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Emenda 341
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Pjan tal-Emerġenza għandu: 1. Il-Pjan tal-Emerġenza nazzjonali u tal-
Unjoni għandu, rispettivament:

Or. en

Emenda 342
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Jiddefinixxi r-rwol u r-
responsabbiltajiet tal-impriżi tal-gass 
naturali u tal-klijenti industrijali, u l-
interazzjoni tagħhom mal-Awtoritajiet 
Kompetenti u fejn xieraq mal-awtorità 
regolatorja; 

(2) Jiddefinixxi r-rwol u r-
responsabbiltajiet tal-impriżi tal-gass 
naturali u tal-klijenti industrijali, billi jqis 
il-punti differenti safejn huma affettwati 
fil-każ ta' tfixkil fil-provvista tal-gass u 
wara li jsir analiżi trasparenti tal-ispejjeż 
u l-benefiċċji, u l-interazzjoni tagħhom 
mal-Awtoritajiet Kompetenti u fejn xieraq 
mal-awtorità regolatorja;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ċerti klijenti industrijali kbar huma partikolarment dipendenti fuq il-provvisti kontinwi tal-
gass naturali. Billi, bħal f'ħafna oqsma tal-produzzjoni tal-materji primi (eż. ħġieġ jew kimiċi 
bażiċi), mhijiex kwistjoni sempliċi li ssir bidla malajr minn fjuwil għal ieħor bl-użu ta' 
installazzjonijiet tal-ħruq bivalenti; dawn il-konsumaturi jistgħu jirrispondu biss b'mod 
limitat għall-interruzzjonijiet, dejjem jekk possibbli, u f'ċertu każijiet l-ispiża tkun għalja. 
Għalhekk għandhom jitqiesu dawn l-interessi ta' ċertu klijenti industrijali meta jiġu deċiżi 
miżuri li jqisu d-domanda. 
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Emenda 343
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Jiddefinixxi r-rwol u r-
responsabbiltajiet tal-impriżi tal-gass 
naturali u tal-klijenti industrijali, u l-
interazzjoni tagħhom mal-Awtoritajiet 
Kompetenti u fejn xieraq mal-awtorità 
regolatorja; 

(2) Jiddefinixxi r-rwol u r-
responsabbiltajiet tal-parteċipanti kollha 
tas-suq, u l-interazzjoni tagħhom mal-
Awtoritajiet Kompetenti u fejn xieraq mal-
awtorità regolatorja; 

Or. en

Emenda 344
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Jiddefinixxi r-rwol u r-
responsabbiltajiet tal-impriżi tal-gass 
naturali u tal-klijenti industrijali, u l-
interazzjoni tagħhom mal-Awtoritajiet 
Kompetenti u fejn xieraq mal-awtorità 
regolatorja;

(2) Jiddefinixxi r-rwol u r-
responsabbiltajiet tal-parteċipanti kollha 
tas-suq, u l-interazzjoni tagħhom mal-
Awtoritajiet Kompetenti u fejn xieraq mal-
awtorità regolatorja;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approċċ fuq tliet livelli definit fid-Direttiva 2004/67/KE biex jiżgura s-sigurtà tal-provvista 
(I: kumpaniji; II: l-Istati Membri; III: il-Kummissjoni), m'għadux rifless b'mod ċar u għandu 
jerġa' jiddaħħal. F'fażi ta' emerġenza, meta l-mekkaniżmi tas-suq waħidhom ma jkunux 
biżżejjed biex ilaħħqu mal-kriżi, l-Istati Membri għandhom ikunu involuti. Mekkaniżmi 
bbażati fuq is-suq u mekkaniżmi mhux ibbażati fuq is-suq jistgħu joperaw flimkien. L-ispejjeż 
tal-miżuri mhux tas-suq iridu jiġu kkalkulati b'mod solidu u l-mekkaniżmi involuti fil-
medjazzjoni ma' pajjiżi terzi kkonċernati jridu wkoll jiġu deskritti.
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Emenda 345
Takis Hadjigeorgiou

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Jiddefinixxi r-rwol u r-
responabbiltajiet tal-Awtorità Kompetenti;

(3) Jissuġġerixxi definizzjoni tar-rwol u r-
responabbiltajiet tal-Awtorità Kompetenti. 
Madankollu, l-Istati Membri se jkomplu 
jissorveljaw is-sigurtà tal-provvista 
tagħhom u se jkomplu jżommu d-dritt li 
jagħżlu l-arranġamenti u l-istrumenti biex 
jiżguraw is-sigurtà tal-provvista tagħhom;

Or. en

Emenda 346
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Jiddefinixxi r-rwol u r-responabbiltajiet 
tal-Awtorità Kompetenti;

(3) Jiddefinixxi r-rwol u r-responabbiltajiet 
tal-Awtorità Kompetenti u tal-awtoritajiet 
l-oħra li għalihom ġew allokati l-ħidmiet 
kif imsemmi f'punt (2) tat-tieni paragrafu 
tal-Artikolu 2;

Or. en

Emenda 347
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Jistabbilixxi proċeduri dettaljati li 
għandhom jiġu segwiti għal kull livell ta' 
kriżi, fosthom l-iskemi korrispondenti dwar 

(4) Jistabbilixxi proċeduri dettaljati, 
konsistenti mal-pjanijiet nazzjonali l-
oħra, li għandhom jiġu segwiti għal kull 
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il-flussi tal-informazzjoni; livell ta' kriżi, fosthom l-iskemi 
korrispondenti dwar il-flussi tal-
informazzjoni;

Or. en

Emenda 348
Takis Hadjigeorgiou

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Jaħtar maniġer jew tim tal-kriżi u 
jiddefinixxi r-rwol tiegħu; 

imħassar

Or. en

Emenda 349
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punti 6-10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Jidentifika l-kontribut tal-miżuri abbażi 
tas-suq elenkati fl-Anness II biex 
jindirizzaw is-sitwazzjoni fil-livell tal-Alert 
u jtaffu s-sitwazzjoni fil-livell tal-
Emerġenza.

(6) Jidentifika l-kontribut tal-miżuri abbażi 
tas-suq elenkati fl-Anness II biex 
jindirizzaw is-sitwazzjoni fil-livell tal-Alert 
u jtaffu, safejn hu possibbli u għall-itwal 
żmien possibbli, is-sitwazzjoni fil-livell tal-
Emerġenza.

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

(7) Jidentifika, fuq il-bażi ta' analiżi 
trasparenti tal-benefiċċju meta jitqabbel 
man-nefqa, il-kontribut u l-mertu relattiv
tal-miżuri mhux abbażi tas-suq ippjanati 
jew li għandhom jiġu implimentati għal-
livell tal-Emerġenza elenkati fl-Anness III 
u jivvaluta sa fejn huwa meħtieġ l-użu tal-
miżuri mhux abbażi tas-suq sabiex tiġi 
indirizzata l-kriżi, jivvaluta l-effetti 
tagħhom u jiddefinixxi l-proċeduri għall-
implimentazzjoni tagħhom, bil-miżuri 
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mhux abbażi tas-suq li jintużaw biss biex 
jiżguraw is-sigurtà tal-provvista bħala l-
aħħar alternattiva;

(8) Jiddeskrivi l-mekkaniżmi użati għall-
kooperazzjoni ma' Stati Membri oħra għal 
kull livell ta' kriżi;

(8) Jiddeskrivi l-mekkaniżmi użati u r-
rwoli tal-parteċipanti tas-swieq fir-
rigward tal-kooperazzjoni ma' Stati 
Membri oħra għal kull livell ta' kriżi;
(8a) Jiddeskrivi l-mekkaniżmi użati biex 
tiġi attivata l-medjazzjoni mal-pajjiżi terzi 
kkonċernati;

(9) Jispjega l-obbligi tar-rappurtar imposti 
fuq l-impriżi tal-gass naturali fil-livelli tal-
Alert u l-Emerġenza;

(9) Jispjega l-obbligi tar-rappurtar imposti 
fuq l-impriżi tal-gass naturali fil-livelli tal-
Alert u l-Emerġenza;

(10) Jelenka l-azzjonijiet iddefiniti minn 
qabel biex ikun hemm disponibbiltà ta' 
gass f'każ ta' Emerġenza, fosthom il-
mekkaniżmi ta' kumpens u l-ftehimiet 
kummerċjali bejn il-partijiet involuti 
f'dawn l-azzjonijiet. Dawn l-azzjonijiet 
jistgħu jinvolvu ftehimiet transkonfinali 
bejn l-Istati Membri u/jew l-impriżi tal-
gass naturali.

