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Evalwazzjoni ġenerali tal-proposta

- Il-proposta għandha l-għan li tintroduċi 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 tiġi 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-abbozz tar-Regolament, ir-Rapporteur huwa konvint li wieħed għandu jżomm 
f’moħħu l-protezzjoni tal-konsumaturi billi jiġu adottati miżuri trasparenti u soċjalment 
adegwati. Għalkemm ir-Regolament huwa relatat mal-miżuri tekniċi li għandhom l-għan li 
jinħoloq il-qafas regolatorju tekniku għall-aċċess għan-netwerks, għandhom jiġu ppjanati wkoll 
mekkaniżmi għall-protezzjoni tal-konsumaturi. Il-Kummissjoni tqanqal il-mistoqsija dwar jekk 
u kif il-konsumaturi li huma utenti finali, inklużi l-konsumaturi vulnerabbli, għandhomx ikunu 
esposti għat-tibdil fil-prezzijiet u tikkonkludi li t-tħassib tagħhom jista’ jiġi indirizzat jew 
permezz tad-Direttiva dwar il-gass (Article 3 dwar l-obbligi tas-servizz ċivili) jew 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 jiġu 
dominati 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.
- Ninsabu wkoll imħassba li l-istadji differenti ta’ implimentazzjoni bejn l-Istati Membri tat-tieni 
pakkett attwali ta’ l-enerġija mhumiex qegħdin jitqiesu kif suppost. Il-kundizzjonijiet biex tiġi 
assigurata l-implimentazzjoni tat-tielet pakkett tqajjem dubji minħabba li t-tieni parti tal-
liberalizzazzjoni għadha ma ġietx infurzata kollha kemm hi. L-adozzjoni ta’ miżuri addizzjonali 
tista’ għalhekk tkun sors ta’ inċertezza legali. Ikollhom jinstabu rimedji prattiċi biex tiġi 
assigurata l-implimentazzjoni flimkien mal-proċeduri dwar il-ksur legali.

I. Il-Kooperazzjoni bejn l-operaturi tat-trasmissjoni tas-sistemi: il-ħolqien tan-Netwerk 
Ewropew ta’ l-operaturi tat-trasmissjoni tas-sistemi għall-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: Jidhrilna li għandha 
tkompli ssir aktar analiżi dwar jekk il-qasam ta’ kooperazzjoni kif definit b’mod wiesa’ (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) huwiex riżultat 
tal-kompetenzi tat-TSOs jew ikunx assigurat aħjar bir-regolaturi nazzjonali.
F’dan il-kuntest, nikkunsidraw li t-twaqqif ta’ l-Aġenzija bħala pass vitali ’l quddiem lejn suq 
integrat, il-poteri tagħha jistgħu jissaħħu biex jiġu approvati livelli ta’ sigurtà u tħaddim 
żviluppati 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.

Nemmnu li l-ħidma ta’ l-ENTSOG – bħala forma ta’ koregolamentazzjoni b’mod parallel ma’ l-
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attività tal-Kummissjoni Ewropea, għandha tkun limitata għal kwistjonijiet tekniċi relatati ma’ l-
aċċess għan-netwerk ta’ partijiet terzi, regoli ta’ sigurtà u sigurezza u ta’ interoperabilità u 
proċeduri operattivi.      
(ii) l-involviment ta’ operaturi oħra u partijiet interessati fis-suq tal-gass: xi regoli ma
jirrigwardawx biss regoli tekniċi imma anki kwistjonijiet tas-suq (regoli ta’ trasparenza, regoli 
dwar il-kummerċ, kodiċijiet tas-suq). Dispożizzjonijiet addizzjonali li jassiguraw konsultazzjoni 
xierqa, sistematika u bikrija mal-partijiet interessati għandhom jiġu ppjanati għal kwistjonijiet 
relatati mas-suq bl-involviment ta’ l-assoċjazzjoni tal-gass EASEE. 

