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Emenda 208
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Pjan ta' Azzjoni Preventiva għandu 
jkun fih:

1. Il-Pjan ta' Azzjoni Preventiva għandu 
jkun fih:

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

(a) il-miżuri biex tiġi żgurata s-sigurtà tal-
provvista tal-gass, u dawn il-miżuri 
għandhom jinkludu tal-anqas l-
informazzjoni dwar il-pjanijiet biex 
jintlaħqu l-volumi u l-kapaċitajiet li, skont 
il-valutazzjoni tar-riskju u l-impatt, huma 
meħtieġa għall-forniment tal-klijenti 
protetti fil-perjodi ta' domanda għolja 
ddefiniti, il-miżuri min-naħa tad-domanda 
u l-obbligi imposti fuq l-impriżi tal-gass 
naturali u entitajiet rilevanti oħra;

(b) il-valutazzjoni tar-riskju kif stipulat fl-
Artikolu 8;

(b) ir-riżultati tal-valutazzjoni tar-riskju u 
l-impatt kif stipulat fl-Artikolu 8;

(c) il-miżuri preventivi biex jiġu indirizzati 
r-riskji identifikati;
(d) l-informazzjoni dwar l-Obbligi tas-
Servizz Pubbliku rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future 
Regulation should focus more on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a 
sound common methodology. The risk and impact assessment shall be carried out by 
each Member State in accordance with the common methodology, whilst allowing the 
Member State to take into account particular national circumstances and specificities 
where appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency 
plans. These plans should be subject to review to ensure their appropriateness. 
Similar plans could also be prepared at the regional level.
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Emenda 209
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Pjan ta' Azzjoni Preventiva għandu 
jkun fih:

1. Il-Pjan ta' Azzjoni Preventiva, fil-livell 
nazzjonali, reġjonali u tal-Unjoni, għandu 
jkun fih:

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

(a) il-miżuri biex jiġu ssodisfati l-
istandards tal-infrastruttura u l-provvista, 
kif stipulati fl-Artikoli 6 u 7; dawn il-
miżuri għandhom jinkludu tal-anqas l-
informazzjoni dwar l-ippjanar biex 
jintlaħqu l-volumi u l-kapaċitajiet li, skont 
il-valutazzjoni tar-riskju u l-impatt, huma
meħtieġa għall-forniment tal-klijenti 
protetti fil-perjodi ta' domanda għolja 
ddefiniti, il-miżuri min-naħa tad-domanda 
u l-obbligi imposti fuq l-impriżi tal-gass 
naturali u entitajiet rilevanti oħra;

(b) il-valutazzjoni tar-riskju kif stipulat fl-
Artikolu 8;

(b) ir-riżultati tal-valutazzjoni tar-riskju u 
l-impatt kif stipulat fl-Artikolu 8;

(c) il-miżuri preventivi biex jiġu indirizzati 
r-riskji identifikati;

(c) il-miżuri preventivi biex jiġu indirizzati 
r-riskji identifikati;

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea għandha rwol importanti fil-livell tal-Unjoni bħala 
koordinatriċi u assistent għall-attività tal-Istati Membri fil-livell nazzjonali u 
reġjonali. Imma fl-istess ħin għandu jkun ovvju li, minħabba nuqqas ta’ miżuri xierqa, 
il-Kummissjoni Ewropea għandha tipprova tħejji l-pjan ta’ azzjoni preventiva fil-
livell tal-Unjoni.
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Emenda 210
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Pjan ta' Azzjoni Preventiva għandu 
jkun fih:

1. Il-Pjan ta' Azzjoni Preventiva, fil-livell 
nazzjonali jew reġjonali, għandu jkun fih:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni għall-emenda orġinali fl-abbozz ta’ rapport (ara flimkien mal-emenda 
għall-Art. 5(5) ġdid).

Emenda 211
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. it

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li tiġi promossa d-diversifikazzjoni tas-sorsijiet tal-provvista sabiex 
jitnaqqsu r-riskji assoċjati ma’ interruzzjoni tal-provvista minn waħda minnhom.
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Emenda 212
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jekk l-Istat Membru jiddeċiedi li 
jagħmel dan, fuq il-bażi tal-valutazzjoni 
tar-riskju stipulata fl-Artikolu 8, obbligi 
biex jiġu forniti klijenti konnessi mas-
sistema għad-distribuzzjoni tal-gass, għajr 
il-klijenti protetti bħall-iskejjel u l-
isptarijiet, sakemm dawn l-obbligi ma 
jaffettwawx il-kapaċità tagħhom li jfornu 
lill-klijenti protetti fil-każ ta’ kriżi kif 
definita fl-Artikolu 7.
Fil-każ ta’ emerġenza tal-Unjoni jew 
emerġenza reġjonali, il-provvista tal-gass 
lil dawn il-klijenti addizzjonali se tkun ir-
responsabilità tal-Istat Membru 
kkonċernat biss.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha titqies flimkien mal-emendi għall-Art. 2 u l-Art. 8. Il-kunċett ta’ 
“Klijenti protetti” hu marbut direttament mal-obbligi tal-Istati Membri kollha f’dak li 
għandu x’jaqsam mas-solidarjetà. Jekk Stat Membru jkollu l-kapaċità li jieħu miżuri 
ulterjuri għal klijenti oħra, dan għandu jkun permess (ara l-emendi għall-Art. 2 u l-
Art. 8) sakemm l-obbligi addizzjonali jkunu r-responsabilità tal-Istat Membru 
kkonċernat biss.

Emenda 213
Algirdas Saudargas

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-mekkaniżmi użati għall-
koperazzjoni mal-Istati Membri l-oħra 
għat-tħejjija tal-Pjanijiet ta' Azzjoni 
Preventiva reġjonali;
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Or. en

Emenda 214
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Pjan ta’ Azzjoni Preventiva għandu 
jkun ibbażat fuq kriterji minimi komuni 
stabbiliti mill-Kummissjoni biex jiġu 
żgurati kundizzjonijiet ugwali għal 
kulħadd;

Or. en

Emenda 215
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Pjan ta' Azzjoni Preventiva, 
partikolarment l-azzjonijiet biex jintlaħaq 
l-istandard tal-infrastruttura kif stipulat 
fl-Artikolu 6, għandu jkun ibbażat fuq u
konsistenti mal-pjan ta’ għaxar snin għall-
iżvilupp tan-netwerk li għandu jitfassal 
mill-ENTSO-G.

2. Il-Pjan ta' Azzjoni Preventiva għandu 
jkun konsistenti mal-pjan ta’ għaxar snin 
għall-iżvilupp tan-netwerk li għandu 
jitfassal mill-ENTSO-G.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament futur għandu jiffoka fuq ir-rekwiżit biex l-Istati Membri jwettqu 
valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u l-impatt u janalizzaw il-qagħda tagħhom fuq il-
bażi ta’ metodoloġija komuni soda. Il-valutazzjoni tar-riskju u l-impatt għandha 
titwettaq minn kull Stat Membru bi qbil mal-metodoloġija komuni, waqt li l-Istat 
Membru għandu jitħalla jqis iċ-ċirkustanzi u l-ispeċifiċitajiet nazzjonali partikulari 
fejn ikun xieraq. Ir-riżultati għandhom ikunu riflessi fil-pjanijiet ta’ azzjoni preventiva 
u ta’ emerġenza. Dawn il-pjanijiet għandhom ikunu suġġetti għal reviżjoni biex jiġi 
żgurat li huma xierqa.
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Emenda 216
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Pjan ta' Azzjoni Preventiva, 
partikolarment l-azzjonijiet biex jintlaħaq 
l-istandard tal-infrastruttura kif stipulat fl-
Artikolu 6, għandu jkun ibbażat fuq u 
konsistenti mal-pjan ta’ għaxar snin għall-
iżvilupp tan-netwerk li għandu jitfassal 
mill-ENTSO-G.

2. Il-Pjan ta' Azzjoni Preventiva, 
partikolarment l-azzjonijiet biex jintlaħaq 
l-istandard tal-infrastruttura kif stipulat fl-
Artikolu 6, għandu jkun ibbażat fuq u 
konsistenti mal-pjan ta’ għaxar snin għall-
iżvilupp tan-netwerk li għandu jitfassal 
mill-ENTSO-G u għandu jkun jorbot lill-
operaturi tas-sistemi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament għandu jiddikjara b’mod preċiż kif l-Awtorità Kompetenti tista’ 
tiżgura li l-istandard N-1 qed jintlaħaq. Normalment, l-Awtoritajiet Kompetenti ma 
jkollhomx il-kompetenzi biex jinfurzaw lill-operaturi tas-sistemi biex jinvestu. Dan 
jiddependi fuq il-leġiżlazzjoni nazzjonali. Għaldaqstant, għandu jkun miżjud li l-
miżuri stipulati fil-Pjan ta’ Azzjoni Preventiva biex jintlaħaq l-Istandard tal-
Infrastruttura għandhom ikunu jorbtu lill-operaturi tas-sistemi.

Emenda 217
Takis Hadjigeorgiou

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Pjan ta' Azzjoni Preventiva għandu 
jqis l-effikaċja ekonomika, l-effetti fuq il-
funzjonament tas-suq intern tal-enerġija u 
l-impatt ambjentali.

3. Il-Pjan ta' Azzjoni Preventiva għandu 
jqis il-karatteristiċi speċjali tal-Istati 
Membri, l-impatt fuq il-konsumatur u l-
impatt ambjentali.

Or. el
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Emenda 218
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Pjan ta' Azzjoni Preventiva għandu 
jqis l-effikaċja ekonomika, l-effetti fuq il-
funzjonament tas-suq intern tal-enerġija u 
l-impatt ambjentali.

3. Il-Pjan ta' Azzjoni Preventiva għandu 
jkun ibbażat primarjament fuq miżuri tas-
suq biex tinkiseb sigurtà interna u
għandu jqis l-effikaċja ekonomika u l-
effiċjenza tal-miżuri adottati, l-effetti 
tagħhom fuq il-funzjonament tas-suq 
intern tal-enerġija u l-impatt ambjentali.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Dan jenfasizza l-bżonn li d-dmir ewlieni biex jiġu żgurati l-provvisti bi qbil mal-
kriterji ta’ effiċjenza ekonomika jitħalla f’idejn is-suq.

Emenda 219
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Pjan ta' Azzjoni Preventiva għandu 
jqis l-effikaċja ekonomika, l-effetti fuq il-
funzjonament tas-suq intern tal-enerġija u
l-impatt ambjentali.

3. Il-Pjan ta' Azzjoni Preventiva għandu 
jqis l-effikaċja ekonomika, l-effetti fuq il-
funzjonament tas-suq intern tal-enerġija, l-
impatt ambjentali u l-iżviluppi 
internazzjonali rilevanti kollha, b’mod 
partikulari fil-pajjiżi ewlenin ta’ provvista 
u ta’ tranżitu.

Or. en
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Emenda 220
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Pjan ta' Azzjoni Preventiva għandu 
jqis l-effikaċja ekonomika, l-effetti fuq il-
funzjonament tas-suq intern tal-enerġija u 
l-impatt ambjentali.

3. Il-Pjan ta' Azzjoni Preventiva għandu 
jqis l-effikaċja ekonomika, l-effetti fuq il-
funzjonament tas-suq intern tal-enerġija u 
l-impatt ambjentali. Ma għandux iqiegħed 
piżijiet mhux raġonevoli u sproporzjonati 
fuq il-parteċipanti fis-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-prinċipji ta’ suq tal-gass liberalizzat u l-prinċipji li fuqhom tkun ibbażata 
kwalunkwe valutazzjoni tar-riskju u l-impatt, il-pjan ta’ azzjoni preventiva m’għandux 
iqiegħed piżijiet mhux raġonevoli u sproporzjonati fuq il-parteċipanti fis-suq.

Emenda 221
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
Pjanijiet ta’ Azzjoni Preventiva nazzjonali 
jew reġjonali jkunu konsistenti 
bejniethom sabiex tiġi garantita l-
koordinazzjoni effiċjenti tal-azzjonijiet 
waqt emerġenza tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni għall-emenda oriġinali fl-abbozz ta' rapport. Il-Kummissjoni għandu 
jkollha r-responsabilità espliċita li tiżgura li l-Pjanijiet kollha jkunu kompatibbli u 
konsistenti bejniethom peress li se jkunu l-bażi għall-azzjonijiet waqt emerġenza tal-
Unjoni.
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Emenda 222
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out 
a thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a 
sound common methodology. The suggested approach could finally pave the way for 
exploring a more prescriptive approach based on binding minimum standards for 
security of supply provided they are based on a sound impact assessment, lead to 
proportionate measures which would be feasible from a technical and economical 
point of view and preserve the necessary leeway to take into account national and/or 
regional specificities.

Emenda 223
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard [mill-
31 ta' Marzu 2014; tliet snin wara d-dħul 
fis-seħħ], l-Awtorità Kompetenti għandha 
tiżgura li fil-każ ta' xkiel fl-akbar 
infrastruttura tal-provvista tal-gass, l-
infrastruttura li tibqa' (N-1) ikollha l-

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

kapaċità li tforni l-volum neċessarju ta' 
gass biex tissodisfa d-domanda totali għall-
gass taż-żona kkalkulata matul ġurnata ta' 
domanda eċċezzjonalment għolja li 
statistikament isseħħ darba kull għoxrin 
sena.

Or. en

Emenda 224
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sa mhux aktar tard [mill-
31 ta' Marzu 2016; ħames snin wara d-
dħul fis-seħħ], l-Awtorità Kompetenti 
għandha tiżgura li fil-każ ta' xkiel fl-akbar 
infrastruttura tal-provvista tal-gass, l-
infrastruttura li tibqa' (N-1) ikollha l-
kapaċità li tforni l-volum neċessarju ta' 
gass biex tissodisfa d-domanda totali għall-
gass taż-żona kkalkulata matul perjodu ta' 
sittin jum ta' domanda eċċezzjonalment 
għolja għall-gass matul l-iksaħ perjodu li 
statistikament iseħħ kull għoxrin sena. 
Tliet snin wara d-dħul fis-seħħ, 
għandhom ikunu ġew implimentati l-
aktar investimenti importanti u għandu 
jingħata rapport dwar dawn l-investimenti 
mill-Aworitajiet Kompetenti lill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 225
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

31 ta' Marzu 2013; sentejn wara d-dħul 
fis-seħħ], l-Awtorità Kompetenti għandha 
tieħu l-passi meħtieġa f’dak li għandu 
x’jaqsam mal-Artikolu 5 biex tiżgura li fil-
każ ta' xkiel fl-akbar infrastruttura tal-
provvista tal-gass, l-infrastruttura li tibqa' 
(N-1) ikollha l-kapaċità li tforni l-volum 
neċessarju ta' gass biex tissodisfa d-
domanda totali għall-gass taż-żona 
kkalkulata matul perjodu ta' domanda 
eċċezzjonalment għolja għall-gass li 
statistikament iseħħ kull għoxrin sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest tal-Anness I rivedut, hemm bżonn ukoll li l-Artikolu 6(1) jiġi adattat b’dan 
il-mod.

Emenda 226
Miloslav Ransdorf

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sa mhux aktar tard [mill-
31 ta' Marzu 2017; sitt snin wara d-dħul 
fis-seħħ], l-Awtorità Kompetenti għandha 
tiżgura li fil-każ ta' xkiel fl-akbar punt ta’ 
dħul ta’ trażmissjoni tal-gass, l-
infrastruttura disponibbli (N-1) ikollha l-
kapaċità li tforni l-volum neċessarju ta' 
gass biex tissodisfa d-domanda totali għall-
gass tal-klijenti protetti fiż-żona kkalkulata 
matul perjodu ta' sittin jum ta' domanda 
eċċezzjonalment għolja għall-gass matul l-
iksaħ perjodu li statistikament iseħħ kull 
għoxrin sena. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskadenza ta’ tliet snin mhijiex realistika. Biex isiru investimenti sinifikanti biex 
jintlaħaq l-N-1, hemm bżonn tal-anqas minn 5 sa 6 snin. Il-kriżi ta’ Jannar 2009 
żvelat taqlib tal-flussi f’punt ta’ dħul tat-trażmissjoni sħiħ peress li ta’ spiss ikun 
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hemm diversi sistemi paralleli ta’ pajpijiet. L-Art. 6(1) jista’ joħloq bżonnijiet ta’ 
investiment enormi f’kapaċitajiet ġodda u jkollu impatt fuq il-prezzijiet għall-klijenti 
finali. Ir-regola N-1 għandha tirrifletti d-domanda għall-gass tal-klijenti protetti biss, 
sabiex ikun hemm koerenza mal-istandard tal-provvista fl-Art. 7(2).

Emenda 227
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sa mhux aktar tard [mill-
31 ta' Marzu 2017; sitt snin wara d-dħul 
fis-seħħ], l-Awtorità Kompetenti għandha 
tiżgura li fil-każ ta' xkiel tal-flussi fl-akbar 
punt ta’ dħul ta’ trażmissjoni tal-provvista 
tal-gass, l-infrastruttura disponibbli (N-1) 
ikollha l-kapaċità li tforni l-volum 
neċessarju ta' gass biex tissodisfa d-
domanda għall-gass tal-klijenti protetti fiż-
żona kkalkulata matul ġurnata ta' 
domanda eċċezzjonalment għolja għall-
gass matul l-iksaħ perjodu li statistikament 
isseħħ kull għoxrin sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex isiru investimenti sinifikanti, b’mod partikulari fl-Ewropa Ċentrali u tax-Xlokk, 
hemm bżonn tal-anqas minn 5 sa 6 snin. Huwa aktar xieraq li l-N-1 jiġi definit bħala 
taqlib tal-flussi f’punt ta’ dħul tat-trażmissjoni sabiex ikun hemm konsistenza mal-
istandard tal-provvista fl-Art. 7. Ir-regola N-1 għandha tirrifletti d-domanda tal-
klijenti protetti biss. L-infrastruttura għandha tkun robusta għal ġurnata ta’ domanda 
għall-gass eċċezzjonalment għolja, bl-istandard tal-provvista jkopri perjodu itwal ta’ 
domanda għolja għall-gass.
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Emenda 228
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda hi intenzjonata biex tiċċara l-affarijiet bi qbil mal-approċċ f’diversi stadji 
li jgħaddi mil-livell l-aktar baxx għal dak l-aktar għoli (1. l-industrija, 2. l-Istati 
Membri, 3. l-entitajiet ta' koperazzjoni reġjonali, 4. meta jkun falla kull tentattiv 
ieħor, kif rikjest minn emerġenza, l-UE). Fil-każ ta’ taqlib fil-provvista, dawk li 
finalment jieħdu azzjoni se jkunu l-impriżi tal-gass naturali, peress li għandhom il-
kapaċità ta’ trasport, il-kwantitajiet tal-gass u għarfien dwar il-kwantitajiet 
ikkonsmati. Dan l-approċċ hu aktar effiċjenti u anqas burokratiku u jiżgura l-
konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà.

Emenda 229
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard [mill-
31 ta' Marzu 2014; tliet snin wara d-dħul 
fis-seħħ], l-Awtorità Kompetenti għandha 
tiżgura li fil-każ ta' xkiel fl-akbar 
infrastruttura tal-provvista tal-gass, l-
infrastruttura li tibqa' (N-1) ikollha l-

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

kapaċità teknika li tforni l-volum 
neċessarju ta' gass biex tissodisfa d-
domanda totali ta’ kuljum għall-gass taż-
żona kkalkulata matul ġurnata ta' domanda 
eċċezzjonalment għolja li statistikament 
isseħħ darba kull għoxrin sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aġġustament għall-Anness il-ġdid.

Emenda 230
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Deroga mill-applikazzjoni tal-
istandard N-1 li tintalab minn Awtorità 
Kompetenti tista’ tingħata jekk il-
Kummissjoni tiddeċiedi li l-istandard 
mhuwiex ekonomikament sostenibbli 
għall-Istat Membru individwali.

Or. it

Ġustifikazzjoni

 Mhux l-Istati Membri kollha jistgħu jikkonformaw ma’ dan l-istandard mill-
prospettiva ekonomika. Għandha tiddaħħal deroga sabiex jitqies il-bżonn li jinstabu
forom ta’ koperazzjoni reġjonali jew li jiġu adottati miżuri min-naħa tad-domanda.

Emenda 231
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta tkun qed twettaq l-element tal-
infrastruttura tal-valutazzjoni tar-riskju u 
l-impatt definita fl-Artikolu 8, l-Awtorità 
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Kompetenti għandha tuża metodoloġija 
komuni, bl-inklużjoni tal-kalkolu tal-
indikatur N-1, kif definit f’dan l-Artikolu 
u fl-Anness 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out 
a thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a 
sound common methodology. The suggested approach could finally pave the way for 
exploring a more prescriptive approach based on binding minimum standards for 
security of supply provided they are based on a sound impact assessment, lead to 
proportionate measures which would be feasible from a technical and economical 
point of view and preserve the necessary leeway to take into account national and/or 
regional specificities.

Emenda 232
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Skont ir-rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni msemmija fl-Artikolu 4(3) 
jew fis-sitwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 4(4), l-obbligu stipulat fil-
paragrafu 1 jista' jiġi ssodisfat fil-livell 
reġjonali. L-istandard N-1 għandu wkoll 
jitqies li ġie rispettat meta l-Awtorità 
Kompetenti turi fil-Pjan ta' Azzjoni 
Preventiva msemmi fl-Artikolu 5 li xkiel 
fil-provvista jista' jiġi kkumpensat 
biżżejjed u fil-ħin b'miżuri min-naħa tad-
domanda.

2. Skont ir-rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni msemmija fl-Artikolu 4(3) 
jew fis-sitwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 4(4), il-kalkolu stipulat fil-
paragrafu 1 jista' jitwettaq fil-livell 
reġjonali. Fil-kalkolu tagħha tal-indikatur 
N-1, l-Awtorità Kompetenti għandha 
titħalla turi fil-Pjan ta' Azzjoni Preventiva 
msemmi fl-Artikolu 5 li xkiel fil-provvista 
jista' jiġi kkumpensat biżżejjed u fil-ħin 
b'miżuri speċifiċi, inklużi miżuri min-naħa 
tad-domanda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out 
a thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a 
sound common methodology. The suggested approach could finally pave the way for 
exploring a more prescriptive approach based on binding minimum standards for 
security of supply provided they are based on a sound impact assessment, lead to 
proportionate measures which would be feasible from a technical and economical 
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point of view and preserve the necessary leeway to take into account national and/or 
regional specificities.