(10) Jistabbilixxi lista tal-azzjonijiet 
iddefiniti minn qabel, definita 
f'kooperazzjoni mill-qrib mal-parteċipanti 
tas-suq, biex ikun hemm disponibbiltà ta' 
gass f'każ ta' Emerġenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approċċ fuq tliet livelli definit fid-Direttiva 2004/67/KE biex jiżgura s-sigurtà tal-provvista 
(I: kumpaniji; II: l-Istati Membri; III: il-Kummissjoni), m'għadux rifless b'mod ċar u għandu 
jerġa' jiddaħħal. F'fażi ta' emerġenza, meta l-mekkaniżmi tas-suq waħidhom ma jkunux 
biżżejjed biex ilaħħqu mal-kriżi, l-Istati Membri għandhom ikunu involuti. Mekkaniżmi 
bbażati fuq is-suq u mekkaniżmi mhux ibbażati fuq is-suq jistgħu joperaw flimkien. L-ispejjeż 
tal-miżuri mhux tas-suq iridu jiġu kkalkulati b'mod solidu u l-mekkaniżmi involuti fil-
medjazzjoni ma' pajjiżi terzi kkonċernati jridu wkoll jiġu deskritti.

Emenda 350
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Jiddeskrivi l-mekkaniżmi użati biex 
tiġi attivata l-medjazzjoni mal-pajjiżi terzi 
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kkonċernati;

Or. en

Emenda 351
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tliet livelli ewlenin ta' kriżi għandhom 
ikunu kif ġej:

2. It-tliet livelli ewlenin ta' kriżi għandhom 
ikunu kif ġej:

(1) Livell ta' twissija bikrija (Twissija 
Bikrija): Meta jkun hemm informazzjoni 
konkreta, serja u affidabbli, possibbilment 
imqanqla mill-Mekkaniżmu ta' Twissija 
Bikrija, li jista' jseħħ avveniment li 
jiddeterjora l-kundizzjonijiet tal-provvista;

(1) Livell ta' twissija bikrija (Twissija 
Bikrija): informazzjoni konkreta, serja u 
affidabbli tissuġġerixxi li l-kundizzjonijiet 
tal-provvista jistgħu jiddeterjoraw f'tul ta' 
żmien qasir. Is-suq huwa mistenni li jsolvi 
l-problema mingħajr l-intervent tal-
Awtorità Kompetenti;

(2) Livell tal-Alert (Alert): meta jseħħ 
xkiel fil-provvista jew isseħħ domanda 
eċċezzjonalment għolja iżda s-suq ikun 
għadu jista' jsolvi s-sitwazzjoni mingħajr 
intervent tal-Awtorità Kompetenti;

(2) Livell tal-Alert (Alert): xkiel fil-
provvista jew domanda eċċezzjonalment 
għolja, li l-iskala tagħha ma tkunx teħtieġ 
dikjarazzjoni ta' Emerġenza taħt punt (3). 
Is-suq huwa mistenni li jsolvi l-problema
mingħajr l-intervent tal-Awtorità 
Kompetenti;

(3) Livell tal-Emerġenza (Emerġenza): 
meta sseħħ domanda eċċezzjonalment 
għolja jew meta jseħħ xkiel fil-provvista 
permezz jew mingħand l-akbar 
infrastruttura jew sors u jkun hemm 
riskju kredibbli li l-istandard tal-
forniment lill-klijenti protetti ma jistax 
jintlaħaq aktar bi strumenti abbażi tas-suq 
waħedhom.

(3) Livell tal-Emerġenza (Emerġenza): 
xkiel fil-provvista jew domanda 
eċċezzjonalment għolja u jkun hemm 
evidenza li mekkaniżmi bbażati fuq is-suq 
ma jibqgħux biżżejjed biex jiġu żgurati l-
provvisti lill-klijenti protetti. L-Awtorità 
Kompetenti hija meħtieġa li tindaħal fil-
qafas tal-Pjan ta' Emerġenza. 
Mekkaniżmi abbażi tas-suq u mekkaniżmi 
mhux abbażi tas-suq jistgħu joperaw 
flimkien f'din il-fażi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull stadju għandu jiġi spjegat fid-dettall u li jiddistingwi b'mod ċar wieħed mill-ieħor biex 
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tiġi evitata kwalunkwe konfużjoni fil-każ ta' emerġenza u biex jinkiseb lura l-approċċ fuq tliet 
livelli definit fid-Direttiva 2004 (I: kumpaniji; II: l-Istati Membri; III: il-Kummissjoni. Matul 
l-ewwel żewġ stadji ta' kriżi, is-suq huwa mistenni li jsolvi għal kollox il-problema, imma 
matul kriżi/emerġenza reali, meta l-mekkaniżmi tas-suq waħidhom ma jkunux biżżejjed biex 
ilaħħqu mal-kriżi, l-Istati Membri għandhom ikunu involuti. Mekkaniżmi bbażati fuq is-suq u 
mekkaniżmi mhux ibbażati fuq is-suq jistgħu joperaw flimkien.

Emenda 352
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tliet livelli ewlenin ta' kriżi għandhom 
ikunu kif ġej:

2. It-tliet livelli ewlenin ta' kriżi għandhom 
ikunu kif ġej:

(1) Livell ta' twissija bikrija (Twissija 
Bikrija): Meta jkun hemm informazzjoni 
konkreta, serja u affidabbli, possibbilment 
imqanqla mill-Mekkaniżmu ta' Twissija 
Bikrija, li jista' jseħħ avveniment li 
jiddeterjora l-kundizzjonijiet tal-provvista;

(1) Livell ta' twissija bikrija (Twissija 
Bikrija): informazzjoni konkreta, serja u 
affidabbli tissuġġerixxi li l-kundizzjonijiet 
tal-provvista jistgħu jiddeterjoraw f'tul ta' 
żmien qasir. Is-suq huwa mistenni li jsolvi 
l-problema mingħajr l-intervent tal-
Awtorità Kompetenti;

(2) Livell tal-Alert (Alert): meta jseħħ 
xkiel fil-provvista jew isseħħ domanda 
eċċezzjonalment għolja iżda s-suq ikun 
għadu jista' jsolvi s-sitwazzjoni mingħajr 
intervent tal-Awtorità Kompetenti;

(2) Livell tal-Alert (Alert): xkiel fil-
provvista jew domanda eċċezzjonalment 
għolja, li l-iskala tagħha ma tkunx teħtieġ 
dikjarazzjoni ta' Emerġenza taħt punt (3). 
Is-suq huwa mistenni li jsolvi l-problema
mingħajr l-intervent tal-Awtorità 
Kompetenti;

(3) Livell tal-Emerġenza (Emerġenza): 
meta sseħħ domanda eċċezzjonalment 
għolja jew meta jseħħ xkiel fil-provvista 
permezz jew mingħand l-akbar 
infrastruttura jew sors u jkun hemm 
riskju kredibbli li l-istandard tal-
forniment lill-klijenti protetti ma jistax 
jintlaħaq aktar bi strumenti abbażi tas-suq 
waħedhom.

(3) Livell tal-Emerġenza (Emerġenza):
xkiel fil-provvista jew domanda 
eċċezzjonalment għolja u jkun hemm 
evidenza li mekkaniżmi bbażati fuq is-suq 
ma jibqgħux biżżejjed biex jiġu żgurati l-
provvisti lill-klijenti protetti. L-Awtorità 
Kompetenti hija meħtieġa li tindaħal fil-
qafas tal-Pjan ta' Emerġenza. 
Mekkaniżmi abbażi tas-suq u mekkaniżmi 
mhux abbażi tas-suq jistgħu joperaw 
flimkien f'din il-fażi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kull stadju għandu jiġi spjegat fid-dettall u li jiddistingwi b'mod ċar wieħed mill-ieħor biex 
tiġi evitata kwalunkwe konfużjoni fil-każ ta' emerġenza u biex jinkiseb lura l-approċċ fuq tliet 
livelli definit fid-Direttiva 2004 (I: kumpaniji; II: l-Istati Membri; III: il-Kummissjoni. Matul 
l-ewwel żewġ stadji ta' kriżi, is-suq huwa mistenni li jsolvi għal kollox il-problema, imma 
matul kriżi/emerġenza reali, meta l-mekkaniżmi tas-suq waħidhom ma jkunux biżżejjed biex 
ilaħħqu mal-kriżi, l-Istati Membri għandhom ikunu involuti. Mekkaniżmi bbażati fuq is-suq u 
mekkaniżmi mhux ibbażati fuq is-suq jistgħu joperaw flimkien.

Emenda 353
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tliet livelli ewlenin ta' kriżi għandhom 
ikunu kif ġej:

2. Iż-żewġ livelli ewlenin ta' kriżi 
għandhom ikunu kif ġej:

(1) Livell ta' twissija bikrija (Twissija 
Bikrija): Livell ta' twissija bikrija 
(Twissija Bikrija): meta jkun hemm 
informazzjoni konkreta, serja u affidabbli, 
possibilment imqanqla mill-Mekkaniżmu 
ta' Twissija Bikrija, li jista' jseħħ 
avveniment li jiddeterjora l-kundizzjonijiet 
tal-provvista;
(2) Livell tal-Alert (Alert): meta jseħħ 
xkiel fil-provvista jew isseħħ domanda 
eċċezzjonalment għolja iżda s-suq ikun 
għadu jista' jsolvi s-sitwazzjoni mingħajr 
intervent tal-Awtorità Kompetenti;

(1) Livell tal-Alert (Alert): meta jseħħ 
xkiel fil-provvista iżda s-suq ikun għadu 
jista' jsolvi s-sitwazzjoni mingħajr 
intervent tal-Awtorità Kompetenti;

(3) Livell tal-Emerġenza (Emerġenza): 
meta sseħħ domanda eċċezzjonalment 
għolja jew meta jseħħ xkiel fil-provvista 
permezz jew mingħand l-akbar 
infrastruttura jew sors u jkun hemm riskju 
kredibbli li l-istandard tal-forniment lill-
klijenti protetti ma jistax jintlaħaq aktar bi 
strumenti abbażi tas-suq waħedhom. 

