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Amendment 44
Anni Podimata

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) (1) Il-gass naturali (minn hawn 'il 
quddiem: il-gass)  huwa komponent 
essenzjali fil-provvista tal-enerġija tal-
Komunità u jikkonsisti fi kwart tal-
provvista tal-enerġija primarja u 
jikkontribwixxi l-aktar għall-ġenerazzjoni 
tal-enerġija, it-tisħin, il-materja prima 
għall-industrija u l-fjuwil għat-trasport.

(1) Il-gass naturali (minn hawn 'il quddiem: 
il-gass)  huwa komponent essenzjali fil-
provvista tal-enerġija tal-Komunità u 
jikkonsisti fi kwart tal-provvista tal-
enerġija primarja u jikkontribwixxi l-aktar 
għall-ġenerazzjoni tal-enerġija, it-tisħin, il-
materja prima għall-industrija u l-fjuwil 
għat-trasport. Il-gass naturali huwa l-iżjed 
fjuwil fossili li jirrispetta l-ambjent u 
huwa soluzzjoni affidabbli u ppruvata u 
ttestjata għall-appoġġ tat-teknoloġiji RES 
f'perjodi meta jkun hemm l-ogħla 
domanda.

Or. el

Emenda 45
Takis Hadjigeorgiou

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 

(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. 
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 qtugħ konkret fil-
provvista. Madankollu, huwa kritiku li ma 
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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.

tiġix ipperikolata l-abilità tal-Istati 
Membri li jiżviluppaw miżuri skont il-
karatteristiċi speċifiċi tagħhom.

Or. en

Emenda 46
Silvia-Adriana Ţicău

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. 
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, b'mod speċjali fir-rigward tal-
azzjoni preventiva bħat-tnaqqis tal-
konsum u l-integrazzjoni u l-konnessjoni 
ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli man-
netwerk tal-elettriku, u tar-reazzjoni għal 
qtugħ konkret fil-provvista.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

L-azzjoni preventiva tiswa inqas flus, u huwa essenzjali li jitnaqqas il-konsum u li jiġu 
utilizzati sorsi alternattivi f'kull ċirkustanza  Għalhekk il-promozzjoni tagħhom għandha tkun 
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xi ħaġa imperattiva.

Emenda 47
Zigmantas Balčytis

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. 
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 u msejsa fuq is-
solidarjetà għal kriżijiet tal-provvista, 
kemm fejn tidħol azzjoni preventiva kif 
ukoll ir-reazzjoni għal qtugħ konkret fil-
provvista.

Or. lt

Emenda 48
Takis Hadjigeorgiou

Proposta għal regolament
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) B’għarfien tar-rwol ċentrali tal-
koperazzjoni internazzjonali sabiex tiġi 
żgurata l-provvista tal-gass għaċ-ċittadini 
tal-Istati Membri tal-UE, il-politiki 
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rilevanti u l-Pjanijiet ta' Azzjoni kollha 
tal-UE għandhom ikunu bbażati fuq il-
prinċipju tar-rispett reċiproku mal-pajjiżi 
terzi involuti; is-soluzzjoni ta' kwalunkwe 
problema li tista' tinqala' għandha titfittex 
permezz tad-djalogu politiku u tan-
negozjati.

Or. en

Emenda 49
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ir-rotot u s-sorsi tal-gass għall-
Komunità għandhom isostnu s-sigurtà tal-
provvista tal-Komunità kollha kif ukoll tal-
Istati Membri individwalment. Fil-ġejjieni 
s-sigurtà tal-provvista se tiddependi fuq l-
evoluzzjoni tat-taħlita tal-fjuwils, l-
iżvilupp tal-produzzjoni fil-Komunità u fil-
pajjiżi terzi li jfornu lill-Komunità, l-
investimenti fil-faċilitajiet tal-ħżin u r-rotot 
fil-Komunità u lil hinn minnha, fosthom il-
faċilitajiet tal-Gass Naturali Likwifikat.

(5) Id-diversifikazzjoni tar-rotot u tas-sorsi 
tal-gass għall-Komunità hija essenzjali
sabiex tissaħħaħ is-sigurtà tal-provvista 
tal-Komunità kollha kif ukoll tal-Istati 
Membri individwalment. Fil-ġejjieni s-
sigurtà tal-provvista se tiddependi fuq iż-
żieda fl-effiċjenza enerġetika, l-
evoluzzjoni tat-taħlita tal-fjuwils, l-
iżvilupp tal-produzzjoni fil-Komunità u fil-
pajjiżi terzi li jfornu lill-Komunità, l-
investimenti fil-faċilitajiet tal-ħżin u fid-
diversifikazzjoni tar-rotot u tas-sorsi tal-
provvista fil-Komunità u lil hinn minnha, 
fosthom il-faċilitajiet tal-Gass Naturali 
Likwifikat. 

Or. ro

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis fil-konsum tal-gass u s-sostituzzjoni tal-gass bħala sors primarju b' alternattivi 
għandha ssir prijorità permanenti.
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Emenda 50
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Ir-rotot u s-sorsi tal-gass għall-
Komunità għandhom isostnu s-sigurtà tal-
provvista tal-Komunità kollha kif ukoll tal-
Istati Membri individwalment. Fil-ġejjieni 
s-sigurtà tal-provvista se tiddependi fuq l-
evoluzzjoni tat-taħlita tal-fjuwils, l-
iżvilupp tal-produzzjoni fil-Komunità u fil-
pajjiżi terzi li jfornu lill-Komunità, l-
investimenti fil-faċilitajiet tal-ħżin u r-rotot 
fil-Komunità u lil hinn minnha, fosthom il-
faċilitajiet tal-Gass Naturali Likwifikat.

(5) Ir-rotot u s-sorsi tal-gass għall-Unjoni
għandhom isostnu s-sigurtà tal-provvista 
tal-Unjoni kollha kif ukoll tal-Istati 
Membri individwalment. Fil-ġejjieni s-
sigurtà tal-provvista se tiddependi fuq l-
evoluzzjoni tat-taħlita tal-fjuwils, l-
iżvilupp tal-produzzjoni fl-Unjoni u fil-
pajjiżi terzi li jfornu lill-Unjoni, l-
investimenti fil-faċilitajiet tal-ħżin u fid-
diversifikazzjoni tar-rotot u s-sorsi,
b'attenzjoni partikulari fuq in-Nabukko,
fl-Unjoni u lil hinn minnha, fosthom il-
faċilitajiet tal-Gass Naturali Likwifikat. 

Or. en

Emenda 51
Fiorello Provera, Lara Comi

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, l-hekk imsejjaħ prinċipju N-1, jista' 
tabilħaqq ikun possibbiltà reali. Il-waqfien 
ta' din l-infrastruttura huwa wieħed mix-
xenarji ta' analiżi li jista' jgħin fl-
evalwazzjoni tas-sigurtà tal-provvista ta' 
Stat Membru.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Minkejja li l-abbozz tar-Regolament li jiddefinixxi l-infrastruttura u l-indikaturi tal-provvista 
fl-Artikoli ddedikati b'mod speċifiku (Artikolu 6 / Anness I u l-Artikolu 7 rispettivament), għad 
hemm riferenzi reċiproċi u rabtiet bejn l-indikaturi proposti. Dan iwassal għall-konfużjoni u 
għalhekk l-abbozz ta' Regolament għandu jiġi emendat sabiex tkun tista' ssir distinzjoni ċara 
bejn iż-żewġ tipi ta' indikaturi. Il-valutazzjoni tar-riskju u tal-impatt għandha tinkludi diversi 
xenarji ta' domanda eċċezzjonalment għolja u / jew ta' qtugħ fil-provvista, filwaqt li tqis iċ-
ċirkustanzi nazzjonali u reġjonali rilevanti kollha.

Emenda 52
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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, l-hekk imsejjaħ prinċipju N-1, jista' 
tabilħaqq ikun possibbiltà reali. Il-waqfien 
ta' din l-infrastruttura huwa wieħed mix-
xenarji ta' analiżi li jista' jgħin fil-
valutazzjoni tas-sigurtà tal-provvista ta' 
Stat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minkejja li l-abbozz tar-Regolament li jiddefinixxi l-infrastruttura u l-indikaturi tal-provvista 
fl-Artikoli ddedikati b'mod speċifiku (Artikolu 6 / Anness I u l-Artikolu 7 rispettivament), għad 
hemm riferenzi reċiproċi u rabtiet bejn l-indikaturi proposti. Dan iwassal għall-konfużjoni u 
għalhekk l-abbozz ta' Regolament għandu jiġi emendat sabiex tkun tista' ssir distinzjoni ċara 
bejn iż-żewġ tipi ta' indikaturi. Il-valutazzjoni tar-riskju u tal-impatt għandha tinkludi diversi 
xenarji ta' domanda eċċezzjonalment għolja u / jew ta' qtugħ fil-provvista, filwaqt li tqis iċ-
ċirkustanzi nazzjonali u reġjonali rilevanti kollha.
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Emenda 53
Teresa Riera Madurell

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 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-
UE kollha kemm hi u l-Istati Membri 
individwali għandhom ikunu f'pożizzjoni li 
jikkumpensaw, huwa paragun ta' kejl 
tajjeb biex issir valutazzjoni inizjali tas-
sigurtà tal-provvista tal-gass, kemm għall-
UE kollha kemm hi kif ukoll għal kull 
Stat Membru.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Peress li huwa komuni li l-Istati Membri differenti jakkwistaw il-provvisti tagħhom mill-istess 
sors ġeografiku jew permezz tal-istess infrastruttura, kull nuqqas f'dawn jista' jaggrava l-
konsegwenzi għalihom kollha, peress li huma ma jkunux jistgħu jitolbu l-għajnuna mingħand 
l-Istati Membri ġirien tagħhom. Għalhekk jeħtieġ li ssir valutazzjoni tal-kriterju N-1 fil-livell 
tal-UE.

Emenda 54
Gaston Franco

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 

(8) Il-waqfien tal-akbar infrastruttura tal-
gass, l-hekk imsejjaħ prinċipju N-1, 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 għal analiżi tas-sigurtà 
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li jikkumpensaw, huwa punt ta' tluq validu 
għall-iżgurar tas-sigurtà tal-provvista tal-
gass tagħhom. 

tal-provvista tal-gass ta' kull Stat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regola N-1, kif iddefinita fir-regolament, tirrigwarda biss l-infrastrutturi.

Emenda 55
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik

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 l-Unjoni hija 
essenzjali sabiex jiġu indirizzati l-
interruzzjonijiet fil-provvista. Il-
valutazzjonijiet tar-riskju u tal-impatt 
ibbażati fuq metodoloġija komuni 
għandhom jiżguraw li ssir 
implimentazzjoni effettiva u effiċjenti tal-
kriterji minimi dwar is-sigurtà tal-provvista 
tal-gass u kundizzjonijiet indaqs għas-
sigurtà tal-provvista tal-gass filwaqt li jqisu 
l-partikularitajiet nazzjonali u reġjonali, 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 
hija l-qalba minn fjuwil għal ieħor, jista' 
jkollhom rwol importanti fl-iżgurar tas-
sigurtà tal-enerġija meta dawn ikunu 
jistgħu jiġu applikati malajr u jnaqqsu 
b'mod konsiderevoli d-domanda għall-gass
b'reazzjoni għal qtugħ fil-provvista. 
Għandu jiġi kkunsidrat, madankollu, li l-
qalba għall-fjuwils fossili tikkaġuna 
emissjonijiet ogħla ta' gassijiet serra. L-
użu effiċjenti tal-enerġija bħala miżura 
min-naħa tad-domanda għandu jkun 
promoss aktar. L-impatt ambjentali tal-
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miżuri tan-naħat tad-domanda u tal-
provvista pproposti għandu jitqies kif 
jixraq, u għandha tingħata preferenza lill-
miżuri li jkollhom l-inqas impatt fuq l-
ambjent. Kwalunkwe investiment fl-
infrastruttura għandu jsir b'rispett sħiħ 
għall-ambjent u għall-acquis 
communautaire relatat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iżjed milli jwaqqaf standards tal-UE mandatorji, ir-Regolament għandu jiffoka fuq il-ħtieġa 
tal-Istati Membri li jagħmlu valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u tal-impatt li tkun imsejsa fuq 
metodoloġija komuni soda, filwaqt li tippermetti li jitqiesu ċ-ċirkustanzi nazzjonali u l-
karatteristiċi partikulari fejn ikun xieraq. Ir-riżultati għandhom jiġu riflessi f'azzjoni 
preventiva u fi pjanijiet ta' emerġenza li jkunu soġġetti għal reviżjoni sabiex tkun żgurata l-
adegwatezza tagħhom. Jistgħu jitħejjew ukoll pjanijiet simili fuq livell reġjonali.

Emenda 56
Fiorello Provera, Lara Comi

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 l-Unjoni hija 
essenzjali sabiex jiġu indirizzati l-
interruzzjonijiet fil-provvista. Il-
valutazzjonijiet tar-riskju u tal-impatt 
ibbażati fuq metodoloġija komuni 
għandhom jiżguraw li ssir 
implimentazzjoni effettiva u effiċjenti tal-
kriterji minimi dwar is-sigurtà tal-provvista 
tal-gass u kundizzjonijiet indaqs għas-
sigurtà tal-provvista tal-gass filwaqt li jqisu 
l-partikularitajiet nazzjonali u reġjonali, 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 
hija l-qalba minn fjuwil għal ieħor, jista' 
jkollhom rwol importanti fl-iżgurar tas-
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sigurtà tal-enerġija meta dawn ikunu 
jistgħu jiġu applikati malajr u jnaqqsu 
b'mod konsiderevoli d-domanda għall-gass
b'reazzjoni għal qtugħ fil-provvista.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iżjed milli jwaqqaf standards tal-UE mandatorji, ir-Regolament għandu jiffoka fuq il-ħtieġa 
tal-Istati Membri li jagħmlu valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u tal-impatt li tkun imsejsa fuq 
metodoloġija komuni soda, filwaqt li tippermetti li jitqiesu ċ-ċirkustanzi nazzjonali u l-
karatteristiċi partikulari fejn ikun xieraq. Ir-riżultati għandhom jiġu riflessi f'azzjoni 
preventiva u fi pjanijiet ta' emerġenza li jkunu soġġetti għal reviżjoni sabiex tkun żgurata l-
adegwatezza tagħhom. Jistgħu jitħejjew ukoll pjanijiet simili fuq livell reġjonali.

Emenda 57
Patrizia Toia, Anni Podimata

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 l-Unjoni hija 
essenzjali sabiex jiġu indirizzati l-
interruzzjonijiet fil-provvista. Il-
valutazzjonijiet tar-riskju u tal-impatt 
ibbażati fuq metodoloġija komuni 
għandhom jiżguraw li ssir 
implimentazzjoni effettiva u effiċjenti tal-
kriterji minimi dwar is-sigurtà tal-provvista 
tal-gass u kundizzjonijiet indaqs għas-
sigurtà tal-provvista tal-gass filwaqt li jqisu 
l-partikularitajiet nazzjonali u reġjonali, 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 
hija l-qalba minn fjuwil għal ieħor, jista' 
jkollhom rwol importanti fl-iżgurar tas-
sigurtà tal-enerġija meta dawn ikunu 
jistgħu jiġu applikati malajr u jnaqqsu 
b'mod konsiderevoli d-domanda għall-gass
b'reazzjoni għal qtugħ fil-provvista.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Iżjed milli jwaqqaf standards tal-UE mandatorji, ir-Regolament għandu jiffoka fuq il-ħtieġa 
tal-Istati Membri li jagħmlu valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u tal-impatt li tkun imsejsa fuq 
metodoloġija komuni soda, filwaqt li tippermetti li jitqiesu ċ-ċirkustanzi nazzjonali u l-
karatteristiċi partikulari fejn ikun xieraq. Ir-riżultati għandhom jiġu riflessi f'azzjoni
preventiva u fi pjanijiet ta' emerġenza li jkunu soġġetti għal reviżjoni sabiex tkun żgurata l-
adegwatezza tagħhom. Jistgħu jitħejjew ukoll pjanijiet simili fuq livell reġjonali.

Emenda 58
Silvia-Adriana Ţicău

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 hija l-qalba 
minn fjuwil għal ieħor, 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 qtugħ fil-
provvista. L-użu effiċjenti tal-enerġija 
(bħat-titjib fl-effiċjenza tal-enerġija għall-
bini u l-konsumaturi industrijali) għandu 
jkun prijorità permanenti, bħala miżura 
min-naħa tad-domanda.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri min-naħa tad-domanda għandhom ikunu kwistjoni permanenti. L-użu effiċjenti tal-
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enerġija kif ukoll id-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-enerġija m'għandhomx jitqiesu biss fi 
żminijiet ta' kriżi.

Emenda 59
Ioannis A. Tsoukalas

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 l-Unjoni 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 filwaqt li jqisu l-
karatteristiċi nazzjonali u reġjonali, 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 qtugħ fil-
provvista.

Or. en

Emenda 60
Zigmantas Balčytis

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Infrastruttura suffiċjenti għall-gass fi 
Stat Membru u madwar il-Komunità hija 

(9) Infrastruttura suffiċjenti u diversifikata
għall-gass fl-Istati Membri, b'mod 
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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.

partikulari f'reġjuni li huma iżolati mis-
sorsi tal-provvista tal-enerġija, 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 qtugħ fil-provvista.

Or. lt

Emenda 61
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Premessa 9 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) L-investimenti fl-effiċjenza 
enerġetika għandhom jiġu promossi bil-
qawwi fil-pajjiżi tal-fornituri u fil-pajjiżi 
ta' tranżitu kif ukoll fl-UE.

Or. en

Emenda 62
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Premessa 9 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) It-tnedija tas-Sħubija tal-Ewropa tal-
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Lvant għall-Effiċjenza Enerġetika u l-
Ambjent għandha tinkuraġġixxi l-iżvilupp 
ta' proposti konkreti sabiex tonqos id-
domanda għall-gass permezz ta' titjib fl-
effiċjenza enerġetika bħall-aġġornament 
tas-sistemi tat-tisħin distrettwali fl-
Ukrajna, u b'hekk jingħata kontribut 
għas-sigurtà tal-gass tal-UE.

Or. en

Emenda 63
Zigmantas Balčytis

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 iridu jiġu promossi bil-qawwa, 
b'mod partikulari f'reġjuni li huma iżolati 
mis-sorsi tal-provvista tal-enerġija. Dawn 
l-investimenti għandhom inaqqsu d-
dipendenza minn fuq fornitur wieħed u 
jiżguraw b'mod aħjar is-sigurtà tal-
provvista tal-gass u titjib fil-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.

Or. lt
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Emenda 64
Silvia-Adriana Ţicău

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. It-tħaffif tal-integrazzjoni tal-
gass minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli 
fl-infrastruttura tan-netwerk tal-gass 
għandu jkun kwistjoni permanenti. 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. ro

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom ifasslu regolamenti Ewropej li jinkuraġġixxu l-użu ta' 
sorsi alternattivi ta' enerġija u li jipprovdu inċentivi għal investiment ġdid.   