Emenda 233
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Skont ir-rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni msemmija fl-Artikolu 4(3) 
jew fis-sitwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 4(4), l-obbligu stipulat fil-
paragrafu 1 jista' jiġi ssodisfat fil-livell 
reġjonali. L-istandard N-1 għandu wkoll 
jitqies li ġie rispettat meta l-Awtorità 
Kompetenti turi fil-Pjan ta' Azzjoni 
Preventiva msemmi fl-Artikolu 5 li xkiel 
fil-provvista jista' jiġi kkumpensat 
biżżejjed u fil-ħin b'miżuri min-naħa tad-
domanda.

2. Skont ir-rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni msemmija fl-Artikolu 4(3) 
jew fis-sitwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 4(4), il-kalkolu stipulat fil-
paragrafu 1 jista' jitwettaq fil-livell 
reġjonali. Fil-kalkolu tagħha tal-indikatur 
N-1, l-Awtorità Kompetenti għandha 
titħalla turi fil-Pjan ta' Azzjoni Preventiva 
msemmi fl-Artikolu 5 li xkiel fil-provvista 
jista' jiġi kkumpensat biżżejjed u fil-ħin 
b'miżuri speċifiċi, inklużi miżuri min-naħa 
tad-domanda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future 
Regulation should focus more on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a 
sound common methodology. The risk and impact assessment shall be carried out by 
each Member State in accordance with the common methodology, whilst allowing the 
Member State to take into account particular national circumstances and specificities 
where appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency 
plans. These plans should be subject to review to ensure their appropriateness. 
Similar plans could also be prepared at the regional level.

Emenda 234
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Skont ir-rakkomandazzjoni tal- 2. Skont ir-rakkomandazzjoni tal-
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Kummissjoni msemmija fl-Artikolu 4(3) 
jew fis-sitwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 4(4), l-obbligu stipulat fil-
paragrafu 1 jista' jiġi ssodisfat fil-livell 
reġjonali. L-istandard N-1 għandu wkoll 
jitqies li ġie rispettat meta l-Awtorità 
Kompetenti turi fil-Pjan ta' Azzjoni 
Preventiva msemmi fl-Artikolu 5 li xkiel 
fil-provvista jista' jiġi kkumpensat 
biżżejjed u fil-ħin b'miżuri min-naħa tad-
domanda.

Kummissjoni msemmija fl-Artikolu 4(3) 
jew fis-sitwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 4(4), il-kalkolu stipulat fil-
paragrafu 1 jista' jitwettaq fil-livell 
reġjonali. Fil-kalkolu tagħha tal-indikatur 
N-1, l-Awtorità Kompetenti għandha 
titħalla turi fil-Pjan ta' Azzjoni Preventiva 
msemmi fl-Artikolu 5 li xkiel fil-provvista 
jista' jiġi kkumpensat biżżejjed u fil-ħin 
b'miżuri speċifiċi, inklużi miżuri min-naħa 
tad-domanda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future 
Regulation should focus more on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a 
sound common methodology. The risk and impact assessment shall be carried out by 
each Member State in accordance with the common methodology, whilst allowing the 
Member State to take into account particular national circumstances and specificities 
where appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency 
plans. These plans should be subject to review to ensure their appropriateness. 
Similar plans could also be prepared at the regional level.

Emenda 235
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Skont ir-rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni msemmija fl-Artikolu 4(3) 
jew fis-sitwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 4(4), l-obbligu stipulat fil-
paragrafu 1 jista' jiġi ssodisfat fil-livell 
reġjonali. L-istandard N-1 għandu wkoll 
jitqies li ġie rispettat meta l-Awtorità 
Kompetenti turi fil-Pjan ta' Azzjoni 
Preventiva msemmi fl-Artikolu 5 li xkiel 
fil-provvista jista' jiġi kkumpensat 
biżżejjed u fil-ħin b'miżuri min-naħa tad-
domanda.

2. Skont ir-rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni msemmija fl-Artikolu 4(3) 
jew fis-sitwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 4(4), il-kalkolu stipulat fil-
paragrafu 1 jista' jitwettaq fil-livell 
reġjonali. Fil-kalkolu tagħha tal-indikatur 
N-1, l-Awtorità Kompetenti għandha 
titħalla turi fil-Pjan ta' Azzjoni Preventiva 
msemmi fl-Artikolu 5 li xkiel fil-provvista 
jista' jiġi kkumpensat biżżejjed u fil-ħin 
b'miżuri speċifiċi, inklużi miżuri min-naħa 
tad-domanda.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future 
Regulation should focus more on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a 
sound common methodology. The risk and impact assessment shall be carried out by 
each Member State in accordance with the common methodology, whilst allowing the 
Member State to take into account particular national circumstances and specificities 
where appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency 
plans. These plans should be subject to review to ensure their appropriateness. 
Similar plans could also be prepared at the regional level.

Emenda 236
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Skont ir-rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni msemmija fl-Artikolu 4(3) 
jew fis-sitwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 4(4), l-obbligu stipulat fil-
paragrafu 1 jista' jiġi ssodisfat fil-livell 
reġjonali. L-istandard N-1 għandu wkoll 
jitqies li ġie rispettat meta l-Awtorità 
Kompetenti turi fil-Pjan ta' Azzjoni 
Preventiva msemmi fl-Artikolu 5 li xkiel 
fil-provvista jista' jiġi kkumpensat 
biżżejjed u fil-ħin b'miżuri min-naħa tad-
domanda.

2. Skont ir-rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni msemmija fl-Artikolu 4(3) 
jew fis-sitwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 4(4), il-kalkolu stipulat fil-
paragrafu 1 jista' jitwettaq fil-livell 
reġjonali. Fil-kalkolu tagħha tal-indikatur
N-1, l-Awtorità Kompetenti għandha 
titħalla turi fil-Pjan ta' Azzjoni Preventiva 
msemmi fl-Artikolu 5 li xkiel fil-provvista 
jista' jiġi kkumpensat biżżejjed u fil-ħin 
b'miżuri speċifiċi, inklużi miżuri min-naħa 
tad-domanda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The future of Regulation should focus on the requirement for Member States to carry 
out a thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of 
a sound common methodology. The risk and impact assessment shall be carried out 
by each Member State in accordance with the common methodology, whilst allowing 
the Member State to take into account particular national circumstances and 
specificities where appropriate. The results shall be reflected in preventive action and 
emergency plans. These plans should be subject to review to ensure their 
appropriateness. Similar plans could also be prepared at the regional level.
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Emenda 237
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Skont ir-rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni msemmija fl-Artikolu 4(3) 
jew fis-sitwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 4(4), l-obbligu stipulat fil-
paragrafu 1 jista' jiġi ssodisfat fil-livell 
reġjonali. L-istandard N-1 għandu wkoll 
jitqies li ġie rispettat meta l-Awtorità 
Kompetenti turi fil-Pjan ta' Azzjoni 
Preventiva msemmi fl-Artikolu 5 li xkiel 
fil-provvista jista' jiġi kkumpensat 
biżżejjed u fil-ħin b'miżuri min-naħa tad-
domanda.

2. Skont ir-rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni msemmija fl-Artikolu 4(3) 
jew fis-sitwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 4(4), l-obbligu stipulat fil-
paragrafu 1 jista' jiġi ssodisfat fil-livell 
reġjonali. L-istandard N-1 għandu wkoll 
jitqies li ġie rispettat meta l-Awtorità 
Kompetenti turi fil-valutazzjoni tar-riskju 
msemmija fl-Artikolu 8, fil-Pjan ta' 
Azzjoni Preventiva msemmi fl-Artikolu 5 
filwaqt li titqies l-effiċjenza tal-
investimenti meta titqabbel mal-ispiża li 
xkiel fil-provvista jista' jiġi kkumpensat 
biżżejjed u fil-ħin b'miżuri speċifiċi, 
inklużi miżuri min-naħa tad-domanda. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal uħud mill-Istati Membri, ir-Regolament jista' jwassal għal bżonnijiet ta' 
investiment sinifikanti f'kapaċitajiet ġodda, li joħolqu spejjeż sinifikanti u jkollhom 
impatt b'saħħtu fuq il-prezzijiet tal-gass għall-klijenti finali.

Emenda 238
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Skont ir-rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni msemmija fl-Artikolu 4(3) 
jew fis-sitwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 4(4), l-obbligu stipulat fil-
paragrafu 1 jista' jiġi ssodisfat fil-livell 
reġjonali. L-istandard N-1 għandu wkoll 
jitqies li ġie rispettat meta l-Awtorità 
Kompetenti turi fil-Pjan ta' Azzjoni 
Preventiva msemmi fl-Artikolu 5 li xkiel 

2. Skont ir-rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni msemmija fl-Artikolu 4(3) 
jew fis-sitwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 4(4), l-obbligu stipulat fil-
paragrafu 1 jista' jiġi ssodisfat fil-livell 
reġjonali. L-istandard N-1 għandu wkoll 
jitqies li ġie rispettat meta l-Awtorità 
Kompetenti turi fil-valutazzjoni tar-riskju 
msemmija fl-Artikolu 8 u fil-Pjan ta' 
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fil-provvista jista' jiġi kkumpensat 
biżżejjed u fil-ħin b'miżuri min-naħa tad-
domanda.

Azzjoni Preventiva msemmi fl-Artikolu 5
li xkiel fil-provvista jista' jiġi kkumpensat 
biżżejjed u fil-ħin b'miżuri speċifiċi, 
inklużi miżuri min-naħa tad-domanda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandu jkollhom il-possibilità li jindirizzaw kriżi tal-provvista bi 
flessibilità waqt li jitqiesu ċ-ċirkustanzi tagħhom; għal din ir-raġuni, il-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dan il-paragrafu m’għandux ikun limitat biss għall-miżuri min-naħa 
tad-domanda, sakemm jintwera kif jixraq fil-valutazzjoni tar-riskju u fil-pjanijiet ta’ 
azzjoni preventiva li dawn il-miżuri jkollhom effett ekwivalenti bħall-istandard N-1.

Emenda 239
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Skont ir-rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni msemmija fl-Artikolu 4(3) 
jew fis-sitwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 4(4), l-obbligu stipulat fil-
paragrafu 1 jista' jiġi ssodisfat fil-livell 
reġjonali. L-istandard N-1 għandu wkoll 
jitqies li ġie rispettat meta l-Awtorità 
Kompetenti turi fil-Pjan ta' Azzjoni 
Preventiva msemmi fl-Artikolu 5 li xkiel 
fil-provvista jista' jiġi kkumpensat 
biżżejjed u fil-ħin b'miżuri min-naħa tad-
domanda.

2. Skont ir-rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni msemmija fl-Artikolu 4(3) 
jew fis-sitwazzjoni msemmija fl-
Artikolu 4(4), l-obbligu stipulat fil-
paragrafu 1 jista' jiġi ssodisfat fil-livell 
reġjonali. L-istandard N-1 għandu wkoll 
jitqies li ġie rispettat meta l-Awtorità 
Kompetenti turi fil-Pjan ta' Azzjoni 
Preventiva msemmi fl-Artikolu 5 li xkiel 
fil-provvista jista' jiġi kkumpensat 
biżżejjed u fil-ħin b'miżuri min-naħa tad-
domanda bbażati fis-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk ikun permess kull tip ta’ miżuri min-naħa tad-domanda, il-kriterju N-1 jista’ 
jitqies li jkun ġie sodisfatt permezz tat-tnaqqis obbligatorju tad-domanda (qtugħ fil-
provvista). Madankollu, dan hu dak li l-miżuri tal-infrastruttura u l-provvista li 
jinsabu f’dan ir-Regolament huma intenzjonati li jipprevjenu.
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Emenda 240
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għandha tintuża l-metodoloġija għall-
kalkolu tal-istandard N-1 kif ipprovdut fl-
Anness I. Għandha titqies il-
konfigurazzjoni tan-netwerk u l-flussi 
attwali tal-gass kif ukoll il-preżenza ta' 
kapaċitajiet tal-produzzjoni u l-ħżin. Fejn 
meħtieġ iż-żona kkalkulata kif imsemmija 
fl-Anness I għandha tiġi estiża għal-livell 
reġjonali xieraq. 

3. Għandha tintuża l-metodoloġija għall-
kalkolu tal-indikatur N-1 kif ipprovdut fl-
Anness I. Għandha titqies il-
konfigurazzjoni tan-netwerk u l-kapaċità 
tal-infrastruttura għat-trażmissjoni biex 
tipprovdi gass mill-produzzjoni, minn 
terminali ta’ gass naturali likwifikat u 
mill-ħażniet. Fejn meħtieġ iż-żona 
kkalkulata kif imsemmija fl-Anness I 
għandha tiġi definita mill-Awtorità 
Kompetenti wara konsultazzjoni mal-
intrapriżi tal-gass naturali rilevanti u 
għandha tiġi estiża għal-livell reġjonali 
xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future 
Regulation should focus more on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a 
sound common methodology. The risk and impact assessment shall be carried out by 
each Member State in accordance with the common methodology, whilst allowing the 
Member State to take into account particular national circumstances and specificities 
where appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency 
plans. These plans should be subject to review to ensure their appropriateness. 
Similar plans could also be prepared at the the regional level.

Emenda 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għandha tintuża l-metodoloġija għall-
kalkolu tal-istandard N-1 kif ipprovdut fl-
Anness I. Għandha titqies il-
konfigurazzjoni tan-netwerk u l-flussi 

3. Għandha tintuża l-metodoloġija għall-
kalkolu tal-indikatur N-1 kif ipprovdut fl-
Anness I. Fejn meħtieġ iż-żona kkalkulata 
kif imsemmija fl-Anness I għandha tiġi 
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attwali tal-gass kif ukoll il-preżenza ta' 
kapaċitajiet tal-produzzjoni u l-ħżin. Fejn 
meħtieġ iż-żona kkalkulata kif imsemmija 
fl-Anness I għandha tiġi estiża għal-livell 
reġjonali xieraq. 

definita mill-Awtorità Kompetenti wara 
konsultazzjoni mal-intrapriżi tal-gass 
naturali rilevanti u għandha tiġi estiża 
għal-livell reġjonali xieraq. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future 
Regulation should focus more on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a 
sound common methodology. The risk and impact assessment shall be carried out by 
each Member State in accordance with the common methodology, whilst allowing the 
Member State to take into account particular national circumstances and specificities 
where appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency 
plans. These plans should be subject to review to ensure their appropriateness. 
Similar plans could also be prepared at the regional level.

Emenda 242
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għandha tintuża l-metodoloġija għall-
kalkolu tal-istandard N-1 kif ipprovdut fl-
Anness I. Għandha titqies il-
konfigurazzjoni tan-netwerk u l-flussi 
attwali tal-gass kif ukoll il-preżenza ta' 
kapaċitajiet tal-produzzjoni u l-ħżin. Fejn 
meħtieġ iż-żona kkalkulata kif imsemmija 
fl-Anness I għandha tiġi estiża għal-livell 
reġjonali xieraq. 

3. Għandha tintuża l-metodoloġija għall-
kalkolu tal-indikatur N-1 kif ipprovdut fl-
Anness I. Fejn meħtieġ iż-żona kkalkulata 
kif imsemmija fl-Anness I għandha tiġi 
definita mill-Awtorità Kompetenti wara 
konsultazzjoni mal-intrapriżi tal-gass 
naturali rilevanti u għandha tiġi estiża 
għal-livell reġjonali xieraq. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament futur għandu jiffoka fuq ir-rekwiżit biex l-Istati Membri jwettqu 
valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u l-impatt u janalizzaw il-qagħda tagħhom fuq il-
bażi ta’ metodoloġija komuni soda. Il-valutazzjoni tar-riskju u l-impatt għandha 
titwettaq minn kull Stat Membru bi qbil mal-metodoloġija komuni, waqt li l-Istat 
Membru għandu jitħalla jqis iċ-ċirkustanzi u l-ispeċifiċitajiet nazzjonali partikulari 
fejn ikun xieraq. Ir-riżultati għandhom ikunu riflessi fil-pjanijiet ta’ azzjoni preventiva 
u ta’ emerġenza. Dawn il-pjanijiet għandhom ikunu suġġetti għal reviżjoni biex jiġi 
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żgurat li huma xierqa.

Emenda 243
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għandha tintuża l-metodoloġija għall-
kalkolu tal-istandard N-1 kif ipprovdut fl-
Anness I. Għandha titqies il-
konfigurazzjoni tan-netwerk u l-flussi 
attwali tal-gass kif ukoll il-preżenza ta' 
kapaċitajiet tal-produzzjoni u l-ħżin. Fejn 
meħtieġ iż-żona kkalkulata kif imsemmija 
fl-Anness I għandha tiġi estiża għal-livell 
reġjonali xieraq. 

3. Għandha tintuża l-metodoloġija għall-
kalkolu tal-indikatur N-1 kif ipprovdut fl-
Anness I. Fejn meħtieġ iż-żona kkalkulata 
kif imsemmija fl-Anness I għandha tiġi 
definita mill-Awtorità Kompetenti wara 
konsultazzjoni mal-intrapriżi tal-gass 
naturali rilevanti u għandha tiġi estiża 
għal-livell reġjonali xieraq. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament futur għandu jiffoka fuq ir-rekwiżit biex l-Istati Membri jwettqu 
valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u l-impatt u janalizzaw il-qagħda tagħhom fuq il-
bażi ta’ metodoloġija komuni soda. Il-valutazzjoni tar-riskju u l-impatt għandha 
titwettaq minn kull Stat Membru bi qbil mal-metodoloġija komuni, waqt li l-Istat 
Membru għandu jitħalla jqis iċ-ċirkustanzi u l-ispeċifiċitajiet nazzjonali partikulari 
fejn ikun xieraq. Ir-riżultati għandhom ikunu riflessi fil-pjanijiet ta’ azzjoni preventiva 
u ta’ emerġenza. Dawn il-pjanijiet għandhom ikunu suġġetti għal reviżjoni biex jiġi 
żgurat li huma xierqa.

Emenda 244
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għandha tintuża l-metodoloġija għall-
kalkolu tal-istandard N-1 kif ipprovdut fl-
Anness I. Għandha titqies il-
konfigurazzjoni tan-netwerk u l-flussi 
attwali tal-gass kif ukoll il-preżenza ta' 
kapaċitajiet tal-produzzjoni u l-ħżin. Fejn 

3. Għandha tintuża l-metodoloġija għall-
kalkolu tal-indikatur N-1 kif ipprovdut fl-
Anness I. Fejn meħtieġ iż-żona kkalkulata 
kif imsemmija fl-Anness I għandha tiġi 
definita mill-Awtorità Kompetenti wara 
konsultazzjoni mal-intrapriżi tal-gass 
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meħtieġ iż-żona kkalkulata kif imsemmija 
fl-Anness I għandha tiġi estiża għal-livell 
reġjonali xieraq. 

naturali rilevanti u għandha tiġi estiża 
għal-livell reġjonali xieraq 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rather than setting up mandatory European standards at this stage, the future 
Regulation should focus more on the requirement for Member States to carry out a 
thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a 
sound common methodology. The risk and impact assessment shall be carried out by 
each Member State in accordance with the common methodology, whilst allowing the 
Member State to take into account particular national circumstances and specificities 
where appropriate. The results shall be reflected in preventive action and emergency 
plans. These plans should be subject to review to ensure their appropriateness. 
Similar plans could also be prepared at the regional level.

Emenda 245
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għandha tintuża l-metodoloġija għall-
kalkolu tal-istandard N-1 kif ipprovdut fl-
Anness I. Għandha titqies il-
konfigurazzjoni tan-netwerk u l-flussi 
attwali tal-gass kif ukoll il-preżenza ta' 
kapaċitajiet tal-produzzjoni u l-ħżin. Fejn 
meħtieġ iż-żona kkalkulata kif imsemmija 
fl-Anness I għandha tiġi estiża għal-livell 
reġjonali xieraq. 

3. Għandha tintuża l-metodoloġija għall-
kalkolu tal-istandard N-1 kif ipprovdut fl-
Anness I. Għandha titqies il-
konfigurazzjoni tan-netwerk u l-flussi 
attwali tal-gass kif ukoll il-preżenza ta' 
kapaċitajiet tal-produzzjoni u l-ħżin. Fejn 
meħtieġ iż-żona kkalkulata kif imsemmija 
fl-Anness I għandha tiġi estiża għal-livell 
reġjonali xieraq, waqt li jitqiesu l-
ispeċifiċitajiet reġjonali.

Or. en
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Emenda 246
Algirdas Saudargas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. In-nuqqas ta’ aċċess għan-netwerk 
tal-gass tal-UE u d-dipendenza fuq 
fornitur tal-gass uniku għandhom jitqiesu 
bħala nonkonformità mal-istandard N-1.

Or. en

Emenda 247
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull Awtorità Kompetenti għandha 
tirrapporta lill-Kummissjoni mingħajr 
dewmien kwalunkwe nuqqas ta' 
konformità mal-istandard N-1.

4. Kull Awtorità Kompetenti għandha, 
wara konsultazzjoni mal-intrapriżi tal-
gass naturali rilevanti, tirrapporta lill-
Kummissjoni r-riżultati tal-kalkolu tagħha 
tal-indikatur N-1 skont l-Artikolu 13.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approċċ fuq tliet livelli definit fid-Direttiva tal-2004 biex tiġi żgurata s-sigurtà tal-
provvista (I. il-kumpaniji, II: l-Istati Membri, III: il-Kummissjoni) m’għadux rifless 
b’mod ċar fl-abbozz ta’ Regolament. Ir-Regolament futur għandu jiffoka fuq ir-
rekwiżit biex l-Istati Membri jwettqu valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u l-impatt u 
janalizzaw il-qagħda tagħhom fuq il-bażi ta’ metodoloġija komuni soda.

Emenda 248
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull Awtorità Kompetenti għandha 
tirrapporta lill-Kummissjoni mingħajr 

4. Kull Awtorità Kompetenti għandha, 
wara konsultazzjoni mal-intrapriżi tal-
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dewmien kwalunkwe nuqqas ta' 
konformità mal-istandard N-1.

gass naturali rilevanti, tirrapporta lill-
Kummissjoni r-riżultati tal-kalkolu tagħha 
tal-indikatur N-1 skont l-Artikolu 13.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 249
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull Awtorità Kompetenti għandha 
tirrapporta lill-Kummissjoni mingħajr 
dewmien kwalunkwe nuqqas ta' 
konformità mal-istandard N-1.

