
AD\797988MT.doc PE428.268v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

2009/0108(COD)

2.12.2009

OPINJONI
tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
miżuri li jissalvagwardjaw is-sigurtà tal-provvista tal-gass u li jħassar id-
Direttiva 2004/67/KE
(COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Sandra Kalniete



PE428.268v02-00 2/17 AD\797988MT.doc

MT

PA_Legam



AD\797988MT.doc 3/17 PE428.268v02-00

MT

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

F'dawn l-aħħar snin sar ħafna tibdil fis-sigurtà tal-provvista tal-gass fl-Ewropa, b'żieda fid-
dipendenza fuq l-importazzjoni kif ukoll fir-riskji tal-provvista u t-tranżitu. Il-kriżi tal-gass 
tar-Russja u l-Ukraina f'Jannar 2009 wriet li għadhom meħtieġa l-investimenti fl-infrastrutturi 
madwar l-Ewropa u li iktar integrazzjoni tas-suq ittejjeb is-sigurtà tal-provvista. 

L-aspetti tas-sigurtà tal-provvista tal-ippjanar fit-tul ta' investimenti f'kapaċitajiet 
transkonfinali suffiċjenti u f'infrastrutturi oħra, li jiżguraw il-kapaċità għal żmien twil li s-
sistema tkun tista' tiggarantixxi s-sigurtà tal-provvista u tissodisfa domanda raġjonevoli, huma 
indirizzati fid-Direttiva 2009/73/KE dwar ir-regoli komuni għas-suq intern tal-gass naturali.

Din il-proposta tixtieq tiżgura li jkun hemm infrastruttura u tħejjija suffiċjenti għall-
prevenzjoni u l-kontroll ta' xkiel immedjat fil-provvista tal-gass. Għandha l-għan li tiżgura li 
s-suq intern tal-gass ikompli jaħdem b'mod effettiv fit-tul kemm jista' jkun waqt ġrajjiet bħal 
dawn, u li jkun hemm mekkaniżmi ċari għal reazzjoni kkoordinata għal xkiel konkret fil-
provvista.

Sabiex ikun hemm reazzjoni iktar effettiva, id-Direttiva 2004/67/KE, li tistabbilixxi għadd ta' 
miżuri li jiżguraw is-sigurtà tal-provvista tal-gass, għandha tiġi sostitwita minn regolament (li 
fih nnifsu hu iktar effettiv minħabba l-applikabilità diretta tiegħu) li jkun fih standards iktar 
preċiżi tas-sigurtà tal-provvista u ppjanar għall-emerġenzi. 

Minkejja li r-rapporteur għal opinjoni tilqa' l-proposta, hija tal-opinjoni li jista' jsir iktar titjib, 
partikolarment rigward il-kwistjonijiet tal-ħarsien tal-konsumatur u l-applikazzjoni ta' 
strumenti bbażati fis-suq waqt kriżi tal-gass.  Għalhekk, tipproponi emendi kif ġej:

 Aċċess bi prezz ekonomiku u faċli għall-enerġija għall-konsumaturi kollha Ewropej 
huwa ta' prijorità għolja għar-rapporteur għal opinjoni. Dan għandu jkun garantit ukoll 
f'sitwazzjonijiet ta' kriżi, partikolarment għall-klijenti protetti li l-ambitu tagħhom 
għandu jkun definit b'mod ċar u pragmatiku. Il-klijenti għandhom ikunu infurmati sew 
dwar id-dritt tagħhom għal provvista kontinwa waqt kriżi;

 Għal kwalunkwe xkiel fil-provvista għandu jkun hemm reazzjoni progressiva u 
kkoordinata fuq il-livell tal-impriżi tal-gass, l-Istati Membri u l-Komunità. Filwaqt li 
s-sigurtà tal-provvista tal-gass hija kompitu maqsum fost dawn l-atturi, ir-rwoli u r-
responsabbiltajiet rispettivi tagħhom għandhom jiġu definiti b'mod ċar;

