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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fost il-fjuwils fossili kollha l-gass huwa l-inqas fjuwil li jagħmel CO2, u bħala tali, għandu 
sehem ewlieni fit-transizzjoni tal-Ewropa lejn sistema ta' enerġija b'livell baxx ta' karbonju. 
Illum, kwart tal-konsum tal-enerġija primarja tal-Ewropa jikkonsisti f’gass, u kważi 60% tal-
gass huwa importat.1 Għalkemm il-miri għall-2020 tal-UE għall-għejun tal-enerġija 
rinnovabbli, l-effiċjenza enerġetika u għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra ser 
jikkontribwixxu biex iż-żieda fid-domanda għall-gass tiġi stabbilizzata, it-tnaqqis fil-
produzzjoni domestika xorta  jwassal għal sitwazzjoni fejn id-dipendenza tal-UE fuq l-
importazzjoni tal-gass tistaġna jew saħansitra tkompli tiżdied. Il-kriżijiet tal-gass bejn ir-
Russja u l-Ukraina f'Jannar 2009, fejn 30% tal-importazzjoni tal-Ewropa inqatgħet għal 
ġimgħatejn, uriet biċ-ċar li fiċ-ċirkustanzi preżenti ta' dipendenza dejjem akbar fuq l-
importazzjoni u ta' riskju dejjem akbar f'dik li hi provvista u ġarr, id-Direttiva attwali dwar is-
sigurtà tal-provvista tal-gass2 m’għadhiex suffiċjenti u jeħtieġ li tiġi riveduta.  Barra minn 
hekk irridu nenfasizzaw li għal xi wħud mill-Istati Membri, ix-xkiel fil-provvista f’Jannar 
2009 żamm wieqaf il-100% tal-importazzjoni tagħhom tal-gass mir-Russja u għad hemm Stat 
Membru li s-sitwazzjoni tiegħu wara l-qtugħ fil-provvista tal-gass għadha ma qagħditx.  

Dawk iċ-ċirkustanzi juruna għalkollox li l-proċess tal-bini ta’ suq intern tal-enerġija li jkun 
liberallizzat kompletament għadu mhux komplut u li hemm ħtieġa urġenti li jiġu stabbiliti 
miżuri li jsaħħu s-sigurtà tal-provvista tal-gass ġo l-UE.    

Rigward kwistjonijiet ambjentali, ir-rapporteur għal opinjoni hu tal-fehma li s-sigurtà tal-
provvista trid tiġi rikonċiljata mal-ħarsien ambjentali biex l-Ewropa tkun ipprovduta l-
enerġija fuq bażi sostenibbli:

 L-impatt ambjentali tal-miżuri proposti mil-lat ta’ provvista u domanda għandhom 
jitqiesu kif jixraq. Anke f’sitwazzjoni ta’ emerġenza għandha tingħata preferenza lill-
miżuri li jkollhom l-inqas impatt fuq l-ambjent. 

 Għandu jiġi nnutat li qlib mill-gass għall-fjuwils jirrużulta f’aktar emissjonijiet ta' 
gassijiet serra meta l-gass jiġi sostitwit minn pereżempju faħam jew żejt użat bħala 
fjuwil. 

 L-iffrankar tal-enerġija u l-effiċjenza enerġetika għandhom irwol ċentrali fil-
prevenzjoni tal-kriżijiet u biex il-ħsara tagħhom tittaffa, għalhekk miżuri bħal dawn 
għandhom jiġu enfasizzati aktar. F’dan ir-rigward għandha tingħata attenzjoni 
partikulari lin-negozjati li għaddejjin bħalissa dwar dak li hu msejjaħ il-pakkett tal-
effiċjenza enerġetika, jiġifieri l-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar il-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini3 u l-proposta għal Direttiva tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza 
tal-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħra4.

 L-irwol tal-għejun tal-enerġija indiġeni sostenibbli għandu jkun enfasizzat aħjar. L-
integrazzjoni tal-gass minn għejun rinnovabbli tal-enerġija fl-infrastruttura tan-
netwerk tal-gass għandha tkun iffaċilitata. 