Emenda 65
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sorsi differenti ta' finanzjament 
Komunitarju huma disponibbli biex jgħinu 
lill-Istati Membri jiffinanzjaw l-
investiment meħtieġ fil-produzzjoni u l-

(11) Sorsi differenti ta' finanzjament 
Komunitarju huma disponibbli biex jgħinu 
lill-Istati Membri jiffinanzjaw l-
investiment meħtieġ fil-produzzjoni, fl-
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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.

infrastruttura u fil-miżuri tal-effiċjenza fl-
enerġija f'livell reġjonali u lokali, 
speċjalment self u garanziji mill-Bank 
Ewropew tal-Investiment jew finanzjament 
mill-fondi reġjonali, strutturali jew ta' 
koeżjoni.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

L-investimenti f'konsum ta' enerġija aktar effiċjenti u f'sorsi alternattivi ta' enerġija mhux biss 
jgħinu fit-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2, iżda jnaqqsu wkoll id-dipendenza mill-
importazzjonijiet tal-gass u l-investiment fir-reazzjonijiet għall-kriżijiet.   

Emenda 66
Takis Hadjigeorgiou

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 jqis il-
karatteristiċi nazzjonali ta' kull Stat 
Membru fil-qasam tal-gass u jipprovdi 
strumenti li jkunu bbażati fuq is-
salvagwardja tal-protezzjoni tal-
konsumatur u għandu jagħti prijorità lill-
ġlieda kontra l-effetti tal-qtugħ tal-
provvista. Madankollu l-Istati Membri ser 
ikomplu jkunu responsabbli mis-sigurtà 
tagħhom u għandhom igawdu flessibilità 
kunsiderevoli fl-għażla tal-arranġamenti 
u tal-istrumenti sabiex jiżguraw is-sigurtà 
tal-provvista.

Or. en
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Emenda 67
Fiorello Provera, Lara Comi

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 qtugħ. Għandu wkoll jipprovdi 
għall-mekkaniżmi ta' emerġenza biex 
jintużaw meta s-swieq waħidhom ma 
jiqbgħux f'pożizzjoni li jittrattaw kif xieraq 
qtugħ fil-provvista tal-gass. Anki waqt 
Emerġenza, l-istrumenti abbażi tas-suq 
għandhom jingħataw prijorità sabiex 
jittaffew l-effetti tal-qtugħ fil-provvista.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Matul l-ewwel żewġ stadji tal-kriżi s-suq ikun mistenni bis-sħiħ li jsolvi problema, iżda waqt 
kriżi reali/emerġenza, meta l-mekkaniżmi tas-suq waħedhom ma jkunux biżżejjed biex ilaħħqu 
mal-kriżi, l-Istati Membri għandhom ikunu involuti wkoll. Il-mekkaniżmi msejsa fuq is-suq u l-
mekkaniżmi li mhumiex imsejsa fuq is-suq jistgħu joperaw ħdejn xulxin fil-fażi tal-Emerġenza.

Emenda 68
Amalia Sartori, Lara Comi

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 

(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 qtugħ. Għandu wkoll jipprovdi 
għall-mekkaniżmi ta' emerġenza biex 
jintużaw meta s-swieq waħidhom ma 
jiqbgħux f'pożizzjoni li jitrattaw kif xieraq 
xkiel fil-provvista tal-gass. Anki waqt 
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Emerġenza, l-istrumenti abbażi tas-suq 
għandhom jingħataw prijorità sabiex 
jittaffew l-effetti tax-xkiel fil-provvista. 

Emerġenza, l-istrumenti abbażi tas-suq 
għandhom jingħataw prijorità sabiex 
jittaffew l-effetti tal-qtugħ fil-provvista.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Matul l-ewwel żewġ stadji tal-kriżi s-suq ikun mistenni bis-sħiħ li jsolvi problema, iżda waqt 
kriżi reali/emerġenza, meta l-mekkaniżmi tas-suq waħedhom ma jkunux biżżejjed biex ilaħħqu 
mal-kriżi, l-Istati Membri għandhom ikunu involuti wkoll. Il-mekkaniżmi msejsa fuq is-suq u l-
mekkaniżmi li mhumiex imsejsa fuq is-suq jistgħu joperaw ħdejn xulxin fil-fażi tal-Emerġenza.

Emenda 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 qtugħ. Għandu wkoll jipprovdi 
għall-mekkaniżmi ta' emerġenza biex 
jintużaw meta s-swieq waħidhom ma 
jiqbgħux f'pożizzjoni li jindirizzaw kif 
xieraq qtugħ fil-provvista tal-gass. Anki 
waqt Emerġenza, l-istrumenti abbażi tas-
suq għandhom jingħataw prijorità sabiex 
jittaffew l-effetti tal-qtugħ fil-provvista.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Matul l-ewwel żewġ stadji tal-kriżi s-suq ikun mistenni bis-sħiħ li jsolvi problema, iżda waqt 
kriżi reali/emerġenza, meta l-mekkaniżmi tas-suq waħedhom ma jkunux biżżejjed biex ilaħħqu 
mal-kriżi, l-Istati Membri għandhom ikunu involuti wkoll. Il-mekkaniżmi msejsa fuq is-suq u l-
mekkaniżmi li mhumiex imsejsa fuq is-suq jistgħu joperaw ħdejn xulxin fil-fażi tal-Emerġenza.
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Emenda 70
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 qtugħ. Għandu wkoll jipprovdi 
għall-mekkaniżmi ta' emerġenza biex 
jintużaw meta s-swieq waħidhom ma 
jiqbgħux f'pożizzjoni li jittrattaw kif xieraq 
qtugħ fil-provvista tal-gass. Anki waqt 
Emerġenza, l-istrumenti abbażi tas-suq 
għandhom jingħataw prijorità sabiex 
jittaffew l-effetti tal-qtugħ fil-provvista.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Matul l-ewwel żewġ stadji tal-kriżi s-suq ikun mistenni bis-sħiħ li jsolvi problema, iżda waqt 
kriżi reali/emerġenza, meta l-mekkaniżmi tas-suq waħedhom ma jkunux biżżejjed biex ilaħħqu 
mal-kriżi, l-Istati Membri għandhom ikunu involuti wkoll. Il-mekkaniżmi msejsa fuq is-suq u l-
mekkaniżmi li mhumiex imsejsa fuq is-suq jistgħu joperaw ħdejn xulxin fil-fażi tal-Emerġenza.

Emenda 71
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta għal regolament
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-investiment tal-UE fil-produzzjoni 
u fl-infrastruttura indiġena għandu jkun 
appoġġjat mill-isforzi tal-Istati Membri u 
tal-Kummissjoni biex, b'koperazzjoni ma' 
pajjiżi terzi, issir promozzjoni mal-ġirien 
tal-UE, tal-estensjoni tal-prinċipji u tan-
normi tas-suq intern kif stipulat fit-Trattat 
tal-Karta dwar l-Enerġija. Il-Kummissjoni 
għandha tikkunsidra li l-Komunità 
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Ewropea għall-Enerġija, li tinkludi l-UE 
u l-pajjiżi tal-Ewropa tax-Xlokk, tiġi estiża 
għal pajjiżi terzi oħra, kif xieraq, u li 
toħloq swieq reġjonali enerġetiċi ġodda li 
jkunu mfassla fuqha, bħall-komunità 
enerġetika Ewro-Mediterranja, biex 
tiżgura s-sigurtà tal-provvista.

Or. en

Emenda 72
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Premessa 12 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Sabiex tiżdied is-sigurtà tal-
provvista tal-gass naturali, huwa meħtieġ 
wkoll li jkun hemm mod sabiex tinżamm 
riserva strateġika ta’ gass naturali fl-Istati 
Membri. Minħabba l-prijorità mogħtija 
lill-istrumenti bbażati fuq is-suq, dawn il-
provvisti għandhom jinżammu bl-użu ta' 
sħubiji pubbliċi-privati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tas-sigurtà tal-provvista, mhux biss jeħtieġ li tiġi żgurata: is-sħubiji pubbliċi-
privati għandhom jirriżultaw ukoll fi provvista indipendenti u bbażata fuq is-suq .

Emenda 73
Takis Hadjigeorgiou

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-

(14) Is-suq intern tal-gass joffri lill-
Komunità l-ogħla livell ta' sigurtà tal-
provvista għall-Istati Membri kollha, 
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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. 

sakemm is-suq jitħalla jaħdem bis-sħiħ, u 
jħares l-interessi tal-konsumatur f'każ ta' 
qtugħ tal-provvista li taffettwa parti mill-
Komunità, ikun xi jkun il-kaġun tal-qtugħ. 
Għal dan il-għan huwa meħtieġ approċċ 
komprensiv u effikaċi komuni għas-sigurtà 
tal-provvista, partikolarment permezz ta' 
politiki trasparenti u mhux diskriminatorji 
kompatibbli mal-ħtiġijiet u mal-
protezzjoni tal-konsumaturi permezz ta' 
kontrolli fuq il-prezzijiet li, fil-perjodi ta' 
kriżi, għandhom tendenza li jiżdiedu 
ħafna u f'daqqa minħabba tnaqqis fil-
provvista u żieda fid-domanda (il-liġi tal-
provvista u d-domanda).

Or. el

Emenda 74
Fiorello Provera, Lara Comi

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) It-tlestija tas-suq intern tal-gass u l-
kompetizzjoni effikaċi fis-suq joffru lill-
Unjoni l-ogħla livell ta' sigurtà tal-
provvista għall-Istati Membri kollha, 
sakemm is-suq jitħalla jaħdem bis-sħiħ 
f'każ ta' qtugħ tal-provvista li taffettwa 
parti mill-Unjoni, ikun xi jkun il-kaġun tal-
qtugħ. Għal dan il-għan huwa meħtieġ 
approċċ komprensiv u effikaċi komuni 
għas-sigurtà tal-provvista, partikolarment 
permezz ta' politiki trasparenti u mhux 
diskriminatorji kompatibbli mal-
funzjonament tas-suq intern, li jevita 
tgħawwiġ fis-suq kif ukoll jevita li 
jdgħajjef ir-reazzjonijiet tas-suq għall-
interuzzjonijiet.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-emenda tiċċara li l-politiki għandhom ikunu kompatibbli mal-funzjonament tas-suq intern u 
mhux mar-"rekwiżiti" tas-suq.

Emenda 75
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiċċara li l-politiki għandhom ikunu kompatibbli mal-funzjonament tas-suq intern u 
mhux mar-"rekwiżiti" tas-suq.
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Emenda 76
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 tal-gass 
naturali u l-Awtoritajiet Kompetenti hija 
għalhekk kruċjali biex jiġu evitati 
kompetenzi kunfliġġenti u biex jinżamm
il-funzjonament tas-suq intern, 
partikolarment waqt qtugħ fil-provvista u 
f'sitwazzjonijiet ta' kriżi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell tal-approċċ fuq tliet livelli definit fid-Direttiva tal-2004 sabiex tiġi żgurata s-sigurtà 
tal-provvista (I: il-kumpaniji; II: l-Istati Membri III: il-Kummissjoni), m'għadux rifless b'mod 
ċar fl-abbozz tar-Regolament. Dan il-prinċipju għandu jerġa' jiddaħħal fl-abbozz tar-
Regolament, anke biex jiġu evitati kompetenzi kunfliġġenti.

Emenda 77
Fiorello Provera, Lara Comi

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 tal-gass 
naturali u l-Awtoritajiet Kompetenti hija 
għalhekk kruċjali biex jiġu evitati 
kompetenzi kunfliġġenti u biex jinżamm
il-funzjonament tas-suq intern, 
partikolarment waqt qtugħ fil-provvista u 
f'sitwazzjonijiet ta' kriżi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-livell tal-approċċ fuq tliet livelli definit fid-Direttiva tal-2004 sabiex tiġi żgurata s-sigurtà 
tal-provvista (I: il-kumpaniji; II: l-Istati Membri III: il-Kummissjoni), m'għadux rifless b'mod 
ċar fl-abbozz tar-Regolament. Dan il-prinċipju għandu jerġa' jiddaħħal fl-abbozz tar-
Regolament, anke biex jiġu evitati kompetenzi kunfliġġenti.

Emenda 78
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 tal-gass 
naturali u l-Awtoritajiet Kompetenti hija 
għalhekk kruċjali biex jiġu evitati 
kompetenzi kunfliġġenti u biex jinżamm
il-funzjonament tas-suq intern, 
partikolarment waqt qtugħ fil-provvista u 
f'sitwazzjonijiet ta' kriżi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell tal-approċċ fuq tliet livelli definit fid-Direttiva tal-2004 sabiex tiġi żgurata s-sigurtà 
tal-provvista (I: il-kumpaniji; II: l-Istati Membri III: il-Kummissjoni), m'għadux rifless b'mod 
ċar fl-abbozz tar-Regolament. Dan il-prinċipju għandu jerġa' jiddaħħal fl-abbozz tar-
Regolament, anke biex jiġu evitati kompetenzi kunfliġġenti.

Emenda 79
Algirdas Saudargas

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 

(17) Huwa essenzjali għall-funzjonament 
tajjeb tas-suq li l-investimenti neċessarji 
fil-produzzjoni u l-infrastrutturi indiġeni, 
bħall-interkonnessjonijiet, b'mod 
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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.

partikulari dawk li jipprovdu l-aċċess 
għan-netwerk tal-gass tal-UE, 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' qtugħ
fil-provvista bħal ma seħħ f'Jannar 2009. 
F'każ li l-interkonnessjonijiet neċessarji 
ma jkunux finanzjarjament fattibbli 
għall-impriżi tal-gass, iżda jkollhom valur 
miżjud ċar f'termini ta' sigurtà tal-
provvista tal-gass, il-Kummissjoni 
għandha tipproponi inċentivi finanzjarji 
xierqa sabiex jiġi żgurat li l-Istati Membri 
jkunu fiżikament konnessi man-netwerk 
tal-gass tal-UE.

Or. en

Emenda 80
Hannes Swoboda

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, partikolarment għall-klijenti 
domestiċi, kif ukoll għal għadd limitat ta'
konsumaturi addizzjonali, speċjalment 
konsumaturi li jwasslu servizzi pubbliċi 
importanti, li jistgħu jiġu definiti mill-
Istati Membri kkonċernati, 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.

Or. en
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Emenda 81
Amalia Sartori, Lara Comi

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 
lil konsumaturi protetti ma tiqafx, 
f'każijiet fejn is-suq ma jkunx jista' ikompli 
jfornihom waħdu. Huwa essenzjali li l-
miżuri li għandhom jittieħdu matul kriżi 
jkunu ddefiniti minn qabel kwalunkwe 
kriżi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-klijenti tad-dar żgur jeħtieġu protezzjoni, l-estensjoni possibbli tal-kategorija tal-
klijenti protetti fil-livell tal-UE hija suġġett kumpless u sensittiv ħafna  li jeħtieġ 
valutazzjonijiet tal-impatt tajbin. Barra minn hekk, l-estensjoni ta l-ambitu tal-konsumaturi 
protetti għandha tibqa' prerogattiva nazzjonali peress li l-adegwatezza tagħha għandha tiġi 
evalwata fid-dawl ta' ċirkustanzi nazzjonali, b'mod partikulari l-istruttura tat-taħlita tal-
enerġija u l-importanza tal-gass f'din it-taħlita. Għalhekk l-abbozz tar-Regolament ma 
għandux jestendi l-protezzjoni obbligatorja tal-UE lil hinn mid-djar.

Emenda 82
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Gaston Franco

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 
lil konsumaturi protetti ma tiqafx, 
f'każijiet fejn is-suq ma jkunx jista' ikompli 
jfornihom waħdu. Huwa essenzjali li l-
miżuri li għandhom jittieħdu matul kriżi 
jkunu ddefiniti minn qabel kwalunkwe 
kriżi.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-klijenti tad-dar żgur jeħtieġu protezzjoni, l-estensjoni possibbli tal-kategorija tal-
klijenti protetti fil-livell tal-UE hija suġġett kumpless u sensittiv ħafna  li jeħtieġ 
valutazzjonijiet tal-impatt tajbin. Barra minn hekk, l-estensjoni ta l-ambitu tal-konsumaturi 
protetti għandha tibqa' prerogattiva nazzjonali peress li l-adegwatezza tagħha għandha tiġi 
evalwata fid-dawl ta' ċirkustanzi nazzjonali, b'mod partikulari l-istruttura tat-taħlita tal-
enerġija u l-importanza tal-gass f'din it-taħlita. Għalhekk l-abbozz tar-Regolament ma 
għandux jestendi l-protezzjoni obbligatorja tal-UE lil hinn mid-djar.

Emenda 83
Takis Hadjigeorgiou

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Hija disponibbli għażla kbira ta' 
strumenti għall-konformità mal-obbligi tas-
sigurtà tal-provvista. Dawn l-istrumenti 
għandhom jintużaw f'kuntest nazzjonali, 
reġjonali u Komunitarju, kif xieraq, biex 
jiġi żgurat li jipproduċu riżultat konsistenti 
u ekonomikament effikaċi.

(19) Hija disponibbli għażla kbira ta' 
strumenti għall-konformità mal-obbligi tas-
sigurtà tal-provvista. Dawn l-istrumenti 
għandhom jintużaw f'kuntest nazzjonali, 
reġjonali u Komunitarju, kif xieraq, sabiex 
primarjament tingħata s-sigurtà lill-
konsumaturi u biex jiġi żgurat li 
jipproduċu riżultat konsistenti u 
ekonomikament effikaċi.

Or. el
Emenda 84

Fiorello Provera, Lara Comi

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 

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

il-pjanijiet eżistenti u għandu jiddefinixxi 
rwoli u responsabbiltajiet ċari għall-impriżi 
tal-gass naturali u l-Awtoritajiet 
Kompetenti kollha konċernati. Għandhom 
jiġu stabbiliti pjanijiet konġunti ta' 
emerġenza fil-livell reġjonali kull fejn 
possibbli u neċessarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell tal-approċċ fuq tliet livelli definit fid-Direttiva tal-2004 sabiex tiġi żgurata s-sigurtà 
tal-provvista (I: il-kumpaniji; II: l-Istati Membri III: il-Kummissjoni), m'għadux rifless b'mod 
ċar fl-abbozz tar-Regolament. Dan il-prinċipju għandu jerġa' jiddaħħal fl-abbozz tar-
Regolament. L-Awtoritajiet Kompetenti huma responsabbli biex jistabbilixxi l-pjanijiet iżda 
għandhom jikkonsultaw mal-impriżi tal-gass naturali.

Emenda 85
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 
jiġu stabbiliti pjanijiet konġunti ta' 
emerġenza fil-livell reġjonali kull fejn 
possibbli u neċessarju. 

(22) Sabiex jiġi żgurat l-ogħla livell ta' 
tħejjija f'każ ta' qtugħ fil-provvista, 
għandhom jiġu stabbiliti Pjanijiet ta' 
Emerġenza mill-Awtoritajiet Kompetenti, 
wara li ssir konsultazzjoni mal-impriżi tal-
gass naturali. 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 
jiġu stabbiliti pjanijiet konġunti ta' 
emerġenza fil-livell reġjonali kull fejn 
possibbli u neċessarju.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-livell tal-approċċ fuq tliet livelli definit fid-Direttiva tal-2004 sabiex tiġi żgurata s-sigurtà 
tal-provvista (I: il-kumpaniji; II: l-Istati Membri III: il-Kummissjoni), m'għadux rifless b'mod 
ċar fl-abbozz tar-Regolament. Dan il-prinċipju għandu jerġa' jiddaħħal fl-abbozz tar-
Regolament. L-Awtoritajiet Kompetenti huma responsabbli biex jistabbilixxi l-pjanijiet iżda 
għandhom jikkonsultaw mal-impriżi tal-gass naturali.

