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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

F’dawn l-aħħar snin, l-Istati Membri tal-UE ripetutament esperjenzaw xkiel fil-provvista tal-
gass. It-tilwima bejn ir-Russja u l-Ukraina dwar il-provvista tal-gass ta’ Jannar 2009 għal 
darba oħra wriet li d-dipendenza tal-UE, li dejjem qiegħda tikber fuq provvisti tal-enerġija 
esterni, l-aktar minn pajjiżi li mhumiex demokratiċi u li mhumiex stabbli, tista’ tipperikola l-
interessi ekonomiċi u politiċi għal żmien twil tal-Istati Membri. Il-vulnerabilità fil-qasam tal-
enerġija tal-UE tirrikjedi l-applikazzjoni ta’ politika komprensiva dwar l-enerġija li tgħaqqad 
l-aspetti interni u d-dimensjonijiet esterni. 

Is-sigurtà tal-enerġija għandha titqies bħala komponent essenzjali tas-sigurtà ġenerali tal-
Unjoni Ewropea. Għalhekk, l-iżgurar tas-salvagwardja tal-provvista tal-gass fil-Komunità 
b’mod partikolari waqt sitwazzjonijiet ta’ kriżi, huwa għan strateġiku. F’dan ir-rigward, l-
istabbiliment bil-quddiem ta’ pjanijiet nazzjonali, li jinkludu miżuri preventivi u urġenti 
għandu jintlaqa’ sakemm dawn il-pjanijiet jiġu koordinati f’livell Komunitarju. Għal żmien 
medju, il-preżenza ta’ suq intern kbir u kompetittiv mgħammar b’interkonnessjonijiet u 
infrastrutturi żviluppati ħafna għandha titqies bħala l-aktar protezzjoni effikaċi kontra x-xkiel 
fil-provvista tal-gass.   

Madankollu, il-politika tas-sigurtà tal-enerġija tal-UE għandha tippermetti li l-Unjoni mhux 
biss tirreaġixxi għal sitwazzjonijiet ta’ kriżi, iżda tantiċipahom ukoll. Għalhekk, il-miżuri 
kollha li jiżguraw il-funzjonament tajjeb tas-suq intern tal-enerġija għandhom jiġu 
kkomplementati b’diplomazija proattiva fir-rigward tal-enerġija mmirata biex tissaħħaħ il-
koperazzjoni ma’ pajjiżi produtturi, dawk ta’ tranżitu u dawk li huma konsumaturi kbar fi 
spirtu ta’ reċiproċità. 

Ir-Rapporteur għall-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jilqa’ l-Proposta għal 
Regolament li jħassar id-Direttiva 2004/67/KE. Madankollu, ir-Rapporteur, iqis li għandu 
jkun hemm titjib sabiex tiġi ssodisfata l-ħtieġa għal approċċ komprensiv dwar is-sigurtà tal-
enerġija tal-UE. Huwa jipproponi emendi fuq il-linji li ġejjin: 

- Il-Proposta għandha titqies fid-dawl tal-ambjent legali ġdid kif stabbilit fit-Trattat ta’ 
Lisbona li fl-artikolu 176 A tiegħu jistipula li “il-politika tal-Unjoni fil-qasam tal-
enerġija għandha timmira li, fi spirtu ta’ solidarjetà bejn l-Istati Membri, tassigura s-
sigurtà tal-provvista tal-enerġija fl-Unjoni”. Ir-Rapporteur iqis li din is-solidarjetà hija 
vitali għall-bini ta’ politika komuni tal-UE dwar l-enerġija u jemmen li għandha tiġi 
żviluppata kemm b’mod intern u kemm estern f’livell politiku fi djalogu ma’ pajjiżi 
terzi f'sitwazzjonijiet ta’ kriżi fil-provvista u anke meta ma jkunx hemm kriżijiet. 

- Ir-responsabilità għas-sigurtà tal-provvisti tal-gass għandha tiġi żgurata f’livell 
Komunitarju wkoll. Għalhekk għandhom jitħejjew Pjanijiet Preventivi u ta’ 
Emerġenza tal-Komunità min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea abbażi ta’ pjanijiet 
nazzjonali. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha r-responsabilità speċjali li 
timmonitorja l-applikazzjoni tar-regoli li jmexxu s-suq intern fis-settur tal-enerġija 
minn kumpaniji ta’ pajjiżi terzi. 
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- Ir-Rappreżentant Għoli/Viċi President għandu jiġi inkluż f’kull stadju tal-
implimentazzjoni tar-Regolament. Huwa b’mod partikolari għandu jkun responsabbli 
għall-medjazzjoni u n-negozjar ma’ pajjiżi terzi f’isem l-Istati Membri 
f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi.