                                               
1 Medja għall-UE ta’ 27, ċifra tal-2007
2 Id-Direttiva tal-Kunsill 2004/67/KE tas-26 ta' April 2004 li għandha x'taqsam mal-miżuri għas- salvagwardja 

tas-sigurtà tal-provvista tal-gass naturali; ĠU L 127, 29.4.2004, p. 92
3 2008/0223 (COD)
4 2008/0221 (COD)



PE430,260v01-00 4/17 PA\792751MT.doc

MT

 L-introduzzjoni ta’ infrastruttura ġdida tal-enerġija għandha ssir wara li tkun saret 
valutazzjoni xierqa tal-impatt ambjentali meta dan ikun meħtieġ minn leġiżlazzjoni 
speċifika b’mod partikulari mid-Direttiva 2001/42/KE u d-Direttiva tal-Kunsill 
85/337/KEE, u bir-rispett li jixraq lill-ambjent u b’mod partikulari liż-żoni ta’ natura 
mħarsa skont Natura 2000.
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 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 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Infrastruttura suffiċjenti għall-gass fi 
Stat Membru u madwar il-Komunità hija 
essenzjali sabiex jiġu indirizzati l-
interruzzjonijiet fil-provvista. Kriterji 
komuni minimi dwar is-sigurtà tal-
provvista tal-gass għandhom jiżguraw 
kundizzjonijiet indaqs għas-sigurtà tal-
provvista tal-gass u għandhom joħolqu 
inċentivi sinifikanti biex tinbena l-
infrastruttura meħtieġa u biex jitjieb il-
livell ta' tħejjija f'każ ta' kriżi. Miżuri min-
naħa tad-domanda, bħal ma huwa l-bdil tal-
fjuwil, jista' jkollhom rwol importanti fl-
iżgurar tas-sigurtà tal-enerġija meta dawn 
ikunu jistgħu jiġu applikati malajr u 
jnaqqsu b'mod konsiderevoli d-domanda 
b'reazzjoni għal xkiel fil-provvista.

(9) Infrastruttura suffiċjenti għall-gass fi 
Stat Membru u madwar il-Komunità hija 
essenzjali sabiex jiġu indirizzati l-
interruzzjonijiet fil-provvista. Kriterji 
komuni minimi dwar is-sigurtà tal-
provvista tal-gass għandhom jiżguraw 
kundizzjonijiet indaqs għas-sigurtà tal-
provvista tal-gass u għandhom joħolqu
inċentivi sinifikanti biex tinbena l-
infrastruttura meħtieġa u biex jitjieb il-
livell ta' tħejjija f'każ ta' kriżi. Miżuri min-
naħa tad-domanda, bħal ma huwa l-bdil tal-
fjuwil, jista' jkollhom irwol importanti fl-
iżgurar tas-sigurtà tal-enerġija meta dawn
ikunu jistgħu jiġu applikati malajr u 
jnaqqsu b'mod konsiderevoli d-domanda 
b'reazzjoni għal xkiel fil-provvista.
Għandu jiġi nnutat, madankollu, li qlib 
għall-fjuwils fossili jirrużulta f’aktar 
emissjonijiet ta' gassijiet serra. L-użu 
effiċjenti tal-enerġija bħala miżura min-
naħa tad-domanda għandu jkompli jiġi 
promoss aktar. L-impatt ambjentali tal-
miżuri proposti min-naħa tad- domanda u 
l-provvista għandhom jitqiesu kif jixraq u 
għandha tingħata preferenza lill-miżuri li 
għandhom l-inqas impatt fuq l-ambjent. 
Kull investiment fl-infrastruttura għandu 
jsir bir-rispett li jixraq  lill-ambjent u lill-
acquis communautaire relatat.