(2) Livell tal-Emerġenza (Emerġenza): 
meta jseħħ xkiel fil-provvista permezz tal-
akbar infrastruttura u jkun hemm riskju 
kredibbli li l-istandard tal-forniment lill-
klijenti protetti ma jistax jintlaħaq aktar bi 
strumenti abbażi tas-suq waħedhom.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-livell ta' twissija bikrija jidher superfluwi, għax anki fit-tieni livell ix-xkiel tal-provvista 
jista' jiġi kumpensat fil-livell tal-impriżi. L-intervent tal-Istat - bħala l-aħħar soluzzjoni -
huwa permess biss jekk il-provvista tal-gass naturali ma jistax jibqa' jiġi provdut permezz ta' 
mezzi kummerċjali abbażi tas-suq.

Emenda 354
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Livell ta' twissija bikrija (Twissija 
Bikrija): meta jkun hemm informazzjoni 
konkreta, serja u affidabbli, possibilment 
imqanqla mill-Mekkaniżmu ta' Twissija 
Bikrija, li jista' jseħħ avveniment li 
jiddeterjora l-kundizzjonijiet tal-provvista;

(1) Livell ta' twissija bikrija (Twissija 
Bikrija): meta jkun hemm informazzjoni 
konkreta, serja u affidabbli, possibilment 
imqanqla mill-Mekkaniżmu ta' Twissija 
Bikrija, li jista' jseħħ avveniment li 
jiddeterjora l-kundizzjonijiet tal-provvista;
Sakemm is-suq isolvi l-problema 
m'għandu jkun hemm l-ebda intervent 
mill-Awtorità Kompetenti;

Or. en

Emenda 355
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Livell tal-Emerġenza (Emerġenza): 
meta sseħħ domanda eċċezzjonalment 
għolja jew meta jseħħ xkiel fil-provvista 
permezz jew mingħand l-akbar 
infrastruttura jew sors u jkun hemm riskju 
kredibbli li l-istandard tal-forniment lill-
klijenti protetti ma jistax jintlaħaq aktar bi 
strumenti abbażi tas-suq waħedhom. 

(3) Livell tal-Emerġenza (Emerġenza): 
meta sseħħ domanda eċċezzjonalment 
għolja jew meta jseħħ xkiel fil-provvista 
permezz jew mingħand l-akbar 
infrastruttura jew sors jew ikun hemm 
riskju kredibbli li l-istandard tal-forniment 
lill-klijenti protetti ma jistax jintlaħaq aktar 
bi strumenti abbażi tas-suq waħedhom.
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Or. en

Emenda 356
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Pjan tal-Emerġenza għandu jiżgura li 
l-aċċess transkonfinali għall-faċilitajiet tal-
ħażna jibqa' miftuħ f'każ ta' emerġenza 
wkoll. Il-Pjan ta' Emerġenza ma għandu 
jdaħħal l-ebda miżura li tirrestrinġi bla 
bżonn il-fluss transkonfinali tal-gass. 

3. L-Istati Membri u l-Awtoritajiet 
Kompetenti fil-Pjan tal-Emerġenza 
għandhom jiżguraw li l-aċċess 
transkonfinali għall-kapaċitajiet kostitwiti 
fil-faċilitajiet tal-ħażna jibqa' miftuħ għall-
partijiet kontraenti wkoll f'każ ta' 
Emerġenza. L-Istati Membri u l-
Awtoritajiet Kompetenti ma għandhom 
idaħħlu l-ebda miżura li tirrestrinġi bla 
bżonn il-fluss ta' volumi kostitwiti ta' gass 
bejn il-fruntieri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun hemm allokazzjoni ċara tar-responsabilitajiet bejn il-partijiet 
interessati differenti. Dan huwa speċjalment kritiku f'perjodi ta' emerġenza severa ħafna fejn 
ħafna Stati Membri huma affettwati u fejn il-mekkaniżmi abbażi tas-suq waħidhom ma 
jibqgħux biżżejjed biex tissolva s-sitwazzjoni.  Il-kuntratti kummerċjali għandhom jiġu 
rispettati wkoll f'każ ta' emerġenza.

Emenda 357
Miloslav Ransdorf

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Pjan tal-Emerġenza għandu jiżgura
li l-aċċess transkonfinali għall-faċilitajiet 
tal-ħażna jibqa' miftuħ f'każ ta' emerġenza 
wkoll. Il-Pjan ta' Emerġenza ma għandu 
jdaħħal l-ebda miżura li tirrestrinġi bla 

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-aċċess transkonfinali għall-faċilitajiet tal-
ħażna jibqa' miftuħ f'każ ta' emerġenza 
wkoll. L-Istati Membri ma għandhom 
idaħħlu l-ebda miżura li tirrestrinġi bla 
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bżonn il-fluss transkonfinali tal-gass. bżonn il-fluss transkonfinali tal-gass.

Or. en

Emenda 358
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Pjan ta' Emerġenza għandu 
jidentifika wkoll il-miżuri u l-azzjonijiet 
meħtieġa li għandhom jittieħdu fil-każ ta' 
Emerġenza sabiex itaffu l-impatt ta’ 
qtugħ fil-provvista tal-gass fuq il-
provvista tal-elettriku u t-tisħin 
distrettwali lill-klijenti protetti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi f'ħafna Stati Membri l-gass jintuża bħala fjuwil ewlieni biex jiġġenera l-elettriku u wkoll 
is-sħana, il-Pjan ta' Emerġenza għandu jipprovdi wkoll għall-miżuri u l-azzjonijiet meħtieġa 
biex jittaffa l-impatt ta' qtugħ fil-provvista tal-gass fuq il-provvista tal-elettriku u tat-tisħin 
distrettwali. Dan biex jiġi żgurat li l-klijenti protetti ma jkollhomx xi blakawt jew ksieħ 
minħabba kriżi tal-gass.

Emenda 359
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Pjan ta' Emerġenza għandu 
jidentifika wkoll il-miżuri u l-azzjonijiet 
meħtieġa li għandhom jittieħdu fil-każ ta' 
Emerġenza sabiex itaffu l-impatt ta’ 
qtugħ fil-provvista tal-gass fuq il-
provvista tal-elettriku u t-tisħin 
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distrettwali lill-klijenti protetti. 

Or. en

Emenda 360
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Awtorità Kompetenti għandha 
tinforma minnufih lill-Kummissjoni u 
tipprovdilha l-informazzjoni neċessarja 
kollha meta tiddikjara kwalunkwe mil-
livelli tal-kriżi. Fil-każ ta' emerġenza li 
tista' tirriżulta f'sejħa għall-għajnuna 
mill-UE u l-Istati Membri tagħha, l-
Awtorità Kompetenti tal-Istat Membru 
konċernat għandha mingħajr dewmien 
tinnotifika liċ-Ċentru tal-Monitoraġġ u l-
Informazzjoni tal-Protezzjoni Ċivili tal-
Kummissjoni.

4. L-Awtorità Kompetenti hija permessa li 
tiddikjara Emerġenza u l-livell ta' kriżi. 
Hija għandha tinforma immedjatament 
lill-Kummissjoni u tipprovdiha bl-
informazzjoni meħtieġa kollha b'mod 
partikolari tal-azzjonijiet li bi ħsiebha 
tieħu skont paragrafu 1. L-Awtorità 
Kompetenti għandha ssegwi l-azzjonijiet 
predefiniti kif ġew definiti fil-Pjan ta' 
Emerġenza tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-azzjonijiet imsemmija f'Paragrafi 4, u 5 tal-Artikolu 9 jridu jkunu konsistenti, mhux skaduti 
u jispjegaw il-passi li jridu jittieħdu f'ordni loġika.