- Biex ma jkunx hemm xkiel mhux mistenni fil-provvista tal-gass, l-Unjoni Ewropea 
għandha tistabbilixxi, flimkien mal-pajjiżi tagħha ta’ tranżitu u ta’ provvista, 
mekkaniżmu ta’ twissija bikrija bl-appoġġ ta' garanziji politiċi ċari. Kull ftehim dwar 
il-kummerċ, ta’ assoċjazzjoni u sħubija u ta' koperazzjoni fil-futur bejn l-UE u pajjiżi 
ta’ provvista jew tranżitu għandha tinkludi “klawsola dwar is-sigurtà tal-enerġija” li 
tistabbilixxi kodiċi ta’ kondotta u li tindika miżuri li għandhom jittieħdu f’sitwazzjoni 
ta’ emerġenza. 

- Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra li testendi l-Komunità tal-Enerġija Ewropea 
skont id-dispożizzjonijiet tal-Karta tal-Enerġija għal pajjiżi terzi u li toħloq swieq 
reġjonali tal-enerġija ġodda, kif ukoll li tkompli tagħti l-appoġġ tagħha b’mod attiv 
għat-twaqqif ta’ suq tal-enerġija Ewro-Mediterranju integrat.

- Kull strateġija dwar is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija fit-terminu medju u twil 
tirrikjedi diversifikazzjoni ikbar ta’ fornituri, sorsi ta’ provvista u rotot ta’ provvista. 
Din l-istrateġija għandha tinvolvi lill-pajjiżi terzi kkonċernati, b’mod partikolari dawk 
koperti mill-Politika Ewropea tal-Pajjiżi Ġirien. L-investimenti tal-Komunità 
għandhom ikunu ffukati, bħala prijorità, fuq infrastrutturi kritiċi li jistgħu 
jikkontribwixxu għas-salvagwardja tas-sigurtà tal-provvista. 

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-konsum tal-gass fl-Ewropa żdied 
rapidament matul l-aħħar għaxar snin. Bil-
produzzjoni domestika li dejjem qed 
tonqos, l-importazzjoni tal-gass żdiedet 
saħansitra iżjed malajr, b'hekk ħolqot 
dipendenza akbar fuq l-importazzjoni u l-
ħtieġa li jiġu indirizzati aspetti tas-sigurtà 
tal-provvista.

(2) Il-konsum tal-gass fl-Ewropa żdied 
rapidament matul l-aħħar għaxar snin. Bil-
produzzjoni domestika li dejjem qed 
tonqos, l-importazzjoni tal-gass żdiedet 
saħansitra iżjed malajr, u b'hekk ħolqot 
dipendenza akbar fuq l-importazzjoni u l-
ħtieġa li jiġu indirizzati aspetti tas-sigurtà 
tal-provvista. Xi Stati Membri, minħabba 
d-dominanza tal-gass naturali fit-taħlita 
tal-enerġija, isibu ruħhom "iżolati" 
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minħabba d-dipendenza għolja mill-
importazzjoni tal-gass minn pajjiżi terzi u 
n-nuqqas ta' konnessjonijiet 
infrastrutturali mal-bqija tal-UE.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Filwaqt li jirrikonoxxi r-rwol ċentrali 
li għandha l-kooperazzjoni internazzjonali 
sabiex tkun żgurata s-sigurtà fil-provvista 
tal-gass għaċ-ċittadini tal-Istati Membri 
tal-UE, il-politiki u l-Pjanijiet ta' Azzjoni 
rilevanti kollha tal-UE għandhom ikunu 
msejsin fuq il-prinċipju tar-rispett 
reċiproku lejn il-pajjiżi terzi involuti; 
għandha tinstab soluzzjoni għall-problemi 
li jistgħu jinqalgħu permezz tad-djalogu 
politiku u n-negozjati.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sorsi differenti ta' finanzjament 
Komunitarju huma disponibbli biex jgħinu 
lill-Istati Membri jiffinanzjaw l-
investiment meħtieġ fil-produzzjoni u l-
infrastruttura indiġena, speċjalment self u 
garanziji mill-Bank Ewropew tal-
Investiment jew finanzjament mill-fondi 
reġjonali, strutturali jew ta' koeżjoni. Il-
Bank Ewropew tal-Investiment kif ukoll l-
istrumenti esterni tal-Komunità bħall-
ENPI, l-IPA u d-DCI jistgħu wkoll 
jiffinanzjaw azzjonijiet f'pajjiżi terzi sabiex 
titjieb is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija.

