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Emenda 23
Thomas Ulmer 

Proposta għal regolament
Inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod 
partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 112 tiegħu,

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan prinċipali tal-proposta huwa s-salvagwardja tal-provvista tal-gass f’sitwazzjonijiet 
ta’ kriżi. Għal “diffikultajiet serji” bħal dawn “fil-provvista ta' ċerti prodotti” l-Artikolu 
100(1) tat-Trattat tal-KE huwa l-bażi l-aktar preċiża. L-emendi ppjanati ma jwasslu għall-
ebda tibdil fil-bażi legali fil-konfront tad-direttiva attwali.

Emenda 24
Thomas Ulmer 

Proposta għal regolament
Premessa 8 

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(8) Il-waqfien tal-akbar infrastruttura tal-
gass jew tas-sors tal-provvista tal-gass, l-
hekk imsejjaħ prinċipju N-1, huwa 
possibbiltà reali. L-użu tal-waqfien ta' din 
l-infrastruttura jew sors tal-provvista tal-
gass bħala livell ta' referenza għal dak li l-
Istati Membri għandhom ikunu f'pożizzjoni 
li jikkumpensaw, huwa punt ta' tluq validu 
għall-iżgurar tas-sigurtà tal-provvista tal-
gass tagħhom. 

(8) Il-waqfien tal-akbar infrastruttura tal-
gass huwa possibbiltà reali. L-użu tal-
waqfien ta' din l-infrastruttura bħala livell 
ta' referenza għal dak li l-Istati Membri 
għandhom ikunu f'pożizzjoni li 
jikkumpensaw, huwa punt ta’ tluq validu 
għall-iżgurar tas-sigurtà tal-provvista tal-
gass tagħhom.  

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-esperjenzi tal-kriżi tal-gass fil-bidu tas-sena 2009 wrew li l-kumpaniji huma f’pożizzjoni li 
jassiguraw il-provvista fil-każ ta’ waqfien ta’ sors ta’ provvista tal-gass.
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Emenda 25
Thomas Ulmer 

Proposta għal regolament
Premessa 10 

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(10) L-investimenti f'infrastruttura ġdida 
tal-gass għandhom jiġu promossi bil-
qawwa. Għandhom isaħħu s-sigurtà tal-
provvista tal-gass filwaqt li jiżguraw il-
funzjonament tajjeb tas-suq intern tal-gass 
naturali. Meta investiment infrastrutturali 
jkun ta' tip transkonfinali, l-Aġenzija għall-
Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija 
stabbilita bir-Regolament (KE) Nru …/… 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
("ACER") u n-Netwerk Ewropew tal-
Operaturi tas-Sistema tat-Trażmissjoni tal-
Gass ("ENTSO-G") għandhom ikunu 
involuti mill-qrib ħalli jqisu aħjar l-
implikazzjonijiet transkonfinali.

(10) L-investimenti f'infrastruttura ġdida 
tal-gass għandhom jiġu promossi bil-
qawwa. Għandhom isaħħu s-sigurtà tal-
provvista tal-gass filwaqt li jiżguraw il-
funzjonament tajjeb tas-suq intern tal-gass 
naturali.  L-investimenti, bħala prinċipju 
fundamentali, għandhom jiġu min-naħa 
tal-kumpaniji u jkunu bbażati fuq 
inċentivi finanzjarji. Meta investiment 
infrastrutturali jkun ta' tip transkonfinali, l-
Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-
Regolaturi tal-Enerġija stabbilita bir-
Regolament (KE) Nru …/… tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ("ACER") u n-
Netwerk Ewropew tal-Operaturi tas-
Sistema tat-Trażmissjoni tal-Gass 
("ENTSO-G") għandhom ikunu involuti 
mill-qrib ħalli jqisu aħjar l-
implikazzjonijiet transkonfinali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-prattika Ewropea ta’ regolazzjoni għandha toffri lill-kumpaniji inċentivi għal investimenti ġodda.

Emenda 26
Justas Vincas Paleckis 

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-

(11) Sorsi differenti ta' finanzjament 
Komunitarju huma disponibbli biex jgħinu 
lill-Istati Membri jiffinanzjaw l-



AM\798998MT.doc 5/27 PE430.952v01-00

MT

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.

investiment meħtieġ fil-produzzjoni, l-
infrastruttura u l-miżuri għall-effiċjenza 
tal-enerġija indiġeni, 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. 
Il-finanzjament mill-Komunità huwa 
partikolarment importanti biex titjieb l-
interkonnettività tar-reġjuni u l-Istati 
Membri li huma kkunsidrati bħala 
“gżejjer tal-enerġija”.

Or. en

Emenda 27
Justas Vincas Paleckis 

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Id-definizzjoni eżatta tal-rwoli u r-
responsabbiltajiet tal-impriżi tal-gass 
naturali u l-Awtoritajiet Kompetenti kollha
hija għalhekk kruċjali biex ma jiqafx il-
funzjonament tas-suq intern, 
partikolarment waqt xkiel fil-provvista u 
f'sitwazzjonijiet ta' kriżi.

(15) Id-definizzjoni eżatta tar-rwoli u r-
responsabbiltajiet tal-impriżi kollha tal-
gass naturali, tal-Awtoritajiet Kompetenti 
u tal-Kummissjoni hija għalhekk kruċjali 
biex ma jiqafx il-funzjonament tas-suq 
intern, partikolarment waqt xkiel fil-
provvista u f'sitwazzjonijiet ta' kriżi.

Or. en
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Emenda 28
Thomas Ulmer 

Proposta għal regolament
Premessa 17 

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(17) Huwa essenzjali għall-funzjonament 
tajjeb tas-suq li l-investimenti neċessarji 
fil-produzzjoni u l-infrastrutturi indiġeni, 
bħall-interkonnessjonijiet, it-tagħmir li 
jippermetti flussi fiżiċi bidirezzjonali fis-
sistemi tal-pajpijiet, il-ħżin u l-faċilitajiet 
tal-gassifikazzjoni mill-ġdid tal-LNG,
jitwettqu fil-ħin mill-impriżi tal-gass 
naturali minħabba l-possibbiltà ta' xkiel fil-
provvista bħal ma seħħ f'Jannar 2009.