Emenda 361
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Awtorità Kompetenti għandha 
tinforma minnufih lill-Kummissjoni u 
tipprovdilha l-informazzjoni neċessarja 
kollha meta tiddikjara kwalunkwe mil-
livelli tal-kriżi. Fil-każ ta' emerġenza li 

4. L-Awtorità Kompetenti għandha 
tinforma minnufih lill-Kummissjoni u l-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass u 
tipprovdilhom l-informazzjoni neċessarja 
kollha meta tiddikjara kwalunkwe mil-
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tista' tirriżulta f'sejħa għall-għajnuna mill-
UE u l-Istati Membri tagħha, l-Awtorità 
Kompetenti tal-Istat Membru konċernat 
għandha mingħajr dewmien tinnotifika liċ-
Ċentru tal-Monitoraġġ u l-Informazzjoni 
tal-Protezzjoni Ċivili tal-Kummissjoni.

livelli tal-kriżi. Fil-każ ta' Emerġenza li 
tista' tirriżulta f'sejħa għall-għajnuna mill-
UE u l-Istati Membri tagħha, l-Awtorità 
Kompetenti tal-Istat Membru konċernat 
għandha mingħajr dewmien tinnotifika liċ-
Ċentru tal-Monitoraġġ u l-Informazzjoni 
tal-Protezzjoni Ċivili tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp espert magħmul minn partijiet interessati differenti (rappreżentanti tal-industrija 
tal-gass, ENTSO-G, il-klijenti relevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għal diskussjonijiet, 
skambju ta' esperjenzi kif ukoll konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni mal-partijiet 
interessati. Għalhekk il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni tal-miżuri marbutin mas-
sigurtà tal-provvista. Għal dak il-għan, il-GCG għandu jiġi kkonsultat bħala fatt ta' rutina bi 
qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda 362
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Awtorità Kompetenti għandha 
tinforma minnufih lill-Kummissjoni u 
tipprovdilha l-informazzjoni neċessarja 
kollha meta tiddikjara kwalunkwe mil-
livelli tal-kriżi. Fil-każ ta' emerġenza li 
tista' tirriżulta f'sejħa għall-għajnuna mill-
UE u l-Istati Membri tagħha, l-Awtorità 
Kompetenti tal-Istat Membru konċernat 
għandha mingħajr dewmien tinnotifika liċ-
Ċentru tal-Monitoraġġ u l-Informazzjoni 
tal-Protezzjoni Ċivili tal-Kummissjoni.

4. L-Awtorità Kompetenti għandha 
tinforma minnufih lill-Kummissjoni u l-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass u 
tipprovdilhom l-informazzjoni neċessarja 
kollha meta tiddikjara kwalunkwe mil-
livelli tal-kriżi. Fil-każ ta' Emerġenza li 
tista' tirriżulta f'sejħa għall-għajnuna mill-
UE u l-Istati Membri tagħha, l-Awtorità 
Kompetenti tal-Istat Membru konċernat 
għandha mingħajr dewmien tinnotifika liċ-
Ċentru tal-Monitoraġġ u l-Informazzjoni 
tal-Protezzjoni Ċivili tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp espert magħmul minn partijiet interessati differenti (rappreżentanti tal-industrija 
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tal-gass, ENTSO-G, il-klijenti relevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għal diskussjonijiet, 
skambju ta' esperjenzi kif ukoll konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni mal-partijiet 
interessati.

Għalhekk il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni tal-miżuri marbutin mas-sigurtà tal-
provvista. Għal dak il-għan, il-GCG għandu jiġi kkonsultat bħala fatt ta' rutina bi qbil mad-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda 363
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Awtorità Kompetenti għandha 
tinforma minnufih lill-Kummissjoni u 
tipprovdilha l-informazzjoni neċessarja 
kollha meta tiddikjara kwalunkwe mil-
livelli tal-kriżi. Fil-każ ta' emerġenza li 
tista' tirriżulta f'sejħa għall-għajnuna mill-
UE u l-Istati Membri tagħha, l-Awtorità 
Kompetenti tal-Istat Membru konċernat 
għandha mingħajr dewmien tinnotifika liċ-
Ċentru tal-Monitoraġġ u l-Informazzjoni 
tal-Protezzjoni Ċivili tal-Kummissjoni.

4. L-Awtorità Kompetenti għandha 
tinforma minnufih lill-Kummissjoni u l-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass u 
tipprovdilhom l-informazzjoni neċessarja 
kollha meta tiddikjara kwalunkwe mil-
livelli tal-kriżi. Fil-każ ta' emerġenza li 
tista' tirriżulta f'sejħa għall-għajnuna mill-
UE u l-Istati Membri tagħha, l-Awtorità 
Kompetenti tal-Istat Membru konċernat 
għandha mingħajr dewmien tinnotifika liċ-
Ċentru tal-Monitoraġġ u l-Informazzjoni 
tal-Protezzjoni Ċivili tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 364
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Awtorità Kompetenti għandha 
tinforma minnufih lill-Kummissjoni u 
tipprovdilha l-informazzjoni neċessarja 
kollha meta tiddikjara kwalunkwe mil-
livelli tal-kriżi. Fil-każ ta' emerġenza li 

4. L-Awtorità Kompetenti għandha 
tinforma minnufih lill-Kummissjoni u l-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass u 
tipprovdilhom l-informazzjoni neċessarja 
kollha meta tiddikjara kwalunkwe mil-



AM\802059MT.doc 17/108 PE438.242v01-00

MT

tista' tirriżulta f'sejħa għall-għajnuna mill-
UE u l-Istati Membri tagħha, l-Awtorità 
Kompetenti tal-Istat Membru konċernat 
għandha mingħajr dewmien tinnotifika liċ-
Ċentru tal-Monitoraġġ u l-Informazzjoni 
tal-Protezzjoni Ċivili tal-Kummissjoni.

livelli tal-kriżi. Fil-każ ta' emerġenza li 
tista' tirriżulta f'sejħa għall-għajnuna mill-
UE u l-Istati Membri tagħha, l-Awtorità 
Kompetenti tal-Istat Membru konċernat 
għandha mingħajr dewmien tinnotifika liċ-
Ċentru tal-Monitoraġġ u l-Informazzjoni 
tal-Protezzjoni Ċivili tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp espert magħmul minn partijiet interessati differenti (rappreżentanti tal-industrija 
tal-gass, ENTSO-G, il-klijenti relevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għal diskussjonijiet, 
skambju ta' esperjenzi kif ukoll konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni mal-partijiet 
interessati. Għalhekk il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni tal-miżuri marbutin mas-
sigurtà tal-provvista. Għal dak il-għan, il-GCG għandu jiġi kkonsultat bħala fatt ta' rutina bi 
qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda 365
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Awtorità Kompetenti għandha 
tinforma minnufih lill-Kummissjoni u 
tipprovdilha l-informazzjoni neċessarja 
kollha meta tiddikjara kwalunkwe mil-
livelli tal-kriżi. Fil-każ ta' emerġenza li 
tista' tirriżulta f'sejħa għall-għajnuna mill-
UE u l-Istati Membri tagħha, l-Awtorità 
Kompetenti tal-Istat Membru konċernat 
għandha mingħajr dewmien tinnotifika liċ-
Ċentru tal-Monitoraġġ u l-Informazzjoni 
tal-Protezzjoni Ċivili tal-Kummissjoni.

4. L-Awtorità Kompetenti għandha 
tinforma minnufih lill-Kummissjoni u l-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass u 
tipprovdilhom l-informazzjoni neċessarja 
kollha meta tiddikjara kwalunkwe mil-
livelli tal-kriżi. Fil-każ ta' emerġenza li 
tista' tirriżulta f'sejħa għall-għajnuna mill-
UE u l-Istati Membri tagħha, l-Awtorità 
Kompetenti tal-Istat Membru konċernat 
għandha mingħajr dewmien tinnotifika liċ-
Ċentru tal-Monitoraġġ u l-Informazzjoni 
tal-Protezzjoni Ċivili tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-grupp tal-koordinazzjoni tal-gass qiegħed fl-aħjar pożizzjoni biex jivvaluta s-
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sitwazzjoni tal-provvista tal-gass u jipprovdi pjattaforma xierqa ta' kooperazzjoni bejn l-
industrija, l-uffiċjali nazzjonali u tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta l-
grupp qabel tiddikjara sitwazzjonijiet ta' emerġenza jew qabel tieħu kwalunkwe miżura u 
għandha tkun marbuta mid-deċiżjonijiet tiegħu. Il-grupp tal-koordinazzjoni tal-gass għandu 
wkoll jissaħħaħ b'membri addizzjonali mill-industrija tal-gass u konsumaturi industrijali fuq 
skala kbira.

Emenda 366
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Awtorità Kompetenti għandha 
tinforma minnufih lill-Kummissjoni u 
tipprovdilha l-informazzjoni neċessarja 
kollha meta tiddikjara kwalunkwe mil-
livelli tal-kriżi. Fil-każ ta' emerġenza li 
tista' tirriżulta f'sejħa għall-għajnuna mill-
UE u l-Istati Membri tagħha, l-Awtorità 
Kompetenti tal-Istat Membru konċernat 
għandha mingħajr dewmien tinnotifika liċ-
Ċentru tal-Monitoraġġ u l-Informazzjoni 
tal-Protezzjoni Ċivili tal-Kummissjoni.