 Strumenti bbażati fis-suq li jirreaġixxu għax-xkiel fil-provvista għandu jkollhom 
preċedenza ċara fuq il-miżuri kollha mhux ibbażati fis-suq, li għandhom jintużaw biss 
bħala l-aħħar għażla.
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EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumaturi jitlob lill-Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Madankollu, skont il-miżuri attwali 
relatati mas-sigurtà tal-provvista tal-gass, li 
ttieħdu fil-livell Komunitarju, l-Istati 
Membri għadhom igawdu marġni wiesa' ta' 
diskrezzjoni dwar l-għażla tal-miżuri. Fejn 
is-sigurtà tal-provvista ta' Stat Membru 
tkun mhedda, bla dubju hemm riskju li 
miżuri żviluppati b'mod unilaterali minn 
dak l-Istat Membru jistgħu jipperikolaw il-
funzjonament tajjeb tas-suq intern tal-gass. 
Esperjenzi riċenti wrew kemm dak ir-riskju 
huwa reali. Sabiex is-suq intern tal-gass 
ikun jista' jiffunzjona anki meta jkun hemm 
skarzezza fil-provvista, huwa meħtieġ li 
jkun hemm provvediment għal reazzjoni 
aktar ikkoordinata għal kriżijiet tal-
provvista, kemm fejn tidħol azzjoni 
preventiva kif ukoll ir-reazzjoni għal xkiel 
konkret fil-provvista.

(4) Madankollu, skont il-miżuri attwali 
relatati mas-sigurtà tal-provvista tal-gass, li 
ttieħdu fil-livell Komunitarju, l-Istati 
Membri għadhom igawdu marġni wiesa' ta' 
diskrezzjoni dwar l-għażla tal-miżuri. Fejn 
is-sigurtà tal-provvista ta' Stat Membru 
tkun mhedda, bla dubju hemm riskju li 
miżuri żviluppati b'mod unilaterali minn 
dak l-Istat Membru jistgħu jipperikolaw il-
funzjonament tajjeb tas-suq intern tal-gass 
u s-sigurtà ta' klijenti protetti, inklużi 
dawk vulnerabbli. Esperjenzi riċenti wrew 
kemm dak ir-riskju huwa reali. Sabiex is-
suq intern tal-gass ikun jista' jiffunzjona 
anki meta jkun hemm skarzezza fil-
provvista, huwa meħtieġ li jkun hemm 
provvediment għas-solidarjetà u l-
koordinazzjoni fir-reazzjoni għal kriżijiet 
tal-provvista, kemm fejn tidħol azzjoni 
preventiva kif ukoll ir-reazzjoni għal xkiel 
konkret fil-provvista.

Ġustifikazzjoni

Jitqies li l-kunċett tal-ħarsien tal-konsumatur u s-solidarjetà għadu ma ddaħħalx bi sħiħ f'din 
il-proposta. Peress li dan ir-regolament jikkonċerna s-sigurtà tal-provvista tal-gass, huwa 
importanti ħafni li jitqiesu l-ħarsien tal-konsumatur u s-solidarjetà bejn l-Istati Membri għat-
tħejjija ta' reazzjoni għax-xkiel tal-provvista.
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Xkiel maġġuri fil-provvista tal-gass 
għall-Komunità jista' jaffettwa lill-Istati 
Membri kollha u lill-Partijiet Kontraenti 
fit-Trattat tal-Komunità tal-Enerġija u 
jwassal għal ħsarat ekonomiċi gravi fl-
ekonomija tal-Komunità. Bl-istess mod ix-
xkiel fil-provvista tal-gass jista' jkollu 
impatti soċjali gravi partikolarment fuq 
gruppi vulnerabbli ta' klijenti.