(17) Huwa essenzjali għall-funzjonament 
tajjeb tas-suq li l-investimenti neċessarji 
fil-produzzjoni u l-infrastrutturi indiġeni, 
bħall-interkonnessjonijiet jew it-tagħmir li 
jippermetti flussi fiżiċi bidirezzjonali fis-
sistemi tal-pajpijiet, jitwettqu fil-ħin mill-
impriżi tal-gass naturali minħabba l-
possibbiltà ta' xkiel fil-provvista bħal ma 
seħħ f'Jannar 2009.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bl-eċċezzjoni tal-flow reversal, m’għandhomx jiġu stabbiliti regoli għall-investimenti li 
għandhom isiru fl-infrastruttura. Jekk dan isir ikun piż irraġonevoli u sproporzjonat fuq il-
fornituri u l-impriżi ż-żgħar.

Emenda 29
Justas Vincas Paleckis 

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Sabiex jiġi żgurat l-ogħla livell ta' 
tħejjija f'każ ta' xkiel fil-provvista, 
għandhom jiġu stabbiliti Pjanijiet ta' 
Emerġenza mill-impriżi kollha tal-gass 
naturali flimkien mal-Awtoritajiet 
Kompetenti. Dawn il-pjanijiet għandhom 
ikunu konsistenti ma' xulxin. Il-kontenut 
tagħhom għandu jsegwi l-aħjar prattiki fost
il-pjanijiet eżistenti u għandu jiddefinixxi 
rwoli u responsabbiltajiet ċari għall-impriżi 
tal-gass naturali u l-Awtoritajiet 
Kompetenti kollha konċernati. Għandhom 

(22) Sabiex jiġi żgurat l-ogħla livell ta' 
tħejjija f'każ ta' xkiel fil-provvista, 
għandhom jiġu stabbiliti Pjanijiet ta' 
Emerġenza mill-impriżi kollha tal-gass 
naturali flimkien mal-Awtoritajiet 
Kompetenti. Dawn il-pjanijiet għandhom 
ikunu konsistenti ma' xulxin fil-livell 
nazzjonali, reġjonali u Komunitarju. Il-
kontenut tagħhom għandu jsegwi l-aħjar 
prattiki fost il-pjanijiet eżistenti u għandu 
jiddefinixxi rwoli u responsabbiltajiet ċari 
għall-impriżi tal-gass naturali u l-
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jiġu stabbiliti pjanijiet konġunti ta' 
emerġenza fil-livell reġjonali kull fejn 
possibbli u neċessarju. 

Awtoritajiet Kompetenti kollha konċernati. 
Għandhom jiġu stabbiliti pjanijiet konġunti 
ta' emerġenza fil-livell reġjonali kull fejn 
possibbli u neċessarju. 

Or.   en

Emenda 30
Thomas Ulmer

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-
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.

(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-
gass, mekkaniżmi ta' kumpens jew 
esportazzjonijiet akbar ta' gass. 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. Għandha ssir 
promozzjoni ta’ ftehimiet kummerċjali 
bejn kumpaniji, ibbażati fuq it-tfassil ta’ 
pjanijiet konġunti ta’ prevenzjoni u ta' 
emerġenza. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

M’għandux ikun hemm rekwiżiti obbligatorji fir-rigward ta’ miżuri ta’ solidarjetà potenzjali 
u/jew mekkaniżmi ta’ kumpens.
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Emenda 31
Bogusław Sonik 

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-
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.

(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 kif stipulat fl-Artikolu 
194(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, fosthom miżuri bħal 
ftehimiet kummerċjali bejn impriżi tal-
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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona u fil-qafas ta' dan l-aġġustament, il-bażi legali 
tal-proposta dwar is-sigurtà tal-provvista tal-gass (COM (2009) 0363) inbidlet mill-Artikolu 
"qadim" 95 (approssimazzjoni tal-liġijiet) għall-Artikolu "ġdid" 194(2) (enerġija). 

Emenda 32
Justas Vincas Paleckis 

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 

(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 
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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-
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.

għal kundizzjonijiet ġeografiċi u ġeoloġiċi 
anqas favorevoli, pereżempju, Stati 
Membri li huma “gżejjer tal-enerġija”, l-
Istati Membri għandhom joħolqu miżuri 
speċifiċi ħalli juru solidarjetà, fosthom 
miżuri bħal ftehimiet kummerċjali bejn 
impriżi tal-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.

Or. en

Emenda 33
Justas Vincas Paleckis 

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Billi l-għanijiet tal-azzjoni biex tiġi 
żgurata s-sigurtà tal-provvista tal-gass fil-
Komunità ma jistgħux jintlaħqu biżżejjed 
mill-Istati Membri biss u jistgħu għalhekk, 
minħabba l-iskala u l-effetti tal-azzjoni, 
jintlaħqu aħjar fil-livell Komunitarju, il-
Komunità tista’ tadotta miżuri skont il-
prinċipju tas-sussidjarjetà kif stipulat fl-
Artikolu 5 tat-Trattat. Skont il-prinċipju 
tal-proporzjonalità, kif stipulat f'dak l-
Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 
hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 
jintlaħqu dawk l-għanijiet.

(32) Billi l-għanijiet tal-azzjoni biex tiġi 
żgurata s-sigurtà tal-provvista tal-gass fil-
Komunità ma jistgħux jintlaħqu biżżejjed 
mill-Istati Membri biss u jistgħu għalhekk, 
minħabba l-iskala u l-effetti tal-azzjoni, 
jintlaħqu aħjar fil-livell reġjonali jew 
Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta 
miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà 
kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skont 
il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat 
f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma 
jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ 
sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet.