4. L-Awtorità Kompetenti għandha 
tinforma minnufih lill-Kummissjoni u l-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass u 
tipprovdilhom l-informazzjoni neċessarja 
kollha meta tiddikjara kwalunkwe mil-
livelli tal-kriżi. Fil-każ ta' emerġenza li 
tista' tirriżulta f'sejħa għall-għajnuna mill-
UE u l-Istati Membri tagħha, l-Awtorità 
Kompetenti tal-Istat Membru konċernat 
għandha mingħajr dewmien tinnotifika liċ-
Ċentru tal-Monitoraġġ u l-Informazzjoni 
tal-Protezzjoni Ċivili tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aħna nilqgħu ż-żamma tal-grupp tal-koordinazzjoni tal-gass fl-abbozz tar-regolament. Billi l-
funzjoni tiegħu għandha tmur lil hinn sew milli jkun sempliċiment grupp li jagħti l-pariri, il-
Kummissjoni għandha tinvolvi mill-qrib lill-partijiet interessati kollha meta trid tittieħed 
deċiżjoni dwar il-kompożizzjoni eżatta tal-grupp. Billi l-grupp tal-koordinazzjoni tal-gass 
qiegħed fl-aħjar pożizzjoni biex jivvaluta s-sitwazzjoni tal-provvista tal-gass u jipprovdi 
pjattaforma xierqa ta' kooperazzjoni bejn l-industrija, l-uffiċjali nazzjonali u tal-Kummissjoni, 
il-Kummissjoni għandha tikkonsulta l-grupp qabel tiddikjara sitwazzjonijiet ta' emerġenza 
jew qabel tieħu kwalunkwe miżura u għandha tkun marbuta mid-deċiżjonijiet tiegħu.
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Emenda 367
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Awtorità Kompetenti għandha 
tinforma minnufih lill-Kummissjoni u 
tipprovdilha l-informazzjoni neċessarja 
kollha meta tiddikjara kwalunkwe mil-
livelli tal-kriżi. Fil-każ ta' emerġenza li 
tista' tirriżulta f'sejħa għall-għajnuna mill-
UE u l-Istati Membri tagħha, l-Awtorità 
Kompetenti tal-Istat Membru konċernat 
għandha mingħajr dewmien tinnotifika liċ-
Ċentru tal-Monitoraġġ u l-Informazzjoni 
tal-Protezzjoni Ċivili tal-Kummissjoni.

4. L-Awtorità Kompetenti għandha 
tinforma minnufih lill-Kummissjoni u l-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass u 
tipprovdilhom l-informazzjoni neċessarja 
kollha meta tiddikjara kwalunkwe mil-
livelli tal-kriżi. Fil-każ ta' emerġenza li 
tista' tirriżulta f'sejħa għall-għajnuna mill-
UE u l-Istati Membri tagħha, l-Awtorità 
Kompetenti tal-Istat Membru konċernat 
għandha mingħajr dewmien tinnotifika liċ-
Ċentru tal-Monitoraġġ u l-Informazzjoni 
tal-Protezzjoni Ċivili tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-grupp tal-koordinazzjoni tal-gass qiegħed fl-aħjar pożizzjoni biex jivvaluta s-
sitwazzjoni tal-provvista tal-gass u jipprovdi pjattaforma xierqa ta' kooperazzjoni bejn l-
industrija, l-uffiċjali nazzjonali u tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta l-
grupp qabel tiddikjara sitwazzjonijiet ta' emerġenza jew qabel tieħu kwalunkwe miżura u 
għandha tkun marbuta mid-deċiżjonijiet tiegħu. Il-grupp tal-koordinazzjoni tal-gass għandu 
wkoll jissaħħaħ b'membri addizzjonali mill-industrija tal-gass u konsumaturi industrijali fuq 
skala kbira.

Emenda 368
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fejn il-Kummissjoni tkun innotifikata 
mill-Awtorità Kompetenti li ġie ddikjarat 
livell ta' twissija bikrija fi Stat Membru 
għal raġunijiet ġeopolitiċi, jew fejn 
jingħata sinjal ta' theddida għall-qtugħ 
fil-provvisti tal-gass minħabba raġunijiet 
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ġeopolitiċi, possibilment mill-
Mekkaniżmu ta’ Twissija Bikrija, l-
Unjoni, rappreżentata mill-Viċi President 
tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-
Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-
Politika ta' Sigurtà (Viċi 
President/Rappreżentant Għoli ), 
għandha tieħu l-azzjonijiet diplomatiċi 
xierqa. L-azzjonijiet meħudin mill-Viċi 
President/Rappreżentant Għoli ma 
għandhomx jaffettwaw il-funzjonament 
tas-suq intern.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li tittieħed l-azzjoni diplomatika rilevanti fil-konfront ta’ pajjiżi terzi li 
jissupplixxu l-gass jew huma pajjiżi ta’ tranżitu fl-aktar stadju bikri possibbli kulfejn ikun 
hemm theddida ta’ qtugħ fil-provvisti tal-gass minħabba raġunijiet ġeopolitiċi. Dawn l-
azzjonijiet ma għandhomx jaffettwaw il-funzjonanment tas-suq intern.

Emenda 369
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta l-Awtorità Kompetenti tiddikjara 
Emerġenza għandha ssegwi l-azzjonijiet 
iddefiniti minn qabel kif iddefiniti fil-Pjan 
tal-Emerġenza u għandha tinforma 
minnufih lill-Kummissjoni partikolarment 
bl-azzjonijiet li biħsiebha tieħu skont l-
Artikolu 9(1). Il-Kummissjoni tista' tlaqqa' 
l-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass.

5. Fil-każ ta' emerġenza li tista' tirriżulta 
f'sejħa għall-għajnuna mill-Unjoni u l-
Istati Membri tagħha, l-Awtorità 
Kompetenti tal-Istat Membru konċernat 
għandha, mingħajr dewmien, tinnotifika 
liċ-Ċentru tal-Monitoraġġ u l-
Informazzjoni tal-Protezzjoni Ċivili tal-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni tista' tlaqqa' 
l-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-azzjonijiet imsemmija f'Paragrafi 4 u 5 tal-Artikolu 9 jridu jkunu konsistenti, mhux skaduti 
u jispjegaw il-passi li jridu jittieħdu f'ordni loġika.
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Emenda 370
Takis Hadjigeorgiou

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tivverifika fi 
żmien ġimgħa jekk id-dikjarazzjoni ta' 
Emerġenza hijiex iġġustifikata u jekk 
timponix piż bla bżonn fuq l-impriżi tal-
gass naturali u fuq il-funzjonament tas-
suq intern. Il-Kummissjoni tista', 
partikolarment, titlob lill-Awtorità 
Kompetenti biex timmodifika l-miżuri li 
jimponu piż żejjed fuq l-impriżi tal-gass 
naturali u biex tirtira d-dikjarazzjoni 
tagħha ta' Emerġenza jekk il-
Kummissjoni tqis li ma tkunx għadha 
ġġustifikata.

imħassar

Or. en

Emenda 371
Anni Podimata

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tivverifika fi 
żmien ġimgħa jekk id-dikjarazzjoni ta' 
Emerġenza hijiex iġġustifikata u jekk 
timponix piż bla bżonn fuq l-impriżi tal-
gass naturali u fuq il-funzjonament tas-suq 
intern. Il-Kummissjoni tista', 
partikolarment, titlob lill-Awtorità 
Kompetenti biex timmodifika l-miżuri li 
jimponu piż żejjed fuq l-impriżi tal-gass 
naturali u biex tirtira d-dikjarazzjoni 
tagħha ta' Emerġenza jekk il-
Kummissjoni tqis li ma tkunx għadha 

6. Il-Kummissjoni għandha tivverifika fi 
żmien ġimgħa jekk id-dikjarazzjoni ta' 
Emerġenza hijiex iġġustifikata u jekk 
timponix piż bla bżonn fuq l-impriżi tal-
gass naturali u fuq il-funzjonament tas-suq 
intern. Il-Kummissjoni tista', 
partikolarment, titlob lill-Awtorità 
Kompetenti biex timmodifika l-miżuri li 
jimponu piż żejjed fuq l-impriżi tal-gass 
naturali. 
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ġġustifikata.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni, kif inhi, tista' tqajjem kwistjonijiet ta' sigurtà matul l-operazzjoni tas-
sistemi tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni, li hija biss responsabbli għaliha l-Awtorità 
Kompetenti.

Emenda 372
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tivverifika fi 
żmien ġimgħa jekk id-dikjarazzjoni ta' 
Emerġenza hijiex iġġustifikata u jekk 
timponix piż bla bżonn fuq l-impriżi tal-
gass naturali u fuq il-funzjonament tas-suq 
intern. Il-Kummissjoni tista', 
partikolarment, titlob lill-Awtorità 
Kompetenti biex timmodifika l-miżuri li 
jimponu piż żejjed fuq l-impriżi tal-gass 
naturali u biex tirtira d-dikjarazzjoni tagħha 
ta' Emerġenza jekk il-Kummissjoni tqis li 
ma tkunx għadha ġġustifikata.

6. Il-Kummissjoni għandha tivverifika fi 
żmien tlitt ijiem jekk id-dikjarazzjoni ta' 
Emerġenza tissodisfax il-kriterji indikati 
f'paragrafu 2.