Emenda 86
Paul Rübig

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 
jiġu stabbiliti pjanijiet konġunti ta' 
emerġenza fil-livell reġjonali kull fejn 
possibbli u neċessarju. 

(22) Sabiex jiġi żgurat l-ogħla livell ta' 
tħejjija f'każ ta' qtugħ fil-provvista, 
għandhom jiġu stabbiliti Pjanijiet ta' 
Emerġenza mill-Awtoritajiet Kompetenti, 
wara li ssir konsultazzjoni mal-impriżi tal-
gass naturali. 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 
jiġu stabbiliti pjanijiet konġunti ta' 
emerġenza fil-livell reġjonali kull fejn 
possibbli u neċessarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell tal-approċċ fuq tliet livelli definit fid-Direttiva tal-2004 sabiex tiġi żgurata s-sigurtà 
tal-provvista (I: il-kumpaniji; II: l-Istati Membri III: il-Kummissjoni), m'għadux rifless b'mod 
ċar fl-abbozz tar-Regolament. Dan il-prinċipju għandu jerġa' jiddaħħal fl-abbozz tar-
Regolament. L-Awtoritajiet Kompetenti huma responsabbli biex jistabbilixxi l-pjanijiet iżda 
għandhom jikkonsultaw mal-impriżi tal-gass naturali.
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Emenda 87
Gaston Franco

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 
jiġu stabbiliti pjanijiet konġunti ta' 
emerġenza fil-livell reġjonali kull fejn 
possibbli u neċessarju. 

(22) Sabiex jiġi żgurat l-ogħla livell ta' 
tħejjija f'każ ta' qtugħ fil-provvista, 
għandhom jiġu stabbiliti Pjanijiet ta' 
Emerġenza mill-Awtoritajiet Kompetenti, 
wara li ssir konsultazzjoni mal-impriżi tal-
gass naturali. 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 
jiġu stabbiliti pjanijiet konġunti ta' 
emerġenza fil-livell reġjonali kull fejn 
possibbli u neċessarju. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa mhix konsistenti mal-bqija tar-regolament. Huwa f'idejn l-awtoritajiet 
kompetenti li jistabbilixxu l-Pjanijiet ta' Emerġenza.

Emenda 88
Amalia Sartori, Lara Comi

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 

(23) Sabiex tissaħħaħ is-solidarjetà bejn l-
Istati Membri f'każ ta' Emerġenza fl-Unjoni
u partikolarment sabiex jiġu megħjuna l-
Istati Membri li huma esposti għal 
kundizzjonijiet ġeografiċi u ġeoloġiċi 
anqas favorevoli, l-Istati Membri 
għandhom joħolqu miżuri ħalli juru 
solidarjetà. L-impriżi tal-gass naturali 
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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.

għandhom ifasslu miżuri bħal ftehimiet 
kummerċjali, li jistgħu jinkludu
esportazzjonijiet akbar ta' gass jew rilaxx 
akbar mill-ħażniet. Huwa importanti li 
titħeġġeġ il-konklużjoni ta' arranġamenti 
preċedenti bejn l-impriżi tal-gass naturali. 
L-impriżi tal-gass naturali għandhom 
dejjem jiġu kkumpensati b'mod ġust u 
ekwu għal kwalunkwe miżura li jintalbu 
jieħdu fit-tħejjija għal sitwazzjoni ta' 
emerġenza. L-obbligi għall-miżuri ta' 
solidarjetà għandhom ikunu limitati 
għall-provvista lill-konsumaturi 
domestiċi. 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

Il-livell tal-approċċ fuq tliet livelli definit fid-Direttiva tal-2004 sabiex tiġi żgurata s-sigurtà 
tal-provvista (I: il-kumpaniji; II: l-Istati Membri III: il-Kummissjoni), m'għadux rifless b'mod 
ċar fl-abbozz tar-Regolament. Dan il-prinċipju għandu jerġa' jiddaħħal fl-abbozz tar-
Regolament.

Emenda 89
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(23) Sabiex tissaħħaħ is-solidarjetà bejn l-
Istati Membri f'każ ta' Emerġenza fl-Unjoni
u partikolarment sabiex jiġu megħjuna l-
Istati Membri li huma esposti għal 
kundizzjonijiet ġeografiċi u ġeoloġiċi 
anqas favorevoli, l-Istati Membri 
għandhom joħolqu miżuri ħalli juru 
solidarjetà. L-impriżi tal-gass naturali 
għandhom ifasslu miżuri bħal ftehimiet 
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gass, mekkaniżmi ta' kumpens, 
esportazzjonijiet akbar ta' gass jew rilaxx 
akbar mill-ħażniet. Miżuri ta' solidarjetà 
jistgħu jkunu partikolarmenti xierqa bejn l-
Istati Membri li għalihom il-Kummissjoni 
tirrakkomanda l-istabbiliment ta' azzjonijiet 
konġunti preventivi jew ta' pjanijiet ta' 
emerġenza fil-livell reġjonali.

kummerċjali, li jistgħu jinkludu
esportazzjonijiet akbar ta' gass jew rilaxx 
akbar mill-ħażniet. Huwa importanti li 
titħeġġeġ il-konklużjoni ta' arranġamenti 
preċedenti bejn l-impriżi tal-gass naturali. 
L-impriżi tal-gass naturali għandhom 
dejjem jiġu kkumpensati b'mod ġust u 
ekwu għal kwalunkwe miżura li jintalbu 
jieħdu fit-tħejjija għal sitwazzjoni ta' 
emerġenza. L-obbligi għall-miżuri ta' 
solidarjetà għandhom ikunu limitati 
għall-provvista lill-konsumaturi 
domestiċi. 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

Il-livell tal-approċċ fuq tliet livelli definit fid-Direttiva tal-2004 sabiex tiġi żgurata s-sigurtà 
tal-provvista (I: il-kumpaniji; II: l-Istati Membri III: il-Kummissjoni), m'għadux rifless b'mod 
ċar fl-abbozz tar-Regolament. Dan il-prinċipju għandu jerġa' jiddaħħal fl-abbozz tar-
Regolament.

Emenda 90
Fiorello Provera, Lara Comi

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, 

(23) Sabiex tissaħħaħ is-solidarjetà bejn l-
Istati Membri f'każ ta' Emerġenza fl-Unjoni
u partikolarment sabiex jiġu megħjuna l-
Istati Membri li huma esposti għal 
kundizzjonijiet ġeografiċi u ġeoloġiċi 
anqas favorevoli, l-Istati Membri 
għandhom joħolqu miżuri ħalli juru 
solidarjetà. L-impriżi tal-gass naturali 
għandhom ifasslu miżuri bħal ftehimiet 
kummerċjali, li jistgħu jinkludu
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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.

esportazzjonijiet akbar ta' gass jew rilaxx 
akbar mill-ħażniet. Huwa importanti li 
titħeġġeġ il-konklużjoni ta' arranġamenti 
preċedenti bejn l-impriżi tal-gass naturali. 
L-impriżi tal-gass naturali għandhom 
dejjem jiġu kkumpensati b'mod ġust u 
ekwu għal kwalunkwe miżura li jintalbu 
jieħdu fit-tħejjija għal sitwazzjoni ta' 
emerġenza. 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

Il-livell tal-approċċ fuq tliet livelli definit fid-Direttiva tal-2004 sabiex tiġi żgurata s-sigurtà 
tal-provvista (I: il-kumpaniji; II: l-Istati Membri III: il-Kummissjoni), m'għadux rifless b'mod 
ċar fl-abbozz tar-Regolament. Dan il-prinċipju għandu jerġa' jiddaħħal fl-abbozz tar-
Regolament.

Emenda 91
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(23) It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea jipprevedi t-tisħiħ tas-
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-
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tirrakkomanda l-istabbiliment ta' azzjonijiet 
konġunti preventivi jew ta' pjanijiet ta' 
emerġenza fil-livell reġjonali.

Istati Membri li għalihom il-Kummissjoni 
tirrakkomanda l-istabbiliment ta' azzjonijiet 
konġunti preventivi jew ta' pjanijiet ta' 
emerġenza fil-livell reġjonali. 

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li ssir referenza għall-Artikolu 194 tat-Trattat ta' Liżbona, li jgħid li l-
politika tal-enerġija tal-UE għandha tiġi applikata fi spirtu ta' solidarjetà.  

Emenda 92
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass, 
stabbilit mid-Direttiva 2004/67/KE tas-
26 ta' April 2004 li għandha x'taqsam mal-
miżuri biex tissalvagwardja s-sigurtà tal-
provvista ta' gass naturali, għandu jaġixxi 
bħala konsulent għall-Kummissjoni biex 
tiġi ffaċilitata l-koordinazzjoni tal-miżuri 
tas-sigurtà tal-provvista f'każ ta' emerġenza 
Komunitarja. Għandu wkoll jimmonitorja 
l-adegwatezza u kemm ikunu f'waqthom il-
miżuri li għandhom jittieħdu skont dan ir-
Regolament.

(28) Il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass, 
stabbilit mid-Direttiva 2004/67/KE tas-
26 ta' April 2004 li għandha x'taqsam mal-
miżuri biex tissalvagwardja s-sigurtà tal-
provvista ta' gass naturali, għandu jaġixxi 
bħala konsulent għall-Kummissjoni meta 
jqis jekk ikunx hemm emerġenza 
Komunitarja u biex jiffaċilita l-
koordinazzjoni tal-miżuri tas-sigurtà tal-
provvista f'każ ta' emerġenza Komunitarja. 
Għandu wkoll jimmonitorja l-adegwatezza 
u kemm ikunu f'waqthom il-miżuri li 
għandhom jittieħdu skont dan ir-
Regolament.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-għamla tiegħu, li tikkonsisti minn rappreżentanti tal-Istati Membri tal-UE, l-
industrija tal-enerġija u l-konsumaturi, il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass jinsab fl-aħjar 
qagħda biex jevalwa s-sitwazzjoni tal-provvista u, f'każ ta' emerġenza Komunitarja, biex 
iservi ta' pjattaforma għall-koperazzjoni bejn l-industrija, l-Istat u l-Kummissjoni. Fuq il-bażi 
tal-kompetenza tiegħu, għalhekk, il-Grupp għandu jkun ikkonsultat ukoll fi stadju bikri, 
jiġifieri meta l-Kummissjoni tkun qed tivvaluta jekk ikunx hemm emerġenza Komunitarja..
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Emenda 93
Takis Hadjigeorgiou

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Dan ir-Regolament għandu l-għan li 
jawtorizza lill-impriżi tal-gass naturali u 
lill-Awtoritajiet Kompetenti tal-Istati 
Membri biex jiżguraw li s-suq intern tal-
gass jaħdem b'mod effikaċji għall-itwal 
perjodu ta' żmien possibbli f'każ ta' xkiel 
fil-provvista, qabel ma jittieħdu miżuri 
mill-Awtoritajiet Kompetenti biex 
jindirizzaw is-sitwazzjoni li fiha s-suq ma 
jkunx għadu f'pożizzjoni li jforni l-
provvisti tal-gass. Miżuri eċċezzjonali bħal 
dawn għandhom ikunu konformi bis-sħiħ 
mar-regoli Komunitarji u għandhom jiġu 
nnotifikati lill-Kummissjoni.

imħassra

Or. en

Emenda 94
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Dan ir-Regolament għandu l-għan li 
jawtorizza lill-impriżi tal-gass naturali u 
lill-Awtoritajiet Kompetenti tal-Istati 
Membri biex jiżguraw li s-suq intern tal-
gass jaħdem b'mod effikaċji għall-itwal 
perjodu ta' żmien possibbli f'każ ta' xkiel
fil-provvista, qabel ma jittieħdu miżuri 
mill-Awtoritajiet Kompetenti biex 
jindirizzaw is-sitwazzjoni li fiha s-suq ma 
jkunx għadu f'pożizzjoni li jforni l-
provvisti tal-gass. Miżuri eċċezzjonali bħal 

(29) Dan ir-Regolament għandu l-għan li 
jawtorizza lill-impriżi tal-gass naturali u 
lill-Awtoritajiet Kompetenti tal-Istati 
Membri biex jiżguraw li s-suq intern tal-
gass jaħdem b'mod effikaċji għall-itwal 
perjodu ta' żmien possibbli f'każ ta' qtugħ
fil-provvista, qabel ma jittieħdu miżuri 
mill-Awtoritajiet Kompetenti biex 
jindirizzaw is-sitwazzjoni li fiha s-suq ma 
jkunx għadu f'pożizzjoni li jforni l-
provvisti tal-gass waħdu. Miżuri 
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dawn għandhom ikunu konformi bis-sħiħ 
mar-regoli Komunitarji u għandhom jiġu 
nnotifikati lill-Kummissjoni.

eċċezzjonali bħal dawn għandhom ikunu 
konformi bis-sħiħ mar-regoli tal-Unjoni u 
għandhom jiġu nnotifikati lill-
Kummissjoni u lill-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kemm il-mekkaniżmi msejsa fuq is-suq u kemm dawk li mhumiex jaħdmu b’mod parallel fil-
fażi tal-Emerġenza. Bħala korp espert ta' diversi partijiet interessati, il-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum biex isiru d-diskussjonijiet, l-
iskambji ta' esperjenzi u konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni ma' partijiet interessati.
Għalhekk, il-GCG għandu jħaffef il-koordinazzjoni tal-miżuri relatati mas-sigurtà tal-
provvista. Għal dak il-punt il-GCG għandu jkun ikkonsultat b'mod regolari mill-Kummissjoni, 
bi qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda 95
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Dan ir-Regolament għandu l-għan li 
jawtorizza lill-impriżi tal-gass naturali u 
lill-Awtoritajiet Kompetenti tal-Istati 
Membri biex jiżguraw li s-suq intern tal-
gass jaħdem b'mod effikaċji għall-itwal 
perjodu ta' żmien possibbli f'każ ta' xkiel
fil-provvista, qabel ma jittieħdu miżuri 
mill-Awtoritajiet Kompetenti biex 
jindirizzaw is-sitwazzjoni li fiha s-suq ma 
jkunx għadu f'pożizzjoni li jforni l-
provvisti tal-gass. Miżuri eċċezzjonali bħal 
dawn għandhom ikunu konformi bis-sħiħ 
mar-regoli Komunitarji u għandhom jiġu 
nnotifikati lill-Kummissjoni.

(29) Dan ir-Regolament għandu l-għan li 
jawtorizza lill-impriżi tal-gass naturali u 
lill-Awtoritajiet Kompetenti tal-Istati 
Membri biex jiżguraw li s-suq intern tal-
gass jaħdem b'mod effikaċji għall-itwal 
perjodu ta' żmien possibbli f'każ ta' qtugħ
fil-provvista, qabel ma jittieħdu miżuri 
mill-Awtoritajiet Kompetenti biex 
jindirizzaw is-sitwazzjoni li fiha s-suq ma 
jkunx għadu f'pożizzjoni li jforni l-
provvisti tal-gass waħdu. Miżuri 
eċċezzjonali bħal dawn għandhom ikunu 
konformi bis-sħiħ mar-regoli tal-Unjoni u 
għandhom jiġu nnotifikati lill-
Kummissjoni u lill-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kemm il-mekkaniżmi msejsa fuq is-suq u kemm dawk li mhumiex jaħdmu b’mod parallel fil-
fażi tal-Emerġenza. Bħala korp espert ta' diversi partijiet interessati, il-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum biex isiru d-diskussjonijiet, l-
iskambji ta' esperjenzi u konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni ma' partijiet interessati.
Għalhekk, il-GCG għandu jħaffef il-koordinazzjoni tal-miżuri relatati mas-sigurtà tal-
provvista. Għal dak il-punt il-GCG għandu jkun ikkonsultat b'mod regolari mill-Kummissjoni, 
bi qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda 96
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Dan ir-Regolament għandu l-għan li 
jawtorizza lill-impriżi tal-gass naturali u 
lill-Awtoritajiet Kompetenti tal-Istati 
Membri biex jiżguraw li s-suq intern tal-
gass jaħdem b'mod effikaċji għall-itwal 
perjodu ta' żmien possibbli f'każ ta' xkiel
fil-provvista, qabel ma jittieħdu miżuri 
mill-Awtoritajiet Kompetenti biex 
jindirizzaw is-sitwazzjoni li fiha s-suq ma 
jkunx għadu f'pożizzjoni li jforni l-
provvisti tal-gass. Miżuri eċċezzjonali bħal 
dawn għandhom ikunu konformi bis-sħiħ 
mar-regoli Komunitarji u għandhom jiġu 
nnotifikati lill-Kummissjoni.

(29) Dan ir-Regolament għandu l-għan li 
jawtorizza lill-impriżi tal-gass naturali u 
lill-Awtoritajiet Kompetenti tal-Istati 
Membri biex jiżguraw li s-suq intern tal-
gass jaħdem b'mod effikaċji għall-itwal 
perjodu ta' żmien possibbli f'każ ta' qtugħ
fil-provvista, qabel ma jittieħdu miżuri 
mill-Awtoritajiet Kompetenti biex 
jindirizzaw is-sitwazzjoni li fiha s-suq ma 
jkunx għadu f'pożizzjoni li jforni l-
provvisti tal-gass. Miżuri eċċezzjonali bħal 
dawn għandhom ikunu konformi bis-sħiħ 
mar-regoli tal-Unjoni u għandhom jiġu 
nnotifikati lill-Kummissjoni u lill-Grupp 
tal-Koordinazzjoni tal-Gass.

Or. en

Emenda 97
Zigmantas Balčytis

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Dan ir-Regolament għandu l-għan li (29) Dan ir-Regolament għandu l-għan li 
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jawtorizza lill-impriżi tal-gass naturali u 
lill-Awtoritajiet Kompetenti tal-Istati 
Membri biex jiżguraw li s-suq intern tal-
gass jaħdem b'mod effikaċji għall-itwal 
perjodu ta' żmien possibbli f'każ ta' xkiel
fil-provvista, qabel ma jittieħdu miżuri 
mill-Awtoritajiet Kompetenti biex 
jindirizzaw is-sitwazzjoni li fiha s-suq ma 
jkunx għadu f'pożizzjoni li jforni l-
provvisti tal-gass. Miżuri eċċezzjonali bħal 
dawn għandhom ikunu konformi bis-sħiħ 
mar-regoli Komunitarji u għandhom jiġu 
nnotifikati lill-Kummissjoni.

jawtorizza lill-impriżi tal-gass naturali u 
lill-Awtoritajiet Kompetenti tal-Istati 
Membri biex jiżguraw li s-suq intern tal-
gass jaħdem b'mod effikaċji għall-itwal 
perjodu ta' żmien possibbli f'każ ta' qtugħ
fil-provvista, qabel ma jittieħdu miżuri 
mill-Awtoritajiet Kompetenti biex 
jindirizzaw is-sitwazzjoni li fiha s-suq ma 
jkunx għadu f'pożizzjoni li jforni l-
provvisti tal-gass. Miżuri eċċezzjonali bħal 
dawn għandhom ikunu konformi bis-sħiħ 
mar-regoli tal-Komunitarji u għandhom 
jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni u lill-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass.

Or. lt

Emenda 98
Takis Hadjigeorgiou

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(30) Peress li provvisti tal-gass minn pajjiżi 
terzi huma ċentrali għas-sigurtà tal-
provvista tal-gass tal-Unjoni, il-
Kummissjoni tista' tiddeċiedi li tuża grupp 
ta' konsulenza sabiex jimmonitorja l-flussi 
tal-gass f'sitwazzjonijiet ta' kriżi fl-Unjoni,
b'konsultazzjoni mal-Istati Membri 
kkonċernati u bil-permess tagħhom, u 
barra l-Unjoni b'konsultazzjoni mal-pajjiżi
terzi involuti u bil-permess tagħhom. 