Or. en
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Emenda 34
Thomas Ulmer 

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 - punt 1

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

(1) "klijenti protetti" tfisser il-klijenti 
domestiċi kollha li diġà huma konnessi ma' 
netwerk tad-distribuzzjoni tal-gass, u jekk 
l-Istat Membru konċernat jiddeċiedi hekk, 
tista' tinkludi wkoll l-impriżi żgħar u ta' 
daqs medju, l-iskejjel u l-isptarijiet 
sakemm dawn diġà huma konnessi ma' 
netwerk tad-distribuzzjoni tal-gass;

(1) "klijenti protetti" tfisser il-klijenti 
domestiċi kollha li diġà huma konnessi ma' 
netwerk tad-distribuzzjoni tal-gass;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta’ “klijenti vulnerabbli” tinkludi essenzjalment klijenti domestiċi fis-sens tal-Att 
dwar l-Enerġija fil-liġi Ġermaniża, u fejn applikabbli anki l-iskejjel u l-isptarijiet. Jekk l-Istati 
Membri jestendu l-kamp ta’ applikazzjoni, kif inhu possibbli minħabba l-karattru 
diskrezzjonali ta’ din id-dispożizzjoni, wieħed għandu joqgħod attent li dan ma jsirx għad-
detrimenti ta’ terza parti (hawn ikun meħtieġ mekkaniżmu ta’ kontroll, p.e. permezz tal-
inklużjoni tal-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass).  Barra min hekk, il-formulazzjoni 
diskrezzjonali, permezz tal-verb “tista’”, hija aktar xierqa għal direttiva milli regolament 
peress li r-regolazzjoni tħalli lill-Istati Membri spazju ta’ manuvra wiesa’ fl-
implimentazzjoni.  

Emenda 35
Justas Vincas Paleckis 

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "klijenti protetti" tfisser il-klijenti 
domestiċi kollha li diġà huma konnessi ma' 
netwerk tad-distribuzzjoni tal-gass, u jekk 
l-Istat Membru konċernat jiddeċiedi hekk, 
tista' tinkludi wkoll l-impriżi żgħar u ta' 
daqs medju, l-iskejjel u l-isptarijiet 
sakemm dawn diġà huma konnessi ma' 
netwerk tad-distribuzzjoni tal-gass;

(1) "klijenti protetti" tfisser il-klijenti 
domestiċi kollha li diġà huma konnessi ma' 
netwerk tad-distribuzzjoni tal-gass, u jekk 
l-Istat Membru konċernat jiddeċiedi hekk, 
tista' tinkludi wkoll l-impriżi żgħar u ta' 
daqs medju, l-iskejjel, l-isptarijiet u 
istituzzjonijiet oħra li jipprovdu servizzi 
pubbliċi mediċi, soċjali u edukattivi
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sakemm dawn diġà huma konnessi ma' 
netwerk tad-distribuzzjoni tal-gass;

Or. en

Emenda 36
Thomas Ulmer 

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

1. Is-sigurtà tal-provvista tal-gass hija 
responsabbiltà tal-impriżi tal-gass naturali, 
l-Awtoritajiet Kompetenti tal-Istati 
Membri, il-klijenti industrijali tal-gass, u l-
Kummissjoni, fl-oqsma tar-responsabbiltà 
rispettivi tagħhom. Teħtieġ livell għoli ta' 
kooperazzjoni bejniethom.

1. Is-sigurtà tal-provvista tal-gass hija 
responsabbiltà tal-impriżi tal-gass naturali, 
l-Awtoritajiet Kompetenti tal-Istati 
Membri, il-klijenti industrijali tal-gass, u l-
Kummissjoni, fl-oqsma tar-responsabbiltà 
rispettivi tagħhom. Teħtieġ livell għoli ta' 
kooperazzjoni bejniethom. Rigward l-
immaniġġar ta' interruzzjoni pjuttost serja 
fil-provvista tal-gass, dan ir-regolament 
jipprovdi għal mekkaniżmu bbażat fuq il-
kunċett ta’ tliet fażijiet. Fl-ewwel fażi 
jkunu kumpaniji individwali jew gruppi 
ta' kumpaniji li jirreaġixxu għall-
interruzzjoni fil-provvista. Jekk dan ma 
jkunx biżżejjed, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu miżuri biex isolvu l-
interruzzjoni fil-provvista. Miżuri xierqa 
fil-livell ta’ Komunità għandhom jittieħdu 
biss jekk il-miżuri li jkunu ttieħdu fl-
ewwel żewġ fażijiet ma jurux sinjali ta’ 
suċċess. Għandha tingħata preferenza lill-
soluzzjonijiet relatati ma’ reġjuni 
transkonfinali; 

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-ordni ta’ preferenza tal-partijiet varji għandha tiġi enfasizzata aktar hawnhekk. 
Regolazzjoni li fiha jiġu elenkati r-rwoli u r-responsabilitajiet tal-partijiet involuti għandha 
tinkludi wkoll il-mekkaniżmu Komunitarju tat-tliet fażijiet. (Ara l-premessa 18 tad-Direttiva 
2004/67 attwali).
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Emenda 37
Thomas Ulmer 

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tikkoordina, 
fil-livell Komunitarju, lill-Awtoritajiet 
Kompetenti permezz tal-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass, partikolarment 
fil-każ ta' Emerġenza Komunitarja.

