjoni, il-
kompetizzjoni effettiva u l-funzjonament 
effiċjenti tas-suq; 

(a) kodiċi rrelatat għall-operat tan-
netwerk imħejji min-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3) ma jiżgurax in-nuqqas ta’ 
diskriminazzjoni, il-kompetizzjoni effettiva 
u l-funzjonament effiċjenti tas-suq; 

(b) In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass ma 
jaqbilx fi żmien raġonevoli fuq kodiċi 
tekniku jew tas-suq fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3);

(b) In-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass ma 
jaqbilx fi żmien raġonevoli fuq abbozz ta’ 
kodiċi rrelatat għall-operat tan-netwerk
fl-oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3);

(c) l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
jonqsu milli jimplimentaw kodiċi tekniku 
jew tas-suq adottat min-Netwerk Ewropew 
għall-Operaturi tas-Sistema ta' 
Trażmissjoni tal-Gass fl-oqsma elenkati fl-
Artikolu 2c(3).

(c) l-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
jonqsu milli jimplimentaw kodiċi rrelatat 
għall-operat tan-netwerk imħejji min-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass fl-
oqsma elenkati fl-Artikolu 2c(3) u 
mħaddna mill-Aġenzija.

Emenda 20
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 estensiv, fi stadju bikri u b’mod 
miftuħ u trasparenti 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 

1. Fil-twettiq tad-dmirijiet tiegħu, in-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass għandu 
jikkonsulta b'mod estensiv, fi stadju bikri u 
b’mod miftuħ u trasparenti, skond ir-
Regoli tal-Proċedura msemmija fl-Artiklu 
2b, waqt it-tħejjija tal-kodiċijiet, l-abbozz 
tal-pjan tan-netwerk ta’ investiment ta’ 10 
snin u l-programm ta' ħidma annwali 
tiegħu msemmija fl-Artikolu 2c(1) u (3), 
flimkien mal-parteċipanti kollha fis-suq, u 
b’mod partikulari ma’ l-
organizzazzjonijiet li jirrapreżentaw lill-
partijiet kollha b’interess rilevanti. Il-
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assoċjazzjonijiet (industrijali) rilevanti, 
entitajiet tekniċi u pjattaformi tal-partijiet 
interessati.

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, u għandu jimmira li jidentifika 
l-fehmiet u l-proposti tal-partiijiet 
rilevanti kollha fil-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet.

Ġustifikazzjoni

It-tħejjija tal-kodiċijiet, il-programm ta' ħidma annwali u l-pjan ta’ investiment, mibdija mill-
ENTSOG, trid tinkludi proċess strutturat ta’ konsultazzjoni mal-partijiet kollha b’interess 
rilevanti fis-suq. Biex isir mill-ġdid il-bilanċ tas-setgħa ta’ l-ENTSOG, dawk fis-suq għandu 
jkollhom irwol ddefinit b’mod formali biex jikkumentaw u jipparteċipaw fl-iżvilupp ta’ 
kwalunkwe kodiċijiet proposti.

Il-konsultazzjonijiet dwar il-kodiċijiet għandhom jitwettqu skond proċeduri li jiżguraw 
trasparenza massima u jiggarantixxu li jitqiesu l-interessi tal-produtturi, il-fornituri u l-utenti 
aħħarin.

Emenda 21
ARTIKOLU 1, PUNT (3)

Artikolu 2f, paragrafu 3 (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

3. Qabel ma jiġu adottati l-programm ta' 
ħidma annwali u l-kodiċijiet tekniċi u tas-
suq imsemmija fl-Artikolu 2c(1) u (3), in-
Netwerk Ewropew għall-Operaturi tas-
Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass għandu 
jindika l-osservazzjonijiet li jkunu daħlu 
waqt il-konsultazzjoni u kif dawn l-
osservazzjonijiet tqiesu. Għandu jagħti 
raġunijiet fejn l-osservazzjonijiet ma 
tqisux. 

3. Qabel ma jkun approvat il-programm ta' 
ħidma annwali u mħaddna l-kodiċijiet 
imsemmija fl-Artikolu 2c(1) u (3), l-
Aġenzija għandha, fejn ikun adattat, 
tikkonsulta b’mod estensiv mal-partijiet 
rilevanti kollha dwar l-abbozz imħejji 
min-Netwerk Ewropew għall-Operaturi 
tas-Sistema ta' Trażmissjoni tal-Gass. L-
Aġenzija għandha tindika l-
osservazzjonijiet li jkunu daħlu waqt il-
konsultazzjoni u kif tqiesu dawn l-
osservazzjonijiet. Għandha tagħti r-
raġunijiet fejn l-osservazzjonijiet ma 
tqisux.

Ġustifikazzjoni

F’dan l-istadju ta’ l-approvazzjoni u t-tħaddin, tista’ tkun meħtieġa sensiela oħra ta’ 
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kunsultazzjonijiet taħt il-patroċinju ta’ l-Aġenzija.

Emenda 22
ARTIKOLU 1, PUNT (3)

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

Il-pjan ta' investiment reġjonali ma jistax 
jmur kontra l-pjan ta' investiment fuq 10 
snin imsemmi fl-Artikolu 2c(1)(c).