(11) Sorsi differenti ta' finanzjament 
Komunitarju huma disponibbli biex jgħinu 
lill-Istati Membri jiffinanzjaw l-
investiment meħtieġ fil-produzzjoni u l-
infrastruttura indiġena, speċjalment self u 
garanziji mill-Bank Ewropew tal-
Investiment ("BEI") u l-Bank Ewropew 
għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp
("BERI") jew finanzjament mill-fondi 
reġjonali, strutturali jew ta' koeżjoni. Il-
BEI, il-BERI kif ukoll l-istrumenti esterni 
tal-Komunità bħall-ENPI, l-IPA u d-DCI 
jistgħu wkoll jiffinanzjaw azzjonijiet 
f'pajjiżi terzi (partikolarment il-pajjiżi 
koperti mill-Politika Ewropea tal-Viċinat)
sabiex titjieb is-sigurtà tal-provvista tal-
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enerġija.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-investiment tal-UE fl-
infrastruttura u fil-produzzjoni 
rinnovabbli għandu jiġi appoġġat mill-
isforzi tal-Istati Membri u l-Kummissjoni 
biex, b'koperazzjoni ma’ pajjiżi terzi, tiġi 
promossa fi ħdan il-viċinat tal-UE l-
estensjoni tal-prinċipji u l-istandards tas-
suq intern kif stipulat fit-Trattat dwar il-
Karta tal-Enerġija. Il-Kummissjoni 
għandha tikkunsidra l-estensjoni tal-
Komunità Ewropea tal-Enerġija, li 
tinkludi lill-UE u l-pajjiżi tax-xlokk tal-
Ewropa, għal pajjiżi terzi oħra, skont kif 
jixraq, u l-ħolqien ta’ swieq reġjonali tal-
enerġija ġodda msawra fuqha, bħal 
komunità Ewro-Mediterranja tal-enerġija, 
biex tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista 
tal-enerġija.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Sabiex tissaħħaħ is-solidarjetà bejn l-
Istati Membri f'każ ta' Emerġenza 
Komunitarja u partikolarment sabiex jiġu 
megħjuna l-Istati Membri li huma esposti 
għal kundizzjonijiet ġeografiċi u ġeoloġiċi 
anqas favorevoli, l-Istati Membri 
għandhom joħolqu miżuri speċifiċi ħalli 
juru solidarjetà, fosthom miżuri bħal 
ftehimiet kummerċjali bejn impriżi tal-

(23) Sabiex tissaħħaħ is-solidarjetà bejn l-
Istati Membri f'każ ta' Emerġenza 
Komunitarja u partikolarment sabiex jiġu 
megħjuna l-Istati Membri li huma esposti 
għal kundizzjonijiet ġeografiċi, ġeopolitiċi
u ġeoloġiċi anqas favorevoli, l-Istati 
Membri għandhom joħolqu miżuri 
speċifiċi ħalli juru solidarjetà kif stipulat 
fit-Trattat ta’ Lisbona, fosthom miżuri 
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gass, mekkaniżmi ta' kumpens, 
esportazzjonijiet akbar ta' gass jew rilaxx 
akbar mill-ħażniet. Miżuri ta' solidarjetà 
jistgħu jkunu partikolarmenti xierqa bejn l-
Istati Membri li għalihom il-Kummissjoni 
tirrakkomanda l-istabbiliment ta' azzjonijiet 
konġunti preventivi jew ta' pjanijiet ta' 
emerġenza fil-livell reġjonali.

bħal ftehimiet kummerċjali bejn impriżi 
tal-gass naturali, mekkaniżmi ta' kumpens, 
il-bini ta' konnessjonijiet tekniċi,
esportazzjonijiet akbar ta' gass jew rilaxx 
akbar mill-ħażniet. Miżuri ta' solidarjetà 
jistgħu jkunu partikolarmenti xierqa bejn l-
Istati Membri li għalihom il-Kummissjoni 
tirrakkomanda l-istabbiliment ta' azzjonijiet 
konġunti preventivi jew ta' pjanijiet ta' 
emerġenza fil-livell reġjonali.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Peress li provvisti tal-gass minn pajjiżi 
terzi huma ċentrali għas-sigurtà tal-
provvista tal-gass tal-Komunità, il-
Kummissjoni għandha tikkoordina l-
azzjonijiet fir-rigward ta' pajjiżi terzi, billi 
taħdem mal-pajjiżi produtturi u ta' tranżitu 
dwar arranġementi sabiex jiġu ġestiti s-
sitwazzjonijiet ta' kriżi u sabiex jiġi żgurat 
fluss stabbli għall-Komunità. Il-
Kummissjoni għandha tkun intitolata li 
tuża task force sabiex timmonitorja l-flussi 
tal-gass f'sitwazzjonijiet ta' kriżi fil-pajjiżi 
terzi involuti li mhumiex fil-Komunità, u 
b'konsultazzjoni magħhom, u fejn il-kriżi 
tinħoloq minħabba diffikultajiet f'pajjiż 
terz, li tieħu rwol ta' medjazzjoni u 
faċilitazzjoni. 