4. Kull Awtorità Kompetenti għandha, 
wara konsultazzjoni mal-intrapriżi tal-
gass naturali rilevanti, tirrapporta lill-
Kummissjoni r-riżultati tal-kalkolu tagħha 
tal-indikatur N-1 skont l-Artikolu 13.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 250
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull Awtorità Kompetenti għandha 
tirrapporta lill-Kummissjoni mingħajr 
dewmien kwalunkwe nuqqas ta' 

4. Kull Awtorità Kompetenti għandha, 
wara konsultazzjoni mal-intrapriżi tal-
gass naturali rilevanti, tirrapporta lill-
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konformità mal-istandard N-1. Kummissjoni r-riżultati tal-kalkolu tagħha 
tal-indikatur N-1 skont l-Artikolu 13.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approċċ fuq tliet livelli definit fid-Direttiva tal-2004 biex tiġi żgurata s-sigurtà tal-
provvista (I. il-kumpaniji, II: l-Istati Membri, III: il-Kummissjoni) m’għadux rifless 
b’mod ċar fl-abbozz ta’ Regolament. Ir-Regolament futur għandu jiffoka fuq ir-
rekwiżit biex l-Istati Membri jwettqu valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u l-impatt u 
janalizzaw il-qagħda tagħhom fuq il-bażi ta’ metodoloġija komuni soda.

Emenda 251
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull Awtorità Kompetenti għandha 
tirrapporta lill-Kummissjoni mingħajr 
dewmien kwalunkwe nuqqas ta' 
konformità mal-istandard N-1.

4. Kull Awtorità Kompetenti għandha, 
wara konsultazzjoni mal-intrapriżi tal-
gass naturali rilevanti, tirrapporta lill-
Kummissjoni r-riżultati tal-kalkolu tagħha 
tal-indikatur N-1 skont l-Artikolu 13.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 252
Hannes Swoboda

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Fejn hemm bżonn ta’ 
interkonnessjonijiet transkonfinali ġodda 
jew li dawk eżistenti jiġu estiżi, fi stadju 
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bikri għandha sseħħ koperazzjoni mill-
qrib bejn l-Istati Membri kkonċernati, l-
Awtoritajiet Kompetenti u, fil-każ li ma 
jkunux l-Awtoritajiet Kompetenti, l-
awtoritajiet regolatorji.

Or. en

Emenda 253
Ioan Enciu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet 
nazzjonali għandhom jissinkronizzaw l-
approċċi tagħhom għat-tnedija u l-
implimentazzjoni tal-proġetti attwali 
għad-diversifikazzjoni tas-sorsi u r-rotot 
tal-provvista tal-gass, sabiex tittejjeb l-
infrastruttura eżistenti, biex b’hekk l-
applikazzjoni tal-istandard N-1 waqt il-
kriżijiet issir fattibbli.   

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Il-proġetti biex jiġu ddiversifikati r-rotot s-sorsi tal-provvista tal-gass huma prijorità 
ewlenija tas-sigurtà tal-enerġija. Is-solidarjetà bejn l-Istati Membri trid tieħu 
preċedenza fuq l-interessi nazzjonali. 

Emenda 254
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jippermettu kapaċità fiżika 
permanenti għat-trasport tal-gass fiż-żewġ 
direzzjonijiet fl-interkonessjonijiet kollha
fi żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' dan 

5. Jekk ikun hemm bżonn, skont il-
valutazzjoni tar-riskju u l-impatt imwettqa 
skont l-Artikolu 8, filwaqt li jitqiesu l-
fattibilità teknika u l-valutazzjoni 
ekonomika tal-ispejjeż u l-benefiċċji għas-
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ir-Regolament, ħlief f'każijiet fejn fuq 
talba tal-Awtorità Kompetenti, il-
Kummissjoni tiddeċiedi li ż-żieda ta' 
kapaċità ta' fluss bidirezzjonali ma 
ssaħħaħx is-sigurtà tal-provvista ta' 
kwalunkwe Stat Membru. Din id-deċiżjoni 
tista' tiġi eżaminata mill-ġdid jekk jinbidlu 
ċ-ċirkustanzi. Il-livell tal-kapaċità 
bidirezzjonali tal-fluss għandha tintlaħaq 
b'mod ekonomikament effikaċi u tal-
anqas tqis il-kapaċità meħtieġa biex 
jintlaħaq l-istandard tal-provvista stipulat 
fl-Artikolu 7. Fi żmien dak il-perjodu ta' 
sentejn, l-operatur tas-sistema tat-
trażmissjoni tal-gass għandu jadatta l-
funzjonament tas-sistema sħiħa tat-
trażmissjoni ħalli jippermetti flussi 
bidirezzjonali tal-gass.

suq, l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni, fi żmien tliet snin mid-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, għandhom 
jippermettu l-kapaċità fiżika meħtieġa 
għat-trasport tal-gass fiż-żewġ 
direzzjonijiet f’dawk l-interkonnessjonijiet 
fejn iż-żieda ta' kapaċità ta' fluss 
bidirezzjonali ssaħħaħ is-sigurtà tal-
provvista, b’mod partikulari waqt 
Emerġenza. Fi żmien dak il-perjodu ta' 
tliet snin, l-operatur tas-sistema tat-
trażmissjoni tal-gass, skont il-valutazzjoni 
tar-riskju u tal-impatt imwettqa skont l-
Artikolu 8, waqt li jitqiesu l-fattibilità 
teknika u l-valutazzjoni ekonomika tal-
ispejjeż u l-benefiċċji għas-suq, għandu 
jadatta l-funzjonament tas-sistema sħiħa 
tat-trażmissjoni ħalli jippermetti flussi 
bidirezzjonali tal-gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament futur għandu jiffoka fuq ir-rekwiżit biex l-Istati Membri jwettqu 
valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u l-impatt u janalizzaw il-qagħda tagħhom fuq il-
bażi ta’ metodoloġija komuni soda. Il-valutazzjoni tar-riskju u l-impatt għandha 
titwettaq minn kull Stat Membru bi qbil mal-metodoloġija komuni, waqt li l-Istat 
Membru għandu jitħalla jqis iċ-ċirkustanzi u l-ispeċifiċitajiet nazzjonali partikulari 
fejn ikun xieraq. Ir-riżultati għandhom ikunu riflessi fil-pjanijiet ta’ azzjoni preventiva 
u ta’ emerġenza. Dawn il-pjanijiet għandhom ikunu suġġetti għal reviżjoni biex jiġi 
żgurat li huma xierqa.

Emenda 255
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jippermettu kapaċità fiżika 
permanenti għat-trasport tal-gass fiż-żewġ 
direzzjonijiet fl-interkonessjonijiet kollha
fi żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament, ħlief f'każijiet fejn fuq 
talba tal-Awtorità Kompetenti, il-
Kummissjoni tiddeċiedi li ż-żieda ta' 

5. Jekk ikun hemm bżonn, skont il-
valutazzjoni tar-riskju u l-impatt imwettqa 
skont l-Artikolu 8, waqt li jitqiesu l-
fattibilità teknika u l-valutazzjoni 
ekonomika tal-ispejjeż u l-benefiċċji għas-
suq, l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni, fi żmien tliet snin mid-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, għandhom 
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kapaċità ta' fluss bidirezzjonali ma 
ssaħħaħx is-sigurtà tal-provvista ta' 
kwalunkwe Stat Membru. Din id-deċiżjoni 
tista' tiġi eżaminata mill-ġdid jekk jinbidlu 
ċ-ċirkustanzi. Il-livell tal-kapaċità 
bidirezzjonali tal-fluss għandha tintlaħaq 
b'mod ekonomikament effikaċi u tal-
anqas tqis il-kapaċità meħtieġa biex 
jintlaħaq l-istandard tal-provvista stipulat 
fl-Artikolu 7. Fi żmien dak il-perjodu ta' 
sentejn, l-operatur tas-sistema tat-
trażmissjoni tal-gass għandu jadatta l-
funzjonament tas-sistema sħiħa tat-
trażmissjoni ħalli jippermetti flussi 
bidirezzjonali tal-gass.

jippermettu l-kapaċità fiżika meħtieġa 
għat-trasport tal-gass fiż-żewġ 
direzzjonijiet f’dawk l-interkonnessjonijiet 
fejn iż-żieda ta' kapaċità ta' fluss 
bidirezzjonali ssaħħaħ is-sigurtà tal-
provvista, b’mod partikulari waqt 
Emerġenza. Fi żmien dak il-perjodu ta' 
tliet snin, l-operatur tas-sistema tat-
trażmissjoni tal-gass, skont il-valutazzjoni 
tar-riskju u tal-impatt imwettqa skont l-
Artikolu 8, waqt li jitqiesu l-fattibilità 
teknika u l-valutazzjoni ekonomika tal-
ispejjeż u l-benefiċċji għas-suq, għandu 
jadatta l-funzjonament tas-sistema sħiħa 
tat-trażmissjoni ħalli jippermetti flussi 
bidirezzjonali tal-gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament futur għandu jiffoka fuq ir-rekwiżit biex l-Istati Membri jwettqu 
valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u l-impatt u janalizzaw il-qagħda tagħhom fuq il-
bażi ta’ metodoloġija komuni soda. Il-valutazzjoni tar-riskju u l-impatt għandha 
titwettaq minn kull Stat Membru bi qbil mal-metodoloġija komuni, waqt li l-Istat 
Membru għandu jitħalla jqis iċ-ċirkustanzi u l-ispeċifiċitajiet nazzjonali partikulari 
fejn ikun xieraq. Ir-riżultati għandhom ikunu riflessi fil-pjanijiet ta’ azzjoni preventiva 
u ta’ emerġenza. Dawn il-pjanijiet għandhom ikunu suġġetti għal reviżjoni biex jiġi 
żgurat li huma xierqa.

Emenda 256
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jippermettu kapaċità fiżika 
permanenti għat-trasport tal-gass fiż-żewġ 
direzzjonijiet fl-interkonessjonijiet kollha
fi żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament, ħlief f'każijiet fejn fuq 
talba tal-Awtorità Kompetenti, il-
Kummissjoni tiddeċiedi li ż-żieda ta' 
kapaċità ta' fluss bidirezzjonali ma 
ssaħħaħx is-sigurtà tal-provvista ta' 
kwalunkwe Stat Membru. Din id-deċiżjoni 

5. Jekk ikun hemm bżonn, skont il-
valutazzjoni tar-riskju u l-impatt imwettqa 
skont l-Artikolu 8, waqt li jitqiesu l-
fattibilità teknika u l-valutazzjoni 
ekonomika tal-ispejjeż u l-benefiċċji għas-
suq, l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni, fi żmien tliet snin mid-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, għandhom 
jippermettu l-kapaċità fiżika meħtieġa 
għat-trasport tal-gass fiż-żewġ 
direzzjonijiet f’dawk l-interkonnessjonijiet 
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tista' tiġi eżaminata mill-ġdid jekk jinbidlu 
ċ-ċirkustanzi. Il-livell tal-kapaċità 
bidirezzjonali tal-fluss għandha tintlaħaq 
b'mod ekonomikament effikaċi u tal-
anqas tqis il-kapaċità meħtieġa biex 
jintlaħaq l-istandard tal-provvista stipulat 
fl-Artikolu 7. Fi żmien dak il-perjodu ta' 
sentejn, l-operatur tas-sistema tat-
trażmissjoni tal-gass għandu jadatta l-
funzjonament tas-sistema sħiħa tat-
trażmissjoni ħalli jippermetti flussi 
bidirezzjonali tal-gass.

fejn iż-żieda ta' kapaċità ta' fluss 
bidirezzjonali ssaħħaħ is-sigurtà tal-
provvista, b’mod partikulari waqt 
Emerġenza. Fi żmien dak il-perjodu ta' 
tliet snin, l-operatur tas-sistema tat-
trażmissjoni tal-gass, skont il-valutazzjoni 
tar-riskju u tal-impatt imwettqa skont l-
Artikolu 8, waqt li jitqiesu l-fattibilità 
teknika u l-valutazzjoni ekonomika tal-
ispejjeż u l-benefiċċji għas-suq, għandu 
jadatta l-funzjonament tas-sistema sħiħa 
tat-trażmissjoni ħalli jippermetti flussi 
bidirezzjonali tal-gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għandhiex tiġi rikjesta l-impożizzjoni tal-kapaċità fiżika meħtieġa għat-trasport 
tal-gass fiż-żewġ direzzjonijiet fl-interkonnessjonijiet kollha mingħajr ma jiġi l-ewwel 
evalwat jekk hijiex teknikament u/jew ekonomikament possibbli jew xierqa fiċ-
ċirkustanzi individwali. Dan il-proċess ta’ deroga mbassar fl-abbozz ta’ Regolament 
jimxi fid-direzzjoni t-tajba imma ma jipprevedix qafas iċċarat biżżejjed.

Emenda 257
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Jekk ikun hemm bżonn, skont il-
valutazzjoni tar-riskju u l-impatt imwettqa 
skont l-Artikolu 8, waqt li jitqiesu l-
fattibilità teknika u l-valutazzjoni 
ekonomika tal-ispejjeż u l-benefiċċji għas-
suq, l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni, fi żmien tliet snin mid-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, għandhom 
jippermettu l-kapaċità fiżika meħtieġa 
għat-trasport tal-gass fiż-żewġ 
direzzjonijiet f’dawk l-interkonnessjonijiet 
fejn iż-żieda ta' kapaċità ta' fluss 
bidirezzjonali ssaħħaħ is-sigurtà tal-
provvista, b’mod partikulari waqt 
Emerġenza. Fi żmien dak il-perjodu ta' 
tliet snin, l-operatur tas-sistema tat-
trażmissjoni tal-gass, skont il-valutazzjoni 
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fl-Artikolu 7. Fi żmien dak il-perjodu ta' 
sentejn, l-operatur tas-sistema tat-
trażmissjoni tal-gass għandu jadatta l-
funzjonament tas-sistema sħiħa tat-
trażmissjoni ħalli jippermetti flussi 
bidirezzjonali tal-gass.

tar-riskju u tal-impatt imwettqa skont l-
Artikolu 8, waqt li jitqiesu l-fattibilità 
teknika u l-valutazzjoni ekonomika tal-
ispejjeż u l-benefiċċji għas-suq, għandu 
jadatta l-funzjonament tas-sistema sħiħa 
tat-trażmissjoni ħalli jippermetti flussi 
bidirezzjonali tal-gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għandhiex tiġi rikjesta l-impożizzjoni tal-kapaċità fiżika meħtieġa għat-trasport 
tal-gass fiż-żewġ direzzjonijiet fl-interkonnessjonijiet kollha mingħajr ma jiġi l-ewwel 
evalwat jekk hijiex teknikament u/jew ekonomikament possibbli jew xierqa fiċ-
ċirkustanzi individwali. Dan il-proċess ta’ deroga mbassar fl-abbozz ta’ Regolament 
jimxi fid-direzzjoni t-tajba imma ma jipprevedix qafas iċċarat biżżejjed.

Emenda 258
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Jekk ikun hemm bżonn, skont il-
valutazzjoni tar-riskju u l-impatt imwettqa 
skont l-Artikolu 8, waqt li jitqiesu l-
fattibilità teknika u l-valutazzjoni 
ekonomika tal-ispejjeż u l-benefiċċji għas-
suq, l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni, fi żmien tliet snin mid-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, għandhom 
jippermettu l-kapaċità fiżika permanenti
għat-trasport tal-gass fiż-żewġ 
direzzjonijiet f’dawk l-interkonnessjonijiet 
fejn iż-żieda ta' kapaċità ta' fluss 
bidirezzjonali ssaħħaħ is-sigurtà tal-
provvista, b’mod partikulari waqt 
Emerġenza. Il-valutazzjoni tista' tiġi 
eżaminata mill-ġdid jekk jinbidlu ċ-
ċirkustanzi. Fi żmien dak il-perjodu ta' tliet 
snin, l-operatur tas-sistema tat-trażmissjoni 
tal-gass, skont il-valutazzjoni tar-riskju u 
tal-impatt imwettqa skont l-Artikolu 8, 
waqt li jitqiesu l-fattibilità teknika u l-
valutazzjoni ekonomika tal-ispejjeż u l-
benefiċċji għas-suq, għandu jadatta l-
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bidirezzjonali tal-gass. funzjonament tas-sistema sħiħa tat-
trażmissjoni ħalli jippermetti flussi 
bidirezzjonali tal-gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għandhiex tiġi rikjesta l-impożizzjoni tal-kapaċità fiżika permanenti għat-trasport 
tal-gass fiż-żewġ direzzjonijiet fl-interkonnessjonijiet kollha mingħajr ma jiġi l-ewwel 
evalwat jekk hijiex teknikament u/jew ekonomikament possibbli jew xierqa. Hi rikjesta 
valutazzjoni minn qabel tar-riskju u tal-impatt sabiex jigu evitati spejjeż bla bżonn 
għall-klijenti finali. Il-perjodu ta' sentejn jista' jintlaħaq biss jekk ikunu rikjesti 
modifiki żgħar fl-infrastruttura. Modifiki akbar, eż. l-installazzjoni ta' apparat ġdid 
għall-kompressjoni, jieħdu iktar żmien.

Emenda 259
Miloslav Ransdorf

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Jekk ikun hemm bżonn skont il-
valutazzjoni tar-riskju u l-impatt imwettqa 
skont l-Artikolu 8, waqt li jitqiesu l-
fattibilità teknika u valutazzjoni 
ekonomika tal-ispejjeż u l-benefiċċji 
kollha għas-suq, l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni, fi żmien tliet snin mid-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, għandhom 
jippermettu l-kapaċità fiżika permanenti
għat-trasport tal-gass fiż-żewġ 
direzzjonijiet f’dawk l-interkonnessjonijiet 
fejn iż-żieda ta' kapaċità ta' fluss 
bidirezzjonali ssaħħaħ is-sigurtà tal-
provvista. IL-valutazzjoni tista' tiġi 
eżaminata mill-ġdid jekk jinbidlu ċ-
ċirkustanzi. Fi żmien dak il-perjodu ta' tliet 
snin, l-operatur tas-sistema tat-trażmissjoni 
tal-gass għandu, fejn ikun hemm bżonn 
skont il-valutazzjoni tar-riskju u l-impatt 
imwettqa skont l-Artikolu 8 waqt li 
jitqiesu l-fattibilità teknika u l-ispeejeż u l-
benefiċċji kollha, jadatta l-funzjonament 
tas-sistema sħiħa tat-trażmissjoni ħalli 
jippermetti flussi bidirezzjonali tal-gass.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

M’għandhiexx tiġi rikjesta l-impożizzjoni tal-kapaċità fiżika permanenti għat-trasport 
tal-gass fiż-żewġ direzzjonijiet fl-interkonnessjonijiet kollha mingħajr ma jiġi l-ewwel 
evalwat jekk hijiex teknikament fattibbli u/jew ekonomikament xierqa fil-każ speċifiku. 
Qed tiġi rikjesta valutazzjoni minn qabel tar-riskju u tal-impatt sabiex jigu evitati 
spejjeż mhux meħtieġa li jiġġarbu mill-klijent finali. Il-perjodu ta' sentejn biex ikun 
hemm kapaċità fiżika permanenti jista' jiġi ssodisfat biss jekk huma meħtieġa modifiki 
żgħar fl-infrastruttura. Modifiki akbar idumu iktar. 

Emenda 260
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jippermettu kapaċità fiżika 
permanenti għat-trasport tal-gass fiż-żewġ 
direzzjonijiet fl-interkonnessjonijiet kollha 
fi żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament, ħlief f'każijiet fejn fuq talba 
tal-Awtorità Kompetenti, il-Kummissjoni 
tiddeċiedi li ż-żieda ta' kapaċità ta' fluss 
bidirezzjonali ma ssaħħaħx is-sigurtà tal-
provvista ta' kwalunkwe Stat Membru. Din 
id-deċiżjoni tista' tiġi eżaminata mill-ġdid 
jekk jinbidlu ċ-ċirkustanzi. Il-livell tal-
kapaċità bidirezzjonali tal-fluss għandha 
tintlaħaq b'mod ekonomikament effiċjenti u 
tal-anqas tqis il-kapaċità meħtieġa biex 
jintlaħaq l-istandard tal-provvista stipulat 
fl-Artikolu 7. F’dak li għandu x’jaqsam 
mal-infrastruttura eżistenti, għandha 
titwettaq analiżi tal-ispejjeż meta mqabbla 
mal-benefiċċji minn kull Stat Membru 
għall-investimenti li jippermettu li jkun 
hemm flussi fid-direzzjoni opposta li 
għandhom ikunu l-bażi tal-mekkaniżmu 
għall-allokazzjoni tal-ispejjeż. Il-
Ftehimiet għal Provvista fuq Perjodu ta’ 
Żmien Twil li diġà ġew iffirmati u li 
għandhom dispożizzjonijiet speċifiċi dwar 
il-funzjonament tal-Istazzjonijiet ta’ Kejl 
fil-Fruntieri għandhom jitqiesu wkoll. Fi 
żmien dak il-perjodu ta' sentejn, l-operatur 
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tas-sistema tat-trażmissjoni tal-gass għandu 
jadatta l-funzjonament tas-sistema sħiħa 
tat-trażmissjoni ħalli jippermetti flussi 
bidirezzjonali tal-gass.

Or. en

Emenda 261
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jippermettu kapaċità fiżika 
permanenti għat-trasport tal-gass fiż-żewġ 
direzzjonijiet fl-interkonnessjonijiet
meqjusa bħala essenzjali biex tiġi żgurata 
s-sigurtà tal-provvista u wara r-riżultat ta’ 
studju tal-valutazzjoni tal-impatt dwar ir-
riskji possibbli għall-infrastrutturi li 
jimportaw il-gass minn pajjiżi terzi fi 
żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament, ħlief f'każijiet fejn fuq talba 
tal-Awtorità Kompetenti, il-Kummissjoni 
tiddeċiedi li ż-żieda ta' kapaċità ta' fluss 
bidirezzjonali ma ssaħħaħx is-sigurtà tal-
provvista ta' kwalunkwe Stat Membru. Din 
id-deċiżjoni tista' tiġi eżaminata mill-ġdid 
jekk jinbidlu ċ-ċirkustanzi. Il-livell tal-
kapaċità bidirezzjonali tal-fluss għandha 
tintlaħaq b'mod ekonomikament effiċjenti u 
tal-anqas tqis il-kapaċità meħtieġa biex 
jintlaħaq l-istandard tal-provvista stipulat 
fl-Artikolu 7. Fi żmien dak il-perjodu ta' 
sentejn, l-operatur tas-sistema tat-
trażmissjoni tal-gass għandu jadatta l-
funzjonament tas-sistema sħiħa tat-
trażmissjoni ħalli jippermetti flussi 
bidirezzjonali tal-gass.