Or. en
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Emenda 99
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(30) Peress li provvisti tal-gass minn pajjiżi 
terzi huma ċentrali għas-sigurtà tal-
provvista tal-gass tal-Unjoni, il-
Kummissjoni għandha tinkludi "klawsola 
ta' sigurtà fl-enerġija" fil-ftehimiet ta’ 
kummerċ, ta’ assoċjazzjoni, ta’ sħubija u 
ta’ koperazzjoni ma' pajjiżi produtturi u 
ta' tranżitu. Il-Kummissjoni għandha
tikkoordina l-azzjonijiet fir-rigward ta' 
pajjiżi terzi, billi taħdem mal-pajjiżi 
produtturi u ta' tranżitu dwar arranġamenti
sabiex jiġu ġestiti s-sitwazzjonijiet ta' kriżi 
u sabiex jiġi żgurat fluss stabbli għall-
Unjoni. Il-Kummissjoni għandha tkun 
intitolata li tuża task force sabiex 
timmonitorja l-flussi tal-gass 
f'sitwazzjonijiet ta' kriżi fil-pajjiżi terzi 
involuti li mhumiex fl-Unjoni, u 
b'konsultazzjoni magħhom, u fejn il-kriżi 
tinħoloq minħabba diffikultajiet f'pajjiż 
terz, li tieħu rwol ta' medjazzjoni u 
faċilitazzjoni permezz tal-Viċi President 
tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli.

Or. en

Emenda 100
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Peress li provvisti tal-gass minn pajjiżi 
terzi huma ċentrali għas-sigurtà tal-
provvista tal-gass tal-Komunità, il-
Kummissjoni għandha tikkoordina l-

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

Unjoni, il-Kummissjoni, wara li 
tikkonsulta mal-Grupp tal-Koordinazzjoni 
tal-Gass, għandha tikkoordina l-azzjonijiet 
fir-rigward ta' pajjiżi terzi, billi taħdem 
mal-pajjiżi produtturi u ta' tranżitu dwar 
arranġamenti sabiex jiġu ġestiti s-
sitwazzjonijiet ta' kriżi u sabiex jiġi żgurat 
fluss stabbli għall-Komunità. Il-
Kummissjoni, wara li tikkonsulta mal-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass, 
għandha tkun intitolata li tuża task force 
sabiex timmonitorja l-flussi tal-gass 
f'sitwazzjonijiet ta' kriżi fil-pajjiżi terzi 
involuti li mhumiex fl-Unjoni, u 
b'konsultazzjoni magħhom, u fejn il-kriżi 
tinħoloq minħabba diffikultajiet f'pajjiż 
terz, li tieħu rwol ta' medjazzjoni u 
faċilitazzjoni. 

Or. en

Emenda 101
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala korp espert li hu magħmul minn diversi partijiet interessati (rappreżentanti tal-
industrija tal-gass, l-ENTSO-G, il-klijenti rilevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-
ACER), il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum biex isiru 
d-diskussjonijiet, l-iskambji ta' esperjenzi u konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni ma' 
partijiet interessati. Għalhekk, il-GCG għandu jħaffef il-koordinazzjoni tal-miżuri relatati 
mas-sigurtà tal-provvista. Għal dak il-punt il-GCG għandu jkun ikkonsultat b'mod regolari 
mill-Kummissjoni, bi qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda 103
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Bħala korp espert li hu magħmul minn diversi partijiet interessati (rappreżentanti tal-
industrija tal-gass, l-ENTSO-G, il-klijenti rilevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-
ACER), il-Grupp għall-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum biex 
isiru d-diskussjonijiet, l-iskambji ta' esperjenzi u konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni 
ma' partijiet interessati. Għalhekk, il-GCG għandu jħaffef il-koordinazzjoni tal-miżuri relatati 
mas-sigurtà tal-provvista. Għal dak il-punt il-GCG għandu jkun ikkonsultat b'mod regolari 
mill-Kummissjoni, bi qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda 104
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala korp espert li hu magħmul minn diversi partijiet interessati (rappreżentanti tal-
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industrija tal-gass, l-ENTSO-G, il-klijenti rilevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-
ACER), il-Grupp għall-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum biex 
isiru d-diskussjonijiet, l-iskambji ta' esperjenzi u konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni 
ma' partijiet interessati. Għalhekk, il-GCG għandu jħaffef il-koordinazzjoni tal-miżuri relatati 
mas-sigurtà tal-provvista. Għal dak il-punt il-GCG għandu jkun ikkonsultat b'mod regolari 
mill-Kummissjoni, bi qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda 105
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 106
Christian Ehler, Markus Pieper

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rappreżentant Għoli/Viċi-President u l-Kummissarju għall-Enerġija għandhom ikunu 
assoċjati f'kull stadju tal-implimentazzjoni tar-Regolament. Huma għandhom. b'mod 
partikulari, ikunu responsabbli mill-medjazzjoni u n-negozjati ma' pajjiżi terzi u mar-
rappreżentanti tal-industrija f'isem l-Istati Membri waqt sitwazzjoni ta' kriżi. Il-Kummissarju 
għall-Enerġija b'mod partikulari għandu jikkoordina l-attivitajiet tal-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass li għandu jiġi kkonsultat f'każ ta' sitwazzjoni ta' kriżi b'mod 
obbligatorju.
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Emenda 107
Takis Hadjigeorgiou

Proposta għal regolament
Premessa 30 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30α) Jistieden lill-Kummissjoni biex 
tfassal proposta biex tipproteġi lill-
konsumaturi b'mod effettiv bħala miżura 
preventiva minn kwalunkwe ftehim fil-
prezz bejn il-korpi ekonomiċi involuti. 

Or. el

Emenda 108
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Premessa 30 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) Il-kuntratti li jirrigwardaw provvisti 
tal-gass minn pajjiżi terzi ma jistax ikun 
fihom dispożizzjonijiet li jiksru r-regoli 
tas-suq intern tal-UE, notevolment ir-
restrizzjonijiet fuq l-esportazzjoni mill-
ġdid jew il-klawsoli li għandhom l-istess 
effett bħal dawk li jissejħu "klawsoli ta' 
destinazzjoni". 

Or. en

Emenda 109
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Rafał Trzaskowski

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi miżuri bl- Dan ir-Regolament jistabbilixxi miżuri bl-
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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.

għan li jissalvagwardjaw is-sigurtà tal-
provvista tal-gass billi jiżgura l-
funzjonament tajjeb u kontinwu tas-suq 
intern tal-gass u jistabbilixxi miżuri 
eċċezzjonali li jiġu implimentati meta s-
suq ma jkunx jista' jwassal il-provvisti tal-
gass meħtieġa billi jipprovdu għal 
definizzjoni u attribuzzjoni ċari tar-
responsabbiltajiet u għal koordinazzjoni 
tar-reazzjoni fil-livell tal-Istati Membri u l-
Unjoni kemm fir-rigward tal-azzjoni 
preventiva kif ukoll tar-reazzjoni għal 
qtugħ konkret fil-provvista jew theddid 
serju u affidabbli ta' dan il-qtugħ fi spirtu 
ta' solidarjetà bejn l-Istati Membri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Interruzzjonijiet tal-provvista attwali ma għandhomx ikunu l-uniċi bażi għal reazzjoni;
theddid serju u affidabbli ta' interruzzjonijiet għandu wkoll jixpruna reazzjoni. L-ispirtu ta' 
solidarjetà għandu jiġi enfasizzat fir-Regolament, bi qbil mal-konklużjonijiet tal-Kunsill 
Ewropew ta' Marzu 2009 u l-Artikolu 176 A tat-Trattat ta' Lisbona. Din is-solidarjetà 
għandha tkun vitali għall-bini ta' politika komuni tal-UE dwar l-enerġija u għandha tiġi 
żviluppata kemm internament u kemm esternament fuq il-livell politiku fi djalogu ma' pajjiżi 
terzi kemm meta jkun hemm u kemm meta ma jkunx hemm sitwazzjonijiet ta' kriżi tal-
provvista.

Emenda 110
Konrad Szymański

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 

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 jistabbilixxi miżuri 
eċċezzjonali li jiġu implimentati meta s-
suq ma jkunx jista' jwassal il-provvisti tal-
gass meħtieġa billi jipprovdu għal 
definizzjoni u attribuzzjoni ċari tar-
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preventiva kif ukoll tar-reazzjoni għal xkiel
konkret fil-provvista.

responsabbiltajiet u għal koordinazzjoni 
tar-reazzjoni fil-livell tal-Istati Membri u l-
Unjoni kemm fir-rigward tal-azzjoni 
preventiva kif ukoll tar-reazzjoni għal 
qtugħ konkret fil-provvista jew theddid 
serju u affidabbli ta' qtugħ bħal dan fi 
spirtu ta' solidarjetà bejn l-Istati Membri.

Or. en

Emenda 111
Takis Hadjigeorgiou

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 dejjem jieħu l-
benefiċċju tal-konsumaturi bħala kriterju 
u billi jipprovdi għal definizzjoni u 
attribuzzjoni ċari tar-responsabbiltajiet u 
għal koordinazzjoni tar-reazzjoni bi 
proċeduri trasparenti fil-livell tal-Istati 
Membri u l-Komunità kemm fir-rigward 
tal-azzjoni preventiva kif ukoll tar-
reazzjoni għal qtugħ konkret fil-provvista. 

Or. el

Emenda 111
Takis Hadjigeorgiou

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi miżuri bl-
għan li jissalvagwardjaw is-sigurtà tal-

Dan ir-Regolament jistabbilixxi miżuri bl-
għan li jissalvagwardjaw is-sigurtà tal-
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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. 

provvista tal-gass sabiex jiġi żgurat il-
funzjonament tajjeb u kontinwu tas-suq 
intern tal-gass billi jieħu l-benefiċċju tal-
konsumaturi bħala kriterju u billi 
jipprovdi għal definizzjoni u attribuzzjoni 
ċari tar-responsabbiltajiet u għal 
koordinazzjoni tar-reazzjoni bi proċeduri 
trasparenti fil-livell tal-Istati Membri u l-
Komunità kemm fir-rigward tal-azzjoni 
preventiva kif ukoll tar-reazzjoni għal 
qtugħ konkret fil-provvista. 

Or. el

Emenda 112
Werner Langen

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, tal-korpi ta' 
koperazzjoni reġjonali rilevanti u tal-
Komunità kemm fir-rigward tal-azzjoni 
preventiva kif ukoll tar-reazzjoni għal 
qtugħ konkret fil-provvista.

Or. de
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Emenda 113
Fiorello Provera, Lara Comi

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-Unjoni
kemm fir-rigward tal-azzjoni preventiva kif 
ukoll tar-reazzjoni għal qtugħ konkret fil-
provvista. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell tal-approċċ fuq tliet livelli definit fid-Direttiva tal-2004 sabiex tiġi żgurata s-sigurtà 
tal-provvista (I: il-kumpaniji; II: l-Istati Membri III: il-Kummissjoni), m'għadux rifless b'mod 
ċar fl-abbozz tar-Regolament. Dan il-prinċipju għandu jerġa' jiddaħħal fl-abbozz tar-
Regolament.

Emenda 114
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-miżuri indikati fil-paragrafu 1 
għandhom japplikaw biss f'każ ta' 
sitwazzjonijiet ta' kriżi akuta li għalihom 
l-Istati Membri jkollhom ifasslu qafas 
nazzjonali xieraq biex jiżguraw il-
provvista tal-gass.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tiddefinixxi rekwiżiti minimi komuni u ġusti fil-livell tal-UE 
filwaqt li tippermetti li l-Istati Membri jfasslu oqfsa nazzjonali xierqa li jqisu l-karatteristiċi 
speċifiċi u s-sitwazzjonijiet kurrenti tagħhom. Is-sigurtà tal-provvista għandha tabilħaqq tiġi 
ttrattata fil-livell reġjonali sabiex tkun kompatibbli mad-dispożizzjonijiet tat-tielet pakkett tal-
liberalizzazzjoni tal-enerġija.

Emenda 115
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Artikolu 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 huma konnessi ma' 
netwerk tad-distribuzzjoni tal-gass;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda li għandha titqies mal-emendi għall-art. 5 u Art. 8. Il-kunċett "Klijenti protetti" huwa 
marbut b'mod dirett mal-obbligi tal-Istati Membri kollha fir-rigward tas-solidarjetà. Jekk 
issir definizzjoni wiesgħa jkun hemm ir-riskju ta' distorzjonijiet tas-suq intern u ta' 
freeloading jekk Stat Membru wieħed jiddikjara bosta setturi bħala klijenti protetti u ieħor 
jirriżerva din id-definizzjoni għad-djar biss. Jeħtieġ ikun hemm definizzjoni uniformi.
Madankollu, jekk Stat Membru jkollu l-kapaċità jieħdu miżuri ulterjuri għal setturi oħrajn, 
dan għandu jkun permess (ara l-emendi għall-Art. 8 u art. 5).
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Emenda 116
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 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 huma konnessi ma' 
netwerk tad-distribuzzjoni tal-gass;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' klijenti protetti għandha tkun kemm jista' jkun ċara u ristretta. Il-
protezzjoni ta' grupp kbir ta' klijenti la tgħin lis-sigurtà tal-provvista u lanqas lill-klijenti.

Emenda 117
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 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 huma konnessi ma' 
netwerk tad-distribuzzjoni tal-gass;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-klijenti tad-dar żgur jeħtieġu protezzjoni, l-estensjoni possibbli tal-kategorija tal-
klijenti protetti fil-livell tal-UE hija suġġett kumpless u sensittiv ħafna  li jeħtieġ 
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valutazzjonijiet tal-impatt tajbin. Barra minn hekk, l-estensjoni tal-ambitu tal-konsumaturi 
protetti għandha tibqa' prerogattiva nazzjonali peress li l-adegwatezza tagħha għandha tiġi 
evalwata fid-dawl ta' ċirkustanzi nazzjonali, b'mod partikulari l-istruttura tat-taħlita tal-
enerġija u l-importanza tal-gass f'din it-taħlita. Għalhekk l-abbozz tar-Regolament ma 
għandux jestendi l-protezzjoni obbligatorja tal-UE lil hinn mid-djar.

Emenda 118
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 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 huma konnessi ma' 
netwerk tad-distribuzzjoni tal-gass. L-Istati 
Membri kkonċernati, jistgħu jiddeċiedu li 
jinkludu għadd limitat ta' klijenti 
addizzjonali, b'mod speċjali klijenti li 
jipprovdu servizzi pubbliċi importanti;
iżda fi kwalunkwe każ, dawn l-
estensjonijiet ma għandhomx 
jinterferixxu mal-prinċipji tas-solidarjetà 
Ewropea jew reġjonali lejn pajjiżi bi 
problemi ta' provvista.

Or. en

Emenda 119
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 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' 

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli tal-Komunità għandhom ikunu limitati għal dawk il-klijenti li ma jkollhom l-ebda 
alternattiva f'każ ta' qtugħ tal-provvista u li jkunu dipendenti mill-provvista tal-gass biex 
jissodisfaw il-ħtiġijiet bażiċi tagħhom. Kwalunkwe estensjoni tad-definizzjoni ta' "klijenti 
protetti" tista' ddgħajjef l-iskop tal-istandard provvista, li jippermetti wkoll miżuri min-naħa 
tad-domanda fl-azzjoni preventiva u fil-pjanijiet ta' emerġenza. Definizzjoni li tkun wiesgħa 
żżejjed teqred l-effett tal-mekkaniżmu protettiv u tillimita l-ambitu tal-miżuri tan-naħa tad-
domanda.

Emenda 120
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 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-iskejjel, l-isptarijiet u 
stabbilimenti oħrajn li jipprovdu servizzi 
ta' emerġenza jew servizzi mediċi, soċjali 
jew edukattivi tas-settur pubbliku, kif 
ukoll impriżi li jipprovdu ħtiġijiet 
alimentari bażiċi lill-pubbliku, sakemm 
dawn diġà huma konnessi ma' netwerk tad-
distribuzzjoni tal-gass;

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Il-provvista tal-gass lid-djar, lill-isptarijiet u lil konsumaturi protetti oħrajn għandha tkompli 
wkoll waqt żminijiet ta' kriżi.
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Emenda 121
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 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 meta l-gass 
ikun meħtieġ għall-qadi ta' servizz 
pubbliku essenzjali bħall-impriżi żgħar u 
ta' daqs medju, l-iskejjel jew l-isptarijiet;

Or. en

Emenda 122
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 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
kollha li huma konnessi ma' netwerk tad-
distribuzzjoni tal-gass li l-Istat Membru 
kkonċernat ikun iddeċieda dwaru, billi jqis 
il-karatteristiċi speċifiċi tas-suq tal-
enerġija u billi jkun konformi mal-kriterji 
stabbiliti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' klijenti protetti għandha tħalla ċerta flessibbiltà għall-Istati Membri li 
jaddataw ruħhom għaċ-ċirkustanzi nazzjonali tagħhom bi kriterji definiti b'mod ċar. Fil-każ 
ta' Spanja, pereżempju, l-enerġija mħaddma bil-gass għandha rwol rilevanti u s-Sistema tal-
Gass Spanjola tfasslet bil-ħiliet adegwati biex tappoġġja l-ħażna tal-enerġija termali 
meħtieġa bl-iżvilupp u l-integrazzjoni ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli.
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Emenda 123
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 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 huma konnessi ma' 
netwerk tad-distribuzzjoni tal-gass u ma' 
impjanti tal-enerġija, impjanti ta' 
koġenerazzjoni u impjanti tat-tisħin 
distrettwali rilevanti għall-forniment 
garantit, 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;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-forniment tas-sħana u tal-elettriku li jmantnu s-servizzi bażiċi lill-klijenti jiġi garantit billi 
jitqiesu l-unitajiet ta' produzzjoni rilevanti.

Emenda 124
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 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 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 huma konnessi ma' netwerk 
tad-distribuzzjoni tal-gass, u impjanti tal-
gass termali li jaħdmu jaħdmu bil-gass 
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jekk dawn ikunu strettament meħtieġa 
għall-provvista tal-elettriku lil klijenti 
bħal dawn;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li tiddaħħal referenza għall- power stations termali li jaħdmu bil-gass sabiex 
jiġi żgurat li ma titfaċċax sitwazzjoni ta’ paradoss li fiha l-klijenti protetti jiġu fornuti bil-
gass, iżda mhux bl-elettriku; "diġà" għandha titħassar għax ir-Regolament għandu japplika 
mhux biss għall-klijenti li huma konnessi ma' netwerk meta r-Regolament jidħol fis-seħħ, iżda 
wkoll għal dawk li jkunu konnessi meta tinqala' kriżi.