Or. en
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Emenda 2

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 u għandhom isiru biss wara li 
tkun saret valutazzjoni xierqa tal-impatt 
ambjentali.  Infrastruttura ġdida bħal din 
għandha isaħħaħ is-sigurtà tal-provvista 
tal-gass filwaqt li tiżgura l-funzjonament 
tajjeb tas-suq intern tal-gass naturali. L-
integrazzjoni tal-gass minn għejun 
rinnovabbli tal-enerġija fl-infrastruttura 
tan-netwerk tal-gass għandha tkun 
iffaċilitata. 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. en

Emenda 3

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 

Dan ir-Regolament jistabbilixxi miżuri bl-
għan li jissalvagwardjaw is-sigurtà tal-
provvista tal-gass billi jiżgura l-
funzjonament tajjeb u kontinwu tas-suq 
intern tal-gass u billi jistabbilixxi miżuri 
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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.

eċċezzjonali li jridu jiġu implimentati 
meta s-suq ma jkunx jista’ jwassal aktar 
il-provvisti tal-gass meħtieġa billi 
jipprovdi 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 theddidiet serji u li jitwemmnu ta' 
xkiel bħal dan fl-ispirtu tas-solidarjetà 
bejn l-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ix-xkiel konkret tal-provvista m’għandux ikun l-unika raġuni biex ikun hemm reazzjoni;  anke 
theddidiet serji u li jitwemmnu ta' xkiel għandhom iġiegħlu li ssir reazzjoni. L-ispirtu ta’ 
solidarjetà għandu jiġi  enfasizzat fir-Regolament, skont il-konklużjonijiet tal-Kunsill 
Ewropew ta’ Marzu 2009.

Emenda 4

Proposta għal rgolament
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 klijenti oħra, bħal 
m’huma l-impriżi żgħar u ta' daqs medju, 
l-iskejjel u l-isptarijiet sakemm dawn diġà 
huma konnessi ma' netwerk tad-
distribuzzjoni tal-gass; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu intitolati li jiddefinixxu l-lista tal-klijenti protetti fil-livell ta’ 
leġiżlazzjoni nazzjonali skont il-ħtiġijiet tagħhom u jkomplu jestendu l-ambitu tal-
konsumaturi protetti jekk jidhrilhom li dan ikun meħtieġ.
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Emenda 5

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha timplimenta 
l-miżuri li għandha fil-kompetenza 
tagħha li huma pprovduti f’dan ir-
Regolament. Dawk il-miżuri għandhom 
jinkludu, b’mod partikulari, il-
valutazzjoni annwali tar-riskji msemmija 
fl-Artikolu 8(1a) u l-monitoraġġ kontinwu 
tas-sigurtà tal-provvista tal-gass fil-livell 
Komunitarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba n-natura transkonfinali tal-kriżijiet tal-gass, anke l-prevenzjoni u t-tħejjija 
għandhom jiġu organizzati fil-livell tal-Kummissjoni/Komunità.

Emenda 6

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 [il-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, u skont il-paragrafu 2,
għandha tistabbilixxi:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba n-natura transkonfinali tal-kriżijiet tal-gass,  il-prevenzjoni tal-kriżijiet u t-tħejjija 
għalihom għandhom jiġu kkoordinati aħjar fil-livell tal-Komunità. L-obbligu li jiġu 
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kkonsultati l-awtoritajiet kompetenti ta’ Stati Membri oħra u l-Kummissjoni għandu jkompli 
jiġi enfasizzat.

Emenda 7

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 u 
lill-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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba n-natura transkonfinali tal-kriżijiet tal-gass, anke l-prevenzjoni tal-kriżijiet u t-
tħejjija għalihom għandhom jiġu organizzati fil-livell tal-Komunità. L-awtorità kompetenti 
f’din il-materja għandha tkun il-Kummissjoni Ewropea.

Emenda 8

Proposta għal regolament 
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-miżuri biex jiġu ssodisfati l-
istandards tal-infrastruttura u l-provvista, 
kif stipulati fl-Artikoli 6 u 7; dawn il-
miżuri għandhom jinkludu tal-anqas l-
ippjanar biex jintlaħaq l-istandard N-1, il-
volumi u l-kapaċitajiet meħtieġa għall-
forniment tal-klijenti protetti fil-perjodi ta' 
domanda għolja ddefiniti, il-miżuri min-
naħa tad-domanda u l-obbligi imposti fuq 