(6) Xkiel maġġuri fil-provvista tal-gass 
għall-Komunità jista' jkollu impatt fuq l-
interessi strateġiċi tal-UE u jista' jaffettwa 
lill-Istati Membri kollha u lill-Partijiet 
Kontraenti fit-Trattat tal-Komunità tal-
Enerġija u jwassal għal ħsara ekonomika
gravi fl-ekonomija tal-Komunità, kif ukoll 
jaffettwa indirettament lis-setturi 
sussidjarji. Bl-istess mod ix-xkiel fil-
provvista tal-gass jista' jkollu impatti 
soċjali gravi partikolarment fuq gruppi 
vulnerabbli ta' klijenti.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Dan ir-Regolament għandu jippermetti 
lill-impriżi tal-gass naturali u lill-klijenti 
jserrħu fuq il-mekkaniżmi tas-suq għall-
itwal żmien possibbli meta jkunu qed 
jaffrontaw xkiel. Għandu wkoll jipprovdi 
għall-mekkaniżmi ta' emerġenza biex 
jintużaw meta s-swieq ma jiqbgħux 
f'pożizzjoni li jindirizzaw kif xieraq xkiel 
fil-provvista tal-gass. Anki waqt 
Emerġenza, l-istrumenti abbażi tas-suq 
għandhom jingħataw prijorità sabiex 
jittaffew l-effetti tax-xkiel fil-provvista. 

(12) Dan ir-Regolament għandu jippermetti 
lill-impriżi tal-gass naturali u lill-klijenti 
jserrħu fuq il-mekkaniżmi tas-suq għall-
itwal żmien possibbli meta jkunu qed 
jaffrontaw xkiel. Għandu wkoll jipprovdi 
għall-mekkaniżmi ta' emerġenza biex 
jintużaw meta s-swieq ma jiqbgħux 
f'pożizzjoni li jindirizzaw kif xieraq xkiel 
fil-provvista tal-gass. Anki waqt 
emerġenza, l-istrumenti abbażi tas-suq 
għandhom jingħataw prijorità sabiex 
jittaffew l-effetti tax-xkiel fil-provvista, 
sakemm l-interess ġenerali tal-
konsumaturi fl-Istati Membri kkonċernati 
ma jkunx affettwat.

Emenda 4
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Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) B'segwitu għall-adozzjoni tat-tielet 
pakkett dwar is-suq intern tal-enerġija, 
dispożizzjonijiet ġodda se japplikaw għas-
settur tal-gass u joħolqu rwoli u 
responsabbiltajiet ċari għall-Istati Membri, 
ir-regolaturi, l-operaturi tas-sistema tat-
trażmissjoni u l-ACER, kif ukoll itejbu t-
trasparenza tas-suq għall-benefiċċju tal-
funzjonament tajjeb tiegħu u tas-sigurtà 
tal-provvista.

(13) B'segwitu għall-adozzjoni tat-tielet 
pakkett dwar is-suq intern tal-enerġija, 
dispożizzjonijiet ġodda se japplikaw għas-
settur tal-gass u joħolqu rwoli u 
responsabbiltajiet ċari għall-Istati Membri, 
ir-regolaturi, l-operaturi tas-sistema tat-
trażmissjoni u l-ACER, kif ukoll itejbu t-
trasparenza tas-suq għall-benefiċċju tal-
funzjonament tajjeb tiegħu u tas-sigurtà tal-
provvista u l-ħarsien tal-klijenti.

Ġustifikazzjoni

Jitqies li l-kunċett tal-ħarsien tal-konsumatur u s-solidarjetà għadu ma ddaħħalx bi sħiħ f'din 
il-proposta. Peress li dan ir-regolament jikkonċerna s-sigurtà tal-provvista tal-gass, huwa
importanti ħafni li jitqiesu l-ħarsien tal-konsumatur u s-solidarjetà bejn l-Istati Membri għat-
tħejjija ta' reazzjoni għax-xkiel tal-provvista