Il-pjan ta' investiment reġjonali ma jistax 
jmur kontra l-pjan ta' investiment fuq 10 
snin imsemmi fl-Artikolu 2c(1)(c). L-
Aġenzija għandha tiżgura l-
koordinazzjoni u l-konsistenza fir-reġjuni 
differenti u għandha tifformola 
rakkomandazzjonijiet f’dan l-ambitu.

Ġustifikazzjoni

Permezz tar-rakkomandzzjonijiet tagħha għat-TSOs, l-Aġenzija għandha tingħata s-setgħa li 
tissorvelja u tirrevedi l-inizjattivi reġjonali tat-TSOs rigward il-kooperazzjoni reġjonali biex 
tiżgura l-koordinazzjoni u l-konsistenza fir-reġjunijiet differenti.

Emenda 23
ARTIKOLU 1, PUNT (3)

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

2a. L-Istati Membri u r-regolaturi 
għandhom jikkooperaw bejniethom bil-
għan li jintegraw is-swieq nazzjonali 
tagħhom fil-livell reġjonali. B’mod 
partikulari, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw il-kooperazzjoni ta’ l-operaturi 
tan-netwerk tat-trażmissjoni fil-livell 
reġjonali bil-għan li jinħoloq suq 
kompetittiv fl-UE..

Ġustifikazzjoni

ENTSOG waħedha ma jirnexxilhiex twaqqaf ‘interface’ unika mat-tħaddim kummerċjali 
f’isem diversi TSOs fil-livell reġjonali. Minħadda din ir-raġuni l-involviment ta’ l-Istati 
Membri huwa meħtieġ biex jistimula jew joħloq inċentivi adattati biex ikun integrat is-suq 
reġjonali.

Emenda 24
ARTIKOLU 1, PUNT (3)

Artikolu 2h, paragrafu 2 b (ġdid) (Regolament (KE) Nru 1775/2005)
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2b. Rigward l-obbligu tagħhom li jiksbu 
kooperazzjoni reġjonali kif stabbilit fl-
Artikolu 5b tad-Direttiva 2003/55/KE, l-
Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu 
lill-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni, 
f’konformità ma’ l-Artikoli 8 u 10 ta’ dik 
id-Direttiva, biex joħolqu ‘interface’ għal
utent uniku biex tkopri t-territorji 
nazzjonali ta’ diversi Stati Membri skond 
il-Paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu.

Ġustifikazzjoni

ENTSOG waħedha ma jirnexxilhiex twaqqaf ‘interface’ unika mat-tħaddim kummerċjali 
f’isem diversi TSOs fil-livell reġjonali. Minħadda din ir-raġuni l-involviment ta’ l-Istati 
Membri huwa meħtieġ biex jistimula jew joħloq inċentivi adattati biex ikun integrat is-suq 
reġjonali.

Emenda 25
ARTIKOLU 1, PUNT (3)

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

2c. Fil-promozzjoni ta’ l-arranġamenti 
operattivi fil-livell reġjonali, l-operaturi 
tas-sistema ta’ trażmissjoni għandhom:
a) fi żmien sentejn wara li l-Kummissjoni 
tiddefinixxi ż-żoni ġeografiċi rilevanti 
skond il-Paragrafu 3, tarmonizza l-offerti 
kummerċjali tagħhom u l-kundizzjonijiet 
tal-bejgħ permezz ta’ allinjament tal-
kapaċitajiet kummerċjali ta’ l-operaturi 
tas-sistema ta’ trażmissjoni qrib xulxin, u 
tadotta koordinazzjoni komuni tal-
proċessi ta’ konsultazzjoni mmexxija 
minn operaturi tas-sistema ta’ 
trażmissjoni qrib xulxin għal investimenti 
ġodda fil-punti ta’ interkonnettività fi 
ħdan l-istess żona reġjonali;

b) fi żmien tliet snin wara li l-
Kummissjoni tiddefinixxi ż-żoni 
ġeografiċi rilevanti, tistipula "pakketti 
ta’ offerti" komuni għat-trasportaturi 
fil-punti ta’ interkonnettività bejn l-
operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 
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qrib xulxin fl-istess żona ġeografika;
c) fi żmien erba’ snin wara li l-
Kummissjoni tiddefinixxi ż-żoni 
ġeografiċi rilevanti, tistipula "pakketti 
ta’ offerti" komuni fil-punti ta’ 
interkonnettività kollha fiż-żona 
ġeografika kkonċernata u twaqqaf 
pjattaformi reġjonali (per eżempju 
‘interfaces’ għal utent uniku) li 
jipprovdu informazzjoni ċċentralizzata 
għat-trasportaturi dwar il-kapaċitajiet 
ta’ l-interkonnettività fiż-żona reġjonali 
kollha u se jħaffu l-ibbukkjar tagħhom 
tal-kapaċitajiet permezz ta’ rabtiet diretti 
mas-servizzi kummerċjali ta’ l-operaturi 
tas-sistema ta’ trażmissjoni involuti.