Meta l-Awtorità Kompetenti tal-Istat 
Membru f'Emerġenza tiddeċiedi tapplika l-
miżura mhux prevista fil-Pjanijiet, il-
Kummissjoni tista' tivverifika jekk hijiex 
iġġustifikata u jekk timponix piż bla bżonn 
fuq l-impriżi tal-gass naturali u fuq il-
funzjonament tas-suq intern. Il-
Kummissjoni tista', partikolarment, titlob 
lill-Awtorità Kompetenti biex timmodifika 
l-miżuri li jimponu piż żejjed fuq l-impriżi 
tal-gass naturali u biex tirtira d-
dikjarazzjoni tagħha ta' Emerġenza jekk il-
Kummissjoni tqis li ma tkunx għadha 
ġġustifikata.
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Or. en

Emenda 373
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tivverifika fi 
żmien ġimgħa jekk id-dikjarazzjoni ta' 
Emerġenza hijiex iġġustifikata u jekk 
timponix piż bla bżonn fuq l-impriżi tal-
gass naturali u fuq il-funzjonament tas-suq 
intern. Il-Kummissjoni tista', 
partikolarment, titlob lill-Awtorità 
Kompetenti biex timmodifika l-miżuri li 
jimponu piż żejjed fuq l-impriżi tal-gass 
naturali u biex tirtira d-dikjarazzjoni tagħha 
ta' Emerġenza jekk il-Kummissjoni tqis li 
ma tkunx għadha ġġustifikata.

6. Il-Kummissjoni għandha tivverifika fi 
żmien tlitt ijiem jekk id-dikjarazzjoni ta' 
Emerġenza hijiex iġġustifikata u jekk 
timponix piż bla bżonn fuq l-impriżi tal-
gass naturali u fuq il-funzjonament tas-suq 
intern. Il-Kummissjoni tista' tfittex il-parir 
tal-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass 
f'din il-kwistjoni. Il-Kummissjoni tista', 
partikolarment, titlob lill-Awtorità 
Kompetenti biex timmodifika l-miżuri li 
jimponu piż żejjed fuq l-impriżi tal-gass 
naturali u biex tirtira d-dikjarazzjoni tagħha 
ta' Emerġenza jekk il-Kummissjoni tqis li 
ma tkunx għadha ġġustifikata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In case of a crisis, the time to verify the emergency by the EC should be limited to maximum 
three days. As an expert Body composed of different stakeholders (gas industry 
representatives, ENTSO-G, the relevant customers, the national competent authorities and 
ACER), the Gas Coordination Group (GCG) seems to be the best forum for sharing of 
experiences, as well as formal consultations and coordination with interested parties. The 
GCG should facilitate the coordination of measures relating to security of supply and may be 
consulted by the Commission when reviewing the declaration of Emergency.



PE438.242v01-00 24/108 AM\802059MT.doc

MT

Emenda 374
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tivverifika fi 
żmien ġimgħa jekk id-dikjarazzjoni ta' 
Emerġenza hijiex iġġustifikata u jekk 
timponix piż bla bżonn fuq l-impriżi tal-
gass naturali u fuq il-funzjonament tas-suq 
intern. Il-Kummissjoni tista', 
partikolarment, titlob lill-Awtorità 
Kompetenti biex timmodifika l-miżuri li 
jimponu piż żejjed fuq l-impriżi tal-gass 
naturali u biex tirtira d-dikjarazzjoni tagħha 
ta' Emerġenza jekk il-Kummissjoni tqis li 
ma tkunx għadha ġġustifikata.

6. Il-Kummissjoni għandha tivverifika fi 
żmien erbat ijiem jekk id-dikjarazzjoni ta' 
Emerġenza hijiex iġġustifikata u jekk 
timponix piż bla bżonn fuq l-impriżi tal-
gass naturali u fuq il-funzjonament tas-suq 
intern. Il-Kummissjoni tista' tfittex il-parir 
tal-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass 
f'din il-kwistjoni. Il-Kummissjoni tista', 
partikolarment, titlob lill-Awtorità 
Kompetenti biex timmodifika l-miżuri li 
jimponu piż żejjed fuq l-impriżi tal-gass 
naturali u biex tirtira d-dikjarazzjoni tagħha 
ta' Emerġenza jekk il-Kummissjoni tqis li 
ma tkunx għadha ġġustifikata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' kriżi, ġimgħa taf tkun twila wisq. Bħala Korp espert magħmul minn partijiet 
interessati differenti (rappreżentanti tal-industrija tal-gass, ENTSO-G, il-klijenti relevanti, l-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) 
jidher li huwa l-aħjar forum għal skambju ta' esperjenzi kif ukoll konsultazzjonijiet formali u 
koordinazzjoni mal-partijiet interessati. Għalhekk il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni 
tal-miżuri marbutin mas-sigurtà tal-provvista. Għal dak il-għan, il-GCG għandu jiġi 
kkonsultat bħala fatt ta' rutina bi qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda 375
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tivverifika fi 
żmien ġimgħa jekk id-dikjarazzjoni ta' 
Emerġenza hijiex iġġustifikata u jekk 
timponix piż bla bżonn fuq l-impriżi tal-

6. Il-Kummissjoni għandha tivverifika fi 
żmien erbat ijiem jekk id-dikjarazzjoni ta' 
Emerġenza hijiex iġġustifikata u jekk 
timponix piż bla bżonn fuq l-impriżi tal-
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gass naturali u fuq il-funzjonament tas-suq 
intern. Il-Kummissjoni tista', 
partikolarment, titlob lill-Awtorità 
Kompetenti biex timmodifika l-miżuri li 
jimponu piż żejjed fuq l-impriżi tal-gass 
naturali u biex tirtira d-dikjarazzjoni tagħha 
ta' Emerġenza jekk il-Kummissjoni tqis li 
ma tkunx għadha ġġustifikata.

gass naturali u fuq il-funzjonament tas-suq 
intern. Il-Kummissjoni tista' tfittex il-parir 
tal-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass 
f'din il-kwistjoni. Il-Kummissjoni tista', 
partikolarment, titlob lill-Awtorità 
Kompetenti biex timmodifika l-miżuri li 
jimponu piż żejjed fuq l-impriżi tal-gass 
naturali u biex tirtira d-dikjarazzjoni tagħha 
ta' Emerġenza jekk il-Kummissjoni tqis li 
ma tkunx għadha ġġustifikata.

Or. en

Emenda 376
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tivverifika fi 
żmien ġimgħa jekk id-dikjarazzjoni ta' 
Emerġenza hijiex iġġustifikata u jekk 
timponix piż bla bżonn fuq l-impriżi tal-
gass naturali u fuq il-funzjonament tas-suq 
intern. Il-Kummissjoni tista', 
partikolarment, titlob lill-Awtorità 
Kompetenti biex timmodifika l-miżuri li 
jimponu piż żejjed fuq l-impriżi tal-gass 
naturali u biex tirtira d-dikjarazzjoni tagħha 
ta' Emerġenza jekk il-Kummissjoni tqis li 
ma tkunx għadha ġġustifikata.

6. Il-Kummissjoni għandha tivverifika 
f'temp ta' 48 siegħa jekk id-dikjarazzjoni 
ta' Emerġenza hijiex iġġustifikata u jekk 
timponix piż bla bżonn fuq l-impriżi tal-
gass naturali u fuq il-funzjonament tas-suq 
intern. Il-Kummissjoni tista', 
partikolarment, titlob lill-Awtorità 
Kompetenti biex timmodifika l-miżuri li 
jimponu piż żejjed fuq l-impriżi tal-gass 
naturali u biex tirtira d-dikjarazzjoni tagħha 
ta' Emerġenza jekk il-Kummissjoni tqis li 
ma tkunx għadha ġġustifikata.

Or. en
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Emenda 377
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Miżuri imposti f'każ ta' Emerġenza, 
inklużi fil-livell reġjonali jew tal-Unjoni, 
għandhom jiżguraw kumpens ġust u 
ekwitabbli favur l-impriżi tal-gass naturali 
affettwati mill-miżuri.

Or. en

Emenda 378
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Miżuri imposti f'każ ta' Emerġenza, 
inklużi fil-livell reġjonali jew tal-Unjoni, 
għandhom jiżguraw kumpens ġust u 
ekwitabbli favur l-impriżi tal-gass naturali 
affettwati mill-miżuri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kumpens ġust u ekwitabbli tal-impriżi tal-gass naturali mħassbin dwar il-miżuri imposti fil-
każ ta' emerġenza huwa konformi mal-approċċ mhux diskriminatorju abbażi tas-suq li fuqu 
huwa bbażat l-abbozz tar-Regolament.
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Emenda 379
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Miżuri imposti f'każ ta' Emerġenza, 
inklużi fil-livell reġjonali u tal-Unjoni, 
għandhom jiżguraw kumpens ġust u 
ekwitabbli favur l-impriżi tal-gass naturali 
affettwati mill-miżuri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kumpens ġust u ekwitabbli tal-impriżi tal-gass naturali mħassbin dwar il-miżuri imposti fil-
każ ta' Emerġenza huwa konformi mal-approċċ mhux diskriminatorju abbażi tas-suq li fuqu 
huwa bbażat l-abbozz tar-Regolament.