II. L-Integrazzjoni tas-suq permezz ta’ inizjattivi reġjonali: il-qafas regolatorju ġdid 
jippromwovi u jikkoordina l-inizjattivi reġjonali bejn l-operaturi tas-sistemi ta’ trasmissjoni u l-
awtoritajiet regolatorji, sabiex tiġi assigurata l-aħjar tmexxija tan-netwerk u l-ippjanar u t-
twassil xieraq ta’ l-investiment.
(i) pass meħtieġ lejn suq intern integrat? Jidhrilna li d-dimensjoni tal-kooperazzjoni reġjonali 
mhijiex definita b’mod ċar, għalkemm huwa pass importanti lejn suq intern integrat. Aħna 
partikolarment konxji tat-tħassib imqanqal minn xi Membri tal-Parlament Ewropew dwar in-
nuqqas reali ta’ kollegamenti f’xi reġjuni ta’ l-Ewropa, li jikkostitwixxu “gżejjer ta’ l-enerġija” 
u l-ħtieġa biex ikun hemm ħolqa ma’ “gżejjer ta’ l-enerġija” bħall-Istati Baltiċi, li ma ġewx 
kollegati mal-grilja tat-trasmissjoni tal-gass. Tħassib ieħor huwa d-definizzjoni tar-rwol ta’ l-
Aġenzija fuq l-inizjattivi tat-TSOs dwar il-kooperazzjoni reġjonali.  

 (ii) kif jista’ r-Regolament iħaddem   b’mod prattiku “l-inizjattivi reġjonali” ? Il-proposti tal-
Kummissjoni jistgħu jissaħħu l-ewwelnett bit-twaqqif ta’ single user interfaces (speċi ta’ one 
stop shop), li jassiguraw il-funzjonijiet kummerċjali f’isem bosta TSOs, fil-livell reġjonali; aktar 
tard, bit-twaqqif,  ta’ operaturi reġjonali.

III. Is-Sigurtà tal-provvista: Għar-Rapporteur, jeħtieġ bilfors li d-dispożizzjonijiet tar-
Regolament jiġu 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 isir fil-livell ta’ l-UE mill-ENTSOG. 
(i) Il-ħtieġa li l-pjan ta’ investiment u żvilupp ikun jorbot: Naħsbu li dawn il-pjanijiet ikunu jridu 
jiġu 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 tiġi ċċarata. 
(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). 

- L-Aċċess għall-ħażna: Il-qafas regolatorju għall-operaturi tas-sistemi tal-ħażna ikun 
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 GNL. F’dan il-qasam, 
ir-regolament jiddefinixxi: (i) kif l-operaturi tal-ħażna/is-sistema LNG għandhom joffru servizzi 
ta’ aċċess lill-partijiet terzi, jallokaw il-kapaċità u jimmaniġġjaw il-konġestjoni; (ii) rekwiżiti 
tat-trasparenza; (iii) miżuri li jimpermettu suq sekondarju għall-ħażna/kapaċità LNG li 
jiżviluppa. 
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(i) Nikkunsidraw li r-regoli għall-aċċess għall-faċilitajiet ta’ ħażna m’għandhomx jipperikolaw 
is-sigurtà fit-tul tal-provvista. Għandha tiżdied mad-dispożizzjonijiet ta’ l-Art 5a klawsola li 
tintroduċi xi forom ta’ protezzjoni.
(ii) Ir-Regoli ta’ immaniġġjar ta’ konġestjoni applikati mit-TSOs, l-operaturi tal-ħażna u LNG
(fuq il-bażi ta’ kapaċità li tista’ tkun interrotta u b’aċċess li jista’ jsir ta’ kuljum) għandhom jiġu 
definiti b’mod strett u għandhom mill-inqas jikkunsidraw l-eżistenza ta’ kuntratti fit-tul u l-
mekkaniżmi ta’ flessibilità. (MEP, biex jittieħed l-eżempju ta’ cold period fit-tul, kien tal-fehma 
li miżuri ta’ separazzjoni proprjetarja kif ukoll l-aċċess għall-ħażna jista’ jxolji it-tħaddim tas-
suq tal-gass, jagħti viżibilità fit-tul inqas preċiża u jdgħajjef il-koordinazzjoni ta’ l-operaturi 
kollha.)     

IV. Ir-Rekwiżiti tat-trasparenza: ir-regolament propost jestendi r-rekwiżiti tat-trasparenza li 
jeżistu diġà għat-TSOs biex ikopri l-ħażniet kummerċjali ta’ gass (il-pubblikazzjoni ta’ kuljum 
ta’ l-ammont ta’ gass li jitħaddem fil-faċilità), tbassir tat-talba u l-provvista, 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, ibbażat fuq in-
nominazzjonijiet, tbassir u flussi realistiċi ’l barra u ’l ġewwa mis-sistema, u għall-miżuri 
meħuda biex tiġi bbilanċjata s-sistema.