Ġustifikazzjoni

Il-ksib ta’ kooperazzjoni reġjonali huwa proċess kumpless u twil li jimplika li Regolament 
għandu jiżviluppa l-istadji meħtieġa u jiddefinixxi l-miżuri konkreti li għandhom ikunu 
implimentati b’mod progressiv mit-TSOs fil-livell reġjonali biex tinkiseb konverġenza teknika 
bejn it-TSOs. L-objettiv fuq medda twila ta’ żmien għandu jkun li titlesta ‘interface’ għal
utent uniku f’kull reġjun iddefinita mill-Kummissjoni skond l-emenda dwar l-ARTIKOLU 1, 
PUNT (3), Artikolu 2h, Paragrafu 3, subParagrafu 1.

Emenda 26
ARTIKOLU 1, PUNT (3)

Artikolu 2h, paragrafu 3, subparagrafu 1 (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

3. Iż-żona ġeografika li tkun koperta b'kull 
struttura ta' kooperazzjoni reġjonali tista' 
tiġi definita mill-Kummissjoni. Din il-
miżura, imfassla biex temenda l-elementi 
mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament billi 
tissupplimentah għandha tiġi adottata 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 14(2). 

3. Iż-żona ġeografika koperta minn 
kwalunkwe struttura ta' kooperazzjoni 
reġjonali tista' tkun iddefinita mill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni tista’ tagħti 
attenzjoni partikulari lill-"gżejjer ta’ l-
enerġija" fl-UE jew żoni limitati 
ġeografikament fejn hemm il-ħtieġa li 
jkunu żviluppati konnesjonijiet mal-grilja 
tat-trażmissjoni tal-gass. Dik il-miżura, 
imfassla biex temenda l-elementi mhux 
essenzjali ta' dan ir-Regolament billi 
tissupplimentah, għandha tkun adottata 
skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmi fl-Artikolu 14(2). 
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Ġustifikazzjoni

L-għan li titwaqqaf kooperazzjoni reġjonali huwa li tinħoloq ukoll rabta bejn il-gżejjer ta’ l-
enerġija fl-UE.

Emenda 27
ARTIKOLU 1, PUNT (3)

Artikolu 2h, paragrafu 3a (ġdid) (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

3a. L-Aġenzija għandha tikkoopera mar-
regolaturi nazzjonali u l-operaturi tas-
sistema ta’ trażmissjoni biex tinkiseb il-
konverġenza ta’ l-oqfsa regolatorji bejn 
ir-reġjuni bil-għan li jinkiseb suq 
kompetittiv mifrux ma’ l-UE. Fejn l-
Aġenzija tqis li huma meħtieġa regoli li 
jorbtu dwar kooperazzjoni bħal din, hija 
għandha tagħmel rakkomandazzjonijiet 
adattati.

Emenda 28
ARTIKOLU 1, PUNT (8)

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

(a) l-operatur tas-sistema għandu joffri 
kapaċità mhux utilizzata 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-
possibilità ta' interuzzjoni,

(a) l-operatur tas-sistema għandu joffri 
kapaċità mhux utilizzata 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, u għandu 
jirrispetta r-rekwiżiti tas-sigurtà 
nazzjonali dwar il-provvista u dawk 
stipulati mid-Direttiva 2003/55/KE u d-
Direttiva tal-Kunsill 2004/67/KE tas-26 
ta’ April 2004 dwar miżuri li 
jissalvagwardjaw is-sigurtà tal-provvista
tal-gass naturali*,
* ĠU L 127, tad-29.4.2004, pġ. 92.

Emenda 29
ARTIKOLU 1, PUNT (9)

Artikolu 6, paragrafu 7, subparagrafu 1 (Regolament (KE) Nru 1775/2005)
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"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. Dejta 
kummerċjali sensittiva rrelatata mal-
kuntratti individwali m’għandhiex tkun 
żvelata f’dan it-tagħrif. 

Emenda 30
ARTIKOLU 1, PUNT (10)

Artikolu 6a, paragrafu 3 (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

3. L-operaturi tas-sistema LNG u ta' ħażna 
għandhom dejjem jiżvelaw t-tagħrif mitlub 
minn dan ir-Regolament b'mod li jagħmel 
sens, ċarament kwantifikabbli u ta' aċċess 
faċli, kif ukoll fuq bażi mhux 
diskriminatorja.

3. L-operaturi tas-sistema LNG u ta' ħażna 
għandhom dejjem jiżvelaw t-tagħrif mitlub 
minn dan ir-Regolament b'mod li jagħmel 
sens, ċarament kwantifikabbli u ta' aċċess 
faċli, kif ukoll fuq bażi mhux 
diskriminatorja. Dejta kummerċjali 
sensittiva rrelatata mal-kuntratti 
individwali m’għandhiex tkun żvelata.