(a) il-miżuri biex jiġu ssodisfati l-
istandards tal-infrastruttura u l-provvista, 
kif stipulati fl-Artikoli 6 u 7; dawn il-
miżuri għandhom jinkludu tal-anqas l-
ippjanar biex jintlaħaq l-istandard N-1, il-
volumi u l-kapaċitajiet meħtieġa għall-
forniment tal-klijenti protetti fil-perjodi ta' 
domanda għolja ddefiniti filwaqt li jkunu 
konformi mad-Direttiva 2001/42/KE tal-
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l-impriżi tal-gass naturali u entitajiet 
rilevanti oħra;

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 
ta’ Ġunju 2001 dwar l-istima tal-effetti ta’ 
ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent1
u d-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE tas-
27 ta’ Ġunju 1985 dwar l-istima tal-effetti 
ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-
ambjent2, il-miżuri min-naħa tad-domanda 
u l-obbligi imposti fuq l-impriżi tal-gass 
naturali u entitajiet rilevanti oħra
1. ĠU L 197, 21.7.2001, p. 30.
2. ĠU L 175, 5.7.1985, p. 40.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament 
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard [mill-
31 ta' Marzu 2014; tliet snin wara d-dħul 
fis-seħħ], l-Awtorità Kompetenti għandha 
tiżgura li fil-każ ta' xkiel fl-akbar 
infrastruttura tal-provvista tal-gass, l-
infrastruttura li tibqa' (N-1) ikollha l-
kapaċità li tforni l-volum neċessarju ta' 
gass biex tissodisfa d-domanda totali għall-
gass taż-żona kkalkulata matul perjodu ta' 
sittin jum ta' domanda eċċezzjonalment 
għolja għall-gass matul l-iksaħ perjodu li 
statistikament iseħħ kull għoxrin sena.

1. Sa [l-31 ta' Marzu 2016; ħames snin
wara d-dħul fis-seħħ], l-Awtorità 
Kompetenti għandha tiżgura li fil-każ ta' 
xkiel fl-akbar infrastruttura tal-provvista 
tal-gass, l-infrastruttura li tibqa' (N-1) 
ikollha l-kapaċità li tforni l-volum 
neċessarju ta' gass biex tissodisfa d-
domanda totali għall-gass taż-żona 
kkalkulata matul perjodu ta' sittin jum ta' 
domanda eċċezzjonalment għolja għall-
gass matul l-iksaħ perjodu li statistikament 
iseħħ kull għoxrin sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mil-lat tekniku, huwa impossibbli li tintroduċi l-infrastruttura meħtieġa u li tadatta sistemi 
sħaħ ta’ trażmissjoni fi tliet snin.
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Emenda 10

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 erba’ snin 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’ 
erba’ snin, l-operatur tas-sistema tat-
trażmissjoni tal-gass għandu jadatta l-
funzjonament tas-sistema tat-trażmissjoni 
ħalli jippermetti flussi bidirezzjonali tal-
gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mil-lat tekniku, huwa impossibbli li jiġu adattati sistemi sħaħ ta’ trażmissjoni bil-għan li 
jkunu jistgħu jseħħu flussi bidirezzjonali.

Emenda 11

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sa [t-30 ta' Marzu 2011; 12-il xahar 
wara d-dħul fis-seħħ] il-Kummissjoni 
għandha tivvaluta kompletament ir-riskji 
li jaffettwaw is-sigurtà tal-provvista tal-
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gass fil-Kommunità (Valutazzjoni 
Komunitarja) billi tqis, b’mod partikulari, 
il-valutazzjonijiet tar-riskji magħmula 
minn kull Stat Membru u ċ-ċirkustanzi 
internazzjonali relevanti kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Valur miżjud tal-valutazzjoni tar-riskji fil-livell Komunitarju. Kemm il-valutazzjoni tar-riskji 
“nazzjonali” u kemm dik Komunitarja għandhom jiġu riveduti meta jseħħ xi riskju sinifikanti 
jew mhux mistenni.

Emenda 12

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 sena qabel it-
30 ta' Settembru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni tar-riskji trid tiġi rripetuta b'mod aktar regolari bil-għan li wieħed jipprevedi 
aħjar u jkun imħejji aħjar għal kriżi.

Emenda 13

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 xkiel 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 abbażi tas-suq waħedhom.