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-kompletar tas-suq intern tal-gass u 
l-kompetizzjoni effikaċi fis-suq joffru lill-
Komunità l-ogħla livell ta' sigurtà tal-
provvista għall-Istati Membri kollha, 
sakemm is-suq jitħalla jaħdem bis-sħiħ 
f'każ ta' xkiel tal-provvista li taffettwa parti 
mill-Komunità, ikun xi jkun il-kaġun tal-
ixkiel. Għal dan il-għan huwa meħtieġ 
approċċ komprensiv u effikaċi komuni 
għas-sigurtà tal-provvista, partikolarment 
permezz ta' politiki trasparenti u mhux 
diskriminatorji kompatibbli mar-rekwiżiti 
tas-suq, li jevita tgħawwiġ fis-suq kif ukoll 
jevita li jdgħajjef ir-reazzjonijiet tas-suq 
għax-xkiel. 

(14) Il-kompletar tas-suq intern tal-gass u 
l-kompetizzjoni effikaċi fis-suq joffru lill-
Komunità l-ogħla livell ta' sigurtà tal-
provvista għall-Istati Membri kollha, 
sakemm is-suq jitħalla jaħdem bis-sħiħ 
f'każ ta' xkiel tal-provvista li taffettwa parti 
mill-Komunità, ikun xi jkun il-kaġun tal-
ixkiel. Għal dan il-għan huwa meħtieġ 
approċċ komprensiv u effikaċi komuni 
għas-sigurtà tal-provvista, partikolarment 
permezz ta' politiki trasparenti, ta' 
solidarjetà u mhux diskriminatorji 
kompatibbli mar-rekwiżiti tas-suq, li jevita 
tgħawwiġ fis-suq kif ukoll jevita li 
jdgħajjef ir-reazzjonijiet tas-suq għax-
xkiel. 
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Ġustifikazzjoni

Jitqies li l-kunċett tal-ħarsien tal-konsumatur u s-solidarjetà għadu ma ddaħħalx bi sħiħ f'din 
il-proposta. Peress li dan ir-regolament jikkonċerna s-sigurtà tal-provvista tal-gass, huwa 
importanti ħafni li jitqiesu l-ħarsien tal-konsumatur u s-solidarjetà bejn l-Istati Membri għat-
tħejjija ta' reazzjoni għax-xkiel tal-provvista

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Standards tas-sigurtà tal-provvista 
armonizzati biżżejjed li jkopru mill-anqas 
is-sitwazzjoni li ppreżentat ruħha 
f'Jannar 2009 u jqisu d-differenzi bejn l-
Istati Membri, għandhom jiġu ddefiniti 
mingħajr ma jiġu imposti piżijiet mhux 
raġonevoli u sproporzjonati fuq l-impriżi 
tal-gass naturali fosthom dawk ġodda u 
dawk żgħar.

(16) Standards tas-sigurtà tal-provvista 
armonizzati biżżejjed li jkopru mill-anqas 
is-sitwazzjoni li ppreżentat ruħha 
f'Jannar 2009 u jqisu d-differenzi bejn l-
Istati Membri, għandhom jiġu ddefiniti, 
billi jitqiesu l-Obbligi ta' Servizz Pubbliku 
u l-ħarsien tal-klijenti kif imsemmi fl-
Artikolu 3 tad-Direttiva 2009/73/KE tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-13 ta' 
Lulju 2009 dwar ir-regoli komuni għas-
suq intern tal-gass naturali1 mingħajr ma 
jiġu imposti piżijiet mhux raġonevoli u 
sproporzjonati fuq l-impriżi tal-gass 
naturali fosthom dawk ġodda u dawk 
żgħar. 
_____
1 ĠU L 211, 14.8.2009, p. 94.