Or. en
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Emenda 262
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 1a.

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

5. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom, fi żmien sentejn mid-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament, jippermettu 
kapaċità fiżika permanenti għat-trasport 
tal-gass fiż-żewġ direzzjonijiet fl-
interkonnessjonijiet kollha li l-
Kummissjoni tidentifika fuq il-bażi ta’ 
proposta mill-Awtorità Kompetenti 
nazzjonali bħala interkonnessjonijiet fejn 
l-iżgurar ta’ fluss bidirezzjonali jsaħħaħ 
b’mod sinifikanti s-sigurtà tal-provvista 
tal-Istat(i) Membru/i. Din id-deċiżjoni 
tista' tiġi eżaminata mill-ġdid jekk jinbidlu 
ċ-ċirkustanzi. Il-livell tal-kapaċità 
bidirezzjonali tal-fluss għandha tintlaħaq 
b'mod ekonomikament effiċjenti u tal-
anqas tqis il-kapaċità meħtieġa biex 
jintlaħaq l-istandard tal-provvista stipulat 
fl-Artikolu 7. Fi żmien dak il-perjodu ta' 
sentejn, l-operatur tas-sistema tat-
trażmissjoni tal-gass għandu jadatta l-
funzjonament tas-sistema sħiħa tat-
trażmissjoni ħalli jippermetti flussi 
bidirezzjonali tal-gass.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Il-fluss bidirezzjonali ma jgħinx biex tittejjeb is-sigurtà tal-provvista fil-każ ta’ kull 
interkonnessjoni. Il-Kummissjoni għandha għalhekk, fuq proposta tal-awtoritajiet 
nazzjonali, tidentifika l-interkonnessjonijiet fejn l-iżgurar ta’ fluss bidirezzjonali 
għandu valur miżjud sinifikanti.  
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Emenda 263
Christian Ehler, Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jippermettu kapaċità fiżika 
permanenti għat-trasport tal-gass fiż-żewġ 
direzzjonijiet f'dawk l-interkonnessjonijiet
fi żmien tliet snin mid-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament, fejn iż-żieda ta' kapaċità ta' 
fluss bidirezzjonali ssaħħaħ is-sigurtà tal-
provvista ta' kwalunkwe Stat Membru fuq 
il-bażi ta’ analiżi minn qabel tal-ispejjeż 
meta mqabbla mal-benefiċċji. Il-livell tal-
kapaċità bidirezzjonali tal-fluss għandha 
tintlaħaq b'mod ekonomikament effiċjenti u 
tal-anqas tqis il-kapaċità meħtieġa biex 
jintlaħaq l-istandard tal-provvista stipulat 
fl-Artikolu 7. Fejn huma rikjesti 
investimenti addizzjonali aktar 'l isfel fis-
sistema ta' trażmissjoni, il-paragrafu 7 
għandu japplika wkoll għal dawk l-
investimenti. L-Awtoritajiet Kompetenti 
għandhom jiżguraw li l-valutazzjoni tal-
interkonnessjonijiet tiġi riveduta 
regolarment jekk jinbidlu ċ-ċirkostanzi, 
b'mod partikolari permezz tal-
aġġornament tal-Pjan ta' Azzjoni 
Preventiva nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun hemm kapaċitajiet fiżiċi permanenti għat-trasport tal-gass fiż-żewġ 
direzzjonijiet fuq l-interkonnessjonijiet kollha, irid ikun hemm investimenti notevoli. 
Għaldaqstant għandu jiġi żgurat li l-modifiki tal-infrastruttura, fi kwalunkwe każ, jiġu 
bbażati fuq analiżi tal-ispejjeż meta mqabbla mal-benefiċċji.
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Emenda 264
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jippermettu kapaċità fiżika 
permanenti għat-trasport tal-gass fiż-żewġ 
direzzjonijiet fl-interkonnessjonijiet kollha 
fi żmien tliet snin mid-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament, ħlief f'każijiet fejn fuq talba 
tal-Awtorità Kompetenti, il-Kummissjoni 
tiddeċiedi li ż-żieda ta' kapaċità ta' fluss 
bidirezzjonali ma ssaħħaħx is-sigurtà tal-
provvista ta' kwalunkwe Stat Membru. Il-
livell tal-kapaċità bidirezzjonali tal-fluss 
għandha tintlaħaq b'mod ekonomikament 
effiċjenti u tal-anqas tqis il-kapaċità 
meħtieġa biex jintlaħaq l-istandard tal-
provvista stipulat fl-Artikolu 7. L-
Awtoritajiet Kompetenti u l-Kummissjoni 
għandhom jiżguraw li l-valutazzjoni tal-
interkonnessjonijiet tiġi riveduta 
regolarment jekk jinbidlu ċ-ċirkostanzi, 
b'mod partikolari permezz tal-
aġġornament tal-Pjan ta' Azzjoni 
Preventiva nazzjonali u tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 265
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jippermettu kapaċità fiżika 
permanenti għat-trasport tal-gass fiż-żewġ 
direzzjonijiet fl-interkonessjonijiet kollha fi 
żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament, ħlief f'każijiet fejn fuq talba 
tal-Awtorità Kompetenti, il-Kummissjoni 
tiddeċiedi li ż-żieda ta' kapaċità ta' fluss 

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

ma japplikax għas-sistemi tal-pajpijiet 
għall-konnessjoni tas-sorsi tal-
produzzjoni, il-faċilitajiet tal-gass naturali 
likwifikat jew il-punti ta’ interkonnessjoni 
man-netwerks ta’ distribuzzjoni jew fejn 
il-limitazzjonijiet tal-kwalità tal-gass 
jagħmluha impossibbli li jkun hemm 
flussi bidirezzjonali. Il-livell tal-kapaċità 
bidirezzjonali tal-fluss għandha tintlaħaq 
b'mod ekonomikament effiċjenti u tal-
anqas tqis il-kapaċità meħtieġa biex 
jintlaħaq l-istandard tal-provvista stipulat 
fl-Artikolu 7. Fi żmien dak il-perjodu ta' 
sentejn, l-operatur tas-sistema tat-
trażmissjoni tal-gass għandu jadatta l-
funzjonament tas-sistema sħiħa tat-
trażmissjoni ħalli jippermetti flussi 
bidirezzjonali tal-gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit mhux speċifiku u ġenerali stipulat fil-proposta tal-Kummissjoni li jkun 
hemm flussi bidirezzjonali fir-rigward tal-interkonnessjonijiet kollha għandu jiġi 
ċċarat. L-emenda tiċċara li hemm interkonnessjonijiet fejn hu evidenti li ż-żieda tal-
bidirezzjonalità ma ssaħħaħx is-sigurtà tal-provvista jew teknikament ma tkunx 
fattibbli u għalhekk għandha titneħħa mill-kamp ta' applikazzjoni tal-proposta.

Emenda 266
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jippermettu kapaċità fiżika 
permanenti għat-trasport tal-gass fiż-żewġ 
direzzjonijiet fl-interkonessjonijiet kollha
fi żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament, ħlief f'każijiet fejn fuq 
talba tal-Awtorità Kompetenti, il-
Kummissjoni tiddeċiedi li ż-żieda ta' 
kapaċità ta' fluss bidirezzjonali ma 
ssaħħaħx is-sigurtà tal-provvista ta' 
kwalunkwe Stat Membru Din id-deċiżjoni 
tista' tiġi eżaminata mill-ġdid jekk jinbidlu 

5. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jippermettu kapaċità fiżika 
permanenti għat-trasport tal-gass fiż-żewġ 
direzzjonijiet fl-interkonnessjonijiet fi 
żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament, fejn iż-żieda ta' kapaċità ta' 
fluss bidirezzjonali ssaħħaħ is-sigurtà tal-
provvista tal-Istati Membri b’mod 
ekonomikament vijabbli. Qabel ma l-
Kummissjoni tieħu deċiżjoni għal dan il-
għan fuq talba tal-Awtorità Kompetenti, 
għandhom isiru studju tal-fattibilità 
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ċ-ċirkustanzi. Il-livell tal-kapaċità 
bidirezzjonali tal-fluss għandha tintlaħaq 
b'mod ekonomikament effikaċi u tal-anqas 
tqis il-kapaċità meħtieġa biex jintlaħaq l-
istandard tal-provvista stipulat fl-
Artikolu 7. Fi żmien dak il-perjodu ta' 
sentejn, l-operatur tas-sistema tat-
trażmissjoni tal-gass għandu jadatta l-
funzjonament tas-sistema sħiħa tat-
trażmissjoni ħalli jippermetti flussi 
bidirezzjonali tal-gass.

teknika u analiżi tal-benefiċċji meta 
mqabbla mal-ispejjeż. Il-livell tal-kapaċità 
bidirezzjonali tal-fluss għandha tintlaħaq 
b'mod ekonomikament effiċjenti u tal-
anqas tqis il-kapaċità meħtieġa biex 
jintlaħaq l-istandard tal-provvista stipulat 
fl-Artikolu 7.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Aus Gründen der primären Verantwortlichkeit der Unternehmen und Mitgliedstaaten 
für eine sichere Gasversorgung muss diesen grundsätzlich die Entscheidungsfreiheit 
verbleiben, mit welchen Maßnahmen sie den N-1-Standard erreichen. Eine pauschale 
Verpflichtung zur Einrichtung von bidirektionalen Lastflüssen an allen 
Grenzkuppelstellen ist aus Effizienz- und Kostenaspekten abzulehnen. Jeder 
Entscheidung über die Anordnung von bidirektionalen Lastflüssen muss eine 
gesonderte Prüfung der technischen Machbarkeit und eine kritische Kosten-Nutzen-
Analyse vorangehen.

Emenda 267
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jippermettu kapaċità fiżika 
permanenti għat-trasport tal-gass fiż-żewġ 
direzzjonijiet f’dawk l-interkonnessjonijiet
fi żmien tliet snin mid-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament, ħlief f'każijiet fejn fuq talba 
tal-Awtorità Kompetenti, il-Kummissjoni 
tiddeċiedi li ż-żieda ta' kapaċità ta' fluss 
bidirezzjonali ma ssaħħaħx is-sigurtà tal-
provvista ta' kwalunkwe Stat Membru 
speċjalment fir-rigward tas-sistemi tal-
pajpijiet għall-konnessjoni tas-sorsi ta' 
produzzjoni, il-faċilitajiet tal-gass naturali 
likwifikat jew il-punti ta' interkonnessjoni 
man-netwerks ta' distribuzzjoni jew fejn 
il-limitazzjonijiet tal-kwalità tal-gass 
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fl-Artikolu 7. Fi żmien dak il-perjodu ta' 
sentejn, l-operatur tas-sistema tat-
trażmissjoni tal-gass għandu jadatta l-
funzjonament tas-sistema sħiħa tat-
trażmissjoni ħalli jippermetti flussi 
bidirezzjonali tal-gass.

jagħmluha impossibbli li jkun hemm 
flussi bidirezzjonali. Il-livell tal-kapaċità 
bidirezzjonali tal-fluss għandha tintlaħaq 
b'mod ekonomikament effiċjenti u tal-
anqas tqis il-kapaċità meħtieġa biex 
jintlaħaq l-istandard tal-provvista stipulat 
fl-Artikolu 7. L-Awtoritajiet Kompetenti u 
l-Kummissjoni għandhom jiżguraw li l-
valutazzjoni tal-interkonnessjonijiet tiġi 
riveduta regolarment jekk jinbidlu ċ-
ċirkostanzi, b'mod partikolari permezz tal-
aġġornament tal-Pjan ta' Azzjoni 
Preventiva nazzjonali u tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 268
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jippermettu kapaċità fiżika 
permanenti għat-trasport tal-gass fiż-żewġ 
direzzjonijiet fl-interkonnessjonijiet kollha 
fi żmien tliet snin mid-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament, ħlief f'każijiet fejn fuq talba 
tal-Awtorità Kompetenti, il-Kummissjoni 
tiddeċiedi li ż-żieda ta' kapaċità ta' fluss 
bidirezzjonali ma ssaħħaħx is-sigurtà tal-
provvista ta' kwalunkwe Stat Membru. Din 
id-deċiżjoni tista' tiġi eżaminata mill-ġdid 
jekk jinbidlu ċ-ċirkustanzi. Il-livell tal-
kapaċità bidirezzjonali tal-fluss għandha 
tintlaħaq b'mod ekonomikament effiċjenti, 
filwaqt li l-aspetti li mhumiex strettament 
ekonomiċi, bħas-sigurtà tal-provvista u l-
kontribut għas-suq intern, jitqiesu bħala 
parti minn dik il-valutazzjoni. Fl-ebda każ 
ma għandha l-kapaċità tkun ta’ anqas 
minn 10% tal-volumi ta’ dħul għal kull 
pajjiż.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Għalkemm “is-suq” irid ikun il-kriterju ewlieni għal investiment, hemm faċilitajiet li 
l-bini tagħhom jista’ jiġi ġġustifikat fuq il-bażi ta’ kriterji li mhumiex strettament 
ekonomiċi, bħas-sigurtà tal-provvista u l-qagħda tas-suq.

Emenda 269
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Bla ħsara għall-paragrafu 5a, fi żmien 
sentejn mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, l-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jippermettu 
kapaċità fiżika permanenti għat-trasport 
tal-gass fiż-żewġ direzzjonijiet fl-
interkonnessjonijiet kollha, ħlief għas-
sistemi tal-pajpjiet għall-konnessjoni tas-
sorsi ta' produzzjoni, il-faċilitajiet tal-gass 
naturali likwifikat jew il-punti ta' 
interkonnessjoni man-netwerks ta' 
distribuzzjoni jew fejn il-limitazzjonijiet 
tal-kwalità tal-gass jagħmluha impossibbli 
li jkun hemm flussi bidirezzjonali. Il-livell 
tal-kapaċità bidirezzjonali tal-fluss 
għandha tintlaħaq b'mod ekonomikament 
effiċjenti u tal-anqas tqis il-kapaċità 
meħtieġa biex jintlaħaq l-istandard tal-
provvista stipulat fl-Artikolu 7. Fi żmien 
dak il-perjodu ta' sentejn, l-operatur tas-
sistema tat-trażmissjoni tal-gass għandu 
jadatta l-funzjonament tas-sistema sħiħa 
tat-trażmissjoni ħalli jippermetti flussi 
bidirezzjonali tal-gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fi wħud mill-każi, l-investimenti fil-flussi bidirezzjonali mhumiex se jtejbu s-sigurtà 
tal-provvista jew jistgħu jkunu sproporzjonati. Għaldaqstant, it-tisħiħ tas-sigurtà tal-
provvista għandu jkun prekundizzjoni meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-
investimenti fl-infrastruttura tat-trażmissjoni. F’dan il-kuntest, il-valutazzjoni tar-
riskju hi essenzjali biex jiġi żgurat li d-dispożizzjonijiet dwar l-istandards tal-
infrastruttura ma jwasslux għal investimenti ogħla mil-livelli razzjonali u 
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ekonomikament sodi.

Emenda 270
Anni Podimata

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta’ żmien propost ta’ sentejn, li jibda mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, biex ikun hemm kapaċità fiżika permanenti fiż-żewġ direzzjonijiet, hu 
pjuttost qasir. Barra minn hekk, fir-rigward tal-infrastruttura eżistenti, għandha 
titwettaq analiżi tal-ispejjeż meta mqabbla mal-benefiċċji minn kull Stat Membru 
għall-investimenti biex ikun hemm fluss fid-direzzjoni opposta. Ir-riżultati ta' dawn l-
istudji għandhom jiġu diskussi fost dawk kollha li għandhom sehem fil-qasam biex 
jintlaħaq qbil dwar il-mekkaniżmu għall-allokazzjoni tal-ispejjeż.
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Emenda 271
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Awtorità Kompetenti tista’ titlob lill-
Kummissjoni biex toħroġ deċiżjoni għall-
eżenzjoni ta’ interkonnessjoni speċifika 
mill-obbligu tal-flussi bidirezzjonali taħt 
il-paragrafu 5. Il-Kummissjoni għandha 
tagħti l-eżenzjoni jekk il-fatt li jkun hemm 
kapaċità ta’ flussi bidirezzjonali ma 
jsaħħaħx b’mod sinifikanti s-sigurtà tal-
provvista ta’ kwalunkwe wieħed mill-Istati 
Membri kkonċernati, jew jekk l-ispejjeż 
għall-investiment ikunu ta’ piż aktar 
sinifikanti mill-benefiċċji prospettivi għas-
sigurtà tal-provvista fi kwalunkwe wieħed 
minn dawk l-Istati Membri. Il-
Kummissjoni għandha tqis b'importanza 
kbira r-riżultati tal-valutazzjoni tar-riskju 
mwettqa mill-Awtorità Kompetenti skont 
l-Artikolu 8(1). Id-deċiżjonijiet ta’ dan it-
tip jistgħu jiġu riveduti, jekk jinbidlu ċ-
ċirkustanzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fi wħud mill-każi, l-investimenti fil-flussi bidirezzjonali mhumiex se jtejbu s-sigurtà 
tal-provvista jew jistgħu jkunu sproporzjonati. Għaldaqstant, it-tisħiħ tas-sigurtà tal-
provvista għandu jkun prekundizzjoni meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-
investimenti fl-infrastruttura tat-trażmissjoni. F’dan il-kuntest, il-valutazzjoni tar-
riskju hi essenzjali biex jiġi żgurat li d-dispożizzjonijiet dwar l-istandards tal-
infrastruttura ma jwasslux għal investimenti ogħla mil-livelli razzjonali u 
ekonomikament sodi.
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Emenda 272
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Meta, fuq it-talba ta’ Awtorità 
Kompetenti, il-Kummissjoni tiddeċiedi li l-
fatt li jkun hemm kapaċità ta’ flussi 
bidirezzjonali ma jsaħħaħx b’mod 
sinifikanti s-sigurtà tal-provvista ta’ 
kwalunkwe wieħed mill-Istati Membri 
kkonċernati, jew jekk l-ispejjeż għall-
investiment ikunu ta’ piż aktar sinifikanti 
mill-benefiċċji prospettivi għas-sigurtà 
tal-provvista fi kwalunkwe Stat Membru, 
l-obbligu li jkun hemm kapaċità fiżika 
permanenti għat-trasport tal-gass f’żewġ 
direzzjonijiet m’għandux japplika. Il-
Kummissjoni għandha tqis b'importanza 
kbira r-riżultati tal-valutazzjoni tar-riskju 
imwettqa mill-Awtorità Kompetenti skont 
l-Artikolu 8(1). Id-deċiżjonijiet ta’ dan it-
tip jistgħu jiġu riveduti jekk jinbidlu ċ-
ċirkustanzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fi wħud mill-każi, l-investimenti fil-flussi bidirezzjonali mhumiex se jtejbu s-sigurtà 
tal-provvista jew jistgħu jkunu sproporzjonati. Għaldaqstant, it-tisħiħ tas-sigurtà tal-
provvista għandu jkun prekundizzjoni meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-
investimenti fl-infrastruttura tat-trażmissjoni. F’dan il-kuntest, il-valutazzjoni tar-
riskju hi essenzjali biex jiġi żgurat li d-dispożizzjonijiet dwar l-istandards tal-
infrastruttura ma jwasslux għal investimenti ogħla mil-livelli razzjonali u 
ekonomikament sodi.
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Emenda 273
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-
bini tal-infrastruttura li tikkontribwixxi 
b’mod sinifikanti għas-sigurtà tal-
provvista. Għandha tadotta l-miżuri 
meħtieġa b’rispons għal kull dewmien 
mhux ġustifikat.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata prijorità għall-bini tal-faċilitajiet li jikkontribwixxi b’mod 
sinifikanti għas-sigurtà tal-provvista u għal dawk li hemm bżonn biex jintlaħaq l-
objettiv ta’ interkonnessjoni ta’ 10%. Il-bini tagħhom irid ikun issorveljat mill-KE, li 
tista’ tieħu l-inizjattiva fil-każ ta’ dewmien mhux ġustifikat.

Emenda 274
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kwalunkwe infrastruttura ġdida tat-
trażmissjoni tipprovdi għas-sigurtà tal-
provvista permezz ta' għadd suffiċjenti ta' 
punti ta' dħul u ħruġ, u tikkontribwixxi
għall-iżvilupp ta' infrastruttura konnessa 
tajjeb. 

6. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
n-netwerks nazzjonali tal-kapaċità ta’ 
dħul u tat-trażmissjoni jkunu kapaċi li 
jadattaw il-flussi tal-gass nazzjonali għal 
kull possibilità ta’ xkiel fl-infrastruttura 
tal-provvista tal-gass, billi jitneħħew il-
blokkaġġi interni u jingħata kontribut 
għall-iżvilupp ta' infrastruttura konnessa 
tajjeb.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista, mhux biss għandha l-infrastruttura li jifdal 
tkun tista’ tipprovdi l-volum meħtieġ tal-gass biex tiġi ssodisfatta d-domanda totali 
taż-żona kkalkulata, imma l-flussi interni tan-netwerk nazzjonali għandhom anke 
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jkunu jistgħu jinbidlu, jiddependi mill-punt ta’ dħul li ma jkunx qed jaħdem, sabiex 
tiġi koperta dik id-domanda.