Emenda 31
ARTIKOLU 1, PUNT (14)

Artikolu 9, paragrafu 1a (ġdid) (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

1a. Qabel jitfasslu l-linji gwida u 
mingħajr preġudizzju għall-proċedura 
taħt il-Paragrafu 2, il-Kummissjoni, 
f’kooperazzjoni mill-qrib ma’ l-Aġenzija, 
għandha tfassal fi stadju bikri u fuq bażi 
annwali, lista ta’ prijoritajiet u miżuri 
proposti ta’ importanza ewlenija għall-
iżvilupp tas-suq tal-gass fl-UE.
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Ġustifikazzjoni

Minħabba l-firxa wiesgħa ta’ kwistjonijiet fejn l-adozzjoni tal-linji gwida hija stipulata, din il-
proċedura (minn art.1a (ġdid) sa 1e (ġdid))se tkun żviluppata "ex-ante" l-proċess 
komitoloġiku, rregolata mir-regoli tagħha stess skond il-Ftehima Interistituzzjonali.
Dan il-mekkaniżmu se jkollu l-għan li:
(i) Jiżviluppa mudell prospettiv ta’ miżuri li se jkunu adottati bil-komitoloġija u l-
evalwazzjoni regolari tagħhom;
(ii)  Jagħraf l-irwol ta’ l-Aġenzija li tista’ tħejji u tikkonsulta dwar miżuri proposti;   
(ii) Jiżgura konsultazzjoni a prioru trasparenti mal-partijiet li għandhom interess rilevanti li 
għandhom it-tagħrif espert tekniku.

Emenda 32
ARTIKOLU 1, PUNT (14)

Artikolu 9, paragrafu 1b (ġdid) (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

1b. Fir-rigward tal-lista ta’ prijoritajiet, il-
Kummissjoni għandha tagħti l-mandat 
lill-Aġenzija biex tiżviluppa f’mhux aktar 
minn sitt xhur proposta għal abbozz ta’ 
linji gwida li jistipulaw priċipji bażiċi, ċari
u oġġettivi għall-armonizzazzjoni tar-
regoli li se jagħtu s-setgħa lill-iżvilupp ta’ 
suq kompetittiv u integrat tal-gass.

Ġustifikazzjoni

Idem bħala ġustifikazzjoni dwar l-ARTIKOLU 1, PUNT 14), Artikolu 9, Paragrafu 1 a (ġdid) 
(Regolament (KE) Nru 1775/2005)

Emenda 33
ARTIKOLU 1, PUNT (14)

Artikolu 9, paragrafu 1c (ġdid) (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

1c. Fit-tfassil ta’ dawn il-linji gwida, l-
Aġenzija għandha tikkonsulta b’mod 
estensiv, għal perjodu ta’ mhux inqas 
minn xahrejn, b’mod miftuħ u trasparenti 
mal-parijiet kollha b’interess rilevanti u 
b’mod partikulari l-organizzazzjonijiet li 
jirrapreżentaw lill-utenti tal-grilja.



PE402.501v01-00 22/29 PR\707198MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Idem bħala ġustifikazzjoni dwar ARTIKOLU 1, PUNT 14), Artikolu 9, Paragrafu 1 a (ġdid) 
(Regolament (KE) Nru 1775/2005)

Emenda 34
ARTIKOLU 1, PUNT (14)

Artikolu 9, paragrafu 1d (ġdid) (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

1d. L-Aġenzija għandha tiffinalizza l-
abbozz tal-linji gwida fuq il-bażi tal-
konsultazzjonijiet mhux aktar tard minn 
xahrejn wara t-tmiem tal-perjodu 
konsultattiv. Hija għandha tagħmel 
disponibbli għall-pubbliku l-
osservazzjonijiet kollha li jkunu tqiesu fl-
abbozz finali jew tiġġustifika t-twarrib 
tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Idem bħala ġustifikazzjoni dwar l-ARTIKOLU 1, PUNT 14), Artikolu 9, Paragrafu 1 a (ġdid) 
(Regolament (KE) Nru 1775/2005)

Emenda 35
ARTIKOLU 1, PUNT (14)

Artikolu 9, paragrafu 1e (ġdid) (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

1e. Il-Kummissjoni, meta tirċievi l-
proposta għall-abbozz tal-linji gwida, 
għandha tevalwa jekk jistabbilixxix 
prinċipji bażiċi, ċari u oġġettivi għall-
armonizzazzjoni tar-regoli li se jagħtu s-
setgħa lill-iżvilupp ta’ suq kompetittiv u 
integrat tal-gass, u li l-proċess 
konsultattiv kien ġust. Jekk il-
Kummissjoni tikkonkludi li l-abbozz finali 
tal-linji gwida ppreżentat mill-Aġenzija 
jikkostitwixxu bażi adattata, hija għandha 
tissottomettihom lill-Kumitat imsemmi fl-
Artikolu 14(1) għall-adozzjoni finali 
tagħhom skond il-proċedura msemmija fl-
Artikolu 14(2).
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Ġustifikazzjoni

Idem bħala ġustifikazzjoni dwar ARTIKOLU 1, PUNT 14), Artikolu 9, Paragrafu 1 a (ġdid) 
(Regolament (KE) Nru 1775/2005)

Emenda 36
ARTIKOLU 1, PUNT (14)

Artikolu 9, paragrafu 2, subparagrafu 2 (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

Il-Kummissjoni tista' temenda l-linji gwida 
msemmija fl-ewwel subparagrafu u tadotta 
linji gwida dwar il-kwistjonijiet elenkati 
fil-paragrafu 1. Dawk il-miżuri mfassla 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' dan ir-Regolament inter alia billi 
jissupplimentawh, għandhom ikunu 
adottati skond il-proċedura regolatorja bl-
iskrutinju msemmi fl-Artikolu 14(2)."