Ġustifikazzjoni

Huwa ta' importanza kbira li jiġi żgurat li l-Istati Membri jwettqu miżuri għall-ħarsien tal-
kategoriji differenti kollha tal-klijenti. Obbligi tas-servizz pubbliku, il-ħarsien tal-klijent 
vulnerabbli, il-ġlieda kontra l-faqar fl-enerġija, il-benessri u s-saħħa taċ-ċittadini jeħtieġu li 
jitqiesu waqt it-tħejjija ta' pjanijiet strateġiċi għas-sigurtà tal-provvista. 
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Huwa importanti li l-provvista tal-gass 
ma tiqafx, partikolarment għall-klijenti 
domestiċi, kif ukoll għal klijenti protetti 
oħra bħall-iskejjel u l-isptarijiet, f'każijiet 
fejn is-suq ma jkunx jista' ikompli 
jfornihom. Huwa essenzjali li l-miżuri li 
għandhom jittieħdu matul kriżi jkunu 
ddefiniti minn qabel kwalunkwe kriżi.

(18) Huwa importanti li l-provvista tal-gass 
ma tiqafx u tiġi pprovduta mill-Istati 
Membri, partikolarment għall-klijenti 
domestiċi, inklużi klijenti vulnerabbli, kif 
ukoll għal klijenti protetti oħra bħall-
iskejjel u l-isptarijiet, f'każijiet fejn is-suq 
ma jkunx jista' ikompli jfornihom. Huwa 
essenzjali li l-miżuri li għandhom jittieħdu 
matul kriżi jkunu ddefiniti minn qabel 
kwalunkwe kriżi, partikolarment rigward 
Obbligi tas-Servizz Pubbliku u miżuri tal-
ħarsien tal-klijent kif imsemmi fid-
Direttiva 2009/73/KE, il-prevenzjoni ta' 
prezzijiet eċċessivi u kumpens għall-
klijenti vulnerabbli.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-aspetti tas-sigurtà tal-provvista tal-
ippjanar fit-tul tal-investimenti 
f'kapaċitajiet transkonfinali u infrastrutturi 
oħra suffiċjenti li jiżguraw li s-sistema tkun 
kapaċi tiggarantixxi s-sigurtà tal-provvista 
u tissodisfa domandi raġonevoli, huma 
indirizzati mid-Direttiva .../…/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [dwar ir-
regoli komuni għas-suq intern tal-gass 
naturali u li tħassar id-
Direttiva 2003/55/KE]. Jista' jkun meħtieġ 
perjodu tranżizzjonali ħalli jkunu jistgħu 
jsiru l-investimenti neċessarji qabel 
jintlaħqu l-istandards tas-sigurtà tal-
provvista. Il-pjan fuq għaxar snin għall-
iżvilupp tan-netwerk, imfassal mill-
ENTSO-G u ssorveljat mill-ACER, huwa 

(20) L-aspetti tas-sigurtà tal-provvista tal-
ippjanar fit-tul tal-investimenti 
f'kapaċitajiet transkonfinali u infrastrutturi 
oħra suffiċjenti li jiżguraw li s-sistema tkun 
kapaċi tiggarantixxi s-sigurtà tal-provvista 
u tissodisfa domandi raġonevoli, huma 
indirizzati mid-Direttiva 2009/73/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [dwar ir-
regoli komuni għas-suq intern tal-gass 
naturali u li tħassar id-
Direttiva 2003/55/KE]. Il-pjan fuq għaxar 
snin għall-iżvilupp tan-netwerk, imfassal 
mill-ENTSO-G u ssorveljat mill-ACER, 
huwa għodda fundamentali biex jiġu 
identifikati l-investimenti meħtieġa fil-
livell Komunitarju. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-miżuri kollha 
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għodda fundamentali biex jiġu identifikati 
l-investimenti meħtieġa fil-livell 
Komunitarju.