Emenda 275
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali 
għandhom iqisu l-ispejjeż tal-issodisfar 
tal-istandard N-1 u l-ispejjeż biex il-
kapaċità fiżika permanenti tkun tista' 
tittrasporta gass fiż-żewġ direzzjonijiet 
meta japprovaw it-tariffi f'konformità mal-
Artikolu 41(8) tad-Direttiva [.../...KE]. Fil-
każ ta' spejjeż imġarrba f'aktar minn Stat 
Membru wieħed, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali tal-Istati Membri konċernati 
għandhom jiddeċiedu flimkien dwar l-
allokazzjoni tal-ispejjeż. Għandu japplika 
l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) 
Nru .../…

7. L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali 
għandhom jintroduċu inċentivi xierqa u 
jinkludu l-ispejjeż kollha biex jiġi sodisfatt 
b’mod effiċjenti l-istandard tal-
infrastruttura u l-ispejjeż biex il-kapaċità 
fiżika permanenti ekonomika tkun tista' 
tittrasporta gass fiż-żewġ direzzjonijiet 
meta japprovaw it-tariffi jew il-
metodoloġiji, u għandhom jeżentaw dawn 
l-ispejjeż mill-parametri ta’ referenza 
dwar l-effiċjenza, f'konformità mal-
Artikolu 41(8) tad-Direttiva 2009/73/KE.
Fil-każ ta' spejjeż imġarrba f'aktar minn 
Stat Membru wieħed jew fi Stat Membru 
wieħed għall-benefiċċju esklużiv ta' Stati 
Membri oħrajn, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali tal-Istati Membri konċernati 
għandhom jiddeċiedu flimkien dwar l-
allokazzjoni tal-ispejjeż. Għandu japplika 
l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) 
Nru 715/2009.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament propost ma jindirizzax biżżejjed il-kwistjoni importanti ta’ proċess 
komuni ta’ deċiżjoni dwar l-investimenti, l-iffinanzjar tal-investimenti u l-irkupru tal-
ispejjeż għall-operaturi tal-infrastrutturi. Għalkemm il-Premessi 10, 11 u l-Artikolu 
6(7) jaffrontaw dawn il-kwistjonijiet, huma vagi wisq u jipprovdu dikjarazzjonijiet ta’ 
intenzjoni aktar milli soluzzjonijiet konkreti.
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Emenda 276
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali 
għandhom iqisu l-ispejjeż tal-issodisfar tal-
istandard N-1 u l-ispejjeż biex il-kapaċità 
fiżika permanenti tkun tista' tittrasporta 
gass fiż-żewġ direzzjonijiet meta 
japprovaw it-tariffi f'konformità mal-
Artikolu 41(8) tad-Direttiva [.../...KE]. Fil-
każ ta' spejjeż imġarrba f'aktar minn Stat 
Membru wieħed, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali tal-Istati Membri konċernati 
għandhom jiddeċiedu flimkien dwar l-
allokazzjoni tal-ispejjeż. Għandu japplika 
l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) 
Nru .../…

7. L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali 
għandhom iqisu l-ispejjeż tal-issodisfar tal-
istandard N-1 u l-ispejjeż biex il-kapaċità 
fiżika permanenti tkun tista' tittrasporta 
gass fiż-żewġ direzzjonijiet meta 
japprovaw it-tariffi f'konformità mal-
Artikolu 41(8) tad-Direttiva 2009/73/KE. 
Fil-każ ta' spejjeż imġarrba f'aktar minn 
Stat Membru wieħed, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali tal-Istati Membri 
konċernati għandhom jiddeċiedu flimkien
dwar l-allokazzjoni tal-ispejjeż, qabel ma 
tittieħed kwalunkwe deċiżjoni dwar 
investimenti. L-istess japplika jekk l-
ispejjeż imġarrba fi Stat Membru wieħed 
jikkontribwixxu għat-tisħiħ tas-sigurtà 
tal-provvista fi Stat Membru ieħor jew fi 
Stati Membri oħra. Kwalunkwe deċiżjoni 
dwar investimenti ta’ dan it-tip għandha 
tkun suġġetta għall-approvazzjoni tal-
ispejjeż tagħha u l-allokazzjoni tagħhom 
mill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
kollha kkonċernati. Għandu jiġi 
kkunsidrat il-proporzjon mill-investimenti 
fl-infrastruttura li minnu jgawdi kull Stat 
Membru fir-rigward tas-sigurtà tal-
provvista.

Or. en

Emenda 277
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali 
għandhom iqisu l-ispejjeż tal-issodisfar tal-
istandard N-1 u l-ispejjeż biex il-kapaċità 

7. L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali 
għandhom jintroduċu l-inċentivi xierqa u 
jqisu l-ispejjeż tal-issodisfar tal-istandard 
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fiżika permanenti tkun tista' tittrasporta
gass fiż-żewġ direzzjonijiet meta 
japprovaw it-tariffi f'konformità mal-
Artikolu 41(8) tad-Direttiva [.../...KE]. Fil-
każ ta' spejjeż imġarrba f'aktar minn Stat 
Membru wieħed, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali tal-Istati Membri konċernati 
għandhom jiddeċiedu flimkien dwar l-
allokazzjoni tal-ispejjeż. Għandu japplika 
l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) 
Nru .../…

N-1 u l-ispejjeż biex il-kapaċità fiżika 
permanenti tkun tista' tittrasporta gass fiż-
żewġ direzzjonijiet meta japprovaw it-
tariffi jew il-metodoloġiji tagħhom 
f'konformità mal-Artikolu 41(8) tad-
Direttiva 2009/73/KE. Fil-każ ta' spejjeż 
imġarrba f'aktar minn Stat Membru wieħed 
jew fi Stat Membru wieħed għall-
benefiċċju esklużiv ta' Stati Membri 
oħrajn, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
tal-Istati Membri konċernati għandhom 
jiddeċiedu flimkien dwar l-allokazzjoni tal-
ispejjeż qabel ma tittieħed kwalunkwe 
deċiżjoni dwar investimenti. Kwalunkwe 
deċiżjoni dwar investimenti ta’ dan it-tip 
għandha tkun suġġetta għall-
approvazzjoni u r-rikonoxximent tar-
retribuzzjoni tagħha ladarba tkun ġiet 
ikkummissjonata mill-awtorità regolatorja 
nazzjonali fir-rigward tal-ispejjeż tagħha
u l-allokazzjoni tal-ispejjeż ta’ dan it-tip 
fost l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
kollha kkonċernati. Għandu jiġi 
kkunsidrat il-proporzjon mill-investimenti 
fl-infrastruttura li minnu jgawdi kull Stat 
Membru fir-rigward tas-sigurtà tal-
provvista fil-kuntest tal-allokazzjoni tal-
ispejjeż fost dawk l-Istati Membri. Għandu 
japplika l-Artikolu 8(1) tar-Regolament 
(KE) Nru 715/2009.

Or. en

Emenda 278
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali 
għandhom iqisu l-ispejjeż tal-issodisfar 
tal-istandard N-1 u l-ispejjeż biex il-
kapaċità fiżika permanenti tkun tista' 
tittrasporta gass fiż-żewġ direzzjonijiet 
meta japprovaw it-tariffi f'konformità 
mal-Artikolu 41(8) tad-Direttiva 

7. L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali 
għandhom iqisu l-ispejjeż imġarrba b’mod 
effiċjenti u li huma relatati mal-miżuri 
imposti bħala riżultat ta’ dan ir-
Regolament. Fil-każ ta' investimenti li 
jaffettwaw lil aktar minn Stat Membru 
wieħed, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
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[.../...KE]. Fil-każ ta' spejjeż imġarrba 
f'aktar minn Stat Membru wieħed, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-Istati
Membri konċernati għandhom jiddeċiedu 
flimkien dwar l-allokazzjoni tal-ispejjeż. 
Għandu japplika l-Artikolu 8(1) tar-
Regolament (KE) Nru .../…

tal-Istati Membri konċernati għandhom 
jiddeċiedu flimkien dwar l-allokazzjoni tal-
ispejjeż ta' spejjeż imġarrba b'mod 
effiċjenti fi Stat Membru wieħed jew 
aktar. Għandu japplika l-Artikolu 8(1) tar-
Regolament (KE) Nru 715/2009.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal uħud mill-Istati Membri, ir-Regolament jista' jwassal għal bżonnijiet ta' 
investiment sinifikanti f'kapaċitajiet ġodda, li joħolqu spejjeż sinifikanti u jkollhom 
impatt b'saħħtu fuq il-prezzijiet tal-gass għall-klijenti finali. Barra minn hekk, fil-każ 
ta’ approċċ reġjonali, l-abbozz ta’ Regolament ma jiddikjarax b’mod ċar kif il-
kwistjoni tal-allokazzjoni tal-ispejjeż għall-investiment b’bażi reġjonali għandha tiġi 
indirizzata fil-qafas regolatorju. 

Emenda 279
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali 
għandhom iqisu l-ispejjeż tal-issodisfar 
tal-istandard N-1 u l-ispejjeż biex il-
kapaċità fiżika permanenti tkun tista' 
tittrasporta gass fiż-żewġ direzzjonijiet 
meta japprovaw it-tariffi f'konformità 
mal-Artikolu 41(8) tad-Direttiva 
[.../...KE]. Fil-każ ta' spejjeż imġarrba 
f'aktar minn Stat Membru wieħed, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-Istati 
Membri konċernati għandhom jiddeċiedu 
flimkien dwar l-allokazzjoni tal-ispejjeż. 
Għandu japplika l-Artikolu 8(1) tar-
Regolament (KE) Nru .../…

7. L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali 
għandhom iqisu l-ispejjeż imġarrba b’mod 
effiċjenti u li huma relatati mal-miżuri 
imposti bħala riżultat ta’ dan ir-
Regolament. Fil-każ ta' investimenti li 
jaffettwaw lil aktar minn Stat Membru 
wieħed, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
tal-Istati Membri konċernati għandhom 
jiddeċiedu flimkien dwar l-allokazzjoni tal-
ispejjeż ta' spejjeż imġarrba b'mod 
effiċjenti fi Stat Membru wieħed jew 
aktar. Għandu japplika l-Artikolu 8(1) tar-
Regolament (KE) Nru 715/2009.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal uħud mill-Istati Membri, ir-Regolament jista' jwassal għal bżonnijiet ta' 
investiment sinifikanti f'kapaċitajiet ġodda, li joħolqu spejjeż sinifikanti u jkollhom 
impatt b'saħħtu fuq il-prezzijiet tal-gass għall-klijenti finali. Barra minn hekk, fil-każ 
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ta’ approċċ reġjonali, l-abbozz ta’ Regolament ma jiddikjarax b’mod ċar kif il-
kwistjoni tal-allokazzjoni tal-ispejjeż għall-investiment b’bażi reġjonali għandha tiġi 
indirizzata fil-qafas regolatorju.

Emenda 280
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali 
għandhom iqisu l-ispejjeż tal-issodisfar tal-
istandard N-1 u l-ispejjeż biex il-kapaċità 
fiżika permanenti tkun tista' tittrasporta 
gass fiż-żewġ direzzjonijiet meta 
japprovaw it-tariffi f'konformità mal-
Artikolu 41(8) tad-Direttiva [.../...KE]. Fil-
każ ta' spejjeż imġarrba f'aktar minn Stat 
Membru wieħed, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali tal-Istati Membri konċernati 
għandhom jiddeċiedu flimkien dwar l-
allokazzjoni tal-ispejjeż. Għandu japplika 
l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) 
Nru .../…

7. L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali 
għandhom iqisu kif dovut l-ispejjeż tal-
issodisfar tal-istandard N-1 u l-ispejjeż 
biex il-kapaċità fiżika permanenti tkun 
tista' tittrasporta gass fiż-żewġ 
direzzjonijiet meta japprovaw it-tariffi 
b’mod trasparenti u dettaljat, li jirrifletti l-
ispejjeż imġarrba b’mod ċar u 
identifikabbli u f'konformità mal-
Artikolu 41(8) tad-Direttiva 2009/73/KE.
Fil-każ ta' spejjeż imġarrba f'aktar minn 
Stat Membru wieħed, l-Aġenzija għall-
Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija 
flimkien mal-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali tal-Istati Membri konċernati 
għandhom jiddeċiedu flimkien dwar l-
allokazzjoni tal-ispejjeż. Għandu japplika 
l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) 
Nru 715/2009.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż imġarrba għall-implimentazzjoni tas-sigurtà tal-istandards tal-provvista u 
tal-infrastruttura għandhom jiġu inkorporati fit-tariffi nazzjonali u transkonfinali bl-
aktar mod trasparenti u ċar. L-ispejjeż għandhom ikunu allokati b’mod ġust bejn is-
sistemi li jimplimentaw dawk il-miżuri u l-benefiċjarji tagħhom.
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Emenda 281
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali 
għandhom iqisu l-ispejjeż tal-issodisfar tal-
istandard N-1 u l-ispejjeż biex il-kapaċità 
fiżika permanenti tkun tista' tittrasporta 
gass fiż-żewġ direzzjonijiet meta 
japprovaw it-tariffi f'konformità mal-
Artikolu 41(8) tad-Direttiva [.../...KE]. Fil-
każ ta' spejjeż imġarrba f'aktar minn Stat 
Membru wieħed, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali tal-Istati Membri konċernati 
għandhom jiddeċiedu flimkien dwar l-
allokazzjoni tal-ispejjeż. Għandu japplika 
l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) 
Nru .../…

7. L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali 
għandhom iqisu kif dovut l-ispejjeż tal-
issodisfar tal-istandard N-1 u l-ispejjeż 
biex il-kapaċità fiżika permanenti tkun 
tista' tittrasporta gass fiż-żewġ 
direzzjonijiet meta japprovaw it-tariffi 
b’mod trasparenti u dettaljat, li jirrifletti l-
ispejjeż imġarrba b’mod ċar u 
identifikabbli u f'konformità mal-
Artikolu 41(8) tad-Direttiva 2009/73/KE.
Fil-każ ta' spejjeż imġarrba f'aktar minn 
Stat Membru wieħed, l-Aġenzija għall-
Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija 
flimkien mal-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali tal-Istati Membri konċernati 
għandhom jiddeċiedu flimkien dwar l-
allokazzjoni tal-ispejjeż. Għandu japplika 
l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) 
Nru 715/2009.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż imġarrba għall-implimentazzjoni tas-sigurtà tal-istandards tal-provvista u 
tal-infrastruttura għandhom jiġu inkorporati fit-tariffi nazzjonali u transkonfinali bl-
aktar mod trasparenti u ċar. L-ispejjeż għandhom ikunu allokati b’mod ġust bejn is-
sistemi li jimplimentaw dawk il-miżuri u l-benefiċjarji tagħhom.

Emenda 282
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali 
għandhom iqisu l-ispejjeż tal-issodisfar tal-
istandard N-1 u l-ispejjeż biex il-kapaċità 
fiżika permanenti tkun tista' tittrasporta 

7. L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali 
għandhom iqisu l-ispejjeż tal-issodisfar tal-
istandard N-1 u l-ispejjeż biex il-kapaċità 
fiżika permanenti tkun tista' tittrasporta 
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gass fiż-żewġ direzzjonijiet meta 
japprovaw it-tariffi f'konformità mal-
Artikolu 41(8) tad-Direttiva [.../...KE]. Fil-
każ ta' spejjeż imġarrba f'aktar minn Stat 
Membru wieħed, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali tal-Istati Membri konċernati 
għandhom jiddeċiedu flimkien dwar l-
allokazzjoni tal-ispejjeż. Għandu japplika 
l-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) 
Nru .../…

gass fiż-żewġ direzzjonijiet meta 
japprovaw it-tariffi f'konformità mal-
Artikolu 41(8) tad-Direttiva 2009/73/KE. 
Fil-każ ta' spejjeż imġarrba f'aktar minn 
Stat Membru wieħed, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali tal-Istati Membri 
konċernati għandhom jiddeċiedu flimkien 
dwar l-allokazzjoni tal-ispejjeż fi Stat 
Membru wieħed jew aktar. Għandu 
japplika l-Artikolu 8(1) tar-Regolament 
(KE) Nru 715/2009.

Or. en

Emenda 283
Algirdas Saudargas

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Għandhom jintużaw l-istrumenti 
finanzjarji tal-Unjoni biex jingħata effett 
prattiku lill-objettivi tal-istandards tal-
infrastruttura, mingħajr madankollu ma 
jiġu sostitwiti l-miżuri nazzjonali. Il-
Kummissjoni għandha tipproponi l-
istrumenti finanzjarji xierqa għall-
iffinanzjar tal-interkonnessjonijiet li 
tonqoshom il-vijabilità finanzjarja, imma 
li jkollhom valur miżjud ċar f’dak li 
għandu x’jaqsam mas-sigurtà tal-
provvista tal-gass.

Or. en

Emenda 284
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità Kompetenti għandha tieħu 
miżuri biex tiżgura l-forniment tal-gass 

1. Meta tkun qed twettaq il-valutazzjoni 
tar-riskju u tal-impatt definita fl-Artikolu 
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lill-klijenti protetti tal-Istat Membru f'każ 
ta':

8, l-Awtorità Kompetenti għandha tuża 
metodoloġija komuni, li għandha tinkludi 
l-indikaturi li ġejjin għall-forniment tal-
gass lill-klijenti protetti tal-Istat Membru:

a) temperaturi estremament kesħin matul 
perjodu ta' sebat ijiem bl-ogħla valur li 
statistikament iseħħ darba kull għoxrin 
sena; kif ukoll

a) il-provvisti fil-każ ta’ temperaturi medji 
estremament kesħin matul perjodu ta' sebat 
ijiem li statistikament iseħħ darba kull 
għoxrin sena; kif ukoll 

b) kwalunkwe perjodu ta' sittin jum ta' 
domanda eċċezzjonalment għolja għall-
gass matul perjodi bl-iksaħ temp li 
statistikament iseħħ kull għoxrin sena.

b) il-provvisti fil-każ ta’ kwalunkwe 
perjodu ta' tletin jum ta' domanda 
eċċezzjonalment għolja għall-gass matul 
perjodi bl-iksaħ temp li statistikament 
iseħħ kull għoxrin sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta’ referenza m'għandux ikun itwal minn dak li hu meħtieġ – perjodu iqsar 
ta’ 30 jum – sabiex jiġu evitati l-ispejjeż sproporzjonati għall-klijenti u t-tixkil tal-
kompetittività tal-gass bħala fjuwil b’livell baxx ta’ karbonju. Dan hu perjodu twil 
biżżejjed biex jerġa’ jibda jiġi fornit il-gass jew biex jiġu implimentati miżuri 
addizzjonali, bħal flussi fid-direzzjoni opposta. Aktar milli fuq it-twaqqif ta’ standards 
obbligatorji tal-UE, ir-Regolament għandu jiffoka fuq ir-rekwiżit għall-Istati Membri 
li jwettqu valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u l-impatt.

Emenda 285
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità Kompetenti għandha tieħu 
miżuri biex tiżgura l-forniment tal-gass 
lill-klijenti protetti tal-Istat Membru f'każ 
ta':

1. Meta tkun qed twettaq il-valutazzjoni 
tar-riskju u tal-impatt definita fl-Artikolu 
8, l-Awtorità Kompetenti għandha tuża 
metodoloġija komuni, li għandha tinkludi 
l-indikaturi li ġejjin għall-forniment tal-
gass lill-klijenti protetti tal-Istat Membru:

a) temperaturi estremament kesħin matul 
perjodu ta' sebat ijiem bl-ogħla valur li 
statistikament iseħħ darba kull għoxrin 
sena; kif ukoll

a) il-provvisti fil-każ ta’ temperaturi medji 
estremament kesħin matul perjodu ta' sebat 
ijiem li statistikament iseħħ darba kull 
għoxrin sena; kif ukoll 

b) kwalunkwe perjodu ta' sittin jum ta' 
domanda eċċezzjonalment għolja għall-
gass matul perjodi bl-iksaħ temp li 

b) il-provvisti fil-każ ta’ kwalunkwe
perjodu ta' tletin jum ta' domanda 
eċċezzjonalment għolja għall-gass matul 
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statistikament iseħħ kull għoxrin sena. perjodi bl-iksaħ temp li statistikament 
iseħħ kull għoxrin sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out 
a thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a 
sound common methodology. The suggested approach could finally pave the way for 
exploring a more prescriptive approach based on binding minimum standards for 
security of supply provided they are based on a sound impact assessment, lead to 
proportionate measures which would be feasible from a technical and economical 
point of view and preserve the necessary leeway to take into account national and/or 
regional specificities..

Emenda 286
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità Kompetenti għandha tieħu 
miżuri biex tiżgura l-forniment tal-gass 
lill-klijenti protetti tal-Istat Membru f'każ 
ta':

1. Meta tkun qed twettaq il-valutazzjoni 
tar-riskju u tal-impatt definita fl-Artikolu 
8, l-Awtorità Kompetenti għandha tuża 
metodoloġija komuni, li għandha tinkludi 
l-indikaturi li ġejjin għall-forniment tal-
gass lill-klijenti protetti tal-Istat Membru:

a) temperaturi estremament kesħin matul 
perjodu ta' sebat ijiem bl-ogħla valur li 
statistikament iseħħ darba kull għoxrin 
sena; kif ukoll

a) il-provvisti fil-każ ta’ temperaturi medji 
estremament kesħin matul perjodu ta' sebat 
ijiem li statistikament iseħħ darba kull 
għoxrin sena; kif ukoll

b) kwalunkwe perjodu ta' sittin jum ta' 
domanda eċċezzjonalment għolja għall-
gass matul perjodi bl-iksaħ temp li 
statistikament iseħħ kull għoxrin sena.

b) il-provvisti fil-każ ta’ kwalunkwe 
perjodu ta' tletin jum ta' domanda 
eċċezzjonalment għolja għall-gass matul 
perjodi bl-iksaħ temp li statistikament 
iseħħ kull għoxrin sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The future Regulation should focus on the requirement for Member States to carry out 
a thorough risk and impact assessment and analyse their situation on the basis of a 
sound common methodology. The suggested approach could finally pave the way for 
exploring a more prescriptive approach based on binding minimum standards for 
security of supply provided they are based on a sound impact assessment, lead to 
proportionate measures which would be feasible from a technical and economical 
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point of view and preserve the necessary leeway to take into account national and/or 
regional specificities.