Il-Kummissjoni tista' temenda l-linji gwida 
msemmija fl-ewwel subparagrafu u tadotta 
linji gwida dwar il-kwistjonijiet elenkati 
fil-paragrafu 1 skond il-proċedura 
stabbilita fil-paragrafi 1a sa 1e. Dawk il-
miżuri mfassla biex jemendaw elementi 
mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament inter 
alia billi jissupplimentawh, għandhom 
ikunu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bl-iskrutinju msemmi fl-
Artikolu 14(2)."

Emenda 37
ARTIKOLU 1, PUNT (14)

Artikolu 9, paragrafu 2a (ġdid) (Regolament (KE) Nru 1775/2005)

2a. Il-Kummissjoni f’kooperazzjoni ma’ l-
Aġenzija, għandha tevalwa b’mod 
regolari s-suffiċjenza tal-linji gwida. Kull 
meta tħoss il-ħtieġa, l-Aġenzija għandha 
tikkonsulta man-Netwerk Ewropew għall-
Operaturi tas-Sistema ta' Trażmissjoni 
tal-Gass u l-parteċipanti adattati fis-suq, 
il-konsumaturi u l-utenti aħħarin biex 
tiżgura li l-linji gwida jiksbu b’mod 
adegwat il-grad minimu ta’ 
armonizzazzjoni fiż-żoni li huma jkopru.

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa li titfassal evalwazzjoni regolari tas-suffiċjenza tal-linji gwida (lil hinn mis-
sorveljanza ta’ l-implimentazzjoni tagħhom mill-Istati Membri kif stipulat fl-Artikolu 24e tal-
proposta tad-Direttiva. Tista’ tkun meħtieġa sensiela oħra ta’ kunsiderazzjoni ta’ l-Aġenzija u 
l-ENTSOG, inkluża l-konsultazzjoni formali tal-partijiet b’interess rilevanti.
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NOTA SPJEGATTIVA

Regolament li jemenda r-Regolament Nru 1775/2005 dwar il-kundizzjonijiet ta’ aċċess 
għan-netwerks ta’ trażmissjoni ta’ gass naturali

Evalwazzjoni ġenerali

- Id-dispożizzjonijiet kollha għandhom l-għan li jintroduċu l-għodod Ewropej biex titjieb il-
kooperazzjoni u jissaħħaħ it-tħaddim tas-suq intern permezz tal-koordinazzjoni ta’ l-operaturi 
tas-sistemi ta’ trasmissjoni u l-armonizzazzjoni tar-regoli għall-operaturi ta’ sistemi ta’ ħażna. 
L-għan tal-proposta huwa li tiżdied it-trasparenza u l-perspettivi fit-tul, sabiex tkun assigurata 
provvista ta’ gass, ippjanar ta’ investiment u jiġi evitat tfixkil serju. Ir-Rapporteur jista’ 
b’mod ġenerali jibqa’ fil-livell ta’ prinċipji għal dawn l-għanijiet.

- Meta jeżamina l-proposti kollha rrelatati għas-suq tal-gass fit-3et pakkett ta’ l-enerġija, ir-
Rapporteur huwa konvint li wieħed għandu jżomm f’moħħu l-protezzjoni tal-konsumaturi 
billi jkunu adottati miżuri trasparenti u soċjalment adegwati. Madankollu r-Regolament huwa 
rrelatat mal-miżuri tekniċi li għandhom l-għan li jinħoloq il-qafas regolatorju tekniku għall-
aċċess għan-netwerks. Id-Direttiva għandha tintuża b’mod adegwat bħala l-vettura leġiżlattiva 
korretta biex ikun indirizzat it-tħassib tal-konsumaturi fil-livell ta’ l-UE. (Artikolu 3 dwar l-
obbligi tas-servizz ċivili). B’mod alternattiv il-konsumaturi jistgħu jitħarsu permezz ta’ miżuri 
nazzjonali speċifiċi li għandhom ikunu kompatibbli mal-liġi Ewropea tal-kompetizzjoni. 
- Il-Kummissjoni hija wkoll imħassba dwar il-livell ta’ konċentrazzjoni fl-attivitajiet ta’ bejgħ 
bl-ingrossa u bl-imnut, iżda tonqos milli tindirizza l-fattur tas-suq, l-integrazzjoni tal-bejgħ bl-
imnut mal-bejgħ tal-gass bl-ingrossa u l-ġenerazzjoni ta’ l-elettriku, li aktarx issaħħaħ il-
pożizzjonijiet tal-kumpaniji dominanti. B’mod dejjem jiżdied fl-Ewropa, is-swieq qed ikunu
ddominati minn kumpaniji integrati ta’ bejgħ bl-ingrossa u bl-imnut li huma attivi kemm fis-
swieq ta’ l-elettriku kif ukoll f’dawk tal-gass. L-aċċess ta’ l-IŻM għan-netwerks irid jitjieb 
b’mod sinifikanti.
- Fl-aħħar, tħassib ewlieni, fost oħrajn, huwa li l-istadji differenti ta’ implimentazzjoni bejn l-
Istati Membri tat-2ni pakkett attwali ta’ l-enerġija mhumiex qegħdin jitqiesu kif suppost. Il-
kundizzjonijiet biex tkun assigurata l-implimentazzjoni tat-tielet pakkett iqajmu dubji 
minħabba li t-2ni parti tal-liberalizzazzjoni għadha ma ġietx infurzata kollha kemm hi. L-
adozzjoni ta’ miżuri addizzjonali tista’ għalhekk tkun sors ta’ inċertezza legali. Se jkollhom 
jinstabu rimedji prattiċi biex tkun assigurata l-implimentazzjoni flimkien mal-proċeduri dwar 
il-ksur legali.