għall-implimentazzjoni tad-Direttiva 
2009/73/KE li hija meħtieġa għall-
applikazzjoni effettiva ta' dan ir-
Regolament jiġu adottati sad-data tad-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm inċentiva għall-Istati Membri sabiex jimplimentaw malajr kemm jista' 
jkun id-Direttiva tal-Gass li ġiet adottata qabel għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern tal-
gass. Għalhekk, ir-Regolament propost għandu jidħol fis-seħħ biss meta l-Istati Membri 
kollha jkunu implimentaw id-Direttiva tal-Gass. Inkella jkunu jeżistu żewġ strumenti legali 
flimkien, bl-infurzabbiltà immedjata tar-Regolament fuq naħa waħda u d-Direttiva tal-Gass li 
għad trid tiġi implimentata fuq l-oħra. L-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Gass qabel id-
dħul fis-seħħ tar-Regolament toħloq il-vantaġġ li ma jkun baqa' l-ebda inċertezza legali 
għall-partijiet interessati kollha, biex b'hekk jiġi ottimizzat is-suq intern.

Emenda 9

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 fit-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.

Ġustifikazzjoni

Ta' min jiftakar li t-Trattat ta' Lisbona titlob li l-politika tal-Unjoni dwar l-enerġija titwettaq 
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fl-ispirtu tas-solidarjetà.  

Emenda 10

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 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-impriżi tal-gass 
naturali, tal-Istati Membri u l-Komunità 
kemm fir-rigward tal-azzjoni preventiva kif 
ukoll tar-reazzjoni għal xkiel konkret fil-
provvista, kif ukoll biex jiġi espress b'mod 
prattiku l-ispirtu ta' solidarjetà stipulat fit-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. 

Ġustifikazzjoni

Jirrifletti l-ispirtu ta' solidarjetà bejn l-Istati Membri li għandu jakkompanja kwalunkwe 
azzjoni f'każ ta' diffikultajiet ta' provvista ta' ċerti prodotti fil-qasam tal-enerġija kif stipulat 
fit-Trattat ta' Lisbona.

Emenda 11

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, inklużi l-klijenti 
vulnerabbli, li d-definizzjoni tagħhom 
titħalla f'idejn l-Istati Membri skont id-
Direttiva 2009/73/KE, l-iskejjel u l-
isptarijiet sakemm dawn diġà huma 
konnessi ma' netwerk tad-distribuzzjoni 
tal-gass, u l-impriżi żgħar u ta' daqs 
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medju sakemm ikunu diġà konnessi ma' 
netwerk tad-distribuzzjoni tal-gass li 
saħansitra jkollhom provvista addizzjonali 
disponibbli;

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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. 

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 u solidarjetà 
bejniethom.

Ġustifikazzjoni

Jitqies li l-kunċett tal-ħarsien tal-konsumatur u s-solidarjetà għadu ma ddaħħalx bi sħiħ f'din 
il-proposta. Peress li dan ir-regolament jikkonċerna s-sigurtà tal-provvista tal-gass, huwa 
importanti ħafni li jitqiesu l-ħarsien tal-konsumatur u s-solidarjetà bejn l-Istati Membri għat-
tħejjija ta' reazzjoni għax-xkiel tal-provvista.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-impriżi tal-gass naturali għandhom 
jikkontribwixxu għall-kisba tal-għanijiet 
ta' dan ir-Regolament, partikolarment l-
istandard tal-infrastruttura stabbilit fl-
Artikolu 6 tiegħu u l-istandard ta' 
provvista stipulat fl-Artikolu 7 tiegħu. 

Emenda 14
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Kull Stat Membru għandu jfittex li 
juża kemm jista' jkun metodi ta' kunsinna 
differenti u sorsi ta' provvista ta' gass 
sabiex tiġi ottimizzata d-disponibbiltà
fiżika ta' gass waqt ix-xkiel fil-provvista.

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm provvista ta' gass sikur fl-Ewropa u verament suq intern tal-gass, huwa 
importanti li l-Istati Membri ma jiffokawx biss fuq il-gass iżda wkoll fuq riżorsi oħra tal-
enerġija

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-informazzjoni dwar l-Obbligi tas-
Servizz Pubbliku rilevanti.