Emenda 125
Takis Hadjigeorgiou

Proposta għal regolament
Artikolu 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-impriżi żgħar u ta' daqs 
medju, l-iskejjel u l-isptarijiet li diġà huma 
konnessi ma' netwerk tad-distribuzzjoni 
tal-gass, u jekk l-Istat Membru kkonċernat
jiddeċiedi hekk, tista' tinkludi wkoll 
kwalunkwe klijent ieħor fl-interess 
pubbliku, sakemm dawn diġà huma 
konnessi ma' netwerk tad-distribuzzjoni 
tal-gass;

Or. en
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Emenda 126
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 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 kkonċernat jiddeċiedi hekk, 
tista' tinkludi wkoll l-impriżi żgħar u ta' 
daqs medju u istituzzjonijiet pubbliċi,
sakemm dawn diġà huma konnessi ma' 
netwerk tad-distribuzzjoni tal-gass;

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li wieħed jagħmilha possibbli li jingħata status ta' protezzjoni lil kwalunkwe 
istituzzjoni pubblika.

Emenda 127
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 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 kkonċernat jiddeċiedi hekk, 
tista' tinkludi wkoll:

a) l-impriżi żgħar u ta' daqs medju, l-
iskejjel u l-isptarijiet sakemm dawn diġà 
huma konnessi ma' netwerk tad-
distribuzzjoni tal-gass, u 
b) impjanti tal-enerġija elettrika għall-
kwantità limitata - stabbilita mill-Awtorità 
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Kompetenti fuq il-bażi tal-ħtiġijiet 
nazzjonali - meħtieġa sabiex tevita 
interruzzjoni tal-elettriku lill-klijenti fil-
każ ta' xkiel fil-provvista tal-gass;

Or. en

Emenda 128
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) "Awtorità Kompetenti" tfisser l-
awtorità regolatorja nazzjonali jew l-
awtorità nazzjonali tal-gvern maħtura 
mill-Istati Membri biex tkun responsabbli 
għas-sigurtà tal-provvista tal-gass. Dan 
huwa mingħajr preġudizzju għall-għażla
tal-Istati Membri li jallokaw ċerti 
responsabbiltajiet f'dan ir-Regolament lil 
awtoritajiet oħra minflok lill-Awtorità 
Kompetenti. Dawn ir-responsabbiltajiet 
għandhom jitwettqu taħt is-superviżjoni 
tal-Awtorità Kompetenti u għandhom 
ikunu speċifikati fil-pjanijiet imsemmija fl-
Artikolu 4.

(2) “Awtorità Kompetenti" tfisser l-
awtorità regolatorja nazzjonali. Dan huwa 
mingħajr preġudizzju għal-linji ta’ gwida 
ġenerali tal-politika maħruġa mill-gvern 
li ma jkunux relatati mas-setgħat u d-
dmirijiet regolatorji skont l-Artikolu 41 
tad-Direttiva 2009/73/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 
2009 dwar regoli komuni għas-suq intern 
tal-gass naturali1 u l-għażla tal-Istati 
Membri li jallokaw ċerti responsabbiltajiet 
f'dan ir-Regolament lil entitajiet oħra 
minflok lill-Awtorità Kompetenti. Dawn ir-
responsabbiltajiet għandhom jitwettqu taħt 
is-superviżjoni tal-Awtorità Kompetenti u 
għandhom ikunu speċifikati fil-pjanijiet 
imsemmija fl-Artikolu 4.
_______________________
1 ĠU L 211, 14.8.2009, p. 94.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandhom ikunu l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati 
Membri billi huma diġà stabbiliti għas-suq tal-enerġija, huma indipendenti u għandhom l-
għarfien meħtieġ biex jittrattaw il-kwistjonijiet involuti. Madankollu, ir-responsabbiltà finali 
hija tal-Gvern tal-Istat Membru li se jġorr ir-responsabbiltà politika, li hija konformi mal-
kliem tal-Art. 39 (4) (b) (ii) tad-Direttiva 2009/73/KE msemmija hawn fuq. L-entitajiet 
nazzjonali jistgħu jkunu l-awtoritajiet governattivi, l-operaturi tas-sistema kif stabbilit skont 
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l-Artikolu 1 fl-aħħar subparagrafu tar-Regolament tal-Gass Nru 715/2009.

Emenda 129
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) "Awtorità Kompetenti" tfisser l-
awtorità regolatorja nazzjonali jew l-
awtorità nazzjonali tal-gvern maħtura 
mill-Istati Membri biex tkun responsabbli 
għas-sigurtà tal-provvista tal-gass. Dan 
huwa mingħajr preġudizzju għall-għażla 
tal-Istati Membri li jallokaw ċerti 
responsabbiltajiet f'dan ir-Regolament lil 
awtoritajiet oħra minflok lill-Awtorità 
Kompetenti. Dawn ir-responsabbiltajiet 
għandhom jitwettqu taħt is-superviżjoni 
tal-Awtorità Kompetenti u għandhom 
ikunu speċifikati fil-pjanijiet imsemmija fl-
Artikolu 4. 

(2) "Awtorità Kompetenti" tfisser l-
awtorità nazzjonali tal-gvern maħtura 
mill-Istati Membri biex tkun responsabbli 
għas-sigurtà tal-provvista tal-gass u/jew l-
awtorità regolatorja nazzjonali. Dan huwa 
mingħajr preġudizzju għall-għażla tal-Istati 
Membri li jallokaw ċerti responsabbiltajiet 
f'dan ir-Regolament lil awtoritajiet oħra 
minflok lill-Awtorità Kompetenti. Dawn ir-
responsabbiltajiet għandhom jitwettqu taħt 
is-superviżjoni tal-Awtorità Kompetenti u 
għandhom ikunu speċifikati fil-pjanijiet 
imsemmija fl-Artikolu 4. L-awtorità 
nazzjonali tal-gvern għandha żżomm ir-
rwol ewlieni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Iż-żamma tal-provvista tal-gass f'każ ta' kriżi hija l-kompitu ewlieni tal-Istat. Fil-każijiet 
kollha, l-ebda awtorità m’għandha tkun assenjata poteri li jaqdu interessi li jmorru kontra s-
sigurtà tal-provvista.

Emenda 130
Takis Hadjigeorgiou

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 

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

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

Or. en

Emenda 131
Paul Rübig

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, l-Istati Membri, 
il-Kummissjoni u, fejn xieraq, il-klijenti 
għajr il-klijenti protetti, fl-oqsma tar-
responsabbiltà rispettivi tagħhom Teħtieġ 
livell għoli ta' kooperazzjoni bejniethom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approċċ fuq tliet livelli definit fid-Direttiva tal-2004 sabiex tiġi żgurata s-sigurtà tal-
provvista (I: il-kumpaniji; II:L-Istati Membri; III: il-Kummissjoni), m'għadux rifless b'mod 
ċar fl-abbozz tar-Regolament. Dan il-prinċipju għandu jerġa' jiddaħħal fl-abbozz tar-
Regolament.

Emenda 132
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 

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

Kompetenti tal-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jappoġġjaw lill-
impriżi tal-gass naturali fl-oqsma tar-
responsabbiltà rispettivi tagħhom. Dan 
jeħtieġ livell għoli ta' kooperazzjoni 
bejniethom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approċċ fuq tliet livelli definit fid-Direttiva tal-2004 sabiex tiġi żgurata s-sigurtà tal-
provvista (I: il-kumpaniji; II:L-Istati Membri; III: il-Kummissjoni), m'għadux rifless b'mod 
ċar fl-abbozz tar-Regolament. Dan il-prinċipju għandu jerġa' jiddaħħal fl-abbozz tar-
Regolament.

Emenda 133
Francisco Sosa Wagner

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 
u l-Kummissjoni, fl-oqsma tar-
responsabbiltà rispettivi tagħhom. Teħtieġ 
livell għoli ta' kooperazzjoni bejniethom.

Or. en

Emenda 134
Arturs Krišjānis Kariņš

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 

1. Is-sigurtà tal-provvista tal-gass u t-
tħaddim tajjeb tas-suq intern huma 
responsabbiltà tal-impriżi tal-gass naturali, 
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Membri, il-klijenti industrijali tal-gass, u l-
Kummissjoni, fl-oqsma tar-responsabbiltà 
rispettivi tagħhom. Teħtieġ livell għoli ta' 
kooperazzjoni bejniethom. 

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prekondizzjoni tas-sigurtà tal-provvista tal-gass hija l-funzjonament xieraq tas-suq intern.

Emenda 135
Werner Langen

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-
immaniġġjar ta' qtugħ serju tal-provvista 
tal-gass, dan ir-Regolament jipprovdi għal 
sistema bbażata fuq approċċ minn isfel 
għal fuq. Matul l-ewwel stadju, huma l-
impriżi tal-gass individwali jew il-gruppi 
ta' impriżi tal-gass li jirrispondu għall-
qtugħ tal-provvista; jekk dan ma jkunx 
biżżejjed, l-Istati Membri għandhom 
jieħdu miżuri biex jirrimedjaw il-qtugħ 
tal-provvista. Huwa biss jekk il-miżuri 
meħuda fl-ewwel żewġ stadji jidhru li 
mhux probabbli li jirnexxu għandhom 
jittieħdu miżuri xierqa fil-livell 
Komunitarju. Għandha tingħata 
konsiderazzjoni preferenzjali lis-
soluzzjonijiet reġjonali transkonfinali.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-emenda hija maħsuba biex jiġi ċċarat ir-rispons għall-kriżijiet skont il-programm ta’ bosta 
stadji b’approċċ minn isfel għal fuq (1. l-Industrija, 2. l-Istati Membri, 3. il-Korpi reġjonali 
ta' kooperazzjoni, 4. bħala l-aħħar tentattiv, kif meħtieġ f'emerġenza, l-UE). Fil-każ ta' qtugħ 
tal-provvista, dawk li fl-aħħar mill-aħħar jieħdu azzjoni se jkunu l-impriżi tal-gass naturali, 
billi huma għandhom il-kapaċità tat-trasport, il-kwantitajiet ta' gass u l-għarfien tal-
kwantitajiet ikkunsmati. Dan l-approċċ huwa aktar effiċjenti u inqas burokratiku u għandu 
jiżgura konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Emenda 136
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Kull Stat Membru għandu jaħtar, fuq 
termini trasparenti, Awtorità Kompetenti 
indipendenti responsabbli għall-
implimentazzjoni tal-miżuri tas-sigurtà tal-
provvista tal-gass b’konformità mad-
dispożizjonijiet ta' dan ir-Regolament. Il-
miżuri għandhom jinkludu valutazzjoni 
biennali tar-riskju u tal-impatt, inklużi r-
riskji ġeopolitiċi, l-istabbiliment tal-
Pjanijiet ta' Azzjoni Preventiva, l-
istabbiliment tal-Pjan ta' Emerġenza, u l-
monitoraġġ kontinwu tas-sigurtà tal-
provvista tal-gass fil-livell nazzjonali. L-
Awtoritajiet Kompetenti għandhom 
jikkooperaw flimkien ħalli jipprevjenu 
qtugħ fil-provvista u jillimitaw l-effetti 
ħżiena f'każ li dan iseħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament futur għandu jiffoka fuq il-ħtieġa għall-Istati Membri li jwettqu evalwazzjoni 
bir-reqqa tar-riskju u tal-impatt u janalizzaw is-sitwazzjoni tagħhom fuq il-bażi ta' 
metodoloġija komuni tajba li tqis iċ-ċirkustanzi u l-ispeċifiċitajiet partikolari nazzjonali  fejn 
xieraq. Ir-riżultati għandhom jiġu riflessi fi pjanijiet ta' azzjoni preventiva u ta' emerġenza u 
jkunu soġġetti għal reviżjoni biex tkun żgurata l-adegwatezza tagħhom. Pjanijiet simili jistgħu 
wkoll jitħejjew fuq il-livell reġjonali.
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Emenda 137
Gaston Franco

Proposal for a regulation
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Kull Stat Membru għandu jaħtar, fuq 
termini trasparenti, Awtorità Kompetenti 
indipendenti mill-parteċipanti tas-suq u 
responsabbli għall-implimentazzjoni tal-
miżuri tas-sigurtà tal-provvista tal-gass 
ipprovduti f'dan ir-Regolament. Il-miżuri 
għandhom jinkludu valutazzjoni biennali 
tar-riskju, l-istabbiliment tal-Pjanijiet ta' 
Azzjoni Preventiva, l-istabbiliment tal-Pjan 
ta' Emerġenza, u l-monitoraġġ kontinwu 
tas-sigurtà tal-provvista tal-gass fil-livell 
nazzjonali. L-Awtoritajiet Kompetenti 
għandhom jikkooperaw flimkien ħalli 
jipprevjenu qtugħ fil-provvista u jillimitaw 
l-effetti ħżiena f'każ li dan iseħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-provvista tal-gass tal-UE hija meqjusa minn bosta Stati Membri bħala prerogattiva tal-
istat. Għandu għalhekk jibqa' possibbli li l-immaniġġjar u l-kontroll tal-provvista tal-gass 
jiġu fdati f’idejn is-servizzi tal-Istat u li dawn il-kompetenzi ma jiġux iddelegati lil awtorità 
nazzjonali ad hoc.

Emenda 138
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposal for a regulation
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
Awtorità Kompetenti responsabbli għall-
implimentazzjoni tal-miżuri tas-sigurtà tal-
provvista tal-gass ipprovduti f'dan ir-

2. Kull Stat Membru għandu jaħtar 
Awtorità Kompetenti responsabbli għall-
implimentazzjoni tal-miżuri tas-sigurtà tal-
provvista tal-gass b’konformità mad-



AM\801609MT.doc 67/114 PE438.187v01-00

MT

Regolament. Il-miżuri għandhom jinkludu 
valutazzjoni biennali tar-riskju, l-
istabbiliment tal-Pjanijiet ta' Azzjoni 
Preventiva, l-istabbiliment tal-Pjan ta' 
Emerġenza, u l-monitoraġġ kontinwu tas-
sigurtà tal-provvista tal-gass fil-livell 
nazzjonali. L-Awtoritajiet Kompetenti 
għandhom jikkooperaw flimkien ħalli 
jipprevjenu xkiel fil-provvista u jillimitaw 
l-effetti ħżiena f'każ li dan iseħħ.

dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. Il-
miżuri għandhom jinkludu valutazzjoni 
biennali tar-riskju u tal-impatt, l-
istabbiliment tal-Pjanijiet ta' Azzjoni 
Preventiva, l-istabbiliment tal-Pjan ta' 
Emerġenza, u l-monitoraġġ kontinwu tas-
sigurtà tal-provvista tal-gass fil-livell 
nazzjonali. L-Awtoritajiet Kompetenti 
għandhom jikkooperaw flimkien ħalli 
jipprevjenu qtugħ fil-provvista u jillimitaw 
l-effetti ħżiena f'każ li dan iseħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aktar milli t-twaqqif ta’ standards obbligatorji tal-UE, ir-Regolament għandu jiffoka fuq il-
ħtieġa għall-Istati Membri li jwettqu evalwazzjoni bir-reqqa tar-riskju u tal-impatt fuq il-bażi 
ta' metodoloġija komuni tajba, filwaqt li jagħti ċ-ċans li jitqiesu ċ-ċirkustanzi u l-
ispeċifiċitajiet partikolari nazzjonali fejn xieraq. Ir-riżultati għandhom jiġu riflessi fi pjanijiet 
ta' azzjoni preventiva u ta' emerġenza u jkunu soġġetti għal reviżjoni biex tkun żgurata l-
adegwatezza tagħhom. Pjanijiet simili jistgħu wkoll jitħejjew fuq il-livell reġjonali.

Emenda 139
Claude Turmes

Proposal for a regulation
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Awtorità Kompetenti għandha tkun
responsabbli għall-implimentazzjoni tal-
miżuri tas-sigurtà tal-provvista tal-gass 
ipprovduti f'dan ir-Regolament. Il-miżuri 
għandhom jinkludu valutazzjoni biennali 
tar-riskju, l-istabbiliment tal-Pjanijiet ta' 
Azzjoni Preventiva, l-istabbiliment tal-Pjan 
ta' Emerġenza, u l-monitoraġġ kontinwu 
tas-sigurtà tal-provvista tal-gass fil-livell 
nazzjonali. L-Awtoritajiet Kompetenti 
għandhom jikkooperaw flimkien ħalli 
jipprevjenu qtugħ fil-provvista u jillimitaw 
l-effetti ħżiena f'każ li dan iseħħ.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Segwitu tal-emenda għall-Artikolu 2 (2). Jekk jiġi ċċarat fid-definizzjoni li l-NRAs għandhom 
ikunu l-awtorità kompetenti, għandu jitħassar fl-Artikolu 3(2) li l-Istati Membri għandhom 
jaħtru l-awtorità kompetenti.

Emenda 140
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposal for a regulation
Artikolu 3 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Skont it-termini ta' dan ir-Regolament 
u fid-dawl tal-Artikolu 176a tat-Trattat, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
iżidu l-monitoraġġ tagħhom tas-sigurtà 
tal-provvista tal-gass minn pajjiżi terzi u 
għandhom jipproponu miżuri ta' 
emerġenza speċifiċi fil-każ ta' kwalunkwe 
qtugħ tal-provvista. Il-Kummissjoni 
għandha tikkoordina s-sistemi ta' 
riżoluzzjoni tat-tilwim ma' pajjiżi terzi u 
tintensifika d-djalogu dwar l-enerġija, 
fosthom fil-kuntest tal-Karta tal-Enerġija 
u l-Komunità għall-Enerġija.

Or. nl

Emenda 141
Claude Turmes

Proposal for a regulation
Artikolu 3 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Ir-responsabbiltajiet iddefiniti fil-
paragrafu 2 għandhom ikunu bla ħsara 
għar-responsabbiltà tal-Istati Membri 
biex jiddikjaraw il-livell ta' emerġenza 
skont l-Artikolu 9(2)(3) jew fil-każ ta' 
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emerġenza biex jadottaw il-miżuri ta' 
emerġenza kif previst fil-Pjan ta' 
Emerġenza stabbilit skont l-Artikolu 9. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorità kompetenti, jiġifieri l-NRA, għandha tkun responsabbli għat-twettiq tal-
maġġoranza tal-kompiti previsti f'dan ir-Regolament. Madankollu, ir-responsabbiltà politika 
għal dikjarazzjoni ta' emerġenza u l-adozzjoni ta’ miżuri speċifiċi ta' emerġenza b’konformità 
mal-azzjonijiet definiti fil-pjan ta' emerġenza għandhom jibqgħu mal-ministru kompetenti jew 
il-gvern ta' Stat Membru fil-każ ta' kriżi. 

Emenda 142
Amalia Sartori, Lara Comi

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-Kummissjoni għandha tiżgura l-
koordinazzjoni, fil-livell tal-Unjoni, fost l-
Awtoritajiet Kompetenti permezz tal-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass, 
partikolarment fil-każ ta' Emerġenza tal-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-poteri tal-Kummissjoni għandhom ikunu mmirati lejn l-ogħla effikaċja tal-azzjonijiet 
mingħajr ma jaffettwaw min-naħa l-oħra l-possibbiltà għall-Istati Membri li jidentifikaw il-
miżuri l-aktar adattati skont is-sitwazzjonijiet nazzjonali speċifiċi tagħhom. Distorsjonijiet 
kompetittivi kif ukoll il-limitazzjoni tal-proġetti u l-inizjattivi infrastrutturali tal-impriżi 
nazzjonali u dawk Ewropej għandhom jiġu evitati. Fl-aħħarnett, l-irwol tal-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass għandu jiġi rikonoxxut b’mod sħiħ.
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Emenda 143
Patrizia Toia, Anni Podimata

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-Kummissjoni għandha tiżgura l-
koordinazzjoni, fil-livell tal-Unjoni, fost l-
Awtoritajiet Kompetenti permezz tal-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass, 
partikolarment fil-każ ta' Emerġenza tal-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-poteri tal-Kummissjoni għandhom ikunu mmirati lejn l-ogħla effikaċja tal-azzjonijiet 
mingħajr ma jaffettwaw min-naħa l-oħra l-possibbiltà għall-Istati Membri li jidentifikaw il-
miżuri l-aktar adattati skont is-sitwazzjonijiet nazzjonali speċifiċi tagħhom. Distorsjonijiet 
kompetittivi kif ukoll il-limitazzjoni tal-proġetti u l-inizjattivi infrastrutturali tal-impriżi 
nazzjonali u dawk Ewropej għandhom jiġu evitati. Fl-aħħarnett, l-irwol tal-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass għandu jiġi rikonoxxut b’mod sħiħ.