Emenda 287
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità Kompetenti għandha tieħu 
miżuri biex tiżgura l-forniment tal-gass 
lill-klijenti protetti tal-Istat Membru f'każ 
ta':

1. Meta tkun qed twettaq il-valutazzjoni 
tar-riskju u tal-impatt definita fl-Artikolu 
8, l-Awtorità Kompetenti għandha tuża 
metodoloġija komuni, li għandha tinkludi 
l-indikaturi li ġejjin għall-forniment tal-
gass lill-klijenti protetti tal-Istat Membru:

a) temperaturi estremament kesħin matul 
perjodu ta' sebat ijiem bl-ogħla valur li 
statistikament iseħħ darba kull għoxrin 
sena; kif ukoll

a) il-provvisti fil-każ ta’ temperaturi medji 
estremament kesħin matul perjodu ta' sebat 
ijiem li statistikament iseħħ darba kull 
għoxrin sena; kif ukoll

b) kwalunkwe perjodu ta' sittin jum ta' 
domanda eċċezzjonalment għolja għall-
gass matul perjodi bl-iksaħ temp li 
statistikament iseħħ kull għoxrin sena.

b) il-provvisti fil-każ ta’ kwalunkwe 
perjodu ta' tletin jum ta' domanda 
eċċezzjonalment għolja għall-gass matul 
perjodi bl-iksaħ temp li statistikament 
iseħħ kull għoxrin sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-itwal kriżi li qatt ġiet esperjenzata damet ġimagħtejn bejn wieħed u ieħor. Fin-
nuqqas ta’ valutazzjoni ekonomika soda tal-ispejjeż u l-benefiċċji għas-suq, jista’ 
jintuża perjodu aqsar ta’ tletin jum fir-regolament sabiex jiġu evitati spejjeż 
sproporzjonati għall-klijenti u t-tixkil tal-kompetittività tal-gass bħala fjuwil b'livell 
baxx ta’ karbonju. Fl-40 sena li bejn wieħed u ieħor għaddew minn mindu nbniet l-
infrastruttura l-kbira għat-trażmissjoni tal-gass naturali lejn l-Ewropa, l-unika 
interruzzjoni ewlenija tal-provvista damet 13-il jum.
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Emenda 288
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità Kompetenti għandha tieħu 
miżuri biex tiżgura l-forniment tal-gass 
lill-klijenti protetti tal-Istat Membru f'każ 
ta':

1. Meta tkun qed twettaq il-valutazzjoni 
tar-riskju u tal-impatt definita fl-Artikolu 
8, l-Awtorità Kompetenti għandha tuża 
metodoloġija komuni, li għandha tinkludi 
l-indikaturi li ġejjin għall-forniment tal-
gass lill-klijenti protetti tal-Istat Membru:

a) temperaturi estremament kesħin matul 
perjodu ta' sebat ijiem bl-ogħla valur li 
statistikament iseħħ darba kull għoxrin 
sena; kif ukoll

a) il-provvisti fil-każ ta’ temperaturi medji 
estremament kesħin matul perjodu ta' sebat 
ijiem li statistikament iseħħ darba kull 
għoxrin sena; kif ukoll

b) kwalunkwe perjodu ta' sittin jum ta' 
domanda eċċezzjonalment għolja għall-
gass matul perjodi bl-iksaħ temp li 
statistikament iseħħ kull għoxrin sena.

b) il-provvisti fil-każ ta’ kwalunkwe 
perjodu ta' tletin jum ta' domanda 
eċċezzjonalment għolja għall-gass matul 
perjodi bl-iksaħ temp li statistikament 
iseħħ kull għoxrin sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-itwal kriżi li qatt ġiet esperjenzata damet ġimagħtejn bejn wieħed u ieħor. Fin-
nuqqas ta’ valutazzjoni ekonomika soda tal-ispejjeż u l-benefiċċji għas-suq, jista’ 
jintuża perjodu aqsar ta’ tletin jum fir-regolament sabiex jiġu evitati spejjeż 
sproporzjonati għall-klijenti u t-tixkil tal-kompetittività tal-gass bħala fjuwil b'livell 
baxx ta’ karbonju. Fl-40 sena li bejn wieħed u ieħor għaddew minn mindu nbniet l-
infrastruttura l-kbira għat-trażmissjoni tal-gass naturali lejn l-Ewropa, l-unika 
interruzzjoni ewlenija tal-provvista damet 13-il jum.

Emenda 289
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità Kompetenti għandha tieħu 
miżuri biex tiżgura l-forniment tal-gass 
lill-klijenti protetti tal-Istat Membru f'każ 
ta':

1. L-Awtorità Kompetenti għandha 
tobbliga lill-impriżi tal-provvista biex 
jiżguraw il-forniment tal-gass lill-klijenti 
protetti tal-Istat Membru f'każ ta':
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a) temperaturi estremament kesħin matul 
perjodu ta' sebat ijiem bl-ogħla valur li 
statistikament iseħħ darba kull għoxrin 
sena; kif ukoll

a) temperaturi estremament kesħin matul 
perjodu ta' sebat ijiem bl-ogħla valur li 
statistikament iseħħ darba kull għoxrin 
sena; kif ukoll

b) kwalunkwe perjodu ta' sittin jum ta' 
domanda eċċezzjonalment għolja għall-
gass matul perjodi bl-iksaħ temp li 
statistikament iseħħ kull għoxrin sena.

b) kwalunkwe perjodu ta' tletin jum ta' 
domanda eċċezzjonalment għolja għall-
gass matul perjodi bl-iksaħ temp li 
statistikament iseħħ kull għoxrin sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun obbligu primarju tal-impriżi tal-provvista li jiżguraw l-istandards tal-
provvista. Il-perjodu li għandu jkun kopert mill-istandard tal-provvista m'għandux 
ikun itwal milli hemm bżonn sabiex jiġu evitati spejjeż sproporzjonati għall-klijenti u 
t-tixkil tal-kompetittività tal-gass bħala fjuwil b'livell baxx ta’ karbonju.  F’dawn l-
aħħar 40 sena, l-unika interruzzjoni ewlenija tal-provvista damet 13-il jum. Jidher li 
perjodu ta’ 30 jum hu twil biżżejjed biex jerġa’ jibda jiġi fornit il-gass jew biex jiġu 
implimentati miżuri addizzjonali, bħal provvisti permezz ta’ flussi fid-direzzjoni 
opposta.

Emenda 290
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità Kompetenti għandha tieħu
miżuri biex tiżgura l-forniment tal-gass 
lill-klijenti protetti tal-Istat Membru f'każ 
ta':

1. L-Istati Membri jew l-impriżi tal-gass 
konċernati għandhom jieħdu miżuri biex
jiżguraw il-forniment tal-gass lill-klijenti 
protetti tal-Istat Membru f'każ ta':

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda hi intenzjonata biex tiċċara l-affarijiet bi qbil mal-approċċ f’diversi stadji 
li jgħaddi mil-livell l-aktar baxx għal dak l-aktar għoli (1. l-industrija, 2. l-Istati 
Membri, 3. l-entitajiet ta' koperazzjoni reġjonali, 4. meta jkun falla kull tentattiv 
ieħor, kif rikjest minn emerġenza, l-UE). Fil-każ ta’ taqlib fil-provvista, dawk li 
finalment jieħdu azzjoni se jkunu l-impriżi tal-gass naturali, peress li għandhom il-
kapaċità ta’ trasport, il-kwantitajiet tal-gass u għarfien dwar il-kwantitajiet 
ikkonsmati. Dan l-approċċ hu aktar effiċjenti u anqas burokratiku u jiżgura l-
konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà.
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Emenda 291
Miloslav Ransdorf

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtorità Kompetenti għandha tieħu 
miżuri biex tiżgura l-forniment tal-gass 
lill-klijenti protetti tal-Istat Membru f'każ 
ta':

1. L-Awtorità Kompetenti għandha 
tobbliga lill-impriżi tal-provvista biex 
jiżguraw il-forniment tal-gass lill-klijenti 
protetti tal-Istat Membru f'każ ta':

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-impriżi tal-provvista tal-gass għandu jkollhom id-dmir li jissodisfaw l-istandards 
tal-provvista. Peress li hemm ċans li l-ispejjeż addizzjonali għall-istandards tal-
provvista jżidu l-ispejjeż tal-konsumatur, il-perjodu li għandu jiġi kopert mill-
istandard tal-provvista m'għandux ikun itwal milli hemm bżonn sabiex jiġi evitat li 
jogħlew il-prezzijiet tal-gass.

Emenda 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) temperaturi estremament kesħin matul 
perjodu ta' sebat ijiem bl-ogħla valur li 
statistikament iseħħ darba kull għoxrin 
sena; kif ukoll

a) temperaturi medji estremament kesħin 
matul perjodu ta' sebat ijiem li 
statistikament iseħħ darba kull għoxrin 
sena; kif ukoll

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-itwal kriżi li qatt ġiet esperjenzata damet ġimagħtejn bejn wieħed u ieħor. Fin-
nuqqas ta’ valutazzjoni ekonomika soda tal-ispejjeż u l-benefiċċji għas-suq, jista’ 
jintuża perjodu aqsar ta’ tletin jum fir-regolament sabiex jiġu evitati spejjeż 
sproporzjonati għall-klijenti u t-tixkil tal-kompetittività tal-gass bħala fjuwil b'livell 
baxx ta’ karbonju. Fl-40 sena li bejn wieħed u ieħor għaddew minn mindu nbniet l-
infrastruttura l-kbira għat-trażmissjoni tal-gass naturali lejn l-Ewropa, l-unika 
interruzzjoni ewlenija tal-provvista damet 13-il jum.
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Emenda 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) temperaturi estremament kesħin matul 
perjodu ta' sebat ijiem bl-ogħla valur li 
statistikament iseħħ darba kull għoxrin 
sena; kif ukoll

a) il-provvisti fil-każ ta’ temperaturi medji 
estremament kesħin matul perjodu ta' sebat 
ijiem li statistikament iseħħ darba kull 
għoxrin sena; kif ukoll

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-itwal kriżi li qatt ġiet esperjenzata damet ġimagħtejn bejn wieħed u ieħor. Fin-
nuqqas ta’ valutazzjoni ekonomika soda tal-ispejjeż u l-benefiċċji għas-suq, jista’ 
jintuża perjodu aqsar ta’ tletin jum fir-regolament sabiex jiġu evitati spejjeż 
sproporzjonati għall-klijenti u t-tixkil tal-kompetittività tal-gass bħala fjuwil b'livell 
baxx ta’ karbonju. Fl-40 sena li bejn wieħed u ieħor għaddew minn mindu nbniet l-
infrastruttura l-kbira għat-trażmissjoni tal-gass naturali lejn l-Ewropa, l-unika 
interruzzjoni ewlenija tal-provvista damet 13-il jum.

Emenda 294
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) kwalunkwe perjodu ta' sittin jum ta' 
domanda eċċezzjonalment għolja għall-
gass matul perjodi bl-iksaħ temp li 
statistikament iseħħ kull għoxrin sena.

b) kwalunkwe perjodu ta' tletin jum ta' 
domanda eċċezzjonalment għolja għall-
gass matul perjodi bl-iksaħ temp li 
statistikament iseħħ kull għoxrin sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-itwal kriżi li qatt ġiet esperjenzata damet ġimagħtejn bejn wieħed u ieħor. Fin-
nuqqas ta’ valutazzjoni ekonomika soda tal-ispejjeż u l-benefiċċji għas-suq, jista’ 
jintuża perjodu aqsar ta’ tletin jum fir-regolament sabiex jiġu evitati spejjeż 
sproporzjonati għall-klijenti u t-tixkil tal-kompetittività tal-gass bħala fjuwil b'livell 
baxx ta’ karbonju. Fl-40 sena li bejn wieħed u ieħor għaddew minn mindu nbniet l-
infrastruttura l-kbira għat-trażmissjoni tal-gass naturali lejn l-Ewropa, l-unika 
interruzzjoni ewlenija tal-provvista damet 13-il jum.
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Emenda 295
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska

Proposal for a regulation
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) kwalunkwe perjodu ta' sittin jum ta' 
domanda eċċezzjonalment għolja għall-
gass matul perjodi bl-iksaħ temp li 
statistikament iseħħ kull għoxrin sena.

b) il-provvisti fil-każ ta’ kwalunkwe 
perjodu ta' tletin jum ta' domanda 
eċċezzjonalment għolja għall-gass matul 
perjodi bl-iksaħ temp li statistikament 
iseħħ kull għoxrin sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-itwal kriżi li qatt ġiet esperjenzata damet ġimagħtejn bejn wieħed u ieħor. Fin-
nuqqas ta’ valutazzjoni ekonomika soda tal-ispejjeż u l-benefiċċji għas-suq, jista’ 
jintuża perjodu aqsar ta’ tletin jum fir-regolament sabiex jiġu evitati spejjeż 
sproporzjonati għall-klijenti u t-tixkil tal-kompetittività tal-gass bħala fjuwil b'livell 
baxx ta’ karbonju. Fl-40 sena li bejn wieħed u ieħor għaddew minn mindu nbniet l-
infrastruttura l-kbira għat-trażmissjoni tal-gass naturali lejn l-Ewropa, l-unika 
interruzzjoni ewlenija tal-provvista damet 13-il jum.

Emenda 296
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Fil-każ ta' Emergenza kif definita fl-
Artikolu 9(2), l-Awtorità Kompetenti 
għandha wkoll, filwaqt li taħdem mal-
impriżi tal-gass naturali, tieħu l-miżuri
biex tagħti prijorità għall-forniment tal-
gass lill-klijenti protetti għal perjodu ta' 
tletin jum. Il-provvista għall-klijenti 
protetti għandha tinżamm għal kemm 
hemm bżonn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 7(2) propost jirrikjedi li l-Awtorità Kompetenti tiżgura l-provvisti tal-gass 
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lill-klijenti protetti għall-perjodu ta’ sittin jum ta’ domanda għall-gass 
eċċezzjonalment għolja waqt il-perjodu tal-iksaħ temp li statistikament iseħħ kull 
għoxrin sena, anke fil-każ ta’ Emerġenza. Dispożizzjoni ta’ dan it-tip tista’ twassal 
għal obbligu li jista’ jkun diffiċli jew għali ħafna biex jiġi sodisfatt mill-kumpaniji, 
b’mod partikulari jekk il-kategorija ta’ klijenti protetti ma tkunx limitata għall-klijenti 
domestiċi. Dan jista’ jwassal għal prezzijiet tal-gass ogħla għall-klijenti finali.

Emenda 297
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Fil-każ ta' Emergenza kif definita fl-
Artikolu 9(2), l-Awtorità Kompetenti 
għandha taħdem mal-impriżi tal-gass 
naturali biex tagħti prijorità għall-
forniment tal-gass lill-klijenti protetti. Il-
provvista għall-klijenti protetti għandha 
tinżamm għal kemm hemm bżonn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 7(2) jirrikjedi li l-Awtorità Kompetenti tieħu miżuri biex tiżgura l-provvisti 
tal-gass lill-klijenti protetti għall-perjodu ta’ sittin jum ta’ domanda għall-gass 
eċċezzjonalment għolja waqt il-perjodu tal-iksaħ temp li statistikament iseħħ kull 
għoxrin sena, anke fil-każ ta’ Emerġenza. Dispożizzjoni ta’ dan it-tip tista’ twassal 
għal obbligu li jista’ jkun diffiċli jew għali ħafna biex jiġi sodisfatt mill-kumpaniji, 
b’mod partikulari jekk il-kategorija ta’ klijenti protetti ma tkunx limitata għall-klijenti 
domestiċi. Dan jista’ jwassal għal prezzijiet tal-gass ogħla għall-klijenti finali.

Emenda 298
Miloslav Ransdorf

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Awtorità Kompetenti għandha tieħu 
miżuri biex tiżgura l-forniment tal-gass 

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

gass jiżguraw il-forniment tal-gass lill-
klijenti protetti għal perjodu ta' sittin jum 
anki fil-każ ta' Emergenza kif iddefinita fl-
Artikolu 9(2). L-intrapriżi tal-provvista 
b’koperazzjoni mal-Awtorità Kompetenti 
għandhom jagħmlu ħilithom, għat-tul taż-
żmien kollu possibbli sabiex ma jitwaqqafx 
il-forniment lill-klijenti protetti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-impriżi tal-provvista tal-gass u l-awtoritajiet kompetenti għandu jkollhom il-
kompitu li jissodisfaw l-istandards tal-provvista.

Emenda 299
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri jew l-impriżi tal-gass 
għandhom jieħdu miżuri biex jiżguraw il-
forniment tal-gass lill-klijenti protetti għal 
perjodu ta' sittin jum anki fil-każ ta' 
Emergenza kif iddefinita fl-Artikolu 9(2). 
L-Istat Membru għandu jibqa' jagħmel 
ħiltu, sabiex il-forniment lill-klijenti 
protetti jinżamm għal kemm ikun hemm 
bżonn.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda hi intenzjonata biex tiċċara l-affarijiet bi qbil mal-approċċ f’diversi stadji 
li jgħaddi mil-livell l-aktar baxx għal dak l-aktar għoli (1. l-industrija, 2. l-Istati 
Membri, 3. l-entitajiet ta' koperazzjoni reġjonali, 4. meta jkun falla kull tentattiv 
ieħor, kif rikjest minn emerġenza, l-UE). Fil-każ ta’ taqlib fil-provvista, dawk li 
finalment jieħdu azzjoni se jkunu l-impriżi tal-gass naturali, peress li għandhom il-
kapaċità ta’ trasport, il-kwantitajiet tal-gass u għarfien dwar il-kwantitajiet 
ikkonsmati. Dan l-approċċ hu aktar effiċjenti u anqas burokratiku u jiżgura l-
konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà.
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Emenda 300
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-obbligi imposti fuq l-impriżi tal-gass 
naturali biex jissodisfaw l-istandard tal-
provvista kif stipulat fil-paragrafu 1 u 2 
ma għandhomx ikunu diskriminatorji u 
ma għandhomx jimponu piż bla bżonn 
fuq l-impriżi l-ġodda fis-suq u fuq impriżi 
żgħar. 

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aktar milli fuq it-twaqqif ta’ standards obbligatorji tal-UE, ir-Regolament għandu 
jiffoka fuq ir-rekwiżit għall-Istati Membri li jwettqu valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u 
l-impatt fuq il-bażi ta’ metodoloġija komuni soda, waqt li jitħallew iqisu ċ-ċirkustanzi 
u l-ispeċifiċitajiet nazzjonali partikulari fejn ikun xieraq. Ir-riżultati għandhom ikunu 
riflessi f'azzjoni preventiva u pjanijiet ta' emerġenza suġġetti għal reviżjoni sabiex jiġi 
żgurat li huma xierqa. Jistgħu jitħejjew pjanijiet simili fil-livell reġjonali.

Emenda 301
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-obbligi imposti fuq l-impriżi tal-gass 
naturali biex jissodisfaw l-istandard tal-
provvista kif stipulat fil-paragrafu 1 u 2 
ma għandhomx ikunu diskriminatorji u 
ma għandhomx jimponu piż bla bżonn 
fuq l-impriżi l-ġodda fis-suq u fuq impriżi 
żgħar. 

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni
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Emenda 302
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-obbligi imposti fuq l-impriżi tal-gass 
naturali biex jissodisfaw l-istandard tal-
provvista kif stipulat fil-paragrafu 1 u 2 
ma għandhomx ikunu diskriminatorji u 
ma għandhomx jimponu piż bla bżonn 
fuq l-impriżi l-ġodda fis-suq u fuq impriżi 
żgħar. 

imħassar

Or. en

Emenda 303
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Awtorità Kompetenti għandha 
tippermetti lill-impriżi tal-gass naturali li 
jilħqu dawn il-kriterji fuq livell reġonali 
jew Komunitarju u ma għandhiex tesiġi li 
dawn l-istandards jintlaħqu abbażi tal-
infrastruttura li tinsab fit-territorju tagħha
biss.

4. L-Awtoritajiet Kompetenti għandhom 
jitħallew jikkalkulaw dawn l-indikaturi 
fuq livell reġjonali jew tal-Unjoni u ma 
għandhomx jiġu rikjesti li jikkalkulaw 
dawn l-indikaturi fit-territorju tagħhom 
biss.

Or. en

Emenda 304
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Awtorità Kompetenti għandha 
tippermetti lill-impriżi tal-gass naturali li 
jilħqu dawn il-kriterji fuq livell reġonali 

4. L-Awtoritajiet Kompetenti għandhom 
jitħallew jikkalkulaw dawn l-indikaturi 
fuq livell reġjonali jew tal-Unjoni u ma 
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jew Komunitarju u ma għandhiex tesiġi li 
dawn l-istandards jintlaħqu abbażi tal-
infrastruttura li tinsab fit-territorju tagħha
biss.

għandhomx jiġu rikjesti li jikkalkulaw 
dawn l-indikaturi fit-territorju tagħhom 
biss.

Or. en

Emenda 305
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Awtorità Kompetenti għandha 
tippermetti lill-impriżi tal-gass naturali li 
jilħqu dawn il-kriterji fuq livell reġonali 
jew Komunitarju u ma għandhiex tesiġi li 
dawn l-istandards jintlaħqu abbażi tal-
infrastruttura li tinsab fit-territorju tagħha
biss.

4. L-Awtoritajiet Kompetenti għandhom 
jitħallew jikkalkulaw dawn l-indikaturi 
fuq livell reġjonali jew tal-Unjoni u ma 
għandhomx jiġu rikjesti li jikkalkulaw 
dawn l-indikaturi fit-territorju tagħhom 
biss.

Or. en

Emenda 306
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Awtorità Kompetenti għandha 
tippermetti lill-impriżi tal-gass naturali li 
jilħqu dawn il-kriterji fuq livell reġonali 
jew Komunitarju u ma għandhiex tesiġi li 
dawn l-istandards jintlaħqu abbażi tal-
infrastruttura li tinsab fit-territorju tagħha
biss.

4. L-Awtoritajiet Kompetenti għandhom 
jitħallew jikkalkulaw dawn l-indikaturi 
fuq livell reġjonali jew tal-Unjoni u ma 
għandhomx jiġu rikjesti li jikkalkulaw 
dawn l-indikaturi fit-territorju tagħhom 
biss.

Or. en
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Emenda 307
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Awtorità Kompetenti għandha 
tippermetti lill-impriżi tal-gass naturali li 
jilħqu dawn il-kriterji fuq livell reġonali
jew Komunitarju u ma għandhiex tesiġi li 
dawn l-istandards jintlaħqu abbażi tal-
infrastruttura li tinsab fit-territorju tagħha 
biss.

4. L-Awtorità Kompetenti għandha 
tippermetti lill-impriżi tal-gass naturali li 
jilħqu dawn il-kriterji fuq livell reġjonali, 
nazzjonali jew tal-Unjoni u ma għandhiex 
tesiġi li dawn l-istandards jintlaħqu abbażi 
tal-infrastruttura li tinsab fit-territorju 
tagħha biss.