4. Il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass 
għandu jmexxi l-kooperazzjoni fil-livell 
Komunitarju skont l-Artikolu 11, 
partikolarment fil-każ ta' emerġenza
Komunitarja. Fil-każ ta' emerġenza 
Komunitarja, il-“Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass” għandu jlaqqa' 
tim għall-immaniġġjar tal-kriżi skont l-
Artikolu 10(3). Il-ħatra tal-parteċipanti 
għandha ssir mill-Istati Membri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-aħħar kriżi tal-gass uriet li r-rappreżentanti tas-settur tal-gass kienu kapaċi jsolvu l-
interruzzjoni ta' forniment malajr u b'mod effiċjenti. Għal din ir-raġuni, f’każ ta’ sitwazzjoni 
ta’ kriżi, wieħed għandu jkun jista’ jirrikorri għal struttura ta’ organizzazzjoni li tkun tat 
prova ta’ effiċjenza

Emenda 38
Justas Vincas Paleckis 

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard [mill-
31 ta' Marzu 2011; 12-il xahar mid-dħul 
fis-seħħ], l-Awtorità Kompetenti, wara 
konsultazzjoni mal-impriżi tal-gass 
naturali, l-organizzazzjonijiet rilevanti li 
jirrappreżentaw l-interessi tal-klijenti 
domestiċi u industrijali, u mal-awtorità 
regolatorja, meta din ma tkunx l-Awtorità 
Kompetenti, għandha tistabbilixxi:

1. Sa mhux aktar tard [mill-
31 ta' Marzu 2011; 12-il xahar mid-dħul 
fis-seħħ], l-Awtorità Kompetenti, wara 
konsultazzjoni mal-impriżi tal-gass 
naturali, l-organizzazzjonijiet rilevanti li 
jirrappreżentaw l-interessi tal-klijenti 
domestiċi, industrijali u ta’ partijiet 
interessanti oħra, u mal-awtorità 
regolatorja, meta din ma tkunx l-Awtorità 
Kompetenti, għandha tistabbilixxi:

Or. en
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Emenda 39
Thomas Ulmer 

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 jikkonsulatw lil xulxin u 
lill-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 jikkonsulatw lil xulxin 
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. Fil-konsultazzjonijiet, 
il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni 
ekonomikament sensittiva għandha tkun 
iggarantita.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-obbligi ta’ informazzjoni jikkonċernaw data kunfidenzjali dwar il-kumpaniji. Għaldaqstant, 
sa fejn ikun possibbli, id-data għandha tiġi trażmessa b’mod aggregat sabiex jiġu mħarsa s-
sigrieti kummerċjali.

Emenda 40
Justas Vincas Paleckis 

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 jikkonsulatw lil 
xulxin u lill-Kummisjoni biex jiżguraw li l-
Pjanijiet u l-miżuri tagħhom huma 
konsistenti ma' xulxin fil-livell reġjonali 
xieraq. Dawn il-konsultazzjonijiet 

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

ikopru l-interkonnessjonijiet, il-provvisti 
transkonfinali, il-ħażniet transkonfinali u l-
kapaċità fiżika għat-trasport tal-gass fiż-
żewġ direzzjonijiet, kif ukoll ir-
restrizzjonijiet kontrattwali għall-provvisti 
transkonfinali. 

Or. en

Emenda 41
Thomas Ulmer 

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

3. Matul il-proċess imsemmi fil-
paragrafu 2 il-Kummissjoni tista' 
tirrakkomanda f'liema livell reġjonali 
għandhom isiru l-iskambju tal-
informazzjoni u l-konsultazzjonijiet. Il-
Kummissjoni, wara konsultazzjoni man-
Netwerk Ewropew tal-Operaturi tas-
Sistema tat-Trażmissjoni tal-Gass 
("ENTSO-G") u l-Aġenzija għall-
Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija 
("ACER"), tista' wkoll tirrakkomanda l-
istabbiliment ta' Pjan konġunt fil-livell 
reġjonali. 

3. Matul il-proċess imsemmi fil-
paragrafu 2 il-Grupp tal-Koordinazzjoni 
tal-Gass jista’ jirrakkomanda f'liema livell 
reġjonali għandhom isiru l-iskambju tal-
informazzjoni u l-konsultazzjonijiet. Il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass, wara 
konsultazzjoni man-Netwerk Ewropew tal-
Operaturi tas-Sistema tat-Trażmissjoni tal-
Gass ("ENTSO-G") u l-Aġenzija għall-
Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija 
("ACER"), jista’ wkoll jirrakomanda l-
istabbiliment ta' Pjan konġunt fil-livell 
reġjonali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-aħħar kriżi tal-gass uriet li r-rappreżentanti tas-settur tal-gass kienu kapaċi jsolvu l-
interruzzjoni ta' forniment malajr u b'mod effiċjenti. Għal din ir-raġuni, f’każ ta’ sitwazzjoni 
ta’ kriżi, wieħed għandu jkun jista’ jirrikorri għal struttura ta’ organizzazzjoni li tkun tat 
prova ta’ effiċjenza
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Emenda 42
Justas Vincas Paleckis 

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Matul il-proċess imsemmi fil-
paragrafu 2 il-Kummissjoni tista' 
tirrakkomanda f'liema livell reġjonali 
għandhom isiru l-iskambju tal-
informazzjoni u l-konsultazzjonijiet. Il-
Kummissjoni, wara konsultazzjoni man-
Netwerk Ewropew tal-Operaturi tas-
Sistema tat-Trażmissjoni tal-Gass 
("ENTSO-G") u l-Aġenzija għall-
Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija 
("ACER"), tista' wkoll tirrakkomanda l-
istabbiliment ta' Pjan konġunt fil-livell 
reġjonali. 

3. Matul il-proċess imsemmi fil-
paragrafu 2 il-Kummissjoni tista' 
tirrakkomanda f'liema livell reġjonali 
għandhom isiru l-iskambju tal-
informazzjoni u l-konsultazzjonijiet. Il-
Kummissjoni, jekk ikun meħtieġ, wara 
konsultazzjoni man-Netwerk Ewropew tal-
Operaturi tas-Sistema tat-Trażmissjoni tal-
Gass ("ENTSO-G") u l-Aġenzija għall-
Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija 
("ACER"), tista' wkoll tirrakkomanda jew 
titlob għall-istabbiliment ta' Pjan konġunt 
fil-livell reġjonali.