I. Il-Kooperazzjoni bejn l-operaturi tas-sistemi tat-trasmissjoni: il-ħolqien tan-Netwerk 
Ewropew ta’ l-operaturi tas-sistemi tat-trażmissjoni tal-gass (ENTSOG) bħala struttura 
inkarigata mill-ħidmiet obbligatorji huwa pass importanti ’l quddiem. 

(i) il-bilanċ ta’ poteri bejn l-ENTSOG, ir-regolaturi nazzjonali u l-Aġenzija: Ir-Rapporteur 
iqis li l-qasam ta’ kooperazzjoni ta’ l-ENTSOG huwa definit b’mod wiesa’ wisq (l-adozzjoni 
ta’ kodiċijiet armonizzati tekniċi u tas-suq li jkopru r-regoli ta’ sigurtà iżda wkoll regoli dwar 
il-kummerċ, il-koordinazzjoni ta’ operazzjonijiet bil-grilja, l-adozzjoni ta’ pjan ta’ investiment 
ta’ 10 snin, il-pubblikazzjoni ta’ pjanijiet ta’ żvilupp tan-netwerk). Huwa jemmen li l-azzjoni 
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ta’ l-ENTSOG – bħala forma ta’ Regolament konġunt parallel mal-ħidma tal-Kummissjoni 
Ewropea – għandha tkun limitata għal kwistjonijiet tekniċi rrelatati ma’ l-aċċess ta’ partijiet 
terzi għan-netwerk, is-sigurtà u l-kredibilità u r-regoli ta’ l-interoperabilità, il-proċeduri 
operattivi. Ir-Rapporteur jissuġġerixxi firxa aktar ristretta għall-kodiċijiet u r-regoli li se jkunu 
abbozzati mill-ENTSOG, limitati għall-operat tan-netwerk ta’ trażmissjoni.
F’dan il-kuntest, ir-Rapporteur jkkunsidra t-twaqqif ta’ l-Aġenzija bħala pass vitali ’l quddiem 
lejn suq integrat, il-poteri tagħha jistgħu jissaħħu biex ikun approvat il-programm ta’ ħidma
żviluppat mill-ENTSOG, biex isiru monitoraġġ u reviżjoni ta’ l-inizjattivi tat-TSO dwar il-
kooperazzjoni reġjonali u ssir koordinazzjoni ta’ l-abbozzar tal-pjan ta’ investiment ta’ 10 
snin. Ir-Rapporteur jissuġġerixxi wkoll li l-Aġenzija tapprova l-kodiċijiet abbozzati mill-
ENTSOG.

(ii) l-involviment ta’ operaturi oħra u partijiet interessati fis-suq tal-gass: Dispożizzjonijiet 
addizzjonali li jassiguraw il-mekkaniżmu adattat għal konsultazzjoni minn qabel mal-partijiet 
għandu jkun previżt bl-involviment fost l-oħrajn ta’ l-assoċjazzjoni tal-gass EASEE.  Il-firxa 
wiesgħa tal-partijiet interessati  għandha tkun ikkonsultat, inklużi l-produtturi, l-operaturi tan-
netwerks, il-fornituri u l-konsumaturi.

L-Aġenzija għandu jkollha wkoll ir-responsabbiltà li tikkonsulta lill-partijiet interessati kollha 
meta tagħmel il-proposti u r-rakkomandazzjonijiet.

II. L-Integrazzjoni tas-suq permezz ta’ inizjattivi reġjonali: il-qafas regolatorju ġdid 
jippromwovi l-inizjattivi reġjonali bejn l-operaturi tas-sistemi ta’ trasmissjoni u l-awtoritajiet 
regolatorji, sabiex tkun assigurata l-aħjar ġestjoni tan-netwerk u l-ippjanar u t-twassil xieraq 
ta’ l-investiment.
(i) pass meħtieġ lejn suq intern integrat: Ir-Rapporteur iqis li d-dimensjoni tal-kooperazzjoni 
reġjonali mhijiex definita b’mod ċar fil-proposta, għalkemm huwa pass importanti lejn suq 
intern integrat. Huwa essenzjali li jkun hemm ħolqa ma’ “gżejjer ta’ l-enerġija” bħall-Istati 
Baltiċi jew il-Peniżola Iberika.