Or. en

Emenda 308
Anni Podimata

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Awtorità Kompetenti għandha 
tippermetti lill-impriżi tal-gass naturali li 
jilħqu dawn il-kriterji fuq livell reġonali
jew Komunitarju u ma għandhiex tesiġi li 
dawn l-istandards jintlaħqu abbażi tal-
infrastruttura li tinsab fit-territorju tagħha 
biss.

4. L-Awtorità Kompetenti għandha 
tippermetti lill-impriżi tal-gass naturali li 
jilħqu dawn il-kriterji fuq livell reġjonali, 
nazzjonali jew Komunitarju u ma 
għandhiex tesiġi li dawn l-istandards 
jintlaħqu abbażi tal-infrastruttura li tinsab 
fit-territorju tagħha biss.

Or. el

Ġustifikazzjoni

L-Awtorità Kompetenti għandha tivvaluta u toħroġ standards tas-sigurtà tal-
provvista, mhux biss fuq bażi reġjonali jew tal-Unjoni, imma anke fuq livell 
nazzjonali, minħabba l-karatteristiċi ġeopolitiċi differenti u d-diversifikazzjoni tas-
suq tal-gass f’kull Stat Membru.
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Emenda 309
Takis Hadjigeorgiou

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. L-Awtorità Kompetenti għandha tiżgura 
li l-kundizzjonijiet għall-provvisti lill-
klijenti protetti huma stabbiliti mingħajr 
ħsara għall-funzjonament tajjeb tas-suq 
intern tal-gass, mingħajr ma titnaqqas il-
protezzjoni tal-interessi ekonomiċi tal-
klijenti u bi prezz li jirrispetta l-valur 
kummerċjali reali tal-bżonn bażiku.

Or. en

Emenda 310
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. L-Awtorità Kompetenti għandha tiżgura 
li l-kundizzjonijiet għall-provvisti lill-
klijenti protetti huma stabbiliti mingħajr 
ħsara għall-funzjonament tajjeb tas-suq 
intern tal-gass u bi prezz li jirrispetta l-
valur fis-suq tal-bżonn bażiku. 
Madankollu, f’sitwazzjonijiet ta’ kriżi, l-
Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri biex 
jipprevjenu żidiet eċċessivi fil-prezzijiet 
tal-gass għall-klijenti protetti.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 153(2) tat-Trattat KE, iridu jittieħdu miżuri biex jitħares il-
konsumatur.
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Emenda 311
Paul Rübig

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-konsumaturi li ma jibbenefikawx 
mill-istandard tal-provvista ta’ dan l-
Artikolu għandhom, fi ħdan il-qafas tas-
suq liberalizzat, jiġu rrimunerati b’mod 
xieraq għal kull telf li jġarrbu li jkun ġie 
kkawżat minn qtugħ fil-provvista tal-gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fi ħdan il-qafas ta’ dan ir-Regolament, il-konsumaturi fuq skala kbira ma jagħmlux 
parti mill-grupp ta’ klijenti protetti u għaldaqstant għandhom riskju akbar li l-
provvista tal-gass tagħhom tkun minn tal-ewwel li tiġi interrotta. Għalhekk għandu 
jiġi żgurat li jiġu rrimunerati b’mod xieraq għat-telf tagħhom fil-qafas tas-suq 
liberalizzat.

Emenda 312
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa [it-30 ta' Settembru 2010; sitt xhur
wara d-dħul fis-seħħ] kull Awtorità 
Kompetenti għandha tivvaluta bis-sħiħ ir-
riskji li jaffettwaw is-sigurtà tal-provvista 
tal-gass fl-Istat Membru tagħha billi:

1. Sa [it-30 ta' Marzu 2011; 12-il xahar
wara d-dħul fis-seħħ] kull Awtorità 
Kompetenti għandha twettaq valutazzjoni 
tar-riskju u l-impatt li għandha tkun il-
bażi għal:

a) tuża l-istandards speċifikati fl-Artikoli 6 
u 7;

a) it-twaqqif ta' profil tar-riskju tal-Istat 
Membru kkonċernat, filwaqt li jitqiesu ċ-
ċirkustanzi nazzjonali u reġjonali 
rilevanti kollha;

b) tqis iċ-ċirkustanzi nazzjonali u 
reġjonali rilevanti kollha;

b) it-twaqqif tal-Pjan ta' Azzjoni 
Preventiva tal-Istat Membru tagħha;

c) tissimula diversi xenarji ta' domanda 
eċċezzjonalment għolja u xkiel fil-
provvista, bħal ħsara fl-infrastrutturi 
ewlenin tat-trażmissjoni, il-ħażniet, it-

c) it-twaqqif tal-Pjan ta' Emerġenza tal-
Istat Membru tagħha.
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terminals tal-LNG u x-xkiel fil-forniment 
mingħand fornituri minn pajjiżi terzi;

d) l-identifikazzjoni tal-interazzjoni u l-
korrelazzjoni tar-riskji ma' Stati Membri 
oħra. 

Il-Valutazzjoni tar-Riskju u tal-Impatt 
għandha tinkludi s-simulazzjoni ta’ 
diversi xenarji ta' domanda 
eċċezzjonalment għolja u/jew xkiel fil-
provvista, bħal ħsara fl-infrastrutturi 
ewlenin tat-trażmissjoni, il-ħażniet, it-
terminals tal-LNG u x-xkiel fil-forniment 
mingħand produtturi minn pajjiżi terzi;
Għandhom jitqiesu l-interazzjoni u l-
korrelazzjoni tar-riskji ma' Stati Membri 
oħra.
Il-valutazzjoni tar-riskju u l-impatt 
għandha, fost l-oħrajn, tkun ibbażata fuq 
l-indikaturi kif stipulati fl-Artikoli 6(1) u 
7(1) ta’ dan ir-Regolament. Il-valutazzjoni 
tar-riskju u l-impatt għandha tqis il-
fattibilità teknika u l-valutazzjoni 
ekonomika tal-ispejjeż u l-benefiċċji għas-
suq. Dan għandu, b'mod partikolari, ikun 
il-każ qabel kwalunkwe estensjoni 
potenzjali fil-livell nazzjonali tal-ambitu 
tal-klijenti protetti lil hinn mill-kamp 
domestiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament futur għandu jiffoka fuq ir-rekwiżit biex l-Istati Membri jwettqu 
valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u l-impatt u janalizzaw il-qagħda tagħhom fuq il-
bażi ta’ metodoloġija komuni soda.

Il-valutazzjoni tar-riskju u l-impatt għandha titwettaq minn kull Stat Membru bi qbil 
mal-metodoloġija komuni, waqt li l-Istat Membru għandu jitħalla jqis iċ-ċirkustanzi u 
l-ispeċifiċitajiet nazzjonali partikulari fejn ikun xieraq. Ir-riżultati għandhom ikunu 
riflessi fil-pjanijiet ta’ azzjoni preventiva u ta’ emerġenza. Dawn il-pjanijiet 
għandhom ikunu suġġetti għal reviżjoni biex jiġi żgurat li huma xierqa.
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Emenda 313
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa [it-30 ta' Settembru 2010; sitt xhur
wara d-dħul fis-seħħ] kull Awtorità 
Kompetenti għandha tivvaluta bis-sħiħ ir-
riskji li jaffettwaw is-sigurtà tal-provvista 
tal-gass fl-Istat Membru tagħha billi:

1. Sa [t-30 ta' Marzu 2011; 12-il xahar
wara d-dħul fis-seħħ] kull Awtorità 
Kompetenti għandha twettaq valutazzjoni 
tar-riskju u l-impatt li għandha tkun il-
bażi għal:

a) tuża l-istandards speċifikati fl-Artikoli 6 
u 7;

a) it-twaqqif ta' profil tar-riskju tal-Istat 
Membru kkonċernat, filwaqt li jitqiesu ċ-
ċirkustanzi nazzjonali u reġjonali 
rilevanti kollha;

b) tqis iċ-ċirkustanzi nazzjonali u 
reġjonali rilevanti kollha;

b) it-twaqqif tal-Pjan ta' Azzjoni 
Preventiva tal-Istat Membru tagħha;

c) tissimula diversi xenarji ta' domanda 
eċċezzjonalment għolja u xkiel fil-
provvista, bħal ħsara fl-infrastrutturi 
ewlenin tat-trażmissjoni, il-ħażniet, it-
terminals tal-LNG u x-xkiel fil-forniment 
mingħand fornituri minn pajjiżi terzi;

c) it-twaqqif tal-Pjan ta' Emerġenza tal-
Istat Membru tagħha.

d) l-identifikazzjoni tal-interazzjoni u l-
korrelazzjoni tar-riskji ma' Stati Membri 
oħra. 

Il-Valutazzjoni tar-Riskju u tal-Impatt 
għandha tinkludi s-simulazzjoni ta’ 
diversi xenarji ta' domanda 
eċċezzjonalment għolja u/jew xkiel fil-
provvista, bħal ħsara fl-infrastrutturi 
ewlenin tat-trażmissjoni, il-ħażniet, it-
terminals tal-LNG u x-xkiel fil-forniment 
mingħand produtturi minn pajjiżi terzi; 
Għandhom jitqiesu l-interazzjoni u l-
korrelazzjoni tar-riskji ma' Stati Membri 
oħra.

Il-valutazzjoni tar-riskju u l-impatt 
għandha, fost l-oħrajn, tkun ibbażata fuq 
l-indikaturi kif stipulati fl-Artikoli 6(1) u 
7(1) ta’ dan ir-Regolament. Il-valutazzjoni 
tar-riskju u l-impatt għandha tqis il-
fattibilità teknika u valutazzjoni 
ekonomika tal-ispejjeż u l-benefiċċji għas-
suq. Dan għandu, b'mod partikolari, ikun 
il-każ qabel kwalunkwe estensjoni 
potenzjali fil-livell nazzjonali tal-ambitu 
tal-klijenti protetti lil hinn mill-kamp 
domestiku.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Aktar milli fuq it-twaqqif ta’ standards obbligatorji tal-UE, ir-Regolament għandu 
jiffoka fuq ir-rekwiżit għall-Istati Membri li jwettqu valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u 
l-impatt fuq il-bażi ta’ metodoloġija komuni soda, waqt li jitħallew iqisu ċ-ċirkustanzi 
u l-ispeċifiċitajiet nazzjonali partikulari fejn ikun xieraq. Ir-riżultati għandhom ikunu 
riflessi f'azzjoni preventiva u pjanijiet ta' emerġenza suġġetti għal reviżjoni sabiex jiġi 
żgurat li huma xierqa.

Emenda 314
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa [it-30 ta' Settembru 2010; sitt xhur
wara d-dħul fis-seħħ] kull Awtorità 
Kompetenti għandha tivvaluta bis-sħiħ ir-
riskji li jaffettwaw is-sigurtà tal-provvista 
tal-gass fl-Istat Membru tagħha billi:

1. Sa [t-30 ta' Marzu 2011; 12-il xahar
wara d-dħul fis-seħħ] kull Awtorità 
Kompetenti għandha twettaq valutazzjoni 
tar-riskju u l-impatt li għandha tkun il-
bażi għal:

a) tuża l-istandards speċifikati fl-Artikoli 6 
u 7;

a) it-twaqqif ta' profil tar-riskju tal-Istat 
Membru kkonċernat, filwaqt li jitqiesu ċ-
ċirkustanzi nazzjonali u reġjonali 
rilevanti kollha;

b) tqis iċ-ċirkustanzi nazzjonali u 
reġjonali rilevanti kollha;

b) it-twaqqif tal-Pjan ta' Azzjoni 
Preventiva tal-Istat Membru tagħha;

c) tissimula diversi xenarji ta' domanda 
eċċezzjonalment għolja u xkiel fil-
provvista, bħal ħsara fl-infrastrutturi 
ewlenin tat-trażmissjoni, il-ħażniet, it-
terminals tal-LNG u x-xkiel fil-forniment 
mingħand fornituri minn pajjiżi terzi;

c) it-twaqqif tal-Pjan ta' Emerġenza tal-
Istat Membru tagħha.

d) l-identifikazzjoni tal-interazzjoni u l-
korrelazzjoni tar-riskji ma' Stati Membri 
oħra. 

Il-Valutazzjoni tar-Riskju u tal-Impatt 
għandha tinkludi s-simulazzjoni ta’ 
diversi xenarji ta' domanda 
eċċezzjonalment għolja u/jew xkiel fil-
provvista, bħal ħsara fl-infrastrutturi 
ewlenin tat-trażmissjoni, il-ħażniet, it-
terminals tal-LNG u x-xkiel fil-forniment 
mingħand produtturi minn pajjiżi terzi;
Għandhom jitqiesu l-interazzjoni u l-
korrelazzjoni tar-riskji ma' Stati Membri 
oħra.
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Il-valutazzjoni tar-riskju u l-impatt 
għandha, fost l-oħrajn, tkun ibbażata fuq 
l-indikaturi kif stipulati fl-Artikoli 6(1) u 
7(1) ta’ dan ir-Regolament. Il-valutazzjoni 
tar-riskju u l-impatt għandha tqis il-
fattibilità teknika u valutazzjoni 
ekonomika tal-ispejjeż u l-benefiċċji għas-
suq. Dan għandu, b'mod partikolari, ikun 
il-każ qabel kwalunkwe estensjoni 
potenzjali fil-livell nazzjonali tal-ambitu 
tal-klijenti protetti lil hinn mill-kamp 
domestiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament futur għandu jiffoka fuq ir-rekwiżit biex l-Istati Membri jwettqu 
valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u l-impatt u janalizzaw il-qagħda tagħhom fuq il-
bażi ta’ metodoloġija komuni soda. 

Il-valutazzjoni tar-riskju u l-impatt għandha titwettaq minn kull Stat Membru bi qbil 
mal-metodoloġija komuni, waqt li l-Istat Membru għandu jitħalla jqis iċ-ċirkustanzi u 
l-ispeċifiċitajiet nazzjonali partikulari fejn ikun xieraq. Ir-riżultati għandhom ikunu 
riflessi fil-pjanijiet ta’ azzjoni preventiva u ta’ emerġenza. Dawn il-pjanijiet 
għandhom ikunu suġġetti għal reviżjoni biex jiġi żgurat li huma xierqa.

Emenda 315
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa [it-30 ta' Settembru 2010; sitt xhur
wara d-dħul fis-seħħ] kull Awtorità 
Kompetenti għandha tivvaluta bis-sħiħ ir-
riskji li jaffettwaw is-sigurtà tal-provvista
tal-gass fl-Istat Membru tagħha billi:

1. Sa [t-30 ta' Marzu 2011; 12-il xahar
wara d-dħul fis-seħħ] kull Awtorità 
Kompetenti għandha twettaq valutazzjoni 
tar-riskju u l-impatt li għandha tkun il-
bażi għal: 

a) tuża l-istandards speċifikati fl-Artikoli 6
u 7;

a) it-twaqqif ta' profil tar-riskju tal-Istat 
Membru tagħha, waqt li jitqiesu ċ-
ċirkustanzi nazzjonali u reġjonali rilevanti 
kollha; 

b) tqis iċ-ċirkustanzi nazzjonali u reġjonali 
rilevanti kollha;

b) it-twaqqif tal-Pjan ta' Azzjoni 
Preventiva tal-Istat Membru tagħha;

c) tissimula diversi xenarji ta' domanda c) it-twaqqif tal-Pjan ta' Emerġenza tal-
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eċċezzjonalment għolja u xkiel fil-
provvista, bħal ħsara fl-infrastrutturi 
ewlenin tat-trażmissjoni, il-ħażniet, it-
terminals tal-LNG u x-xkiel fil-forniment 
mingħand fornituri minn pajjiżi terzi;

Istat Membru tagħha. 

d) l-identifikazzjoni tal-interazzjoni u l-
korrelazzjoni tar-riskji ma' Stati Membri 
oħra. 

Il-Valutazzjoni tar-Riskju u tal-Impatt 
għandha tinkludi s-simulazzjoni ta’ 
diversi xenarji ta' domanda 
eċċezzjonalment għolja u/jew xkiel fil-
provvista, bħal ħsara fl-infrastrutturi 
ewlenin tat-trażmissjoni, il-ħażniet, it-
terminals tal-LNG u x-xkiel fil-forniment 
mingħand produtturi minn pajjiżi terzi; 
Għandhom jitqiesu l-interazzjoni u l-
korrelazzjoni tar-riskji ma' Stati Membri 
oħra.

Il-valutazzjoni tar-riskju u l-impatt 
għandha, fost l-oħrajn, tkun ibbażata fuq 
l-indikaturi kif stipulati fl-Artikoli 6(1) u 
7(1) ta’ dan ir-Regolament. Il-valutazzjoni 
tar-riskju u l-impatt għandha tqis il-
fattibilità teknika u valutazzjoni 
ekonomika tal-ispejjeż u l-benefiċċji għas-
suq. Dan għandu, b'mod partikolari, ikun 
il-każ qabel kwalunkwe estensjoni 
potenzjali fil-livell nazzjonali tal-ambitu 
tal-klijenti protetti lil hinn mill-kamp 
domestiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aktar milli fuq it-twaqqif ta’ standards obbligatorji tal-UE, ir-Regolament għandu 
jiffoka fuq ir-rekwiżit għall-Istati Membri li jwettqu valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u 
l-impatt fuq il-bażi ta’ metodoloġija komuni soda, waqt li jitħallew iqisu ċ-ċirkustanzi 
u l-ispeċifiċitajiet nazzjonali partikulari fejn ikun xieraq. Ir-riżultati għandhom ikunu 
riflessi f'azzjoni preventiva u pjanijiet ta' emerġenza suġġetti għal reviżjoni sabiex jiġi 
żgurat li huma xierqa. Jistgħu jitħejjew pjanijiet simili fil-livell reġjonali.
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Emenda 316
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa [it-30 ta' Settembru 2010; sitt xhur
wara d-dħul fis-seħħ] kull Awtorità 
Kompetenti għandha tivvaluta bis-sħiħ ir-
riskji li jaffettwaw is-sigurtà tal-provvista 
tal-gass fl-Istat Membru tagħha billi:

1. Sa [t-30 ta' Marzu 2011; 12-il xahar 
wara d-dħul fis-seħħ] il-Kummissjoni u 
kull Awtorità Kompetenti għandhom 
jivvalutaw bis-sħiħ ir-riskji li jaffettwaw is-
sigurtà tal-provvista tal-gass fl-UE u fl-
Istat Membru rispettivament billi: 

a) tuża l-istandards speċifikati fl-Artikoli 6 
u 7;

a) jużaw l-indikatur speċifikat fl-Artikoli 6 
u 7;

b) tqis iċ-ċirkustanzi nazzjonali u reġjonali 
rilevanti kollha;

b) iqisu ċ-ċirkustanzi nazzjonali u reġjonali 
rilevanti kollha;

c) tissimula diversi xenarji ta' domanda 
eċċezzjonalment għolja u xkiel fil-
provvista, bħal ħsara fl-infrastrutturi 
ewlenin tat-trażmissjoni, il-ħażniet, it-
terminals tal-LNG u x-xkiel fil-forniment 
mingħand fornituri minn pajjiżi terzi;

c) jissimulaw diversi xenarji ta' domanda 
eċċezzjonalment għolja u xkiel fil-
provvista, bħal ħsara fl-infrastrutturi 
ewlenin tat-trażmissjoni, il-ħażniet, it-
terminals tal-LNG u x-xkiel fil-forniment 
mingħand fornituri minn pajjiżi terzi;

d) l-identifikazzjoni tal-interazzjoni u l-
korrelazzjoni tar-riskji ma' Stati Membri 
oħra. 

d) jidentifikaw l-interazzjoni u l-
korrelazzjoni tar-riskji ma' Stati Membri 
oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni tar-riskju u l-impatt għandha titwettaq minn kull Stat Membru bi qbil 
mal-metodoloġija komuni, waqt li l-Istat Membru għandu jitħalla jqis iċ-ċirkustanzi u 
l-ispeċifiċitajiet nazzjonali partikulari fejn ikun xieraq. Ir-riżultati għandhom ikunu 
riflessi fil-pjanijiet ta’ azzjoni preventiva u ta’ emerġenza. Dawn il-pjanijiet 
għandhom ikunu suġġetti għal reviżjoni biex jiġi żgurat li huma xierqa. Jistgħu 
jitħejjew pjanijiet simili fil-livell reġjonali.
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Emenda 317
Miloslav Ransdorf

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa [it-30 ta' Settembru 2010; sitt xhur wara 
d-dħul fis-seħħ] kull Awtorità Kompetenti 
għandha tivvaluta bis-sħiħ ir-riskji li 
jaffettwaw is-sigurtà tal-provvista tal-gass 
fl-Istat Membru tagħha billi:

1. Sa [it-30 ta' Settembru 2010; sitt xhur 
wara d-dħul fis-seħħ] kull Awtorità 
Kompetenti għandha tivvaluta bis-sħiħ ir-
riskji li jaffettwaw is-sigurtà tal-provvista 
tal-gass fl-Istat Membru tagħha u l-impatti 
tal-miżuri proposti billi twettaq 
valutazzjoni tar-riskju u l-impatt billi:

a) tuża l-istandards speċifikati fl-Artikoli 6 
u 7; 

a) tuża l-istandards speċifikati fl-Artikoli 6 
u 7;

b) tqis iċ-ċirkustanzi nazzjonali u reġjonali 
rilevanti kollha;

b) tqis iċ-ċirkustanzi u l-impatti nazzjonali 
u reġjonali rilevanti kollha;

c) tissimula diversi xenarji ta' domanda 
eċċezzjonalment għolja u xkiel fil-
provvista, bħal ħsara fl-infrastrutturi 
ewlenin tat-trażmissjoni, il-ħażniet, it-
terminals tal-LNG u x-xkiel fil-forniment 
mingħand fornituri minn pajjiżi terzi;

c) tissimula diversi xenarji ta' domanda 
eċċezzjonalment għolja u xkiel fil-
provvista, bħal ħsara fl-infrastrutturi 
ewlenin tat-trażmissjoni, il-ħażniet, it-
terminals tal-LNG u x-xkiel fil-forniment 
mingħand fornituri minn pajjiżi terzi;

d) l-identifikazzjoni tal-interazzjoni u l-
korrelazzjoni tar-riskji ma' Stati Membri 
oħra. 

d) tidentifika l-interazzjoni u l-
korrelazzjoni tar-riskji ma' Stati Membri 
oħra.

da) tqis il-fattibilità teknika u l-
valutazzjoni ekonomika tal-ispejjeż u l-
benefiċċji kollha tal-miżuri proposti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi jitwaqqfu obbligi infrastrutturali b’saħħithom għall-Istati Membri, ir-
Regolament propost jista’ jikkawża bżonnijiet ta’ investiment enormi għall-
kapaċitajiet ġodda u l-fluss fid-direzzjoni opposta, li jikkawżaw spejjeż sinifikanti 
b’impatt fuq il-prezzijiet tal-gass għall-klijenti finali. Hemm bżonn li jiġu vvalutati 
b’attenzjoni l-miżuri proposti sabiex jiġi evitat li l-kapaċitajiet ġodda jibqgħu ma 
jintużawx, biex jiġu ġġenerati spejjeż li ma jistgħux jiġu rkuprati u biex ikun hemm 
żidiet fil-prezz għall-klijenti finali.
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Emenda 318
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 1a.