Or. en

Emenda 43
Thomas Ulmer 

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

5. L-Awtorità Kompetenti għandha 
tippubblika l-Pjanijiet tagħha, fosthom il-
verżjonijiet emendati skont il-paragrafu 6, 
u tinnotifikahom lill-Kummissjoni
mingħajr dewmien.

5. L-Awtorità Kompetenti għandha 
tippubblika l-Pjanijiet tagħha, fosthom il-
verżjonijiet emendati skont il-paragrafu 6, 
u tinnotifikahom lill-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass mingħajr 
dewmien.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-aħħar kriżi tal-gass uriet li r-rappreżentanti tas-settur tal-gass kienu kapaċi jsolvu l-
interruzzjoni ta' forniment malajr u b'mod effiċjenti. Għal din ir-raġuni, f’każ ta’ sitwazzjoni 
ta’ kriżi, wieħed għandu jkun jista’ jirrikorri għal struttura ta’ organizzazzjoni li tkun tat 
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prova ta’ effiċjenza

Emenda 44
Thomas Ulmer 

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

6. Fi żmien sitt xhur wara n-notifika tal-
Pjanijiet mill-Awtoritajiet Kompetenti, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-Pjanijiet 
tal-Istati Membri kollha. Il-Kummissjoni 
għandha tikkonsulta lill-ENTSO-G, l-
ACER, il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-
Gass u lill-partijiet interessati konċernati 
l-oħra dwar dawn il-pjanijiet. Meta l-
Kummissjoni tqis li Pjan mhux effikaċi 
biex itaffi r-riskji kif identifikati fil-
valutazzjoni tar-riskji jew mhux konsistenti 
max-xenarji tar-riskji jew mal-Pjanijiet tal-
Istati Membri l-oħra, jew li ma 
jikkonformax mad-dispożizzjonijiet ta' dan 
ir-Regolament jew ma' dispożizzjonijiet 
oħra tal-liġi Komunitarja, għandha titlob
reviżjoni tal-Pjan.

6. Fi żmien sitt xhur wara n-notifika tal-
Pjanijiet mill-Awtoritajiet Kompetenti, il-
Kummissjoni għandha tirrevedi l-Pjanijiet 
tal-Istati Membri kollha b’koordinazzjoni
mal-ACER, ENTSO-G, il-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass u partijiet oħra 
kkonċernati. Meta l-Kummissjoni u l-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass iqisu li 
Pjan mhux effikaċi biex itaffi r-riskji kif 
identifikati fil-valutazzjoni tar-riskji jew 
mhux konsistenti max-xenarji tar-riskji jew 
mal-Pjanijiet tal-Istati Membri l-oħra, jew 
li ma jikkonformax mad-dispożizzjonijiet 
ta' dan ir-Regolament jew ma' 
dispożizzjonijiet oħra tal-liġi Komunitarja, 
għandhom jitolbu reviżjoni tal-Pjan. Fi 
żmien xahrejn min-notifika tat-talba tal-
Kummissjoni, l-Awtorità Kompetenti 
kkonċernata għandha temenda l-Pjan 
tagħha u tinnotifika l-Pjan emendat lill-
Kummissjoni jew għandha tispjega lill-
Kummissjoni għalfejn ma taqbilx mat-
talba. F’dan il-każ il-Kummissjoni tista’ 
temenda jew tirtira t-talba tagħha. Jekk fi 
żmien xahrejn il-Kummissjoni tiddeċiedi 
li ma temendax jew ma tirtirax it-talba 
tagħha, l-Awtorità Kompetenti għandha 
tikkonforma mat-talba tal-Kummissjoni fi 
żmien tliet xhur wara n-notifika tad-
deċiżjoni tal-Kummissjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass għandu jkun involut b’mod aktar attiv fil-kompiti ta’ 
koordinazzjoni fil-livell Ewropew u fl-iskambji ta’ informazzjoni transkonfinali. Il-kunċett tal-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass ta prova tal-effiċjenza tiegħu fl-aħħar kriżi tal-gass bejn 
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ir-Russja u l-Ukraina. 

Emenda 45
Thomas Ulmer 

Proposta għal riżoluzzjoni
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

5. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jippermettu kapaċità fiżika 
permanenti għat-trasport tal-gass fiż-żewġ 
direzzjonijiet fl-interkonessjonijiet kollha fi 
żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament, ħlief f'każijiet fejn fuq talba 
tal-Awtorità Kompetenti, il-Kummissjoni 
tiddeċiedi li ż-żieda ta' kapaċità ta' fluss 
bidirezzjonali ma ssaħħaħx is-sigurtà tal-
provvista ta' kwalunkwe Stat Membru. 
Din id-deċiżjoni tista' tiġi eżaminata mill-
ġdid jekk jinbidlu ċ-ċirkustanzi. Il-livell 
tal-kapaċità bidirezzjonali tal-fluss 
għandha tintlaħaq b'mod ekonomikament 
effikaċi u tal-anqas tqis il-kapaċità 
meħtieġa biex jintlaħaq l-istandard tal-
provvista stipulat fl-Artikolu 7. Fi żmien 
dak il-perjodu ta' sentejn, l-operatur tas-
sistema tat-trażmissjoni tal-gass għandu 
jadatta l-funzjonament tas-sistema sħiħa 
tat-trażmissjoni ħalli jippermetti flussi 
bidirezzjonali tal-gass.

5. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jippermettu kapaċità fiżika 
permanenti għat-trasport tal-gass fiż-żewġ 
direzzjonijiet fl-interkonessjonijiet kollha fi 
żmien tliet snin mid-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament, ħlief f'każijiet fejn l-
Awtoritajiet Kompetenti jiddeċiedu li l-
kapaċità tal-fluss ta’ gass addizzjonali 
bidirezzjonali fl-Istati Membri 
kkonċernati ma tikkontribwix biex 
jintlaħaq l-istandard N-1. Din id-deċiżjoni 
tista' tiġi eżaminata mill-ġdid jekk jinbidlu 
ċ-ċirkustanzi. Il-livell tal-kapaċità 
bidirezzjonali tal-fluss għandha tintlaħaq 
b'mod ekonomikament effikaċi u tal-anqas 
tqis il-kapaċità meħtieġa biex jintlaħaq l-
istandard tal-provvista stipulat fl-
Artikolu 7. Fi żmien dak il-perjodu ta' tliet 
snin, l-operatur tas-sistema tat-trażmissjoni 
tal-gass għandu jadatta l-funzjonament tas-
sistema sħiħa tat-trażmissjoni ħalli 
jippermetti flussi bidirezzjonali tal-gass.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni obbligatorja tal-qlib tad-direzzjoni tal-fluss ma tilħaqx l-għan tagħha. Il-qlib 
tad-direzzjoni tal-fluss għandu jiġi introdott biss jekk ikun possibbli u raġonevoli biex jiġi 
soddisfatt il-kriterju N-1 (N.B.il-qlib tad-direzzjoni tal-fluss għadu ma ġiex ikkunsidrat fl-N-1) 
(possibilment fuq il-bażi ta' xenarji; u fuq il-bażi ta’ inċentivi ekonomiċi). Punti oħra: il-
kalkolu bejn l-ispiża u l-effiċjenza, riperkussjonijiet serji fir-regolazzjoni bejn il-benchmark u 
l-inċentivi.
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Emenda 46
Justas Vincas Paleckis 

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jippermettu kapaċità fiżika 
permanenti għat-trasport tal-gass fiż-żewġ 
direzzjonijiet fl-interkonessjonijiet kollha fi 
żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament, ħlief f'każijiet fejn fuq talba 
tal-Awtorità Kompetenti, il-Kummissjoni 
tiddeċiedi li ż-żieda ta' kapaċità ta' fluss 
bidirezzjonali ma ssaħħaħx is-sigurtà tal-
provvista ta' kwalunkwe Stat Membru. Din 
id-deċiżjoni tista' tiġi eżaminata mill-ġdid 
jekk jinbidlu ċ-ċirkustanzi. Il-livell tal-
kapaċità bidirezzjonali tal-fluss għandha 
tintlaħaq b'mod ekonomikament effikaċi u 
tal-anqas tqis il-kapaċità meħtieġa biex 
jintlaħaq l-istandard tal-provvista stipulat 
fl-Artikolu 7. Fi żmien dak il-perjodu ta' 
sentejn, l-operatur tas-sistema tat-
trażmissjoni tal-gass għandu jadatta l-
funzjonament tas-sistema sħiħa tat-
trażmissjoni ħalli jippermetti flussi 
bidirezzjonali tal-gass.

5. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jippermettu kapaċità fiżika 
permanenti għat-trasport tal-gass fiż-żewġ 
direzzjonijiet fl-interkonessjonijiet kollha fi 
żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament, ħlief f'każijiet fejn fuq talba 
tal-Awtorità Kompetenti, il-Kummissjoni 
tiddeċiedi li ż-żieda ta' kapaċità ta' fluss 
bidirezzjonali ma ssaħħaħx is-sigurtà tal-
provvista ta' kwalunkwe Stat Membru. Din 
id-deċiżjoni tista' tiġi eżaminata mill-ġdid 
jekk jinbidlu ċ-ċirkustanzi. Il-livell tal-
kapaċità bidirezzjonali tal-fluss għandha 
tintlaħaq b'mod ekonomikament effikaċi u 
tal-anqas tqis il-kapaċità meħtieġa biex 
jintlaħaq l-istandard tal-provvista stipulat 
fl-Artikolu 7. Fi żmien dak il-perjodu ta' 
sentejn, l-operatur tas-sistema tat-
trażmissjoni tal-gass għandu jadatta l-
funzjonament tas-sistema sħiħa tat-
trażmissjoni ħalli jippermetti flussi 
bidirezzjonali tal-gass. L-operatur tat-
trażmissjoni tal-gass għandu jaġġorna l-
infrastruttura sabiex jiżgura li ħruġ ta’ 
metanu mis-sistema tal-pajpijiet u minn 
impjanti tal-kompressur jiġu minimizzati.

Or. en

Emenda 47
Justas Vincas Paleckis 

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali 7. L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali 
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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 .../…

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 .../… Il-possibilità ta’ kofinanzjament 
għat-titjib tal-interkonnettività minn fondi 
tal-Komunità, speċjalment għar-reġjuni li 
huma kkunsidrati bħala "gżejjer tal-
enerġija", għandhom jiġu esplorati.

Or. en

Emenda 48
Thomas Ulmer 

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

1. Sa mhux aktar tard [mit-
30 ta' Settembru 2010; sitt xhur wara d-
dħul fis-seħħ] il-Kummissjoni u kull 
Awtorità Kompetenti għandhom jivvalutaw 
bis-sħiħ ir-riskji li jaffettwaw is-sigurtà tal-
provvista tal-gass fl-UE u fl-Istat Membru 
rispettivament billi:

1. Sa mhux aktar tard [mit-
30 ta' Settembru 2010; sitt xhur wara d-
dħul fis-seħħ] il-Kummissjoni u kull 
Awtorità Kompetenti għandhom jivvalutaw 
ir-riskji li jaffettwaw is-sigurtà tal-
provvista tal-gass fl-UE u fl-Istat Membru 
rispettivament billi:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan l-obbligu biex jiġu evalwati b'mod sħiħ ir-riskji lill-Awtoritajiet Kompetenti jissarfulha 
f'burokrazija u xogħol amministrattiv li m'għandhomx jiġu sottovalutati mingħajr ma jidher 
ċar jekk l-informazzjoni tistax tirranġa s-sitwazzjoni effettivament fil-każ ta' emerġenza 
Komunitarja.
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Emenda 49
Justas Vincas Paleckis 

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, industrijali u partijiet oħra 
interessati, u l-awtorità regolatorja, meta 
din ma tkunx l-Awtorità Kompetenti, 
għandhom jikkooperaw u jipprovdu l-
informazzjoni kollha neċessarja għall-
valutazzjoni tar-riskji.