(30) Peress li l-provvisti tal-gass minn 
pajjiżi terzi huma ċentrali għas-sigurtà tal-
provvista tal-gass tal-Komunità, il-
Kummissjoni għandha tinkludi “klawsola 
għas-sigurtà tal-enerġija” fil-ftehimiet ta’ 
kummerċ, assoċjazzjoni, sħubija u 
koperazzjoni mal-pajjiżi produtturi u ta' 
tranżitu. Din il-"klawsola għas-sigurtà 
tal-enerġija" għandha tistipula miżuri 
biex tipprevjeni l-kriżijiet ta' provvista jew 
biex tgħin ħalli jingħelbu. Il-Kummissjoni 
għandha tikkoordina l-azzjonijiet fir-
rigward ta' pajjiżi terzi, billi taħdem mal-
pajjiżi produtturi u ta' tranżitu dwar 
arranġementi sabiex jiġu ġestiti s-
sitwazzjonijiet ta' kriżi u sabiex jiġi żgurat 
fluss stabbli ta’ gass għall-Komunità
kollha kemm hi u għal kull Stat Membru 
milqut minn sitwazzjoni ta' kriżi. Il-
Kummissjoni għandha tkun intitolata li 
tuża task force sabiex timmonitorja l-flussi 
tal-gass f'sitwazzjonijiet ta' kriżi fil-pajjiżi 
terzi involuti li mhumiex fil-Komunità, u 
b'konsultazzjoni magħhom, u fejn il-kriżi 
tinħoloq minħabba diffikultajiet f'pajjiż 
terz, li tieħu rwol ta' medjazzjoni u 
faċilitazzjoni permezz tal-Viċi President 
tal-Kummissjoni/ir-Rappreżentant Għoli 
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tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
Politika tas-Sigurtà, b’kollaborazzjoni 
mill-qrib mad-detenturi tal-portafolli 
rilevanti fi ħdan il-kulleġġ tal-
Kummissarji.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi miżuri bl-
għan li jissalvagwardjaw is-sigurtà tal-
provvista tal-gass sabiex jiġi żgurat il-
funzjonament tajjeb u kontinwu tas-suq 
intern tal-gass billi jipprovdu għal 
definizzjoni u attribuzzjoni ċari tar-
responsabbiltajiet u għal koordinazzjoni 
tar-reazzjoni fil-livell tal-Istati Membri u l-
Komunità kemm fir-rigward tal-azzjoni 
preventiva kif ukoll tar-reazzjoni għal xkiel 
konkret fil-provvista.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi miżuri bl-
għan li jissalvagwardaw is-sigurtà tal-
provvista tal-gass sabiex jiġi żgurat il-
funzjonament tajjeb u kontinwu tas-suq 
intern tal-gass, u sabiex jiġu stabbiliti 
miżuri eċċezzjonali biex jiġu implimentati 
meta s-suq ma jkunx jista’ jkompli jforni 
l-provvista meħtieġa ta’ gass, billi 
jipprovdu għal definizzjoni u attribuzzjoni 
ċari tar-responsabbiltajiet u għal 
koordinazzjoni tar-reazzjoni fil-livell tal-
Istati Membri u l-Komunità kemm fir-
rigward tal-azzjoni preventiva kif ukoll tar-
reazzjoni għal xkiel konkret fil-provvista 
jew għal theddidiet serji għall-provvista 
tal-gass, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta' 
solidarjetà bejn l-Istati Membri.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
Awtorità Kompetenti responsabbli għall-
implimentazzjoni tal-miżuri tas-sigurtà tal-
provvista tal-gass ipprovduti f'dan ir-
Regolament. Il-miżuri għandhom jinkludu 
valutazzjoni biennali tar-riskji, l-
istabbiliment tal-Pjanijiet ta' Azzjoni 

2. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
Awtorità Kompetenti responsabbli għall-
implimentazzjoni tal-miżuri tas-sigurtà tal-
provvista tal-gass ipprovduti f'dan ir-
Regolament. Il-miżuri għandhom jinkludu 
valutazzjoni biennali tar-riskji, inkluża l-
valutazzjoni tar-riskji ġeopolitiċi, l-
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Preventiva, l-istabbiliment tal-Pjan ta' 
Emerġenza, u l-monitoraġġ kontinwu tas-
sigurtà tal-provvista tal-gass fil-livell 
nazzjonali. L-Awtoritajiet Kompetenti 
għandhom jikkooperaw flimkien ħalli 
jipprevjenu taqlib fil-provvista u jillimitaw 
l-effetti ħżiena f'każ li dan iseħħ.

istabbiliment tal-Pjanijiet ta' Azzjoni 
Preventiva, l-istabbiliment tal-Pjan ta' 
Emerġenza, u l-monitoraġġ kontinwu tas-
sigurtà tal-provvista tal-gass fil-livell 
nazzjonali. L-Awtoritajiet Kompetenti 
għandhom jikkooperaw flimkien ħalli 
jipprevjenu taqlib fil-provvista u jillimitaw 
l-effetti ħżiena f'każ li dan iseħħ.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-Kummissjoni għandha timplimenta 
l-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament. Il-
miżuri għandhom jinkludu l-valutazzjoni 
biennali tar-riskji, il-monitoraġġ 
kontinwu tas-sigurtà tal-provvista tal-
gass, kif ukoll l-istabbiliment tal-Pjanijiet 
ta' Azzjoni Preventiva u ta' Emerġenza 
fil-livell Komunitarju.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Is-sigurtà fit-tul tal-miżuri ta’ provvista