(d) l-informazzjoni dwar l-Obbligi tas-
Servizz Pubbliku rilevanti u l-miżuri tal-
ħarsien tal-klijent bħal ma huma 
msemmija fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 
2009/73/KE, inklużi miżuri nazzjonali li 
jħarsu l-klijenti minn żidiet eċċessivi fil-
prezz.

Ġustifikazzjoni
Huwa meħtieġ li l-Istati membri jiddefinixxu miżuri li jippermettuhom jipproteġu l-klijenti 
minn żidiet eċċessivi fil-prezz.  L-Obbligi tas-Servizz Pubbliku u l-ħarsien tal-klijent 
għandhom definizzjoni dettaljata fid-Direttiva 2009/73/KE li tista' ssir referenza għalihom 
hawnhekk

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – kliem tal-bidu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità Kompetenti għandha tieħu 1. L-awtorità Kompetenti għandha tieħu 



AD\797988MT.doc 13/17 PE428.268v02-00

MT

miżuri biex tiżgura l-forniment tal-gass lill-
klijenti protetti tal-Istat Membru f'każ ta':

miżuri biex tiżgura forniment tal-gass lil
klijenti protetti inklużi klijenti vulnerabbli
tal-Istat Membru f'każ ta':

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Awtorità Kompetenti għandha tieħu 
miżuri biex tiżgura l-forniment tal-gass lill-
klijenti protetti għal perjodu ta' sittin jum 
anki fil-każ ta' Emergenza kif iddefinita fl-
Artikolu 9(2). L-Awtorità Kompetenti 
għandha tibqa' tagħmel ħilitha, għat-tul taż-
żmien kollu meħtieġ, sabiex ma twaqqafx 
il-forniment lill-klijenti protetti. 

2. L-Awtorità Kompetenti għandha tieħu 
miżuri biex tiżgura forniment tal-gass lil 
klijenti protetti inklużi klijenti vulnerabbli 
għal perjodu ta' sittin jum anki fil-każ ta' 
Emergenza kif iddefinita fl-Artikolu 9(2). 
L-Awtorità Kompetenti għandha tibqa' 
tagħmel ħilitha, għat-tul taż-żmien kollu 
meħtieġ, sabiex ma twaqqafx il-forniment 
lil klijenti protetti inklużi klijenti
vulnerabbli. 

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Awtorità Kompetenti għandha tiżgura 
li l-kundizzjonijiet għall-provvisti lill-
klijenti protetti huma stabbiliti mingħajr 
ħsara għall-funzjonament tajjeb tas-suq 
intern tal-gass u bi prezz li jirrispetta l-
valur fis-suq tal-bżonn bażiku.

5. L-Awtorità Kompetenti għandha tiżgura 
li l-kundizzjonijiet għall-provvisti lill-
klijenti protetti inklużi dawk vulnerabbli
huma stabbiliti mingħajr ħsara għall-
funzjonament tajjeb tas-suq intern tal-gass 
u bi prezz li jirrispetta l-valur fis-suq tal-
bżonn bażiku, filwaqt li jitqies li għandha 
tintwera solidarjetà bejn l-Istati Membri u 
l-Obbligi ta' Servizz Pubbliku. F'każ ta' 
kriżi, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha biex jipprevjenu żidiet 
eċċessivi fil-prezzijiet tal-gass għall-
klijenti protetti inklużi dawk vulnerabbli.

Ġustifikazzjoni
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Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-klijenti kollha jkunu infurmati dwar l-
istandard tal-provvista stipulat fil-
paragrafi 1 u 2 u l-miżuri tal-ħarsien tal-
klijenti kif imsemmi fid-Direttiva 
2009/73/KE. L-Istati Membri għandhom 
ikopru l-ispejjeż addizzjonali għall-
kunsinni meħtieġa lill-klijenti vulnerabbli 
fil-każ ta' Emerġenza kif definit fl-
Artikolu 9(2).