Or. en

Emenda 50
Thomas Ulmer 

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

3. Il-Pjan tal-Emerġenza għandu jiżgura li 
l-aċċess transkonfinali għall-faċilitajiet tal-
ħażna jibqa' miftuħ f'każ ta' emerġenza 
wkoll. Il-Pjan ta' Emerġenza ma għandu 
jdaħħal l-ebda miżura li tirrestrinġi bla 
bżonn il-fluss transkonfinali tal-gass.

3. Il-Pjan tal-Emerġenza nazzjonali għandu 
jiżgura li l-aċċess transkonfinali għall-
faċilitajiet tal-ħażna jibqa' miftuħ f'każ ta' 
emerġenza wkoll. Il-Pjan ta' Emerġenza ma 
għandu jdaħħal l-ebda miżura li tirrestrinġi 
bla bżonn il-fluss transkonfinali tal-gass.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-aċċess transkonfinali għall-faċilitajiet tal-ħżin għandu jkun iggarantit mill-istati Membri 
kollha kkonċernati.
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Emenda 51
Thomas Ulmer 

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

4. L-Awtorità Kompetenti għandha 
tinforma minnufih lill-Kummissjoni u 
tipprovdilha l-informazzjoni neċessarja 
kollha meta tiddikjara kwalunkwe mil-
livelli tal-kriżi. Fil-każ ta' emerġenza li 
tista' tirriżulta f'sejħa għall-għajnuna mill-
UE u l-Istati Membri tagħha, l-Awtorità 
Kompetenti tal-Istat Membru konċernat 
għandha mingħajr dewmien tinnotifika liċ-
Ċentru tal-Monitoraġġ u l-Informazzjoni 
tal-Protezzjoni Ċivili tal-Kummissjoni.

4. L-Awtorità Kompetenti għandha 
tinforma minnufih lill-Kummissjoni u 
tipprovdilha l-informazzjoni neċessarja 
kollha meta tiddikjara livell ta’ alert jew 
ta’ emerġenza. Fil-każ ta' emerġenza li 
tista' tirriżulta f'sejħa għall-għajnuna mill-
UE u l-Istati Membri tagħha, l-Awtorità 
Kompetenti tal-Istat Membru konċernat 
għandha mingħajr dewmien tinnotifika liċ-
Ċentru tal-Monitoraġġ u l-Informazzjoni 
tal-Protezzjoni Ċivili tal-Kummissjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa biss fil-livell ta’ alert u emerġenza li l-Istati Membri u/jew l-UE huma obbligati 
jiggarantixxu l-provvista mill-ġdid. Waqt il-fażi tal-allarm bikri huwa dmir tal-kumpaniji li 
jirrimedjaw għall-waqfien mill-provvista.

Emenda 52
Thomas Ulmer 

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

5. Meta l-Awtorità Kompetenti tiddikjara 
Emerġenza għandha ssegwi l-azzjonijiet 
iddefiniti minn qabel kif iddefiniti fil-Pjan 
tal-Emerġenza u għandha tinforma 
minnufih lill-Kummissjoni partikolarment 
bl-azzjonijiet li biħsiebha tieħu skont l-
Artikolu 9(1). Il-Kummissjoni tista' tlaqqa' 
l-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass.

5. Meta l-Awtorità Kompetenti tiddikjara 
Emerġenza għandha ssegwi l-azzjonijiet 
iddefiniti minn qabel kif iddefiniti fil-Pjan 
tal-Emerġenza u għandha tinforma 
minnufih lill-Kummissjoni partikolarment 
bl-azzjonijiet li biħsiebha tieħu skont l-
Artikolu 9(1). Il-Kummissjoni għandha
tlaqqa' l-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-
Gass.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Hawnhekk għandhom ikunu stabbiliti regoli ta’ mġiba ċari fil-każ ta’ Emerġenza. It-terminu 
“tista’ f’din id-dispożizzjoni jista’ twassal għal marġini wiesa’ ta’ interpretazzjoni. 

Emenda 53
Justas Vincas Paleckis 

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 kalendarji 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.

Or. en

Emenda 54
Thomas Ulmer 

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha 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 
aktar minn Awtorità Kompetenti waħda 

1. Il-Kummissjoni għandha tiddikjara 
Emerġenza Komunitarja fuq talba jew meta 
l-Komunità titlef aktar minn 20% tal-
importazzjoni ta' kuljum tal-gass mingħand 
pajjiżi terzi kif ikkalkulat mill-ENTSO-G. 
Għandha tiddikjara Emerġenza 
Komunitarja meta aktar minn Awtorità 
Kompetenti waħda tkun iddikjarat 
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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.

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.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-limitu biex tiġi dikjarata Emerġenza Komunitarja għandu tkun meta t-telf tal-importazzjoni 
ta’ kuljum tal-gass minn pajjiżi terzi fl-UE jkun ogħla minn 20%.  Dan ta prova tal-validità 
tiegħu fl-applikazzjoni kurrenti tad-direttiva.

Emenda 55
Justas Vincas Paleckis

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 
tal-inqas 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.

1. Il-Kummissjoni tista’ tiddikjara 
Twissija Bikrija Komunitarja jew Alert 
Komunitarju fuq talba ta’ Awtorità 
Kompetenti. Il-Kummissjoni għandha
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 tal-inqas 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.

Or. en
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Emenda 56
Justas Vincas Paleckis 

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tlaqqa' l-Grupp 
tal-Koordinazzjoni tal-Gass hekk kif 
tiddikjara Emerġenza Komunitarja.