1. Skont it-termini ta’ dan ir-Regolament 
u wara li jikkunsidraw l-Artikolu 194 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri għandhom itejbu l-monitoraġġ 
tagħhom tas-sigurtà tal-provvista tal-gass 
minn pajjiżi terzi u għandhom jipproponu 
miżuri speċifiċi ta' emerġenza f'każ li 
jkun hemm l-interruzzjoni tal-provvista. 
Il-Kummissjoni għandha tikkoordina s-
sistemi ta’ soluzzjoni tat-tilwim ma’ pajjiżi 
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terzi u tintensifika d-djalogu dwar l-
enerġija, inter alia fil-kuntest tal-Karta 
tal-Enerġija u tal-Komunità tal-Enerġija.
2. Il-Kummissjoni għandha tħejji l-bażi 
għal Mekkaniżmu ta’ Twissija Bikrija fis-
settur tal-gass li għandu jitwaqqaf bi 
ftehimiet bilaterali bejn l-UE u pajjiżi 
terzi. Dan il-mekkaniżmu għandu 
jipprovdi għal valutazzjoni bikrija tar-
riskji potenzjali marbutin mal-provvista u 
d-domanda għall-gass naturali kif ukoll 
għall-prevenzjoni ta’ sitwazzjonijiet ta’ 
emerġenza, u għal reazzjoni rapida għall-
istess sitwazzjonijiet, jew għal kull 
theddida ta’ sitwazzjonijiet bħal dawn.
3. Sa mhux aktar tard minn sena wara d-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
li jkun fih il-miżuri regolatorji proposti li 
jistgħu jiġu implimentati biex ikunu 
ddiversifikati, f’livell Komunitarju, l-
għejun ġeografiċi tal-gass u r-rotot tal-
provvista fl-UE. Ir-rapport għandu 
jinkludi valutazzjoni tal-irwol tal-
istallazzjonijiet LNG li jistgħu jgħinu fid-
diversifikazzjoni tal-provvista tal-enerġija. 
Għandha tingħata stampa sħiħa tal-
kapaċitajiet ta' ħżin tal-gass fl-Istati 
Membri differenti.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – intestatura

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stabbiliment ta' Pjan ta' Azzjoni Preventiva 
u ta' Pjan ta' Emerġenza

Stabbiliment ta' Pjan ta' Azzjoni Preventiva 
u ta' Pjan ta' Emerġenza fil-livell 
nazzjonali, Komunitarju u reġjonali
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Qabel jadottaw dawn il-Pjanijiet, l-
Awtoritajiet Kompetenti għandhom jaqsmu 
l-informazzjoni u jikkonsultaw ma’ xulxin 
u mal-Kummisjoni biex jiżguraw li l-
Pjanijiet u l-miżuri tagħhom huma 
konsistenti ma' xulxin fil-livell reġjonali 
xieraq. Dawn il-konsultazzjonijiet 
għandhom tal-anqas ikopru l-
interkonnessjonijiet, il-provvisti 
transkonfinali, il-ħażniet transkonfinali u l-
kapaċità fiżika għat-trasport tal-gass fiż-
żewġ direzzjonijiet.

2. Qabel jadottaw dawn il-Pjanijiet, l-
Awtoritajiet Kompetenti għandhom jaqsmu 
l-informazzjoni u jikkonsultaw ma’ xulxin 
u mal-Kummisjoni biex jiżguraw li l-
Pjanijiet u l-miżuri tagħhom huma 
konsistenti ma' xulxin fil-livell reġjonali u 
Komunitarju xieraq. Dawn il-
konsultazzjonijiet għandhom tal-anqas 
ikopru l-interkonnessjonijiet, il-provvisti 
transkonfinali, il-ħażniet transkonfinali u l-
kapaċità fiżika għat-trasport tal-gass fiż-
żewġ direzzjonijiet kif ukoll is-sistemi ta’ 
provvista transreġjonali u transkonfinali 
tal-gass u l-faċilitajiet ta’ ħżin, il-
pjattaformi u t-tagħmir indikati minnhom.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Sa mhux aktar tard *...,, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi Pjan 
Komunitarju ta’ Azzjoni Preventiva u 
Pjan Komunitarju ta’ Emerġenza li jkunu 
jinkludu l-miżuri li għandhom jittieħdu 
fil-livell Komunitarju.
___________
*30 ta' Settembru 2011 jew 18-il xahar mid-dħul 
fis-seħħ
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Pjan ta' Azzjoni Preventiva għandu 
jqis l-effikaċja ekonomika, l-effetti fuq il-
funzjonament tas-suq intern tal-enerġija u 
l-impatt ambjentali.