(b) tqis iċ-ċirkustanzi nazzjonali u reġjonali 
rilevanti kollha; 

(b) tqis iċ-ċirkustanzi nazzjonali u reġjonali 
rilevanti kollha, li jinkludu għalhekk l-użu 
tal-gass għat-tisħin distrettwali tad-djar u 
għall-produzzjoni tal-elettriku u li 
jinkludu l-operazzjonijiet tal-industriji li 
huma partikularment sensittivi għal 
fluttwazzjonijiet fil-provvista;

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Fil-valutazzjoni tar-riskju, iridu jitqiesu l-industriji kollha li huma partikularment 
vulnerabbli għal telf jew fluttwazzjoni fil-provvista tal-gass. Il-valutazzjoni ma tridx 
tinjora r-rwol prominenti li l-provvista tal-gass għandha fis-sistemi ta’ tisħin 
distrettwali u l-produzzjoni tal-elettriku.

Emenda 319
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) tqis iċ-ċirkustanzi nazzjonali u reġjonali 
rilevanti kollha; 

b) tqis iċ-ċirkustanzi nazzjonali u reġjonali 
rilevanti kollha, inklużi l-provvista 
ggarantita tal-elettriku u t-tisħin 
distrettwali għall-klijenti protetti;

Or. en
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Emenda 320
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) tqis iċ-ċirkustanzi nazzjonali u reġjonali 
rilevanti kollha; 

b) tqis iċ-ċirkustanzi nazzjonali u reġjonali 
rilevanti kollha, inkluż l-użu tal-gass 
għall-provvista tal-elettriku u t-tisħin 
distrettwali għall-klijenti protetti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li f'bosta Stati Membri l-gass jintuża bħala fjuwil ewlieni għall-ġenerazzjoni 
tal-elettriku u anke tat-tisħin, il-forniment tal-elettriku u t-tisħin distrettwali lill-
klijenti protetti għandu jitqies ukoll fil-valutazzjoni tar-riskju.

Emenda 321
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) tqis iċ-ċirkustanzi nazzjonali u reġjonali 
rilevanti kollha; 

b) tqis iċ-ċirkustanzi nazzjonali u reġjonali 
rilevanti kollha, inkluż l-użu tal-gass 
għall-provvista tal-elettriku u t-tisħin 
distrettwali għall-klijenti protetti;

Or. en

Emenda 322
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) tqis iċ-ċirkustanzi nazzjonali u reġjonali 
rilevanti kollha; 

b) tqis iċ-ċirkustanzi nazzjonali u reġjonali 
rilevanti kollha, bħat-taħlita tal-enerġija, 
ix-xejriet tal-konsum, il-konnettività mas-
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suq intern u t-tħassib dwar is-sikurezza;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm spjegazzjoni taċ-ċirkustanzi li għandhom jitqiesu.

Emenda 323
Konrad Szymański

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da) tidentifika l-iżviluppi nazzjonali, 
reġjonali u internazzjonali rilevanti 
kollha.

Or. en

Emenda 324
Alejo Vidal-Quadras

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fil-valutazzjoni tar-riskju, l-Istati 
Membri jistgħu jistipulaw, fuq il-bażi ta’ 
analiżi teknika u ekonomika, l-obbligi 
biex jiġu forniti l-klijenti konnessi mas-
sistema għad-distribuzzjoni tal-gass, 
apparti l-klijenti protetti bħall-iskejjel u l-
isptarijiet, sakemm dawn l-obbligi ma 
jaffettwawx il-kapaċità tagħhom li jfornu 
lill-klijenti protetti fil-każ ta’ kriżi kif 
definita fl-Artikolu 7.
Fil-każ ta’ emerġenza tal-Unjoni jew 
emerġenza reġjonali, il-provvista tal-gass 
lil dawn il-klijenti addizzjonali se tkun ir-
responsabilità waħdanija tal-Istat 
Membru kkonċernat.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha titqies flimkien mal-emendi għall-Art. 2 u l-Art. 8. Il-kunċett ta’ 
“Klijenti protetti” hu marbut direttament mal-obbligi tal-Istati Membri kollha f’dak li 
għandu x’jaqsam mas-solidarjetà. Jekk Stat Membru jkollu l-kapaċità li jieħu miżuri 
ulterjuri għal klijenti oħra, dan għandu jkun permess (ara l-emendi għall-Art. 2 u l-
Art. 5) sakemm iż-żidiet jitqiesu fil-valutazzjoni tar-riskju u jkunu r-responsabilità tal-
Istat Membru kkonċernat biss.

Emenda 325
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Skont ir-rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni kif imsemmija fl-
Artikolu 4(3) jew fis-sitwazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 4(4), l-obbligi 
stipulati f’dan l-Artikolu jistgħu jiġu 
ssodisfati fil-livell reġjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament futur għandu jiffoka fuq ir-rekwiżit biex l-Istati Membri jwettqu 
valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u l-impatt u janalizzaw il-qagħda tagħhom fuq il-
bażi ta’ metodoloġija komuni soda. 

Il-valutazzjoni tar-riskju u l-impatt għandha titwettaq minn kull Stat Membru bi qbil 
mal-metodoloġija komuni, waqt li l-Istat Membru għandu jitħalla jqis iċ-ċirkustanzi u 
l-ispeċifiċitajiet nazzjonali partikulari fejn ikun xieraq. Ir-riżultati għandhom ikunu 
riflessi fil-pjanijiet ta’ azzjoni preventiva u ta’ emerġenza. Dawn il-pjanijiet 
għandhom ikunu suġġetti għal reviżjoni biex jiġi żgurat li huma xierqa.

Emenda 326
Aldo Patriciello

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Skont ir-rakkomandazzjoni tal-
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Kummissjoni kif imsemmija fl-
Artikolu 4(3) jew fis-sitwazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 4(4), l-obbligi 
stipulati f’dan l-Artikolu jistgħu jiġu 
ssodisfati fil-livell reġjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament futur għandu jiffoka fuq ir-rekwiżit biex l-Istati Membri jwettqu 
valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u l-impatt u janalizzaw il-qagħda tagħhom fuq il-
bażi ta’ metodoloġija komuni soda. 

Il-valutazzjoni tar-riskju u l-impatt għandha titwettaq minn kull Stat Membru bi qbil 
mal-metodoloġija komuni, waqt li l-Istat Membru għandu jitħalla jqis iċ-ċirkustanzi u 
l-ispeċifiċitajiet nazzjonali partikulari fejn ikun xieraq. Ir-riżultati għandhom ikunu 
riflessi fil-pjanijiet ta’ azzjoni preventiva u ta’ emerġenza. Dawn il-pjanijiet 
għandhom ikunu suġġetti għal reviżjoni biex jiġi żgurat li huma xierqa.

Emenda 327
Fiorello Provera, Lara Comi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Skont ir-rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni kif imsemmija fl-
Artikolu 4(3) jew fis-sitwazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 4(4), l-obbligi 
stipulati f’dan l-Artikolu jistgħu jiġu 
ssodisfati fil-livell reġjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aktar milli fuq it-twaqqif ta’ standards obbligatorji tal-UE, ir-Regolament għandu 
jiffoka fuq ir-rekwiżit għall-Istati Membri li jwettqu valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u 
l-impatt fuq il-bażi ta’ metodoloġija komuni soda, waqt li jitħallew iqisu ċ-ċirkustanzi 
u l-ispeċifiċitajiet nazzjonali partikulari fejn ikun xieraq. Ir-riżultati għandhom ikunu 
riflessi f'azzjoni preventiva u pjanijiet ta' emerġenza suġġetti għal reviżjoni sabiex jiġi 
żgurat li huma xierqa. Jistgħu jitħejjew pjanijiet simili fil-livell reġjonali.
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Emenda 328
Patrizia Toia

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Skont ir-rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni kif imsemmija fl-
Artikolu 4(3) jew fis-sitwazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 4(4), l-obbligi 
stipulati f’dan l-Artikolu jistgħu jiġu 
ssodisfati fil-livell reġjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aktar milli fuq it-twaqqif ta’ standards obbligatorji tal-UE, ir-Regolament għandu 
jiffoka fuq ir-rekwiżit għall-Istati Membri li jwettqu valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u 
l-impatt fuq il-bażi ta’ metodoloġija komuni soda, waqt li jitħallew iqisu ċ-ċirkustanzi 
u l-ispeċifiċitajiet nazzjonali partikulari fejn ikun xieraq. Ir-riżultati għandhom ikunu 
riflessi f'azzjoni preventiva u pjanijiet ta' emerġenza suġġetti għal reviżjoni sabiex jiġi 
żgurat li huma xierqa. Jistgħu jitħejjew pjanijiet simili fil-livell reġjonali.

Emenda 329
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-impriżi tal-gass naturali, l-
organizzazzjonijiet rilevanti li 
jirrappreżentaw l-interessi tal-klijenti 
domestiċi u industrijali, u l-awtorità 
regolatorja, meta din ma tkunx l-Awtorità 
Kompetenti, għandhom jikkooperaw u 
jipprovdu l-informazzjoni kollha neċessarja 
għall-valutazzjoni tar-riskji. 

2. L-impriżi tal-gass naturali, l-
organizzazzjonijiet rilevanti li 
jirrappreżentaw l-interessi tal-klijenti 
domestiċi u industrijali, inklużi l-
ġeneraturi rilevanti tal-enerġija, l-Istati 
Membri u l-awtorità regolatorja, meta din 
ma tkunx l-Awtorità Kompetenti, 
għandhom jikkooperaw mal-Awtorità 
Kompetenti u jipprovdu l-informazzjoni 
kollha neċessarja għall-valutazzjoni tar-
riskji u l-impatt. L-informazzjoni li 
tingħata b’dan il-mod għandha tirrispetta 
r-rekwiżiti ta’ kunfidenzjalità għal data li 
tkun sensittiva kummerċjalment.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

F’dan l-istadju, aktar milli fuq it-twaqqif ta’ standards Ewropej obbligatorji, ir-
Regolament futur għandu jiffoka aktar fuq ir-rekwiżit biex l-Istati Membri jwettqu 
valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u l-impatt u janalizzaw il-qagħda tagħhom fuq il-
bażi ta’ metodoloġija komuni soda.

Emenda 330
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-impriżi tal-gass naturali, l-
organizzazzjonijiet rilevanti li 
jirrappreżentaw l-interessi tal-klijenti 
domestiċi u industrijali, u l-awtorità 
regolatorja, meta din ma tkunx l-Awtorità 
Kompetenti, għandhom jikkooperaw u 
jipprovdu l-informazzjoni kollha neċessarja 
għall-valutazzjoni tar-riskji. 

2. L-impriżi tal-gass naturali, l-
organizzazzjonijiet rilevanti li 
jirrappreżentaw l-interessi tal-klijenti 
domestiċi u industrijali, u l-awtorità 
regolatorja, meta din ma tkunx l-Awtorità 
Kompetenti, għandhom jikkooperaw u 
jipprovdu l-informazzjoni kollha neċessarja 
għall-valutazzjoni tar-riskji u l-impatt, 
inklużi r-riskji ġeopolitiċi.

Or. en

Emenda 331
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-impriżi tal-gass naturali, l-
organizzazzjonijiet rilevanti li 
jirrappreżentaw l-interessi tal-klijenti 
domestiċi u industrijali, u l-awtorità
regolatorja, meta din ma tkunx l-Awtorità 
Kompetenti, għandhom jikkooperaw u 
jipprovdu l-informazzjoni kollha neċessarja 
għall-valutazzjoni tar-riskji. 

2. L-impriżi tal-gass naturali, il-ġeneraturi 
li jaħdmu bil-gass, l-organizzazzjonijiet 
rilevanti li jirrappreżentaw l-interessi tal-
klijenti domestiċi u industrijali, u l-awtorità 
regolatorja, meta din ma tkunx l-Awtorità 
Kompetenti, għandhom jikkooperaw u 
jipprovdu l-informazzjoni kollha neċessarja 
għall-valutazzjoni tar-riskji u l-impatt.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament futur għandu jiffoka fuq ir-rekwiżit biex l-Istati Membri jwettqu 
valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u l-impatt u janalizzaw il-qagħda tagħhom fuq il-
bażi ta’ metodoloġija komuni soda. 

Il-valutazzjoni tar-riskju u l-impatt għandha titwettaq minn kull Stat Membru bi qbil 
mal-metodoloġija komuni, waqt li l-Istat Membru għandu jitħalla jqis iċ-ċirkustanzi u 
l-ispeċifiċitajiet nazzjonali partikulari fejn ikun xieraq. Ir-riżultati għandhom ikunu 
riflessi fil-pjanijiet ta’ azzjoni preventiva u ta’ emerġenza. Dawn il-pjanijiet 
għandhom ikunu suġġetti għal reviżjoni biex jiġi żgurat li huma xierqa.

Emenda 332
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-impriżi tal-gass naturali, l-
organizzazzjonijiet rilevanti li 
jirrappreżentaw l-interessi tal-klijenti 
domestiċi u industrijali, u l-awtorità 
regolatorja, meta din ma tkunx l-Awtorità 
Kompetenti, għandhom jikkooperaw u 
jipprovdu l-informazzjoni kollha neċessarja 
għall-valutazzjoni tar-riskji. 

2. L-impriżi tal-gass naturali, il-ġeneraturi 
li jaħdmu bil-gass, l-organizzazzjonijiet 
rilevanti li jirrappreżentaw l-interessi tal-
klijenti domestiċi u industrijali, u l-awtorità 
regolatorja, meta din ma tkunx l-Awtorità 
Kompetenti, għandhom jikkooperaw u 
jipprovdu l-informazzjoni kollha neċessarja 
għall-valutazzjoni tar-riskji u l-impatt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament futur għandu jiffoka fuq ir-rekwiżit biex l-Istati Membri jwettqu 
valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u l-impatt u janalizzaw il-qagħda tagħhom fuq il-
bażi ta’ metodoloġija komuni soda. 

Il-valutazzjoni tar-riskju u l-impatt għandha titwettaq minn kull Stat Membru bi qbil 
mal-metodoloġija komuni, waqt li l-Istat Membru għandu jitħalla jqis iċ-ċirkustanzi u 
l-ispeċifiċitajiet nazzjonali partikulari fejn ikun xieraq. Ir-riżultati għandhom ikunu 
riflessi fil-pjanijiet ta’ azzjoni preventiva u ta’ emerġenza. Dawn il-pjanijiet 
għandhom ikunu suġġetti għal reviżjoni biex jiġi żgurat li huma xierqa.
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Emenda 333
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-impriżi tal-gass naturali, l-
organizzazzjonijiet rilevanti li 
jirrappreżentaw l-interessi tal-klijenti 
domestiċi u industrijali, u l-awtorità 
regolatorja, meta din ma tkunx l-Awtorità 
Kompetenti, għandhom jikkooperaw u 
jipprovdu l-informazzjoni kollha neċessarja 
għall-valutazzjoni tar-riskji. 

2. L-impriżi tal-gass naturali, l-
organizzazzjonijiet rilevanti li 
jirrappreżentaw l-interessi tal-klijenti 
domestiċi u industrijali, u l-awtorità 
regolatorja, meta din ma tkunx l-Awtorità 
Kompetenti, għandhom jikkooperaw u 
jipprovdu l-informazzjoni kollha neċessarja 
għall-valutazzjoni tar-riskji u l-impatt.

Or. en

Emenda 334
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

2. L-impriżi tal-gass naturali, l-
organizzazzjonijiet rilevanti li 
jirrappreżentaw l-interessi tal-klijenti 
domestiċi u industrijali, u l-awtorità 
regolatorja, meta din ma tkunx l-Awtorità 
Kompetenti, għandhom jikkooperaw u 
jipprovdu l-informazzjoni kollha neċessarja 
għall-valutazzjoni tar-riskji. 

2. L-impriżi tal-gass naturali, l-
organizzazzjonijiet rilevanti li 
jirrappreżentaw l-interessi tal-klijenti 
domestiċi u industrijali, u l-awtorità 
regolatorja, meta din ma tkunx l-Awtorità 
Kompetenti, għandhom jikkooperaw u 
jipprovdu l-informazzjoni kollha neċessarja 
għall-valutazzjoni tar-riskji u l-impatt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’dan l-istadju, aktar milli fuq it-twaqqif ta’ standards Ewropej obbligatorji, ir-
Regolament futur għandu jiffoka aktar fuq ir-rekwiżit biex l-Istati Membri jwettqu 
valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u l-impatt u janalizzaw il-qagħda tagħhom fuq il-
bażi ta’ metodoloġija komuni soda.
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Emenda 335
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-valutazzjoni tar-riskji għandha tiġi 
rrepetuta kull sentejn qabel it-
30 ta' Settembru ta' dik is-sena.

3. Il-valutazzjoni tar-riskji u l-impatt 
għandha tiġi rrepetuta kull sentejn qabel it-
30 ta' Settembru ta' dik is-sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament futur għandu jiffoka fuq ir-rekwiżit biex l-Istati Membri jwettqu 
valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u l-impatt u janalizzaw il-qagħda tagħhom fuq il-
bażi ta’ metodoloġija komuni soda. 

Il-valutazzjoni tar-riskju u l-impatt għandha titwettaq minn kull Stat Membru bi qbil 
mal-metodoloġija komuni, waqt li l-Istat Membru għandu jitħalla jqis iċ-ċirkustanzi u 
l-ispeċifiċitajiet nazzjonali partikulari fejn ikun xieraq. Ir-riżultati għandhom ikunu 
riflessi fil-pjanijiet ta’ azzjoni preventiva u ta’ emerġenza. Dawn il-pjanijiet 
għandhom ikunu suġġetti għal reviżjoni biex jiġi żgurat li huma xierqa.

Emenda 336
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-valutazzjoni tar-riskji għandha tiġi 
rrepetuta kull sentejn qabel it-
30 ta' Settembru ta' dik is-sena.

3. Il-valutazzjoni tar-riskji u l-impatt 
għandha tiġi rrepetuta kull sentejn qabel it-
30 ta' Settembru ta' dik is-sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’dan l-istadju, aktar milli fuq it-twaqqif ta’ standards Ewropej obbligatorji, ir-
Regolament futur għandu jiffoka aktar fuq ir-rekwiżit biex l-Istati Membri jwettqu 
valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u l-impatt u janalizzaw il-qagħda tagħhom fuq il-
bażi ta’ metodoloġija komuni soda.
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Emenda 337
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-valutazzjoni tar-riskji għandha tiġi 
rrepetuta kull sentejn qabel it-
30 ta' Settembru ta' dik is-sena.

3. Il-valutazzjoni tar-riskji u l-impatt 
għandha tiġi rrepetuta kull sentejn qabel it-
30 ta' Settembru ta' dik is-sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’dan l-istadju, aktar milli fuq it-twaqqif ta’ standards Ewropej obbligatorji, ir-
Regolament futur għandu jiffoka aktar fuq ir-rekwiżit biex l-Istati Membri jwettqu 
valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u l-impatt u janalizzaw il-qagħda tagħhom fuq il-
bażi ta’ metodoloġija komuni soda.

Emenda 338
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-valutazzjoni tar-riskji għandha tiġi 
rrepetuta kull sentejn qabel it-
30 ta' Settembru ta' dik is-sena.

3. Il-valutazzjoni tar-riskji u l-impatt 
għandha tiġi rrepetuta kull sentejn qabel it-
30 ta' Settembru ta' dik is-sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament futur għandu jiffoka fuq ir-rekwiżit biex l-Istati Membri jwettqu 
valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u l-impatt u janalizzaw il-qagħda tagħhom fuq il-
bażi ta’ metodoloġija komuni soda. 

Il-valutazzjoni tar-riskju u l-impatt għandha titwettaq minn kull Stat Membru bi qbil 
mal-metodoloġija komuni, waqt li l-Istat Membru għandu jitħalla jqis iċ-ċirkustanzi u 
l-ispeċifiċitajiet nazzjonali partikulari fejn ikun xieraq. Ir-riżultati għandhom ikunu 
riflessi fil-pjanijiet ta’ azzjoni preventiva u ta’ emerġenza. Dawn il-pjanijiet 
għandhom ikunu suġġetti għal reviżjoni biex jiġi żgurat li huma xierqa.
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Emenda 339
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-valutazzjoni tar-riskji għandha tiġi 
rrepetuta kull sentejn qabel it-
30 ta' Settembru ta' dik is-sena.

3. Il-valutazzjoni tar-riskji u l-impatt 
għandha tiġi rrepetuta kull sentejn qabel it-
30 ta' Settembru ta' dik is-sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’dan l-istadju, aktar milli fuq it-twaqqif ta’ standards Ewropej obbligatorji, ir-
Regolament futur għandu jiffoka aktar fuq ir-rekwiżit biex l-Istati Membri jwettqu 
valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u l-impatt u janalizzaw il-qagħda tagħhom fuq il-
bażi ta’ metodoloġija komuni soda.

Emenda 340
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-valutazzjoni tar-riskji għandha tiġi 
rrepetuta kull sentejn qabel it-
30 ta' Settembru ta' dik is-sena.

3. Il-valutazzjoni tar-riskji u l-impatt 
għandha tiġi rrepetuta kull sentejn qabel it-
30 ta' Settembru ta' dik is-sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’dan l-istadju, aktar milli fuq it-twaqqif ta’ standards Ewropej obbligatorji, ir-
Regolament futur għandu jiffoka aktar fuq ir-rekwiżit biex l-Istati Membri jwettqu 
valutazzjoni bir-reqqa tar-riskju u l-impatt u janalizzaw il-qagħda tagħhom fuq il-
bażi ta’ metodoloġija komuni soda.