2. Il-Kummissjoni tista’ tlaqqa' l-Grupp 
tal-Koordinazzjoni tal-Gass hekk kif 
tiddikjara xi Twissija Bikrija jew Alert 
Komunitarju. Il-Kummissjoni għandha 
tlaqqa' l-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass 
hekk kif tiddikjara Emerġenza 
Komunitarja.

Or. en

Emenda 57
Justas Vincas Paleckis 

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. F’Alert Komunitarju l-Kummissjoni 
tista’ titlob lill-Awtoritajiet Kompetenti 
biex jikkoordinaw l-azzjonijiet tagħhom 
bil-għan li jegħlbu xi xkiel fil-provvista 
jew xi domanda li tkun eċċezzjonalment 
qawwija. 

Or. en

Emenda 58
Thomas Ulmer 

Proposta għal riżoluzzjoni
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

6. F'Emerġenza Komunitarja, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li ma 

6. F'Emerġenza Komunitarja, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li ma 
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jingħalaqx l-aċċess transkonfinali għall-
faċilitajiet tal-ħżin u ma għandhom idaħħlu 
l-ebda dispożizzjoni legali li tirrestrinġi bla 
bżonn il-fluss tal-gass lejn is-swieq 
affettwati.

jingħalaqx l-aċċess transkonfinali għall-
faċilitajiet tal-ħżin fil-kuntest ta’ ftehimiet 
kummerċjali u ma għandhom idaħħlu l-
ebda dispożizzjoni legali li tirrestrinġi bla 
bżonn il-fluss tal-gass lejn is-swieq 
affettwati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

M’għandux ikun hemm obbligi dwar l-aċċess għall-ħżin għall-istati Membri u l-impriżi tal-
gass tagħhom, sakemm ma jkunx hemm ftehim kummerċjali.  

Emenda 59
Thomas Ulmer 

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 
fornituri u ta' tranżitu.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ tnaqqis fil-burokrazija għandu jiġi evitat il-ħolqien ta’ gruppi li 
jissorveljaw is-sigurtà tal-provvista kif ukoll obbligi oħra ta’ rappurtar. Task force ta’ 
monitoraġġ huwa superfluwu, peress li dan il-kompitu diġà huwa f’idejn il-kumpaniji tal-gass 
u l-awtoritajiet fil-livell nazzjonali. Barra minn hekk, id-differenza bejn task force u Grupp 
tal-Koordinazzjoni tal-Gass hija dubjuża.
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Emenda 60
Thomas Ulmer 

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

1. Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass huwa 
stabbilit biex jiffaċilita l-koordinazzjoni 
tal-miżuri li jikkonċernaw is-sigurtà tal-
provvista. Il-Grupp għandu jkun magħmul 
minn rappreżentanti tal-Awtoritajiet 
Kompetenti, l-ACER, l-ENTSO-G u 
entitajiet rappreżentattivi tal-industrija 
konċernata u l-klijenti rilevanti. Il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar l-
għamla tal-Grupp ħalli tiżgura r-
rappreżentanza tiegħu u għandha 
tippresedi l-istess Grupp. Il-Grupp għandu 
jistabbilixxi r-regoli tal-proċedura tiegħu.

1. Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass huwa 
stabbilit biex jiffaċilita l-koordinazzjoni 
tal-miżuri li jikkonċernaw is-sigurtà tal-
provvista. Il-Grupp għandu jkun magħmul 
minn rappreżentanti tal-Awtoritajiet 
Kompetenti, l-ACER, l-ENTSO-G u 
entitajiet rappreżentattivi tal-industrija 
konċernata u l-klijenti rilevanti. L-Istati 
Membri għandhom jiddeċiedu dwar l-
għamla tal-Grupp ħalli jiżguraw ir-
rappreżentanza tiegħu u għandhom 
jippresjedu l-istess Grupp. Il-Grupp 
għandu jistabbilixxi r-regoli tal-proċedura 
tiegħu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol tal-esperti fil-kumpaniji (dispatchers, il-ġestjoni tal-kumpaniji eċċ.) f’Emergency Task 
Force (reġjonali) għandu jiġi enfasizzat. F’każ ta’ emerġenza, meta jkunu meħtieġa 
deċiżjonijiet malajr, huwa importanti li l-katina ta’ komunikazzjoni bejn dan il-grupp u l-
awtoritajiet koordinanti (ministeri, ir-regolatur, l-UE) tkun qasira. 

Emenda 61
Thomas Ulmer 

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

2. Il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass 
għandu jassisti lill-Kummissjoni 
partikolarment dwar kwistjonijiet marbuta 
ma':

2. Il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass 
għandu jagħti pariri lill-Kummissjoni 
partikolarment dwar kwistjonijiet marbuta 
ma':

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ir-rwol tal-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass għandu jissaħħaħ.

Emenda 62
Justas Vincas Paleckis 

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6 – punt b – inċiż 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Restrizzjonijiet kontrattwali fuq ir-
riesportazzjoni.

Or. en

Emenda 63
Thomas Ulmer 

Proposta għal regolament
Artikolu III – paragrafu 1 – introduzzjoni

Test propost mill-Kummissjoni, Emenda

Fl-iżvilupp tal-Pjanijiet Preventivi u tal-
Emerġenza l-Awtorità Kompetenti 
għandha tqis il-kontribut tal-miżuri li ġejjin 
f'każ ta' Emerġenza biss:

Fl-iżvilupp tal-Pjanijiet Preventivi u tal-
Emerġenza l-Awtorità Kompetenti 
għandha tqis il-kontribut tal-miżuri li ġejjin 
f'każ ta' Emerġenza biss u fl-istess ħin 
tikkunsidra din il-lista mhux eżawrjenti 
ta’ miżuri:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fit-tfassil ta’ Pjanijiet Preventivi u ta’ Emerġenza m’għandhomx jiġu stabbiliti miżuri 
obbligatorji.