3. Il-Pjan ta' Azzjoni Preventiva għandu 
jqis l-effiċjenza relatata man-nefqa, l-
effikaċja ekonomika, l-effetti fuq il-
funzjonament tas-suq intern tal-enerġija, l-
impatt ambjentali u l-iżviluppi 
internazzjonali rilevanti kollha, b’mod 
partikulari fil-pajjiżi ewlenin ta’ provvista 
u ta’ tranżitu.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali 
għandhom iqisu l-ispejjeż tal-issodisfar tal-
istandard N-1 u l-ispejjeż biex il-kapaċità 
fiżika permanenti tkun tista' tittrasporta 
gass fiż-żewġ direzzjonijiet meta 
japprovaw it-tariffi f'konformità mal-
Artikolu 41(8) tad-Direttiva [.../...KE]. Fil-
każ ta' spejjeż imġarrba f'aktar minn Stat 
Membru wieħed, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali tal-Istati Membri konċernati 
għandhom jiddeċiedu flimkien dwar l-
allokazzjoni tal-ispejjeż. Għandu japplika 
l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) 
Nru .../…

7. L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali 
għandhom iqisu kif xieraq l-ispejjeż tal-
issodisfar tal-istandard N-1 u l-ispejjeż 
biex il-kapaċità fiżika permanenti tkun 
tista' tittrasporta gass fiż-żewġ 
direzzjonijiet meta japprovaw it-tariffi 
b’mod trasparenti u dettaljat, li jirrifletti l-
ispejjeż imġarrba b’mod ċar u 
identifikabbli u f'konformità mal-
Artikolu 41(8) tad-Direttiva [.../...KE]. Fil-
każ ta' spejjeż imġarrba f'aktar minn Stat 
Membru wieħed, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali tal-Istati Membri konċernati u l-
ACER għandhom jiddeċiedu flimkien dwar 
l-allokazzjoni tal-ispejjeż. Għandu japplika 
l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) 
Nru .../…

Ġustifikazzjoni
L-ispejjeż li jkunu saru biex tkun implimentata s-sigurtà tal-istandards tal-provvista u tal-
infrastruttura għandhom jgħaddu f’tariffi nazzjonali u transkonfinali bl-aktar mod trasparenti 
u ċar. L-ispejjeż għandhom ikunu allokati b’mod ġust bejn is-sistemi li jimplimentaw dawn il-
miżuri u l-benefiċjarji tagħhom.
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) tqis iċ-ċirkustanzi nazzjonali u reġjonali 
rilevanti kollha;

b) tqis iċ-ċirkustanzi nazzjonali, reġjonali u 
internazzjonali rilevanti kollha;

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-impriżi tal-gass naturali, l-
organizzazzjonijiet rilevanti li 
jirrappreżentaw l-interessi tal-klijenti 
domestiċi u industrijali, u l-awtorità 
regolatorja, meta din ma tkunx l-Awtorità 
Kompetenti, għandhom jikkooperaw u 
jipprovdu l-informazzjoni kollha neċessarja 
għall-valutazzjoni tar-riskji.

2. L-impriżi tal-gass naturali, l-
organizzazzjonijiet rilevanti li 
jirrappreżentaw l-interessi tal-klijenti 
domestiċi u industrijali, u l-awtorità 
regolatorja, meta din ma tkunx l-Awtorità 
Kompetenti, għandhom jikkooperaw u 
jipprovdu l-informazzjoni kollha neċessarja 
għall-valutazzjoni tar-riskji, inklużi r-riskji 
ġeopolitiċi.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-valutazzjoni tar-riskji għandha tiġi 
rrepetuta kull sentejn qabel it-
30 ta' Settembru ta' dik is-sena.

3. Il-valutazzjoni tar-riskji għandha tiġi 
rrepetuta kull sentejn qabel it-
30 ta' Settembru ta' dik is-sena. Il-
valutazzjoni Komunitarja għandha tiġi 
riveduta fil-każ ta’ riskju sinifikattiv u 
mhux mistenni.
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Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Jiddeskrivi l-mekkaniżmi użati biex 
tiġi attivata l-medjazzjoni mal-pajjiżi terzi 
kkonċernati;

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Livell tal-Emerġenza (Emerġenza): 
meta sseħħ domanda eċċezzjonalment 
għolja jew meta jseħħ taqlib fil-provvista 
permezz jew mingħand l-akbar 
infrastruttura jew sors u jkun hemm riskju
kredibbli li l-istandard tal-forniment lill-
klijenti protetti ma jistax jintlaħaq aktar bi 
strumenti bbażati fis-suq waħedhom.

(3) Livell tal-Emerġenza (Emerġenza): 
meta sseħħ domanda eċċezzjonalment 
għolja jew meta jseħħ taqlib fil-provvista 
permezz jew mingħand l-akbar 
infrastruttura jew sors jew ikun hemm 
riskju kredibbli li l-istandard tal-forniment 
lill-klijenti protetti ma jistax jintlaħaq aktar 
bi strumenti bbażati fis-suq waħedhom.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fejn il-Kummissjoni tkun innotifikata 
mill-Awtorità Kompetenti li ġie ddikjarat 
livell ta' twissija bikrija fi Stat Membru 
għal raġunijiet ġeopolitiċi, jew fejn 
jingħata sinjal ta' theddida ta' xkiel għall-
provvisti tal-gass minħabba raġunijiet 
ġeopolitiċi, possibilment mill-
Mekkaniżmu ta’ Twissija Bikrija, il-
Komunità, rappreżentata mill-Viċi 
President tal-Kummissjoni/ir-
Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà, għandha tieħu l-azzjoni 
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diplomatika xierqa. L-azzjoni meħuda 
mill-Viċi President/ir-Rappreżentant 
Għoli ma għandhiex taffettwa l-
funzjonament tas-suq intern.