Emenda 380
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Miżuri imposti f'każ ta' Emerġenza, 
inklużi fil-livell reġjonali jew tal-Unjoni, 
għandhom jiżguraw kumpens ġust u 
ekwitabbli favur l-impriżi tal-gass naturali 
affettwati mill-miżuri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kumpens ġust u ekwitabbli tal-impriżi tal-gass naturali mħassbin dwar il-miżuri imposti fil-
każ ta' emerġenza huwa konformi mal-approċċ mhux diskriminatorju abbażi tas-suq li fuqu 
huwa bbażat l-abbozz tar-Regolament.
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Emenda 381
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Miżuri imposti f'każ ta' Emerġenza, 
inklużi fil-livell reġjonali jew tal-Unjoni, 
għandhom jiżguraw kumpens ġust u 
ekwitabbli favur l-impriżi tal-gass naturali 
affettwati mill-miżuri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kumpens ġust u ekwitabbli tal-impriżi tal-gass naturali mħassbin dwar il-miżuri imposti fil-
każ ta' Emerġenza huwa konformi mal-approċċ mhux diskriminatorju abbażi tas-suq li fuqu 
huwa bbażat l-abbozz tar-Regolament.

Emenda 382
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6b. Il-Pjan ta' Emerġenza għandu jiġi 
aġġornat kull sentejn fuq il-bażi tar-
riżultati tal-valutazzjoni tar-riskji 
msemmija fl-Artikolu 8.

Or. it
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Emenda 383
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. It-tliet livelli ewlenin ta' kriżi tal-Unjoni 
għandhom ikunu kif ġej: 

(1) Livell ta' twissija bikrija tal-Unjoni 
(Twissija Bikrija tal-Unjoni) Il-
Kummissjoni għandha tiddikjara Twissija 
Bikrija tal-Unjoni fuq talba ta' mill-inqas 
Awtorità Kompetenti waħda jew meta 
jkunu sodisfatti l-prerekwiżiti għal 
azzjonijiet indikati f'mill-inqas wieħed 
mill-ftehim taħt il-Mekkaniżmu għal 
Twissija Bikrija fl-Artikolu 3a(2). Fi 
Twissija Bikrija tal-Unjoni l-Kummissjoni 
u r-Rappreżentant Għoli għandhom itaffu 
r-riskji identifikati permezz tal-politika 
tal-enerġija esterna tal-UE.
(2) Livell ta' twissija tal-Unjoni (Twissija 
tal-Unjoni). Il-Kummissjoni għandha 
tiddikjara Twissija tal-Unjoni mat-talba 
ta' mill-inqas Awtorità Kompetenti waħda. 
Waqt Twissija tal-Unjoni l-Kummissjoni 
għandha titlob għall-azzjonijiet biex 
jittrattaw il-qtugħ fil-provvista jew id-
domanda eċċezzjonalment għolja permezz 
ta' koordinazzjoni msaħħa tal-Unjoni tal-
miżuri abbażi tas-suq imsemmija fl-
Anness II. 
(3) Il-Kummissjoni għandha tiddikjara 
Emerġenza tal-Unjoni meta aktar minn
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Awtorità Kompetenti waħda tkun 
iddikjarat Emerġenza f'konformità mal-
Artikolu 9(6) jew meta l-Unjoni titlef aktar 
minn 10% tal-importazzjoni ta' kuljum tal-
gass mingħand pajjiżi terzi kif stmat mill-
ENTSO-G. Fuq talba ta' Awtorità 
Kompetenti, il-Kummissjoni tista'
tiddikjara Emerġenza Unjoni għal reġjuni 
ġeografiċi speċifikament affettwati li jkunu 
jinkludu aktar minn Stat Membru wieħed.

Or. en

Emenda 384
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Kummissjoni għandha tiddikjara 
Emerġenza tal-Unjoni meta tal-inqas 
Awtorità Kompetenti waħda tkun 
iddikjarat Emerġenza wara l-verifika skont 
l-Artikolu 9(6) jew fejn l-Unjoni titlef iżjed 
minn 20% tal-importazzjoni tal-gass 
tagħha ta' kuljum minn pajjiżi terzi kif ġie 
kkalkulat mill-ENTSO-G. Hija għandha
tiddikjara Emerġenza tal-Unjoni għal 
reġjuni ġeografiċi speċifiċi affettwati li 
jkunu jinkludu aktar minn Stat Membru 
wieħed fejn Awtorità Kompetenti waħda 
mir-reġjun ikkonċernat tkun iddikjarat 
Emerġenza jew fejn ir-reġjun ġeografiku 
affettwat jitlef iżjed minn 10% tal-
importazzjoni tal-gass ta' kuljum tiegħu 
minn pajjiżi terzi kif ġie kkalkulat mill-
ENTSO-G.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ta' spiss hija iżjed effettiva li jintużaw il-kompetenzi nazzjonali jew reġjonali għal żmien 
kemm jista' jkun possibbli għax l-atturi f'dan il-livell huma s-soltu iżjed konxji tal-problemi u 
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l-implikazzjonijiet milli tista' tkun il-Kummissjoni fil-livell Ewropew. Għalhekk, għandha 
tissaħħaħ il-possibilità li tiġi ddikjarata Emerġenza tal-Unjoni b'konfini reġjonali. Fl-istess 
ħin, il-limitu li bih tkun tista' tinbeda Emerġenza tal-Unjoni mal-UE sħiħa jkun jista' 
mbagħad jiżdied.

Emenda 385
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Kummissjoni, wara konsultazzjoni 
mal-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass,
tista' tiddikjara Emerġenza Komunitarja 
fuq talba ta' Awtorità Kompetenti jew meta 
l-Komunità titlef aktar minn 20 % tal-
importazzjoni ta' kuljum tal-gass mingħand 
pajjiżi terzi, sakemm l-importazzjonijiet 
tal-gass mitlufa ma jkunux jistgħu jiġu 
kumpensati mill-mekkaniżmi tas-suq.
Tista', wara talba minn Awtorità 
Kompetenti u wara li tikkonsulta l-Grupp 
tal-Koordinazzjoni tal-Gass, tiddikjara 
Emerġenza Komunitarja għal reġjuni 
ġeografiċi speċifiċi affettwati li jkunu 
jinkludu aktar minn Stat Membru wieħed.

Or. de

Ġustifikazzjoni

ENTSO-G ma jistax jikkalkula telf ta' importazzjonijiet tal-gass, għax - minħabba s-
separazzjoni - l-operaturi tas-sistema tat-trażmissjoni tal-gass m'għandhomx din l-
informazzjoni. Il-konsumaturi tal-gass li jakkwistaw il-gass permezz ta' kuntratti tal-
importazzjoni biss jafu dawn il-figuri, u mhuwiex f'dan l-istadju li huwa apparentament 
mistenni li jiġi kkalkulat telf ta' iżjed minn 10% tal-importazzjonijiet ta' kuljum tal-gass tal-
Komunità. Fl-opinjoni tagħna, il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass huwa l-grupp relevanti 
ta' esperti għax il-partijiet interessati ewlenin kollha huma rappreżentati fih (l-esperti tal-
industrija tal-gass, ENTSO-G, ACER u l-aġenziji tal-gvern).
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Emenda 386
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta l-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass u fuq 
il-bażi tar-riżultati ta' din il-
konsultazzjoni, tista' tiddikjara Emerġenza 
Komunitarja fuq talba ta' Awtorità 
Kompetenti jew meta l-Komunità titlef 
aktar minn 10 % tal-importazzjoni ta' 
kuljum tal-gass mingħand pajjiżi terzi kif 
ikkalkulat mill-ENTSO-G, sakemm jeżisti 
riskju serju li minħabba fih il-klijenti 
protetti ma jkunux jistgħu jiġu fornuti 
permezz tal-mekkaniżmi tas-suq jew il-
miżuri ta' emerġenza nazzjonali. Tista' 
f'każijiet bħal dan tiddikjara Emerġenza 
Komunitarja għal reġjuni ġeografiċi 
speċifiċi affettwati li jkunu jinkludu aktar 
minn Stat Membru wieħed.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol tal-gass naturali fl-Istati Membri varji, l-espansjoni tal-infrastruttura u l-livell ta' rbit 
tan-netwerks ma' dawk fil-pajjiżi ġirien tant ivarjaw li kull każ ta' qtugħ fil-provvista għandu 
jiġi diskuss minn grupp ta' esperti qabel ma jinbdew il-miżuri. Il-kandidat ovvju għal dan 
huwa l-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass, li r-rwol tiegħu għandu jiżdied b'mod sinifikanti.