Emenda 144
Aldo Patriciello

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-Kummissjoni għandha tiżgura l-
koordinazzjoni, fil-livell tal-Unjoni, fost l-
Awtoritajiet Kompetenti permezz tal-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass, 
partikolarment fil-każ ta' Emerġenza tal-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-poteri tal-Kummissjoni għandhom ikunu mmirati lejn l-ogħla effikaċja tal-azzjonijiet 
mingħajr ma jaffettwaw min-naħa l-oħra l-possibbiltà għall-Istati Membri li jidentifikaw il-
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miżuri l-aktar adattati skont is-sitwazzjonijiet nazzjonali speċifiċi tagħhom. Distorsjonijiet 
kompetittivi kif ukoll il-limitazzjoni tal-proġetti u l-inizjattivi infrastrutturali tal-impriżi 
nazzjonali u dawk Ewropej għandhom jiġu evitati. Fl-aħħarnett, l-irwol tal-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass għandu jiġi rikonoxxut b’mod sħiħ.

Emenda 145
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 146
Ioan Enciu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni, mal-awtoritajiet 
rilevanti fil-livell Komunitarju, għandha 
tieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex tpoġġi 
fil-prattika u tlesti, malajr kemm jista' 
jkun, il-proġetti eżistenti approvati mill-
Unjoni Ewropea għad-diversifikazzjoni 
tas-sorsi u r-rotot tal-gass.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Din tirreferi direttament għall-proġett Nabucco, li huwa l-uniku proġett tal-Unjoni Ewropea 
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li jissodisfa dawn il-kondizzjonijiet kollha.

Emenda 147
Takis Hadjigeorgiou

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-miżuri biex tkun żgurata s-sigurtà tal-
provvista tal-gass għandhom ikunu 
ddefiniti sew, trasparenti, proporzjonati, 
mhux diskriminatorji, verifikabbli u ma 
għandhomx jgħawwġu bla bżonn il-
kompetizzjoni u l-funzjonament effikaċi 
tas-suq intern.

5. Il-miżuri biex tkun żgurata s-sigurtà tal-
provvista tal-gass għandhom ikunu 
ddefiniti sew, trasparenti, proporzjonati, 
mhux diskriminatorji, verifikabbli u 
għandhom iqisu l-interessi ekonomiċi tal-
konsumaturi. 

Or. en

Emenda 148
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-miżuri biex tkun żgurata s-sigurtà tal-
provvista tal-gass għandhom ikunu 
ddefiniti sew, trasparenti, proporzjonati, 
mhux diskriminatorji, verifikabbli u ma 
għandhomx jgħawwġu bla bżonn il-
kompetizzjoni u l-funzjonament effikaċi 
tas-suq intern.

5. Il-miżuri biex tkun żgurata s-sigurtà tal-
provvista tal-gass għandhom ikunu bbażati 
fuq il-valutazzjoni tar-riskju u tal-impatt 
imwettqa skont l-Artikolu 8, iddefiniti
sew, trasparenti, proporzjonati, mhux 
diskriminatorji, verifikabbli u ma 
għandhomx jgħawġu bla bżonn il-
kompetizzjoni u l-funzjonament effikaċi 
tas-suq intern.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iżjed milli jwaqqaf standards tal-UE mandatorji, ir-Regolament għandu jiffoka fuq il-ħtieġa 
tal-Istati Membri li jagħmlu valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u tal-impatt li tkun imsejsa fuq 
metodoloġija komuni soda, filwaqt li tippermetti li jitqiesu ċ-ċirkustanzi u l-karatteristiċi 
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nazzjonali partikulari fejn ikun xieraq. Ir-riżultati għandhom jiġu riflessi fi pjanijiet ta' 
azzjoni preventiva u ta' emerġenza li jkunu soġġetti għal reviżjoni sabiex tkun żgurata l-
adegwatezza tagħhom. Jistgħu jitħejjew ukoll pjanijiet simili fuq livell reġjonali.

Emenda 149
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-miżuri biex tkun żgurata s-sigurtà tal-
provvista tal-gass għandhom ikunu 
ddefiniti sew, trasparenti, proporzjonati, 
mhux diskriminatorji, verifikabbli u ma 
għandhomx jgħawwġu bla bżonn il-
kompetizzjoni u l-funzjonament effikaċi 
tas-suq intern.

5. Il-miżuri biex tkun żgurata s-sigurtà tal-
provvista tal-gass għandhom ikunu bbażati 
fuq il-valutazzjoni tar-riskju u tal-impatt 
imwettqa skont l-Artikolu 8, iddefiniti
sew, trasparenti, proporzjonati, mhux 
diskriminatorji, verifikabbli u ma 
għandhomx jgħawġu bla bżonn il-
kompetizzjoni u l-funzjonament effikaċi 
tas-suq intern.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iżjed milli jwaqqaf standards tal-UE mandatorji, ir-Regolament għandu jiffoka fuq il-ħtieġa 
tal-Istati Membri li jagħmlu valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u tal-impatt li tkun imsejsa fuq 
metodoloġija komuni soda, filwaqt li tippermetti li jitqiesu ċ-ċirkustanzi u l-karatteristiċi 
nazzjonali partikulari fejn ikun xieraq. Ir-riżultati għandhom jiġu riflessi fi pjanijiet ta' 
azzjoni preventiva u ta' emerġenza li jkunu soġġetti għal reviżjoni sabiex tkun żgurata l-
adegwatezza tagħhom. Jistgħu jitħejjew ukoll pjanijiet simili fuq livell reġjonali.

Emenda 150
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-miżuri biex tkun żgurata s-sigurtà tal-
provvista tal-gass għandhom ikunu 
ddefiniti sew, trasparenti, proporzjonati, 
mhux diskriminatorji, verifikabbli u ma 

5. Il-miżuri biex tkun żgurata s-sigurtà tal-
provvista tal-gass għandhom ikunu 
ddefiniti sew, trasparenti, proporzjonati, 
mhux diskriminatorji, verifikabbli u ma 
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għandhomx jgħawwġu bla bżonn il-
kompetizzjoni u l-funzjonament effikaċi 
tas-suq intern.

għandhomx jgħawġu bla bżonn il-
kompetizzjoni, anzi għandhom 
jippromwovu l-kompetizzjoni u l-
funzjonament effikaċi tas-suq intern.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suq intern u l-kompetizzjoni huma garanzija ta' provvisti tal-gass sikuri. 

Emenda 151
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-miżuri biex tkun żgurata s-sigurtà tal-
provvista tal-gass għandhom ikunu 
ddefiniti sew, trasparenti, proporzjonati, 
mhux diskriminatorji, verifikabbli u ma 
għandhomx jgħawwġu bla bżonn il-
kompetizzjoni u l-funzjonament effikaċi 
tas-suq intern.

5. Il-miżuri biex tkun żgurata s-sigurtà tal-
provvista tal-gass għandhom ikunu 
ddefiniti sew, trasparenti, proporzjonati, 
mhux diskriminatorji, verifikabbli u ma 
għandhomx jgħawġu bla bżonn il-
kompetizzjoni u l-funzjonament effikaċi 
tas-suq intern. Il-Kummissjoni flimkien 
mal-Awtorità Kompetenti għandha tiżgura 
li ma jkun hemm l-ebda klawżoli li 
jkollhom l-effett ta' klawżola ta' 
destinazzjoni fil-kuntratti għall-gass 
naturali konklużi bejn l-Istati Membri jew 
l-impriżi tagħhom tal-gass naturali u l-
pajjiżi terzi. Dan huwa mingħajr 
preġudizzju għall-kompetenzi tal-
awtoritajiet tal-kompetizzjoni.
Miżuri ta’ dan it-tip għandhom ukoll 
ikunu mingħajr preġudizzju għall-
mekkaniżmi tas-suq tal-UE li diġà jeżistu 
li jikkonċernaw l-emissjonijiet tal-gassijiet 
b’effett ta’ serra fil-każ tas-setturi 
industrijali li jaqgħu taħt dawn il-
mekkaniżmi.

Or. en
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Emenda 152
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Biex jitnaqqas l-impatt ta' kriżijiet 
potenzjali kkawżati mill-qtugħ tal-
konsenji tal-gass, l-Istati Membri 
għandhom jiżviluppaw strateġija komuni 
biex jassiguraw id-diversifikazzjoni tas-
sorsi tal-enerġija u r-rotot tat-twassil tal-
gass u s-sorsi ta' forniment. 

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Jekk għandhom inaqqsu d-dipendenza tagħhom fuq sorsi esterni tal-gass, l-Istati Membri 
m'għandhomx jiffokaw biss fuq il-gass, imma wkoll fuq sorsi ta' enerġija oħra. 

Emenda 153
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Miżuri fuq medda ta’ żmien twil għas-
sigurtà tal-provvista
Sa mhux aktar tard minn sena wara d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
li jkun fih miżuri regolatorji proposti li 
jistgħu jiġu implimentati sabiex 
jiddiversifikaw, fil-livell tal-Unjoni, is-
sorsi ġeografiċi tal-gass u r-rotot tal-
provvista fl-UE. Ir-rapport għandu 
jinkludi proposti għall-Istati Membri 
differenti li jikkonċernaw l-attivitajiet u l-
miżuri sabiex tittejjeb is-sigurtà tal-
provvista tal-gass. Ir-rapport għandu, 
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b'mod partikolari, jinkludi valutazzjoni 
tar-rwol tal-installazzjonijiet LNG. 
Għandha tiżdied ħarsa ġenerali lejn il-
kapaċitajiet ta' ħażna għall-gass għal 
Stati Membri differenti u ġo fihom.
Barra minn hekk, ir-rapport għandu 
jagħmel proposti għal kooperazzjoni 
reġjonali aktar b'saħħitha fit-twaqqif ta’ 
pjanijiet reġjonali ta' azzjoni preventiva u 
ta' emerġenza. Kull kooperazzjoni 
reġjonali bl-iskop tal-implimentazzjoni ta' 
dan ir-Regolament għandha titmexxa 
mill-Awtoritajiet Kompetenti tal-Istati 
Membri, bl-involviment tal-impriżi tal-
gass naturali, l-awtoritajiet regolatorji u l-
konsumaturi industrijali u 
b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni. Din il-kooperazzjoni 
reġjonali għandha tappoġġja u mhux 
ixxekkel l-obbligi ġenerali ta' solidarjetà 
Ewropea.

Or. en

Emenda 154
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Miżuri fuq medda ta’ żmien twil għas-

sigurtà tal-provvista
1. Sa mhux aktar tard [mit-
30 ta' Settembru 2010; 6 xhur wara d-
dħul fis-seħħ] il-Kummissjoni għandha 
tħejji l-bażi għal Mekkaniżmu ta' Twissija 
Bikrija fis-settur tal-gass. Dan il-
mekkaniżmu għandu jiġi stabbilit b’mod li 
jinkludi ftehimiet bilaterali bejn l-UE u 
pajjiżi terzi fuq reazzjoni komuni 
preventiva u fil-pront għal sitwazzjoni ta' 
emerġenza jew għal theddida ta' dan.
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2. Il-Kummissjoni għandha tintroduċi 
pjan komprensiv li jinkludi inċentivi 
xierqa li jippermettu t-twettiq tal-obbligu 
li joħroġ mill-Artikolu 6.

Or. en

Emenda 155
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Miżuri fuq medda ta’ żmien twil għas-

sigurtà tal-provvista
Sa mhux aktar tard minn sena wara d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta r-
rapporti li ġejjin:
(i) rapport li jkun fih proposti ta’ miżuri 
regolatorji li jistgħu jiġu implimentati 
sabiex jiddiversifikaw, fil-livell tal-Unjoni, 
is-sorsi ġeografiċi tal-gass u r-rotot tal-
provvista fl-UE. Ir-rapport għandu, b'mod 
partikolari, jinkludi evalwazzjoni tar-rwol 
tal-installazzjonijiet LNG.
(ii) rapport li jkun fih proposti biex 
titnaqqas id-domanda għall-gass fil-pajjiżi 
tal-provvista u ta’ tranżitu, partikolarment 
permezz tal-implimentazzjoni ta' miżuri 
ta' effiċjenza fl-enerġija.

Or. en
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Emenda 156
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu3a
1. L-Istati Membri għandhom ikunu 
meħtieġa li jistabbilixxu provvista 
strateġika tal-gass naturali koperta minn 
sħubijiet pubbliċi-privati għal perjodu ta' 
60 jum sa (12-il xahar wara d-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament).
2. L-ispejjeż taż-żamma tal-ħażniet 
għandhom jitħallsu mill-importaturi u l-
produtturi rispettivi tal-gass naturali u 
jiġu mgħoddija lill-konsumatur finali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu ssalvagwardjati l-provvisti tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea jeħtieġ li, minbarra t-
tfassil ta' pjanijiet ta' azzjoni preventiva u ta' emerġenza, jinbnew ħażniet obbligatorji ta' gass 
naturali fl-Istati Membri.

Emenda 157
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a

Sa mhux aktar tard minn sena wara d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha, bħala element fl-
iżvilupp ta' strateġija għall-provvista fit-
tul, tippreżenta rapport dwar l-istrumenti 
u l-miżuri biex tiżdied id-diversifikazzjoni 
tas-sorsi tal-provvista tal-gass għall-UE u 
r-rotot tal-provvista fil-Komunità. Ir-
rapport għandu, b'mod partikolari, 
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jiddiskuti r-rwol tal-installazzjonijiet 
LNG. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Lil hinn mill-ambitu tar-Regolament, għandha tiġi żviluppata strateġija fit-tul għall-provvista 
tal-gass fil-livell tal-UE.

Emenda 158
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 [mit-
30 ta' Settembru 2011; 18-il xahar mid-
dħul fis-seħħ], l-Awtorità Kompetenti, fuq 
il-bażi tal-evalwazzjoni tar-riskju u tal-
impatt imwettqa skont l-Artikolu 8, 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:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment tal-pjanijiet jeħtieġ sforz sinifikanti ta' koordinazzjoni, partikolarment fl-Istati 
Membri jew reġjuni li għandhom fruntiera ma’ għadd ta' Stati Membri. L-istabbiliment tal-
pjanijiet f’sena biss jipperikola l-konsultazzjonijiet komprensivi u l-koordinazzjoni effettiva 
ma’ entitajiet ġirien.
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Emenda 159
Amalia Sartori, Lara Comi

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, fuq il-
bażi tal-evalwazzjoni tar-riskju u tal-
impatt imwettqa skont l-Artikolu 8, wara 
konsultazzjoni mal-impriżi tal-gass 
naturali, il-ġeneraturi li jaħdmu bil-gass, 
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:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament futur għandu jiffoka fuq il-ħtieġa għall-Istati Membri li jwettqu valutazzjoni 
bir-reqqa tar-riskju u tal-impatt u janalizzaw is-sitwazzjoni tagħhom fuq il-bażi ta' 
metodoloġija komuni soda.

Il-valutazzjoni tar-riskju u tal-impatt għandhom jitwettqu minn kull Stat Membru skont il-
metodoloġija komuni, filwaqt li jippermettu lill-Istat Membru li jqis iċ-ċirkostanzi u l-
ispeċifiċitajiet nazzjonali partikolari fejn xieraq. Ir-riżultati għandhom jiġu riflessi fi pjanijiet 
ta' azzjoni preventiva u ta' emerġenza. Dawn il-pjanijiet għandhom ikunu soġġetti għal 
reviżjoni biex tiġi żgurata l-adegwatezza tagħhom.

Emenda 160
Aldo Patriciello

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 

1. Sa mhux aktar tard [mill-
31 ta' Marzu 2011; 12-il xahar mid-dħul 
fis-seħħ], l-Awtorità Kompetenti, fuq il-
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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: 

bażi tal-evalwazzjoni tar-riskju u tal-
impatt imwettqa skont l-Artikolu 8, wara 
konsultazzjoni mal-impriżi tal-gass 
naturali, il-ġeneraturi li jaħdmu bil-gass, 
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:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament futur għandu jiffoka fuq il-ħtieġa għall-Istati Membri li jwettqu valutazzjoni 
bir-reqqa tar-riskju u tal-impatt u janalizzaw is-sitwazzjoni tagħhom fuq il-bażi ta' 
metodoloġija komuni soda.

Il-valutazzjoni tar-riskju u tal-impatt għandhom jitwettqu minn kull Stat Membru skont il-
metodoloġija komuni, filwaqt li jippermettu lill-Istat Membru li jqis iċ-ċirkostanzi u l-
ispeċifiċitajiet nazzjonali partikolari fejn xieraq. Ir-riżultati għandhom jiġu riflessi fi pjanijiet 
ta' azzjoni preventiva u ta' emerġenza. Dawn il-pjanijiet għandhom ikunu soġġetti għal 
reviżjoni biex tiġi żgurata l-adegwatezza tagħhom.

Emenda 161
Patrizia Toia, Anni Podimata

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, fuq il-
bażi tal-evalwazzjoni tar-riskju u tal-
impatt imwettqa skont l-Artikolu 8, wara 
konsultazzjoni mal-impriżi tal-gass 
naturali, il-ġeneraturi li jaħdmu bil-gass, 
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:
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Iżjed milli jwaqqaf standards tal-UE mandatorji, ir-Regolament għandu jiffoka fuq il-ħtieġa 
tal-Istati Membri li jagħmlu valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u tal-impatt li tkun imsejsa fuq 
metodoloġija komuni soda, filwaqt li tippermetti li jitqiesu ċ-ċirkustanzi u l-karatteristiċi 
partikulari nazzjonali fejn ikun xieraq. Ir-riżultati għandhom jiġu riflessi fi pjanijiet ta' 
azzjoni preventiva u ta' emerġenza li jkunu soġġetti għal reviżjoni sabiex tkun żgurata l-
adegwatezza tagħhom. Jistgħu jitħejjew ukoll pjanijiet simili fuq livell reġjonali.

Emenda 162
Fiorello Provera, Lara Comi

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, fuq il-
bażi tal-evalwazzjoni tar-riskju u tal-
impatt imwettqa skont l-Artikolu 8, 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:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iżjed milli jwaqqaf standards tal-UE mandatorji, ir-Regolament għandu jiffoka fuq il-ħtieġa 
tal-Istati Membri li jagħmlu valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u tal-impatt li tkun imsejsa fuq 
metodoloġija komuni soda, filwaqt li tippermetti li jitqiesu ċ-ċirkustanzi u l-karatteristiċi 
partikulari nazzjonali fejn ikun xieraq. Ir-riżultati għandhom jiġu riflessi fi pjanijiet ta' 
azzjoni preventiva u ta' emerġenza li jkunu soġġetti għal reviżjoni sabiex tkun żgurata l-
adegwatezza tagħhom. Jistgħu jitħejjew ukoll pjanijiet simili fuq livell reġjonali.
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Emenda 163
Miloslav Ransdorf

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, fuq il-
bażi tal-evalwazzjoni tar-riskju u tal-
impatt imwettqa skont l-Artikolu 8, 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:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull Stat Membru għandu jwettaq valutazzjoni tar-riskju u tal-impatt meta jħejji pjanijiet ta’ 
azzjoni preventiva u ta' emerġenza fuq il-bażi ta’ metodoloġija komuni tal-UE, li tippermetti 
lill-Istat Membru biex iqis ċirkostanzi nazzjonali partikolari fejn xieraq.