Għaldaqstant ir-Rapporteur  jissuġġerixxi li r-Regolament tal-gass għandu jimponi fuq it-
TSOs kalendarju preċiż flimkien ma’ objettivi konkreti biex ikunu implimentati fil-livell 
reġjonali, biex jinkiseb it-twaqqif ta’ ‘interfaces’ għal utenti uniċi. Ir-Rapporteur huwa wkoll 
imħasseb dwar l-irwol ta’ l-Aġenzija dwar l-inizjattivi tat-TSOs rigward il-kooperazzjoni 
reġjonali u jagħti s-setgħa lill-Aġenzija biex jiżgura l-konverġenza meħtieġa ta’ l-oiqfsa 
tekniċi u regolatorji bejn ir-reġjuni kif ukoll is-sorveljanza tal-pjan ta’ investiment reġjonali. 

(ii) kif jista’ r-Regolament iħaddem  b’mod prattiku “l-inizjattivi reġjonali” ? Il-proposti tal-
Kummissjoni jistgħu jissaħħu permezz ta’: it-twaqqif ta’ ‘interfaces’għal utent uniku (speċi 
ta’ one stop shop), li jassiguraw il-funzjonijiet kummerċjali f’isem bosta TSOs, fil-livell 
reġjonali. L-oqsma fejn it-TSOs huma obbligati jikkooperaw għandhom ikunu identifikati 
b’mod aktar ċar. It-TSOs jistgħu jqisu t-twaqqif ta’ entitajiet reġjonali b’responsabbiltajiet 
definiti. 

III. Is-Sigurtà tal-provvista: Għar-Rapporteur, jeħtieġ bilfors li d-dispożizzjonijiet tar-
Regolament ikunu eżaminati fil-perspettiva tas-sigurtà tal-provvista.

- L-Ippjanar ta’ l-investimenti:  skond l-abbozz tar-Regolament, l-iskema volontarja ta’ 10 
snin ta’ l-iżvilupp tan-netwerk se ssir fil-livell ta’ l-UE mill-ENTSOG. 
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(i) Il-ħtieġa li l-pjan ta’ żvilupp jissaħħaħ: L-ippjanar ta’ l-investiment irid ikun immexxi 
minn perspettiva u l-ħtiġijiet ta’ l-utenti tas-suq, fil-livell nazzjonali fejn it-TSOs jippjanaw l-
investiment indipendenti tagħhom kif ukoll fil-livell Ewropew. Ir-Rapporteur huwa ta’ l-
opinjoni li dawk il-pjanijiet iridu jkunu approvati mir-regolaturi nazzjonali – u mhux biss 
sottomessi għall-pariri lill-Aġenzija – u jsir monitoraġġ strett jekk irridu li jkunu effettivi; il-
koordinazzjoni bejn il-pjanijiet nazzjonali, reġjonali u Ewropej trid tkun iċċarata. 
(ii) Il-pjanijiet ta’ investiment għandhom ikunu żviluppati fuq l-istess livell mit-TSOs kollha 

indipendentement mill-istruttura tas-suq adottata finalment fid-Direttiva (separazzjoni 
proprjetarja, ISO, jew kull soluzzjoni oħra). Il-pjan ta’ investiment għandu jkun issprveljat 
mill-Aġenzija u n-NRA biex ikun żgurat li l-investiment meħtieġ isir fil-ħin. Madankollu, 
f’dan l-istadju, ir-Rapporteur iqis li r-Rapport tiegħu għandu jimxi ‘l quddiem b’mod parallel 
max-xogħlijiet parlamentari fuq id-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva proposta dwar is-
suq tal-gass naturali. Huwa jqis li għadu kmieni biex jiddaħħal mekkaniżmu speċifiku dwar l-
implimentazzjoni ta’ l-investimenti, il-ħolqa bejn il-pjanijiet nazzjonali u l-pjanijiet Ewropej u 
l-mekkaniżmi ta’ approvazzjoni ta’ l-investimenti mir-regolaturi nazzjonali. Għalissa, ir-
Rapporteur jipproponi miżuri addizzjonali biex jinvolvi għall-inqas lill-Aġenzija fit-tħejjija 
tal-pjanijiet Ewropej ta’ investiment ta’ 10 snin.

- L-Aċċess għall-ħażna: Il-qafas regolatorju għall-operaturi tas-sistemi tal-ħażna se jkun 
armonizzat skond il-prattiċi tajba u l-linji gwida diġà stabbiliti mill-ERGEG. Id-
dispożizzjonijiet eżistenti tar-Regolament attwali dwar it-TSOs jiġi estiż għall-operaturi tal-
ħażna biex tinħoloq strateġija komuni għall-aċċess ta’ partijiet terzi għall-ħażna u t-terminals 
LNG. 
(i) Ir-Rapporteur iqis li r-regoli għall-aċċess għall-faċilitajiet ta’ ħażna m’għandhomx 

jipperikolaw is-sigurtà fit-tul tal-provvista. Klawsola li tintroduċi xi forom ta’ protezzjoni 
għandha tiżdied mad-dispożizzjonijiet ta’ l-Art 5a, fir-rigward tad-Direttiva 2004/67/KE 
rigward is-sigurtà tal-provvista tal-gass.

(ii) Ir-Regoli tal-ġestjoni ta’ konġestjoni applikati mit-TSOs, l-operaturi tal-ħażna u l-
operaturi ta’ l-LNG (fuq il-bażi ta’ kapaċità li tista’ tkun interrotta u b’aċċess li jista’ jsir ta’ 
kuljum) għandhom ikunu ddefiniti b’mod sod u għandhom mill-inqas jikkunsidraw l-
eżistenza ta’ kuntratti fit-tul u mekkaniżmi ta’ flessibilità. 

