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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 
indirizzata 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 avvenimenti 
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 għal emerġenzi. 

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

 Aċċess faċli u affordabbli għall-enerġija għall-konsumaturi kollha Ewropej huwa ta' 
prijorità għolja għar-rapporteur għal opinjoni. Dan għandu jkun garantit ukoll 
f'situazzjonijiet 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 criżi;

 Kwalunkwe xkiel fil-provvista għandu jkollu reazzjoni progressiva u kkordinata 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, l-irwoli u r-
responsabbiltajiet rispettivi tagħhom għandhom jiġu definiti b'mod ċar;

 Strumenti abbażi tas-suq li jirreaġixxu għax-xkiel fil-provvista għandu jkollhom 
preċedenza ċara fuq il-miżuri kollha mhux abbażi tas-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 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 
għall-klijenti protetti tikompla f'każijiet 
fejn is-suq ma jkunx jista' jkompli 
jfornihom. Huwa essenzjali li l-miżuri li 
għandhom jittieħdu matul kriżi jkunu 
ddefiniti minn qabel kwalunkwe kriżi.

Or. en

Emenda 2

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 ta' impriżi tal-gass 
naturali, l-Istati Membri u l-Komunità 
kemm fir-rigward tal-azzjoni preventiva kif 
ukoll tar-reazzjoni għal xkiel konkret fil-
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provvista. 

Or. en

Emenda 3

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, l-iskejjel u l-isptarijiet 
sakemm dawn diġà huma konnessi ma' 
netwerk tad-distribuzzjoni tal-gass, u l-
impriżi żgħar u ta' daqs medju sakemm 
ikunu diġà konnessi ma' netwerk tad-
distribuzzjoni tal-gass li saħansitra 
jkollhom provvista addizzjonali 
disponibbli;

Or. en

Emenda 4

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 

Or. en
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Emenda 5

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-klijenti jkunu infurmati dwar l-istandard 
tal-provvista stabbilit fil-paragrafu 1 u 
dwar kwalunkwe dritt għall-ħarsien tal-
konsumatur li jkollhom skont id-Direttiva 
2009/73/KE. 

Or. en

Emenda 6

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 
abbażi tas-suq għandhom jintużaw biex 
jiżguraw is-sigurtà tal-provvista tal-gass 
biss bħala l-aħħar għażla;

Or. en