Emenda 164
Paul Rübig

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 u industrijali, għandha 
tistabbilixxi:
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza bejn il-miżuri tas-sigurtà tal-provvista u r-regolamentazzjoni 
tan-netwerk fi ħdan il-kompetenza tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali (NRAs), huwa 
importanti li jissaħħaħ ir-rwol tal-NRAs waqt il-preparazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni Preventiva 
u l-Pjan ta' Emerġenza.

Emenda 165
Hannes Swoboda

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 u industrijali, għandha 
tistabbilixxi:

Or. en

Emenda 166
Marian-Jean Marinescu

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 

1. Sa mhux aktar tard [mill-
31 ta' Marzu 2011; 18-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 
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Kompetenti, għandha tistabbilixxi: Kompetenti, għandha tistabbilixxi:

Or. en

Emenda 167
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-awtorità regolatorja ma tkunx l-
Awtorità Kompetenti, l-awtorità 
regolatorja għandha tkun formalment 
involuta fil-proċessi tat-twaqqif tal-Pjan 
ta' Azzjoni Preventiva u l-Pjan ta' 
Emerġenza. L-Awtorità Kompetenti 
għandha tqis bis-sħiħ il-valutazzjonijiet 
magħmula mill-awtorità regolatorja 
sakemm dawn jirreferu għal kwistjonijiet 
regolatorji marbuta man-netwerk b'mod 
partikolari dwar l-iżvilupp tal-
evalwazzjoni tal-impatt dwar it-twettiq tal-
istandards tal-infrastruttura skont l-
Artikolu 6 fir-rigward tal-approvazzjoni 
futura tat-tariffi u l-konsistenza mal-
pjanijiet ta' żvilupp tan-netwerk.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata l-konsistenza bejn il-miżuri tas-sigurtà tal-provvista u r-regolamentazzjoni 
tan-netwerk fi ħdan il-kompetenza tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali (NRAs), huwa 
importanti li jissaħħaħ ir-rwol tal-NRAs waqt il-preparazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni Preventiva 
u l-Pjan ta' Emerġenza.
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Emenda 168
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 –  subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-awtorità regolatorja ma tkunx l-
Awtorità Kompetenti, l-awtorità 
regolatorja għandha tkun formalment 
involuta fil-proċessi tat-twaqqif tal-Pjan 
ta' Azzjoni Preventiva u l-Pjan ta' 
Emerġenza. L-Awtorità Kompetenti 
għandha tqis bis-sħiħ il-valutazzjonijiet 
magħmula mill-awtorità regolatorja 
sakemm dawn jirreferu għal kwistjonijiet 
regolatorji marbuta man-netwerk b'mod 
partikolari dwar l-iżvilupp tal-
evalwazzjoni tal-impatt dwar it-twettiq tal-
istandards tal-infrastruttura skont l-
Artikolu 6 fir-rigward tal-approvazzjoni 
futura tat-tariffi u l-konsistenza mal-
pjanijiet ta' żvilupp tan-netwerk.

Or. en

Emenda 169
Anni Podimata

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 –punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Pjan ta' Emerġenza li jkun fih il-miżuri 
li għandhom jittieħdu biex jittaffa l-impatt 
ta' xkiel fil-provvista tal-gass. 

(b) Pjan ta' Emerġenza li jkun fih il-miżuri 
li għandhom jittieħdu biex jittaffa l-impatt 
ta' qtugħ fil-provvista tal-gass, speċjalment 
għall-aktar klijenti vulnerabbli.

Or. el
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Emenda 170
Algirdas Saudargas

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 jikkonsultaw lil xulxin u 
lill-Kummissjoni 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, b’mod 
partikulari dawk li jipprovdu aċċess għan-
netwerk tal-gass tal-UE, il-provvisti 
transkonfinali, il-ħażniet transkonfinali u l-
kapaċità fiżika għat-trasport tal-gass fiż-
żewġ direzzjonijiet. Il-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass għandu jiġi 
infurmat b’dawn il-konsultazzjonijiet u r-
riżultati tagħhom.

Or. en

Emenda 171
Francisco Sosa Wagner

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 jikkonsultaw lil xulxin u 
lill-Kummissjoni 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, ir-regoli dwar l-aċċess 
għall-ħażniet strateġiċi u kummerċjali u l-
kapaċità fiżika għat-trasport tal-gass fiż-
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żewġ direzzjonijiet.

Or. en

Emenda 172
Amalia Sartori, Lara Comi

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 jikkonsultaw lil xulxin,
lill-Kummissjoni u lill-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp ta' esperti magħmul minn partijiet interessati (rappreżentanti tal-industrija tal-
gass, l-ENTSO-G, il-klijenti rilevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għad-diskussjoni, il-
qsim tal-esperjenzi, kif ukoll il-konsultazzjonijiet formali u l-koordinazzjoni ma' partijiet 
interessati. Għalhekk, il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni ta' miżuri relatati mas-
sigurtà tal-provvista. F’dan ir-rigward il-GCG għandu jiġi kkonsultat fuq bażi ta’ rutina.



AM\801609MT.doc 89/114 PE438.187v01-00

MT

Emenda 173
Fiorello Provera, Lara Comi

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 jikkonsultaw lil xulxin, 
lill-Kummissjoni u lill-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp ta' esperti magħmul minn partijiet interessati (rappreżentanti tal-industrija tal-
gass, l-ENTSO-G, il-klijenti rilevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għad-diskussjoni, il-
qsim tal-esperjenzi, kif ukoll il-konsultazzjonijiet formali u l-koordinazzjoni ma' partijiet 
interessati. Għalhekk, il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni ta' miżuri relatati mas-
sigurtà tal-provvista. F’dan ir-rigward il-GCG għandu jiġi kkonsultat fuq bażi ta’ rutina.

Emenda 174
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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-

2. Qabel jadottaw dawn il-Pjanijiet l-
Awtoritajiet Kompetenti għandhom jaqsmu 
l-informazzjoni u jikkonsultaw lil xulxin, 
lill-Kummissjoni u lill-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass biex jiżguraw li l-
Pjanijiet u l-miżuri tagħhom huma 
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konsultazzjonijiet għandhom tal-anqas 
ikopru l-interkonnessjonijiet, il-provvisti 
transkonfinali, il-ħażniet transkonfinali u l-
kapaċità fiżika għat-trasport tal-gass fiż-
żewġ direzzjonijiet.

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp ta' esperti magħmul minn partijiet interessati (rappreżentanti tal-industrija tal-
gass, l-ENTSO-G, il-klijenti rilevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għad-diskussjoni, il-
qsim tal-esperjenzi, kif ukoll il-konsultazzjonijiet formali u l-koordinazzjoni ma' partijiet 
interessati. Għalhekk, il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni ta' miżuri relatati mas-
sigurtà tal-provvista. F’dan ir-rigward il-GCG għandu jiġi kkonsultat fuq bażi ta’ rutina.

Emenda 175
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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 jikkonsultaw lil xulxin,
lill-Kummissjoni u lill-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp ta' esperti magħmul minn partijiet interessati (rappreżentanti tal-industrija tal-
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gass, l-ENTSO-G, il-klijenti rilevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għad-diskussjoni, il-
qsim tal-esperjenzi, kif ukoll il-konsultazzjonijiet formali u l-koordinazzjoni ma' partijiet 
interessati. Għalhekk, il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni ta' miżuri relatati mas-
sigurtà tal-provvista. F’dan ir-rigward il-GCG għandu jiġi kkonsultat fuq bażi ta’ rutina.

Emenda 176
Ioannis A. Tsoukalas

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 jikkonsultaw lil xulxin, 
lill-Kummissjoni u lill-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass 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.

Or. en

Emenda 177
Zigmantas Balčytis

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 

2. Qabel jadottaw dawn il-Pjanijiet l-
Awtoritajiet Kompetenti għandhom jaqsmu 
l-informazzjoni u jikkonsultaw lil xulxin u 
lill-Kummissjoni u jinvolvu lill-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass biex jiżguraw li l-
Pjanijiet u l-miżuri tagħhom huma 
konsistenti ma' xulxin fil-livell reġjonali 
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ikopru l-interkonnessjonijiet, il-provvisti 
transkonfinali, il-ħażniet transkonfinali u l-
kapaċità fiżika għat-trasport tal-gass fiż-
żewġ direzzjonijiet.

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. lt

Emenda 178
Arturs Krišjānis Kariņš

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 jikkonsultaw lil xulxin u 
lill-Kummissjoni 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 eżistenti u 
futuri meħtieġa, il-provvisti transkonfinali, 
il-ħażniet transkonfinali u l-kapaċità fiżika 
għat-trasport tal-gass fiż-żewġ 
direzzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tittejjeb is-sigurtà tal-provvista, il-konsultazzjonijiet dwar il-Pjan ta' Azzjoni 
Preventiva u l-Pjan ta' Emerġenza għandhom ikopru wkoll proġetti futuri ta' infrastruttura.
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Emenda 179
Fiorello Provera, Lara Comi

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, 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")) u l-Grupp tal-Koordinazzjoni 
tal-Gass, tista' wkoll tirrakkomanda l-
istabbiliment ta' Pjan konġunt fil-livell 
reġjonali, filwaqt li tagħti indikazzjonijiet 
speċifiċi rigward l-allokazzjoni tal-ispejjeż 
u rigward kwalunkwe għotjiet.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li jiġu speċifikati b'mod aktar sodisfaċenti: il-possibbiltà tal-introduzzjoni ta' 
għotjiet li jitħallsu minn pajjiż wieħed għall-ieħor fl-istess qasam; l-istituzzjonalizzazzjoni ta' 
dawn l-għotjiet mingħajr ma titħalla għall-inizjattiva individwali d-deċiżjoni dwar id-dettalji 
tagħhom; l-allokazzjoni tal-ispejjeż li jirriżultaw mill-flessibbiltà jew l-implimentazzjoni tal-
miżuri xierqa fuq bażi ta' solidarjetà.

Emenda 180
Paul Rübig

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-

3. Matul il-proċess imsemmi fil-
paragrafu 2 il-Kummissjoni tista' 
tirrakkomanda f'liema livell reġjonali 
għandhom isiru l-iskambju tal-
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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. 

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, filwaqt li tistabbilixxi r-reġjuni 
fid-dawl tal-infrastruttura relevanti għas-
sigurtà tal-provvista tal-gass naturali. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk ir-reġjuni jiġu ffurmati, dawn iridu jiġu stabbiliti b’konformità mal-infrastruttura tal-
gass naturali u l-flussi tal-gass. Ir-reġjuni eżistenti (inizjattivi reġjonali), li oriġinarjament 
kienu mfassla mir-regolaturi, mhux bilfors jissodisfaw il-ħtiġiet tas-sigurtà tal-provvista.

Emenda 181
Gaston Franco

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, wara 
konsultazzjoni man-Netwerk Ewropew 
tal-Operaturi tas-Sistema tat-Trażmissjoni 
tal-Gass ("ENTSO-G"), mar-regolaturi u 
mal-impriżi tal-gass, tista' tirrakkomanda 
f'liema livell reġjonali għandhom isiru l-
iskambju tal-informazzjoni u l-
konsultazzjonijiet Il-Kummissjoni, wara 
konsultazzjoni mal-ENTSO-G, mar-
regolaturi u mal-impriżi tal-gass, tista' 
wkoll tirrakkomanda l-istabbiliment ta' 
Pjan konġunt fil-livell reġjonali. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu elenkati l-parteċipanti kollha rilevanti għall-identifikazzjoni ta' żoni reġjonali 
għall-kooperazzjoni.

Emenda 182
Amalia Sartori, Lara Comi

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, wara konsultazzjoni mal-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass, il-
Kummissjoni tista' tirrakkomanda f'liema 
livell reġjonali għandhom isiru l-iskambju 
tal-informazzjoni u l-konsultazzjonijiet. Il-
Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass, tista' 
wkoll tirrakkomanda l-istabbiliment ta' 
Pjan konġunt fil-livell reġjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp ta' esperti magħmul minn partijiet interessati (rappreżentanti tal-industrija tal-
gass, l-ENTSO-G, il-klijenti rilevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għad-diskussjoni, il-
qsim tal-esperjenzi, kif ukoll il-konsultazzjonijiet formali u l-koordinazzjoni ma' partijiet 
interessati. Għalhekk, il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni ta' miżuri relatati mas-
sigurtà tal-provvista. F’dan ir-rigward il-GCG għandu jiġi kkonsultat fuq bażi ta’ rutina.
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Emenda 183
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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, wara konsultazzjoni mal-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass, il-
Kummissjoni tista' tirrakkomanda f'liema 
livell reġjonali għandhom isiru l-iskambju 
tal-informazzjoni u l-konsultazzjonijiet. Il-
Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass, tista' 
wkoll tirrakkomanda l-istabbiliment ta' 
Pjan konġunt fil-livell reġjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp ta' esperti magħmul minn partijiet interessati (rappreżentanti tal-industrija tal-
gass, l-ENTSO-G, il-klijenti rilevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għad-diskussjoni, il-
qsim tal-esperjenzi, kif ukoll il-konsultazzjonijiet formali u l-koordinazzjoni ma' partijiet 
interessati. Għalhekk, il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni ta' miżuri relatati mas-
sigurtà tal-provvista. F’dan ir-rigward il-GCG għandu jiġi kkonsultat fuq bażi ta’ rutina.

Emenda 184
Ioan Enciu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom iżidu l-
kapaċitajiet tagħhom għall-ħażna tal-
gass. Il-Kummissjoni għandha tieħu l-
passi meħtieġa, u tinnegozja t-tnedija ta' 
proġetti mal-Istati Membri fejn dan huwa 
ġeoloġikament possibbli, biex jinbnew 
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faċilitajiet ta' ħażna reġjonali li jservu 
bħala provvisti strateġiċi tal-UE fi 
żminijiet ta' kriżi. Il-Kummissjoni 
għandha timmonitorja direttament il-
konsum tal-gass maħżun f’dawn il-
faċilitajiet. Il-fondi għall-bini ta' dawn il-
faċilitajiet għandhom jiġu allokati mill-
baġit Komunitarju.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Il-faċilitajiet tal-ħażna tal-gass naturali huma ta' prijorità għat-titjib tas-sitwazzjoni matul il-
kriżijiet fl-enerġija. Din il-verżjoni tal-emenda tapplika jekk il-fondi għall-bini tal-faċilitajiet 
għandhom jiġu allokati mill-baġit Komunitarju.

Emenda 185
Ioan Enciu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-Istati Membri għandhom iżidu l-
kapaċitajiet tagħhom għall-ħażna tal-
gass. Il-Kummissjoni għandha tieħu l-
passi meħtieġa, u tinnegozja t-tnedija ta' 
proġetti mal-Istati Membri fejn dan huwa 
ġeoloġikament possibbli, biex jinbnew 
faċilitajiet ta' ħażna reġjonali li jservu 
bħala provvisti strateġiċi tal-UE fi 
żminijiet ta' kriżi. Għandhom jinħolqu 
Kumitati Reġjonali tal-Istati Membri biex 
jamministraw il-proġetti u l-konsum tal-
gass maħżun fil-faċilitajiet. L-Istati 
Membri, imqassma fi gruppi skont ir-
reġjun, li għandhom jirċievu l-provvisti 
minn dawn il-faċilitajiet, għandhom 
jistabbilixxu l-fondi meħtieġa għall-bini 
tagħhom.

Or. ro
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Ġustifikazzjoni

Il-faċilitajiet tal-ħażna tal-gass naturali huma ta' prijorità għat-titjib tas-sitwazzjoni matul il-
kriżijiet fl-enerġija. Din il-verżjoni tal-emenda tapplika jekk il-fondi għall-bini tal-faċilitajiet 
għandhom jiġu allokati mill-baġit tal-Istati Membri.

Emenda 186
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri jistgħu wkoll jiddeċiedu 
li jistabbilixxu Pjanijiet konġunti fil-livell 
reġjonali, minflok Pjanijiet nazzjonali 
separati jew b'żieda magħhom. 

4. L-Istati Membri jistgħu wkoll jiddeċiedu 
li jistabbilixxu Pjanijiet konġunti fil-livell 
reġjonali, minflok Pjanijiet nazzjonali 
separati jew b'żieda magħhom, permezz ta’ 
ftehim li jorbot bejn l-Awtoritajiet 
Kompetenti. Pjanijiet konġunti bħal 
dawn għandhom ikunu soġġetti għall-
istess dispożizzjonijiet u jkollhom l-istess 
saħħa legali bħal pjan nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi żgurat li l-awtoritajiet (nazzjonali) kompetenti kif ukoll il-partijiet kkonċernati l-
oħra kollha jkunu marbutin bl-istess mod permezz ta' pjan ta' azzjoni preventiva reġjonali jew 
pjan ta' emerġenza kif ikun il-każ jekk il-pjanijiet nazzjonali jiġu adottati.

Emenda 187
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Pjan konġunt fil-livell reġjonali 
stabbilit skont il-paragrafu 3 jew 4 jista’ 
jiġi żviluppat mill-Awtoritajiet Kompetenti 
kkonċernati wara konsultazzjoni dwar 
kwistjonijiet li jirrigwardaw l-interessi 
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reġjonali fi ħdan il-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-konfini reġjonali l-aktar adattati biex jindirizzaw it-tħassib dwar is-sigurtà 
tal-provvista mhux se tkun faċli. Il-post u l-livell ta' interkonnessjoni bejn l-Istati Membri 
mhumiex statiċi, u s-swieq tal-enerġija lanqas ma jirriflettu dejjem il-fruntieri politiċi. 
Għalhekk għandu jiġi esplorat sa liema punt dawn ir-reġjuni jistgħu jiġu ddefiniti bl-aħjar 
mod mill-GCG wara konsultazzjoni mal-industrija tal-gass. Il-proċess għall-istabbiliment ta' 
Pjan konġunt fuq livell reġjonali għandu jiġi ċċarat.

Emenda 188
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Pjan konġunt fil-livell reġjonali 
stabbilit skont il-paragrafu 3 jew 4 jista’ 
jiġi żviluppat mill-Awtoritajiet Kompetenti 
kkonċernati wara konsultazzjoni mal-
interessi reġjonali fi ħdan il-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-konfini reġjonali l-aktar adattati biex jindirizzaw it-tħassib dwar is-sigurtà 
tal-provvista mhux se tkun faċli. Il-post u l-livell ta' interkonnessjoni bejn l-Istati Membri 
mhumiex statiċi, u s-swieq tal-enerġija lanqas ma jirriflettu dejjem il-fruntieri politiċi. 
Għalhekk għandu jiġi esplorat sa liema punt dawn ir-reġjuni jistgħu jiġu ddefiniti bl-aħjar 
mod mill-GCG wara konsultazzjoni mal-industrija tal-gass. Il-proċess għall-istabbiliment ta' 
Pjan konġunt fuq livell reġjonali għandu jiġi ċċarat.
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Emenda 189
Miloslav Ransdorf

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Pjan konġunt fil-livell reġjonali 
stabbilit skont il-paragrafu 3 jew 4 jista’ 
jiġi żviluppat mill-Awtoritajiet Kompetenti 
kkonċernati wara konsultazzjoni mal-
interessi reġjonali fi ħdan il-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess għall-istabbiliment ta' Pjan konġunt fuq livell reġjonali għandu jiġi ċċarat bl-
involviment tal-interessi reġjonali fi ħdan il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass bħala l-korp 
espert li jirrappreżenta lill-partijiet interessati kollha relevanti.