Għalkemm dawk id-dispożizzjonijiet huma punt importanti fit-triq lejn it-titjib tat-trasparenza 
tas-suq għall-benefiċċju ta’ l-atturi kollha tas-suq u għalkemm id-dritt ta’ aċċess huwa leġittimu, 
inqisu li l-pubblikazjoni tat-transazzjonijiet ta’ gass hija pjuttost sensittiva u tista’ ddgħajjef il-
vantaġġi kompetittivi tal-kumpaniji Ewropej tal-gass. L-ambitu ta’ dawn il-miżuri irid jiġi 
eżaminat fid-dettall.

V. L-Aspetti istituzzjonali: Il-proposta tistipula l-adozzjoni ta’ "linji gwida" obbligatorji min-
naħa tal-Kummissjoni permezz ta’ procedura ta’ "komitoloġija" fl-oqsma ewlenin li ġejjin: 
(i) Il-Komitoloġija rigward l-attivitajiet ta’ l-ENTSOG: jekk l-ENTSOG għandha r-rwol li 
telabora l-kodiċijiet, il-Kummissjoni tista’ tintervjeni taħt ċirkostanzi preċiżi meta jitqies li l-
kodiċijiet tekniċi jew tas-suq adottati mill-ENTSOG ma jassigurawx kompetizzjoni li mhix 
diskriminatorja u effettiva u t-tħaddim effiċjenti tas-servizz. 
Jidher li l-implimentazzjoni tal-proċedura ta’ komitoloġija ser toħroġ mill-evalwazzjoni u l-
apprezzament mill-Kummissjoni tat-tħaddim tas-suq u għalhekk li l-ambitu kopert ma jistax jiġi 
definit ex-ante (fuq it-tbassir).. Tista’ tkun għajn ta’ inċertezza legali, meta jitqies li dawk il-linji 
gwida jista’ jkollhom konsegwenzi ferm akbar minħabba li jistgħu jservu bħala bażi legali biex 
jingħata bidu għall-proċeduri ta’ ksur fil-futur li jittieħdu mill-Kummissjoni kontra Stati 
Membri.    

(ii) Il-Komitoloġija rigward l-adozzjoni ta’ Linji Gwida (Art. 9): sabiex jispeċifika dettalji dwar 
servizz ta’ aċċess għall-partijiet terzi, mekkaniżmi ta’ allokazzjoni tal-kapaċità u proċedura ta’ l-
immaniġġjar ta’ konġestjoni, dwar metodoloġija tat-tariffi, dwar ibbilanċjar tar-regoli.
B’mod ġenerali, jidher li numru mhux ħażin ta’ dispożizzjonijiet jiddelegaw poteri lill-
Kummissjoni u b’hekk jittieħdu mill-kodeċiżjoni tal-Parlament Ewropew. Għalkemm il-
Parlament Ewropew ikun tejjeb l-iskrutinju, l-ambitu ta’ l-adozzjoni tal-Linji Gwida sottomessi 
lill-komitoloġija għandhom jiġu eżaminati fid-dettall.
Meta titqies il-firxa wiesgħa ta’ suġġetti fejn hi maħsuba li ssir l-adozzjoni tal-Linji Gwida u t-
tifsira vaga tal-kliem ‘elementi mhux essenzjali’, qed jiġi propost li l-Kummissjoni tiddefinixxi 
u tagħti prijorità lil-lista ta’ suġġetti bil-kooperazzjoni ta’ l-Aġenzija proposta (ACER) u li l-
Linji Gwida għandhom ikunu suġġetti għall-evalwazzjonijiet regolatorji ta’ impatt mill-
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Kummissjoni u l-ACER.

Fl-ewwel skambji tiegħu (tar-Rapporteur) max-Shadow Rapporteurs u l-Kumitat ITRE, aħna 
ħadna nota ta’ tħassib ieħor u li huma dawn li ġejjin:  l-aċċess għall-grilja għall-SMEs; l-
identifikazzjoni ta’ kumpaniji ewlenin li jżommu lis-suq ta’ l-UE milli jiġi integrat; l-
identifikazzjoni ta’ strateġiji ta’ dominazzjoni; il-ħtieġa li tiġi assigurata trasparenza sħiħa, 
skond il-mudell tas-suq ta’ l-Istati Uniti b’informazzjoni dwar il-kapaċitajiet imwassla fi żmien 
reali.
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