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li tittieħed l-azzjoni diplomatika rilevanti fil-konfront ta’ pajjiżi terzi li 
jissupplixxu l-gass jew huma pajjiżi ta’ tranżitu fl-aktar stadju bikri possibbli kulfejn ikun 
hemm theddida ta’ interruzzjoni tal-provvisti tal-gass minħabba raġunijiet ġeopolitiċi. Dawn 
l-azzjonijiet ma għandhomx jaffettwaw il-funzjonanment tas-suq intern.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tivverifika fi 
żmien ġimgħa jekk id-dikjarazzjoni ta' 
Emerġenza hijiex iġġustifikata u jekk 
timponix piż bla bżonn fuq l-impriżi tal-
gass naturali u fuq il-funzjonament tas-suq 
intern. Il-Kummissjoni tista',
partikolarment, titlob lill-Awtorità 
Kompetenti biex timmodifika l-miżuri li 
jimponu piż żejjed fuq l-impriżi tal-gass 
naturali u biex tirtira d-dikjarazzjoni tagħha 
ta' Emerġenza jekk il-Kummissjoni tqis li 
ma tkunx għadha ġġustifikata.

6. Il-Kummissjoni għandha tivverifika fi 
żmien tlett ijiem jekk id-dikjarazzjoni ta' 
Emerġenza tissodisfax il-kriterji indikati 
fil-paragrafu 2 u jekk timponix piż bla 
bżonn fuq l-impriżi tal-gass naturali u fuq 
il-funzjonament tas-suq intern. Il-
Kummissjoni tista', partikolarment, titlob 
lill-Awtorità Kompetenti biex timmodifika 
l-miżuri li jimponu piż żejjed fuq l-impriżi 
tal-gass naturali u biex tirtira d-
dikjarazzjoni tagħha ta' Emerġenza jekk il-
Kummissjoni tqis li ma tkunx għadha 
ġġustifikata.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista' tiddikjara 
Emerġenza Komunitarja fuq talba ta' 
Awtorità Kompetenti jew meta l-Komunità 
titlef aktar minn 10 % tal-importazzjoni ta' 
kuljum tal-gass mingħand pajjiżi terzi kif 
ikkalkulat mill-ENTSO-G. Għandha 
tiddikjara Emerġenza Komunitarja meta 

1. Il-Kummissjoni għandha tiddikjara 
Emerġenza Komunitarja fuq talba ta' 
Awtorità Kompetenti jew meta l-Komunità 
titlef ammont sostanzjali tal-importazzjoni 
ta' kuljum tal-gass mingħand pajjiżi terzi 
kif ikkalkulat mill-ENTSO-G. Għandha 
tiddikjara Emerġenza Komunitarja meta 
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aktar minn Awtorità Kompetenti waħda 
tkun iddikjarat Emerġenza wara l-verifika 
skont l-Artikolu 9(6). Tista' tiddikjara 
Emerġenza Komunitarja għal reġjuni 
ġeografiċi speċifiċi affettwati li jkunu 
jinkludu aktar minn Stat Membru wieħed.

tal-inqas Awtorità Kompetenti waħda tkun 
iddikjarat Emerġenza wara l-verifika skont 
l-Artikolu 9(6). Għandha tiddikjara 
Emerġenza Komunitarja għal reġjuni 
ġeografiċi speċifiċi affettwati li jkunu 
jinkludu aktar minn Stat Membru wieħed.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. F'Emerġenza Komunitarja, il-
Kummissjoni għandha tikkoordina l-
azzjonijiet tal-Awtoritajiet Kompetenti. 
Partikolarment il-Kummissjoni għandha 
tiżgura l-iskambju tal-informazzjoni, 
tiżgura l-konsistenza u l-effikaċja tal-
azzjonijiet fil-livell tal-Istati Membri u 
reġjonali b'relazzjoni mal-livell 
Komunitarju, u tikkoordina l-azzjonijiet 
fir-rigward ta' pajjiżi terzi. Il-Kummissjoni 
tista' tlaqqa' grupp għall-ġestjoni tal-kriżi 
magħmul partikolarment minn 
rappreżentanti tal-industrija u l-Istati 
Membri konċernati mill-Emerġenza.