Emenda 190
Gaston Franco

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 verżjoni mhux kunfidenzjali 
tal-Pjanijiet tagħha, fosthom il-verżjonijiet 
emendati skont il-paragrafu 6, u 
tinnotifikahom lill-Kummissjoni u lill-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass
mingħajr dewmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala korp ta' esperti magħmul minn partijiet interessati differenti (rappreżentanti tal-
industrija tal-gass, l-ENTSO-G, il-klijenti rilevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-
ACER), il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass huwa l-aħjar forum għad-diskussjoni, għall-
qsim ta' esperjenzi, kif ukoll għall-konsultazzjonijiet formali u l-koordinazzjoni mal-partijiet 
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interessati. Għalhekk, il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass għandu jkun involut fl-
identifikazzjoni ta' żoni reġjonali għall-kooperazzjoni.

Emenda 191
Fiorello Provera, Lara Comi

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 verżjoni mhux kunfidenzjali 
tal-Pjanijiet tagħha, fosthom il-verżjonijiet 
emendati skont il-paragrafu 6, u 
tinnotifikahom lill-Kummissjoni u lill-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass
mingħajr dewmien. .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-verżjonijiet pubbliċi tal-pjan ta' azzjoni preventiva u l-pjan ta' emerġenza m'għandux 
ikollhom xi informazzjoni kunfidenzjali. Il-komunikazzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali 
tista' xxekkel b'mod serju l-implimentazzjoni tal-kuntratti, twassal għal distorsjonijiet fis-suq 
u saħansitra tkun ta' preġudizzju għas-sigurtà tal-provvista (notevolment fir-rigward tal-
ħtieġa li jinżamm il-poter ta' negozjar tal-fornituri tal-gass tal-UE fin-negozjati tagħhom mal-
produtturi esterni).

Emenda 192
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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 verżjoni mhux kunfidenzjali 
tal-Pjanijiet tagħha, fosthom il-verżjonijiet 
emendati skont il-paragrafu 6, u 
tinnotifikahom lill-Kummissjoni u lill-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass
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mingħajr dewmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-verżjonijiet pubbliċi tal-pjan ta' azzjoni preventiva u l-pjan ta' emerġenza m'għandux 
ikollhom xi informazzjoni kunfidenzjali. Il-komunikazzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali 
tista' xxekkel b'mod serju l-implimentazzjoni tal-kuntratti, twassal għal distorsjonijiet fis-suq 
u saħansitra tkun ta' preġudizzju għas-sigurtà tal-provvista (notevolment fir-rigward tal-
ħtieġa li jinżamm il-poter ta' negozjar tal-fornituri tal-gass tal-UE fin-negozjati tagħhom mal-
produtturi esterni).

Emenda 193
Amalia Sartori, Lara Comi

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-Kummissjoni u lill-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass
mingħajr dewmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp ta' esperti magħmul minn partijiet interessati (rappreżentanti tal-industrija tal-
gass, l-ENTSO-G, il-klijenti rilevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għad-diskussjoni, il-
qsim tal-esperjenzi, kif ukoll il-konsultazzjonijiet formali u l-koordinazzjoni ma' partijiet 
interessati. Għalhekk, il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni ta' miżuri relatati mas-
sigurtà tal-provvista. F’dan ir-rigward il-GCG għandu jiġi kkonsultat fuq bażi ta’ rutina.
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Emenda 194
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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-Kummissjoni u lill-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass
mingħajr dewmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp ta' esperti magħmul minn partijiet interessati (rappreżentanti tal-industrija tal-
gass, l-ENTSO-G, il-klijenti rilevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għad-diskussjoni, il-
qsim tal-esperjenzi, kif ukoll il-konsultazzjonijiet formali u l-koordinazzjoni ma' partijiet 
interessati. Għalhekk, il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni ta' miżuri relatati mas-
sigurtà tal-provvista. F’dan ir-rigward il-GCG għandu jiġi kkonsultat fuq bażi ta’ rutina.

Emenda 195
Zigmantas Balčytis

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-Kummissjoni u lill-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass
mingħajr dewmien.

Or. lt
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Emenda 196
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6

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 tikkonsulta lill-
ENTSO-G, l-ACER, il-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass u lill-partijiet 
interessati kkonċernati l-oħra dwar dawn il-
pjanijiet. Meta l-Kummissjoni tqis li Pjan 
mhux effikaċi biex itaffi r-riskji jew li ma 
jikkonformax mad-dispożizzjonijiet ta' dan 
ir-Regolament jew ma' dispożizzjonijiet 
oħra tal-liġi tal-Unjoni, għandha 
tirrakkomanda reviżjoni tal-Pjan

Fi żmien xahrejn min-notifika tat-talba tal-
Kummissjoni, l-Awtorità Kompetenti 
konċernata għandha temenda l-Pjan 
tagħha u tinnotifika l-Pjan emendat lill-
Kummissjoni jew għandha tispjega lill-
Kummissjoni għalfejn ma taqbilx mat-
talba. F'dak il-każ, il-Kummissjoni tista' 
temenda jew tirtira t-talba tagħha.

Fi żmien xahrejn min-notifika tat-talba tal-
Kummissjoni, l-Awtorità Kompetenti 
kkonċernata tista’ temenda l-Pjan tagħha u 
tinnotifika l-Pjan emendat lill-
Kummissjoni.

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. en

Ġustifikazzjoni

Il-pjanijiet ta' azzjoni preventiva u ta' emerġenza huma mfassla għas-sitwazzjoni tas-suq 
nazzjonali u reġjonali sabiex jegħlbu l-eventwalità ta' emerġenza fil-provvista tal-gass. Il-
Kummissjoni ma għandux ikollha awtorità eċċessivament wiesgħa għall-valutazzjoni ta' 
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pjanijiet bħal dawn, u lanqas ma għandha tagħti istruzzjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali biex ibiddlu l-azzjonijiet tagħhom. Dan it-trasferiment tal-awtorità lill-
Kummissjoni ma jidhirx kompatibbli mal-art. 5 u 6 tad-Direttiva 2009/73/KE li tassenja rwol 
ewlieni lill-Istati Membri dwar is-sigurtà tal-provvista tal-gass.

Emenda 197
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6

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 tivvaluta l-Pjanijiet 
tal-Istati Membri kollha. Il-Kummissjoni 
għandha tikkonsulta lill-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass u lill-partijiet 
interessati kkonċernati l-oħra dwar dawn il-
pjanijiet. Meta l-Kummissjoni, wara li 
tikkunsidra kif xieraq l-opinjoni tal-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass, tqis li 
Pjan mhux effikaċi biex itaffi r-riskji kif 
identifikati fil-valutazzjoni tar-riskji u tal-
impatt jew mhux konsistenti max-xenarji 
tar-riskji jew mal-Pjan tal-Unjoni jew il-
Pjanijiet tal-Istati Membri l-oħra, jew li ma 
jikkonformax mad-dispożizzjonijiet ta' dan 
ir-Regolament jew ma' dispożizzjonijiet 
oħra tal-liġi tal-Unjoni, għandha titlob 
reviżjoni tal-Pjan. 

Fi żmien xahrejn min-notifika tat-talba tal-
Kummissjoni, l-Awtorità Kompetenti 
konċernata għandha temenda l-Pjan tagħha 
u tinnotifika l-Pjan emendat lill-
Kummissjoni jew għandha tispjega lill-
Kummissjoni għalfejn ma taqbilx mat-
talba. F'dak il-każ, il-Kummissjoni tista' 
temenda jew tirtira t-talba tagħha.

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 u lill-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass jew għandha 
tispjega lill-Kummissjoni għalfejn ma 
taqbilx mat-talba. F'dak 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 

Jekk fi żmien xahrejn, wara konsultazzjoni 
mal-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass,
il-Kummissjoni tiddeċiedi li ma temendax 
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għandha tikkonforma mat-talba tal-
Kummissjoni fi żmien tliet xhur wara n-
notifika tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni.

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. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp ta' esperti magħmul minn partijiet interessati (rappreżentanti tal-industrija tal-
gass, l-ENTSO-G, il-klijenti rilevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għad-diskussjoni, il-
qsim tal-esperjenzi, kif ukoll il-konsultazzjonijiet formali u l-koordinazzjoni ma' partijiet 
interessati. Għalhekk, il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni ta' miżuri relatati mas-
sigurtà tal-provvista. F’dan ir-rigward il-GCG għandu jiġi kkonsultat fuq bażi ta’ rutina.

Emenda 198
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6

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 tivvaluta l-Pjanijiet 
tal-Istati Membri kollha. Il-Kummissjoni 
għandha tikkonsulta lill-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass u lill-partijiet 
interessati kkonċernati l-oħra dwar dawn il-
pjanijiet. Meta l-Kummissjoni, wara 
kunsiderazzjoni xierqa tal-opinjoni tal-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass, 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 tal-Unjoni, 
għandha titlob reviżjoni tal-Pjan. 

Fi żmien xahrejn min-notifika tat-talba tal-
Kummissjoni, l-Awtorità Kompetenti 
konċernata għandha temenda l-Pjan tagħha 

Fi żmien erba’ xhur min-notifika tat-talba 
tal-Kummissjoni, l-Awtorità Kompetenti 
kkonċernata għandha temenda l-Pjan 
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u tinnotifika l-Pjan emendat lill-
Kummissjoni jew għandha tispjega lill-
Kummissjoni għalfejn ma taqbilx mat-
talba. F'dak il-każ, il-Kummissjoni tista' 
temenda jew tirtira t-talba tagħha.

tagħha u tinnotifika l-Pjan emendat lill-
Kummissjoni u l-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass jew għandha 
tispjega lill-Kummissjoni għalfejn ma 
taqbilx mat-talba. F'dak 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. 

Jekk fi żmien erba’ xhur il-Kummissjoni, 
wara li tkun ikkonsultat lill-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass, 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. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żmien previst huwa qasir wisq għal konċiljazzjoni reali bejn il-Kummissjoni u l-Istati 
Membri.

Emenda 199
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6

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 

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-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass u lill-partijiet 
interessati kkonċernati l-oħra dwar dawn il-
pjanijiet. Meta l-Kummissjoni tqis li Pjan 
mhux effikaċi biex itaffi r-riskji kif 
identifikati fil-valutazzjoni tar-riskji u tal-
impatt 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 
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oħra tal-liġi Komunitarja, għandha titlob 
reviżjoni tal-Pjan.

tal-liġi tal-Unjoni, għandha titlob reviżjoni 
tal-Pjan.

Fi żmien xahrejn min-notifika tat-talba tal-
Kummissjoni, l-Awtorità Kompetenti 
konċernata għandha temenda l-Pjan tagħha 
u tinnotifika l-Pjan emendat lill-
Kummissjoni jew għandha tispjega lill-
Kummissjoni għalfejn ma taqbilx mat-
talba. F'dak il-każ, il-Kummissjoni tista' 
temenda jew tirtira t-talba tagħha.

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 u l-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass jew għandha 
tispjega lill-Kummissjoni għalfejn ma 
taqbilx mat-talba. F'dak 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.

Jekk fi żmien xahrejn il-Kummissjoni, 
wara konsultazzjoni tal-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass, 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. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp ta' esperti magħmul minn partijiet interessati (rappreżentanti tal-industrija tal-
gass, l-ENTSO-G, il-klijenti rilevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għad-diskussjoni, il-
qsim tal-esperjenzi, kif ukoll il-konsultazzjonijiet formali u l-koordinazzjoni ma' partijiet 
interessati. Għalhekk, il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni ta' miżuri relatati mas-
sigurtà tal-provvista. F’dan ir-rigward il-GCG għandu jiġi kkonsultat fuq bażi ta’ rutina.

Emenda 200
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6

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-

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-
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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. 

ACER, il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-
Gass u lill-partijiet interessati kkonċernati
l-oħra dwar dawn il-pjanijiet. Meta l-
Kummissjoni tqis li Pjan mhux effikaċi 
biex itaffi r-riskji kif identifikati fil-
valutazzjoni tar-riskji u tal-impatt 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 tal-Unjoni,
għandha titlob reviżjoni tal-Pjan. 

Fi żmien xahrejn min-notifika tat-talba tal-
Kummissjoni, l-Awtorità Kompetenti 
konċernata għandha temenda l-Pjan tagħha 
u tinnotifika l-Pjan emendat lill-
Kummissjoni jew għandha tispjega lill-
Kummissjoni għalfejn ma taqbilx mat-
talba. F'dak il-każ, il-Kummissjoni tista' 
temenda jew tirtira t-talba tagħha.

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 u l-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass jew għandha 
tispjega lill-Kummissjoni għalfejn ma 
taqbilx mat-talba. F'dak 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. 

Jekk fi żmien xahrejn il-Kummissjoni, 
wara konsultazzjoni tal-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass, 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. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp ta' esperti magħmul minn partijiet interessati (rappreżentanti tal-industrija tal-
gass, l-ENTSO-G, il-klijenti rilevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għad-diskussjoni, il-
qsim tal-esperjenzi, kif ukoll il-konsultazzjonijiet formali u l-koordinazzjoni ma' partijiet 
interessati. Għalhekk, il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni ta' miżuri relatati mas-
sigurtà tal-provvista. F’dan ir-rigward il-GCG għandu jiġi kkonsultat fuq bażi ta’ rutina.
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Emenda 201
Paul Rübig

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 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 kkonċernati
l-oħra dwar dawn il-pjanijiet. Meta l-
Kummissjoni tqis li Pjan mhux konsistenti 
max-xenarji tar-riskji jew mal-Pjanijiet tal-
Istati Membri l-oħra, tista’ titlob lill-Istati 
Membri kkonċernati biex jikkoordinaw il-
pjanijiet tagħhom.  

Or. de

Ġustifikazzjoni

Li tingħata s-setgħa lill-Kummissjoni li tirrikjedi modifika tal-pjanijiet ta' azzjoni preventiva u 
ta' emerġenza hija estrema wisq, u tikser kemm il-prinċipju tas-sussidjarjetà u kemm il-
prinċipju tal-proporzjonalità previsti mill-Artikolu 5 tat-TKE. Bħala miżura inqas drastika, il-
Kummissjoni għandha biss tingħata s-setgħa li titlob lill-Istati Membri biex jikkoordinaw il-
pjanijiet tagħhom.

Emenda 202
Francisco Sosa Wagner

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 

6. Fi żmien sitt xhur wara n-notifika tal-
Pjanijiet mill-Awtoritajiet Kompetenti, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-Pjanijiet 
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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. 

tal-Istati Membri kollha. Il-Kummissjoni 
għandha tikkonsulta lill-ENTSO-G, l-
ACER, il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-
Gass u lill-partijiet interessati kkonċernati
l-oħra, bħall-konsumaturi kbar 
industrijali u parteċipanti ekonomiċi 
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 tal-Unjoni, għandha titlob 
reviżjoni tal-Pjan.

Or. en

Emenda 203
Takis Hadjigeorgiou

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 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 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 kkonċernati
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. Madankollu, id-
deċiżjoni finali għandha tkun tal-Istati 
Membri.  
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Or. el

Emenda 204
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6 – subparagrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-Istati Membri għandhom Obbligi 
tas-Servizz Pubbliku eżistenti li jirrelataw 
mas-sigurtà tal-provvista tal-gass l-
Awtoritajiet Kompetenti għandhom 
jippubblikaw dawn fi żmien xahrejn minn 
meta dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ u 
jaġġornawhom kif meħtieġ wara l-
adozzjoni tal-Pjanijiet ta' Azzjoni 
Preventiva u l-Pjanijiet ta' Emerġenza 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sigurtà tal-enerġija tista' tittejjeb jekk il-ħżin tal-gass ikun disponibbli fuq il-bażi tal-UE 
kollha. Aċċess aktar ġust għall-ħżin huwa essenzjali għall-operaturi ġodda, billi jiżviluppa l-
kompetizzjoni u jappoġġja s-sigurtà tal-enerġija madwar l-Ewropa. Hija meħtieġa 
trasparenza akbar tal-politiki dwar il-ħżin tal-gass biex jiġu evitati l-arranġamenti mhux 
reċiproċi li jistgħu effettivament jinkoraġġixxu aktar reazzjonijiet protezzjonisti. L-iffaċilitar 
tal-aċċess reċiproku għat-trasport u l-ħżin tal-gass iżidu s-sigurtà tal-provvista billi 
jimmassimizzaw l-użu ta' infrastruttura eżistenti.

Emenda 205
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-Awtorità Kompetenti għandha 
tirrevedi l-pjan ta' azzjoni preventiva u l-
pjan ta' emerġenza kull sentejn fuq il-bażi 
ta' evalwazzjonijiet mibdula tar-riskji li 
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jaffettwaw is-sigurtà tal-provvista tal-gass 
imsemmija fl-Artikolu 8.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu aġġornati l-pjanijiet, fosthom fid-dawl tal-bidliet fis-sitwazzjoni tar-riskju.

Emenda 206
Sajjad Karim

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Fejn l-Istati Membri għandhom 
Obbligi tas-Servizz Pubbliku eżistenti li 
jirrelataw mas-sigurtà tal-provvista l-
Awtoritajiet Kompetenti għandhom 
jippubblikaw dawn fi żmien xahrejn minn 
meta dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ u 
jaġġornawhom kif meħtieġ wara l-
adozzjoni tal-Pjanijiet ta' Azzjoni 
Preventiva u l-Pjanijiet ta' Emerġenza 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun hemm aktar trasparenza u implimentazzjoni bikrija tat-tielet pakkett, huwa 
essenzjali li jinkisbu referenzi għall-pubblikazzjoni aktar bikrija tal-Obbligi tas-Servizz 
Pubbliku eżistenti.
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Emenda 207
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4 a
Il-Pjan konġunt fil-livell reġjonali 
stabbilit skont il-paragrafu 3 jew 4 jista’ 
jiġi żviluppat mill-Awtoritajiet Kompetenti 
kkonċernati wara konsultazzjoni dwar l-
interessi reġjonali fi ħdan il-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-konfini reġjonali l-aktar adattati biex jindirizzaw it-tħassib dwar is-sigurtà 
tal-provvista mhux se tkun faċli. Il-post u l-livell ta' interkonnessjoni bejn l-Istati Membri 
mhumiex statiċi, u s-swieq tal-enerġija lanqas ma jirriflettu dejjem il-fruntieri politiċi. 
Għalhekk għandu jiġi esplorat sa liema punt dawn ir-reġjuni jistgħu jiġu ddefiniti bl-aħjar 
mod mill-GCG wara konsultazzjoni mal-industrija tal-gass. Il-proċess għall-istabbiliment ta' 
Pjan konġunt fuq livell reġjonali għandu jiġi ċċarat.