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 - punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Jidentifika l-kontribut tal-miżuri mhux 
abbażi tas-suq ippjanati jew li għandhom 
jiġu implimentati għal-livell tal-Emerġenza 
elenkati fl-Anness III u jivvaluta sa fejn 
huwa meħtieġ l-użu tal-miżuri mhux 
abbażi tas-suq sabiex tiġi indirizzata l-
kriżi, jivvaluta l-effetti tagħhom u 
jiddefinixxi l-proċeduri għall-
implimentazzjoni tagħhom;

(7) Jidentifika l-kontribut tal-miżuri mhux 
abbażi tas-suq ippjanati jew li għandhom 
jiġu implimentati għal-livell tal-Emerġenza 
elenkati fl-Anness III u jivvaluta sa fejn 
huwa meħtieġ l-użu tal-miżuri mhux 
abbażi tas-suq sabiex tiġi indirizzata l-
kriżi, jivvaluta l-effetti tagħhom u 
jiddefinixxi l-proċeduri għall-
implimentazzjoni tagħhom; miżuri mhux 
ibbażati fis-suq għandhom jintużaw biex 
jiżguraw is-sigurtà tal-provvista tal-gass 
biss bħala l-aħħar għażla;

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista' tiddikjara 1. Il-Kummissjoni għandha tiddikjara 
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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.

Emerġenza Komunitarja meta l-Komunità 
titlef aktar minn 10 % tal-importazzjoni ta' 
kuljum tal-gass mingħand pajjiżi terzi kif 
ikkalkulat mill-ENTSO-G jew, wara l-
verifika skont l-Artikolu 9(6), fuq talba ta' 
Awtorità Kompetenti jew meta iktar minn 
Awtorità Kompetenti waħda tkun 
iddikjarat Emerġenza . Tista' tiddikjara 
Emerġenza Komunitarja għal reġjuni 
ġeografiċi speċifiċi affettwati li jkunu 
jinkludu Stat Membru wieħed jew iktar.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Meta l-Kummissjoni tqis li fil-każ ta' 
Emerġenza Komunitarja, l-azzjonijiet li 
jsiru mill-Awtoritajiet Kompetenti jew 
mill-impriżi tal-gass naturali jkunu 
insuffiċjenti, il-Kummissjoni għandha d-
dritt li taġixxi direttament billi 
timplimenta l-miżuri mniżżla fl-Annessi II 
u III sabiex terġa tinbeda l-provvista tal-
gass fis-swieq affettwati. 

Ġustifikazzjoni

F'każ ta' xkiel fil-provvista tal-gass, jekk l-azzjonijiet li jittieħdu fuq livell nazzjonali ma 
jkunux suffiċjenti, l-involviment tal-Kummissjoni Ewropea jkun ideali għall-iżgurar tas-
sigurtà fil-provvista fl-UE kollha. Il-Kummissjoni għandha tikkoordina l-azzjonijiet tal-
impriżi tal-gass naturali u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali sa ma s-suq jerġa' jkun qed 
jiffunzjona b'mod normali.  Madankollu, jekk l-azzjonijiet volontarji li jittieħdu mill-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-impriżi tal-gass naturali kkoordinati b'metodu tal-KE 
juru li ma jkunux effettivi, il-Kummissjoni għandu jkollha d-dritt li bħala l-aħħar għażla 
tintroduċi miżuri definiti minn qabel b'risponsabbiltà tagħha. Dawk il-miżuri għandhom 
ikunu limitati b'mod preċiż għal dawk li ma jistgħux jgħaddu mingħajrhom fil-proċess ta' 
meta s-suq intern jerġa għall-funzjonament normali.

Emenda 23
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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 jivvalutaw il-konformità tagħhom 
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 jikkonsultaw lill-Kummissjoni 
ħalli jivvalutaw il-konformità tagħhom 
mal-leġiżlazzjoni tas-suq intern;
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