3. F'Emerġenza Komunitarja, il-
Kummissjoni għandha tikkoordina l-
azzjonijiet tal-Awtoritajiet Kompetenti. 
Partikolarment il-Kummissjoni għandha 
tiżgura l-iskambju tal-informazzjoni, 
tiżgura l-konsistenza u l-effikaċja tal-
azzjonijiet fil-livell tal-Istati Membri u dak 
reġjonali b'relazzjoni mal-livell 
Komunitarju, u tikkoordina l-azzjonijiet 
fir-rigward ta' pajjiżi terzi, permezz tal-Viċi 
President tal-Kummissjoni/ir-
Rappreżentant Għoli. Il-Kummissjoni 
tista' tlaqqa' grupp għall-ġestjoni tal-kriżi 
magħmul partikolarment minn 
rappreżentanti tal-industrija u l-Istati 
Membri konċernati mill-Emerġenza.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha tistabbillixxi 
lista permanenti ta' riżerva għal task force 
ta' monitoraġġ li tikkonsisti minn esperti 
industrijali u rappreżentanti tal-
Kummissjoni. Din it-task force ta' 
monitoraġġ tista' tintuża meta meħtieġ u 
għandha timmonitorja u tirrapporta dwar il-
flussi tal-gass fil-Komunità u lil hinn 
minnha, b'kooperazzjoni mal-pajjiżi 

7. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
lista permanenti ta' riżerva għal task force 
ta' monitoraġġ li tikkonsisti minn esperti 
industrijali u rappreżentanti tal-
Kummissjoni u membri tal-istaff tal-Viċi 
President tal-Kummissjoni/ir-
Rappreżentant Għoli. Din it-task force ta' 
monitoraġġ tista' tintuża meta meħtieġ u 
għandha timmonitorja u tirrapporta dwar il-
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fornituri u ta' tranżitu. flussi tal-gass fil-Komunità u lil hinn 
minnha, b'kooperazzjoni mal-pajjiżi 
fornituri u ta' tranżitu.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) L-Istati Membri għandhom jissottomettu 
għand il-Kummissjoni l-ftehimiet 
intergovernattivi eżistenti milħuqa ma' 
pajjiżi terzi li għandhom impatt fuq l-
iżvilupp tal-infrastrutturi u l-provvisti tal-
gass; qabel jikkonkludu ftehimiet 
intergovernattivi ġodda, l-Istati Membri 
għandhom jinformaw lill-Kummissjoni  
ħalli jiġi vvalutat jekk jikkonformawx mal-
leġiżlazzjoni tas-suq intern;

a) L-Istati Membri għandhom jissottomettu 
għand il-Kummissjoni l-ftehimiet 
intergovernattivi eżistenti milħuqa ma' 
pajjiżi terzi li għandhom impatt fuq l-
iżvilupp tal-infrastrutturi u l-provvisti tal-
gass; qabel jikkonkludu ftehimiet 
intergovernattivi ġodda, l-Istati Membri 
għandhom jinformaw lill-Kummissjoni u 
jikkonsultaw magħha ħalli jivvalutaw il-
konformità tagħhom mal-leġiżlazzjoni tas-
suq intern, kif ukoll l-implikazzjonijiet 
għas-sigurtà tal-enerġija nazzjonali u 
Komunitarja, inkluża l-protezzjoni tal-
infrastruttura kritika tal-enerġija, u r-
riskji ġeopolitiċi;

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
sistema ta’ monitoraġġ u rrapurtar 
kontinwi tas-sigurtà tal-provvista tal-gass, 
inklużi l-miżuri li ġejjin:

(a) it-tħejjija ta’ rapporti annwali dwar l-
osservanza tar-regoli tas-suq intern fis-
settur tal-enerġija, b'mod partikolari f'dak 
li għandu x'jaqsam mat-trasparenza u l-
konformità mal-liġi tal-UE dwar il-
kompetizzjoni minn kumpaniji ta' pajjiżi 
terzi, speċjalment il-fornituri ewlenin, 
flimkien mas-sussidjarji kollha tagħhom; 
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(b) il-valutazzjoni tal-impatt fuq is-suq 
intern tal-kumpaniji tal-enerġija integrati 
vertikalment minn pajjiżi terzi u l-
implimentazzjoni tal-prinċipju tar-
reċiproċità;

(c) l-applikazzjoni tal-miżuri xierqa 
mfassla biex jitwaqqaf l-investiment bla 
rażan minn kumpaniji statali barranin fis-
settur tal-enerġija tal-UE, b’mod 
partikulari n-netwerks ta’ trażmissjoni 
tal-gass u l-elettriku; 

(d) il-monitoraġġ tal-kuntratti għall-gass 
naturali konklużi bejn l-Istati Membri u l-
pajjiżi terzi f’dak li għandu x’jaqsam mal-
konformità tagħhom mar-regoli tas-suq 
intern tal-UE. Il-Kummissjoni għandha 
tinforza l-abolizzjoni tal-klawsoli kollha li 
l-effett tagħhom huwa dak ta’ klawsola 
ta’ destinazzjoni safejn huma pprojbiti 
mil-liġi tal-UE.
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