IV. Ir-Rekwiżiti tat-trasparenza: ir-Regolament propost jestendi r-rekwiżiti tat-trasparenza 
li jeżistu diġà għat-TSOs biex ikopri l-ħażniet kummerċjali tal-gass, it-tbassir tat-talba u d-
disponibilità tal-kapaċità, l-ispejjeż biex ikun hemm bilanċ bejn in-netwerk u l-kummerċ. 
Dispożizzjonijiet ġodda japplikaw ukoll għat-TSOs rigward l-informazzjoni dwar il-provvista 
u d-domanda li tingħata qabel u wara, u l-miżuri meħuda biex tiġi bbilanċjata s-sistema.
Għalkemm dawk id-dispożizzjonijiet huma punt importanti fit-triq lejn it-titjib tat-trasparenza 
fl-operat għall-benefiċċju ta’ l-atturi kollha tas-suq u għalkemm id-dritt ta’ aċċess huwa 
leġittimu, ir-Rapporteur jikkalkula qisu li sakemm il-kunfidenzjalità kummerċjali adattata 
tkun iggarantita, il-pubblikazjoni ta’ dejta bħal din b’mod ġenerali ssaħħaħ is-suq. Ta’ min 
wieħed jiftakar, madankollu, li ċerti transazzjonijiet tal-gass huma kummerċjalment sensittivi 
ħafna. Xi salvagwardji kienu introdotti meta nħasset il-ħtieġa.

V. L-Aspetti istituzzjonali: Ir-Regolament m’huwiex ċar biżżejjed rigward il-proċess tal-
komitoloġija rigward il-prerogattivi ta’ l-ENTSOG.
(i) min-naħa waħda, jekk l-ENTSOG ikollha x-xogħol li telabora l-kodiċijiet, il-Kummissjoni 
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tista’ tintervjeni taħt ċirkostanzi preċiżi permezz tal-proċedura tal-komitoloġija meta jitqies li 
l-kodiċijiet tekniċi jew tas-suq adottati mill-ENTSOG ma jassigurawx nuqqas ta’ 
diskriminazzjoni, kompetizzjoni effettiva u t-tħaddim effiċjenti tas-servizz;
(ii) min-naħa l-oħra, il-Kummissjoni tista’ tieħu l-inizjattiva skond l-Artikolu 9 u tadotta l-
"linji gwida" fl-istess qasam, minkejja ċ-ċirkustanzi, biex tispeċifika d-dettalji dwar is-
servizzi ta’ aċċess għall-partijiet terzi, mekkaniżmi ta’ allokazzjoni tal-kapaċità, proċedura ta’ 
l-immaniġġjar ta’ konġestjoni, eċċ. 
Meta titqies il-firxa wiesgħa tas-suġġetti fejn hi maħsuba li ssir l-adozzjoni tal-Linji Gwida, 
ir-Rapporteur jipproponi li proċedura ċara u soda "ex-ante" għandha tinkwadra u tħejji l-
proċess tal-komitoloġija, f’kooperazzjoni ma’ l-Aġenzija u f’konsultazzjoni mal-partijiet 
interessati. Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi u tipprijoritizza il-lista tas-suġġetti 
f’kooperazzjoni ma’ l-Aġenzija proposta (ACER) u l-abbozz tal-Linji Gwida għandu jkun 
suġġetti għal konsultazzjoni pubblika jew jekk ikun adattat evalwazzjonijiet regolari mill-
Kummissjoni u l-ACER.



PE402.501v01-00 28/29 PR\707198MT.doc

MT

ANNESS: AMBITU ĠENERALI TAS-SETTUR TAL-GASS FL-UE

(i) The place of gas in the European energy mix is crucial:

- from 23% of the European energy mix today, gas will amount to 28% in 2030;
- gas accounts for one-fifth of all electricity generated, 
-  no alternative to gas demand growth: gas demand has increased by 35% in 10 years;

(ii) The specific issue for gas is to ensure security of supply:

- domestic production is declining and gas is mainly purchased from a few and powerful 
leading extra EU producers under long-term contracts: gas is mostly imported from third 
countries (62% in 2006),
- Europe’s dependency on imports will increase to more than 80% in 2030; 

(iii) Energy security should be achieved in the context of a competitive market based on 
transparent rules taking into account the basic interests of the consumers;

(iv) a significant need of investments:

according to IEA Europe should invest 400 billion $ for the period 2005 – 2030 so as to 
ensure security of supply, from which around 160 billion $ in the transmission and 
distribution networks, 20 billion $ in LNG facilities and 220 billion $ in upstream operations.

(iii) Technical problems to overcome in the gas sector:

- lack of harmonisation of technical standards and of national regulator prerogatives; 
- lack of prospective vision at the EU level to forecast investment needs: exploration and 
production of new gas fields, pipeline networks, tankers and LNG terminals as well as 
underground storage facilities;
- insufficient coordination, especially on cross-border issues.
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EU-27 Total Primary Energy Supply (2004): about 1 800 Mtoe
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EU-27 Origin of Natural Gas (2004)
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