(3) Livell tal-Emerġenza (Emerġenza): 
meta sseħħ domanda eċċezzjonalment 
għolja jew meta jseħħ xkiel 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 
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bi strumenti abbażi tas-suq waħedhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-raġuni għall-implimentazzjoni ta’ reazzjonijiet ta’ emerġenza għandha tkun aktar 
flessibbli.

Emenda 14

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. en

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa li l-kompetenzi tal-Kummissjoni Ewropea f’dak li hu immaniġġjar tal-kriżijiet 
fil-livell ta’ emerġenzi Komunitarji jsiru aktar preċiżi.

Emenda 15

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 

6. Il-Kummissjoni għandha tivverifika fi 
żmien tlett ijiem 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', 
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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.

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

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa li l-kompetenzi tal-Kummissjoni Ewropea f’dak li hu immaniġġjar tal-kriżijiet 
fil-livell ta’ emerġenzi Komunitarji jsiru aktar preċiżi. Ir-rwol tal-Kummissjoni, f’dak li hu 
vverifikar ta’ pjanijiet, għandu jkun ristrett għaż-żoni/sitwazzjonijiet li mhumiex imsemmija 
fil-pjanijiet u għaż-żoni/sitwazzjonijiet li fihom huma involuti fatturi transkonfinali.

Emenda 16

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 
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.

1. Il-Kummissjoni għandha tiddikjara 
Twissija Bikrija Komunitarja jew Sejħa 
ta’ Allarm Komunitarja 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 tagħha
ta' kuljum tal-gass mingħand pajjiżi terzi 
minn barra membri taż-Żona Ekonomika 
Ewropea kif ikkalkulat mill-ENTSO-G. 
Għandha tiddikjara wkoll Emerġenza 
Komunitarja meta aktar minn Awtorità 
Kompetenti waħda tkun iddikjarat 
Emerġenza wara 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 17

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 għandha tlaqqa' l-Grupp 
tal-Koordinazzjoni tal-Gass hekk kif 
tiddikjara xi Twissija Bikrija, xi Sejħa ta’ 
Allarm jew xi Emerġenza Komunitarja.

Or. en

Emenda 18

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fi Twissija Bikrija Komunitarja, il-
Kummissjoni  [u r-Rappreżentant Għoli] 
għandhom jikkoordinaw l-azzjonijiet 
tagħhom fir-rigward ta’ pajjiżi terzi bil-
għan li jimmitigaw ir-riskji identifikati.

Or. en

Emenda 19

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. F’Sejħa ta’ Allarm Komunitarja l-
Kummissjoni għandha 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
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Emenda 20

Proposta għal regolament 
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

6. F'Emerġenza Komunitarja l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li ma 
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. Il-Kummissjoni għandha 
tiffaċilita l-applikazzjoni ta’ dawk il-
miżuri bil-għan li żżomm għaddej il-
funzjonament tajjeb tas-suq intern, b’mod 
partikulari f’każijiet ta’ xkiel fil-provvista 
u f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi.

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament 
Anness II – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-iżvilupp tal-Pjanijiet Preventivi u tal-
Emerġenza l-Awtorità Kompetenti 
għandha tqis il-lista tal-miżuri indikattivi u 
mhux eżawrjenti li ġejja:

Fl-iżvilupp tal-Pjanijiet Preventivi u tal-
Emerġenza l-Awtorità Kompetenti 
għandha tqis il-lista tal-miżuri indikattiva u 
mhux eżawrjenti mniżżla f’dan l-Anness. 
L-Awtorità Kompetenti, meta tkun qed 
tiżviluppa l-Pjanijiet Preventivi u ta’ 
Emerġenza, għandha tqis kif jixraq l-
impatt ambjentali tal-miżuri proposti u 
għandha tagħti preferenza, kemm jista’ 
jkun possibbli, lil dawk il-miżuri li 
jkollhom l-inqas impatt fuq l-ambjent.

Or. en
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Emenda 22

Proposta għal regolament 
Anness II – titolu ‘Min-naħa tal-provvista’ – punt 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Faċilitar tal-integrazzjoni tal-gass 
minn għejun rinnovabbli tal-enerġija fl-
infrastruttura tan-netwerk tal-gass. 

Or. en