Emenda 387
Algirdas Saudargas

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista' tiddikjara 
Emerġenza Komunitarja fuq talba ta'
Awtorità Kompetenti jew meta l-Komunità
titlef aktar minn 10 % tal-importazzjoni ta' 

1. Il-Kummissjoni għandha tiddikjara 
Emerġenza tal-Unjoni meta aktar minn
Awtorità Kompetenti waħda, jew meta 
Awtorità Kompetenti ta' Stat Membru 
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kuljum tal-gass mingħand pajjiżi terzi kif 
ikkalkulat mill-ENTSO-G. Għandha 
tiddikjara Emerġenza Komunitarja meta 
tal-inqas Awtorità Kompetenti waħda 
tkun iddikjarat Emerġenza wara l-verifika 
skont l-Artikolu 9(6). Tista' tiddikjara 
Emerġenza Komunitarja għal reġjuni 
ġeografiċi speċifiċi affettwati li jkunu 
jinkludu aktar minn Stat Membru wieħed.

b'nuqqas ta' aċċess għan-netwerk tal-gass 
tal-UE b'dipendenza esklussiva fuq 
fornitur tal-gass wieħed biss, jkunu 
ddikjaraw Emerġenza f'konformità mal-
Artikolu 9(6) jew meta l-Unjoni titlef aktar 
minn 10% tal-importazzjoni ta' kuljum tal-
gass mingħand pajjiżi terzi kif stmat mill-
ENTSO-G. Fuq talba ta' Awtorità 
Kompetenti, il-Kummissjoni tista'
tiddikjara Emerġenza Unjoni għal reġjuni 
ġeografiċi speċifikament affettwati li jkunu 
jinkludu aktar minn Stat Membru wieħed.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk ikun hemm qtugħ fil-provvista tal-gass fi Stat Membru wieħed, trid tiġi ddikjarata 
sitwazzjoni ta' emerġenza tal-Unjoni. Per eżempju, fil-Litwanja l-qtugħ tal-provvista tal-gass 
qatt mhu se tilħaq l-10% tat-telf tal-Unjoni.

Emenda 388
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Kummissjoni, wara li tkun 
ikkonsultat il-Grupp tal-Koordinazzjoni 
tal-Gass, tista' tiddikjara Emerġenza tal-
Unjoni fuq talba ta' mill-inqas żewġ 
Awtoritajiet Kompetenti jew meta l-Unjoni
titlef aktar minn 20 % tal-importazzjoni ta' 
kuljum tal-gass mingħand pajjiżi terzi, 
meta mqabbla mal-volumi tal-
importazzjoni ppjanata kif stmat mill-
ENTSO-G. Wara li tikkonsulta l-Grupp 
tal-Koordinazzjoni tal-Gass, għandha
tiddikjara Emerġenza tal-Unjoni meta tal-
inqas żewġ Awtoritajiet Kompetenti jkunu 
ddikjaraw Emerġenza wara l-verifika skont 
l-Artikolu 9(6). Tista' tiddikjara Emerġenza 
tal-Unjoni għal reġjuni ġeografiċi speċifiċi 
affettwati li jkunu jinkludu aktar minn Stat 
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Membru wieħed.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp espert magħmul minn partijiet interessati differenti (rappreżentanti tal-industrija 
tal-gass, ENTSO-G, il-klijenti relevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għal diskussjonijiet, 
skambju ta' esperjenzi kif ukoll konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni mal-partijiet 
interessati. Il-kriżi reċenti wriet li jekk tkun teżisti l-infrastruttura neċessarja, l-impriżi tal-
gass jistgħu jlaħħqu waħidhom faċilment mat-telf ta' iżjed minn 10% tal-importazzjonijiet tal-
UE. L-10% għandha għalhekk titla' għal tal-inqas 20%. 

Emenda 389
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Kummissjoni, wara li tkun 
ikkonsultat il-Grupp tal-Koordinazzjoni 
tal-Gass, tista' tiddikjara Emerġenza tal-
Unjoni fuq talba ta' mill-inqas żewġ 
Awtoritajiet Kompetenti jew meta l-Unjoni
titlef aktar minn 20 % tal-importazzjoni ta' 
kuljum tal-gass mingħand pajjiżi terzi, 
meta mqabbla mal-volumi tal-
importazzjoni ppjanata kif stmat mill-
ENTSO-G. Wara li tikkonsulta l-Grupp 
tal-Koordinazzjoni tal-Gass, għandha
tiddikjara Emerġenza tal-Unjoni meta tal-
inqas żewġ Awtoritajiet Kompetenti jkunu 
ddikjaraw Emerġenza wara l-verifika skont
l-Artikolu 9(6). Tista' tiddikjara Emerġenza 
tal-Unjoni għal reġjuni ġeografiċi speċifiċi 
affettwati li jkunu jinkludu aktar minn Stat 
Membru wieħed.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp espert magħmul minn partijiet interessati differenti (rappreżentanti tal-industrija 
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tal-gass, ENTSO-G, il-klijenti relevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għal diskussjonijiet, 
skambju ta' esperjenzi kif ukoll konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni mal-partijiet 
interessati. Il-kriżi reċenti wriet li jekk tkun teżisti l-infrastruttura neċessarja, l-impriżi tal-
gass jistgħu jlaħħqu waħidhom faċilment mat-telf ta' iżjed minn 10% tal-importazzjonijiet tal-
UE. L-10% għandha għalhekk titla' għal tal-inqas 20%. 

Emenda 390
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Kummissjoni, wara li tkun 
ikkonsultat il-Grupp tal-Koordinazzjoni 
tal-Gass, tista' tiddikjara Emerġenza tal-
Unjoni fuq talba ta' mill-inqas żewġ 
Awtoritajiet Kompetenti fir-reġjun 
affettwat jew meta l-Unjoni titlef aktar 
minn 20 % tal-importazzjoni ta' kuljum tal-
gass mingħand pajjiżi terzi, meta mqabbla 
mal-volumi tal-importazzjoni ppjanata kif 
stmat mill-ENTSO-G. Wara li tikkonsulta 
l-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass, 
għandha tiddikjara Emerġenza tal-Unjoni
meta tal-inqas żewġ Awtoritajiet
Kompetenti jkunu ddikjaraw Emerġenza 
wara l-verifika skont l-Artikolu 9(6). Tista' 
tiddikjara Emerġenza tal-Unjoni għal 
reġjuni ġeografiċi speċifiċi affettwati li 
jkunu jinkludu aktar minn Stat Membru 
wieħed.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass bħala korp espert li jirrappreżenta l-partijiet 
ikkonċernati għandu jiġi kkonsultat f'sitwazzjoni ta' kriżi. L-Emerġenza tal-Unjoni għandha 
tiġi ddikjarata biss f'ċirkustanzi eċċezzjonali u l-kundizzjonijiet għal dikjarazzjoni bħal din 
għandha tkun riġida sabiex jiġu evitati dikjarazzjonijiet ta' kriżi mhux meħtieġa.
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Emenda 391
Miloslav Ransdorf

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Kummissjoni, wara li tkun 
ikkonsultat il-Grupp tal-Koordinazzjoni 
tal-Gass, tista' tiddikjara Emerġenza tal-
Unjoni fuq talba ta' mill-inqas żewġ 
Awtoritajiet Kompetenti fir-reġjun 
affettwat jew meta l-Unjoni titlef aktar 
minn 10 % tal-importazzjoni ta' kuljum tal-
gass mingħand pajjiżi terzi, meta mqabbla 
mal-volumi tal-importazzjoni ppjanata kif 
stmat mill-ENTSO-G. Wara li tikkonsulta 
l-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass, 
għandha tiddikjara Emerġenza tal-Unjoni
meta tal-inqas żewġ Awtoritajiet
Kompetenti jkunu ddikjaraw Emerġenza 
wara l-verifika skont l-Artikolu 9(6). Tista' 
tiddikjara Emerġenza tal-Unjoni għal 
reġjuni ġeografiċi speċifiċi affettwati li 
jkunu jinkludu aktar minn Stat Membru 
wieħed.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass bħala korp espert li jirrappreżenta l-partijiet 
ikkonċernati għandu jiġi kkonsultat f'sitwazzjoni ta' kriżi. L-Emerġenza tal-Unjoni għandha 
tiġi ddikjarata biss f'ċirkustanzi eċċezzjonali u l-kundizzjonijiet għal dikjarazzjoni bħal din 
għandha tkun riġida sabiex jiġu evitati dikjarazzjonijiet ta' kriżi mhux meħtieġa.

Emenda 392
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista' tiddikjara 
Emerġenza Komunitarja fuq talba ta' 

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

tal-Gass, tista' tiddikjara Emerġenza tal-
Unjoni fuq talba ta' mill-inqas żewġ 
Awtoritajiet Kompetenti fir-reġjun 
affettwat jew meta l-Unjoni titlef aktar 
minn 10% tal-importazzjoni ta' kuljum tal-
gass mingħand pajjiżi terzi, meta mqabbla 
mal-volumi tal-importazzjoni ppjanata kif 
stmat mill-ENTSO-G. Wara li tikkonsulta 
l-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass, 
għandha tiddikjara Emerġenza tal-Unjoni
meta tal-inqas żewġ Awtoritajiet
Kompetenti jkunu ddikjaraw Emerġenza 
wara l-verifika skont l-Artikolu 9(6). Tista' 
tiddikjara Emerġenza tal-Unjoni għal 
reġjuni ġeografiċi speċifiċi affettwati li 
jkunu jinkludu aktar minn Stat Membru 
wieħed.

Or. en

Emenda 393
Christian Ehler, Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Kummissjoni għandha tiddikjara 
Emerġenza tal-Unjoni meta iżjed minn
Awtorità Kompetenti waħda tkun 
iddikjarat Emerġenza skont l-Artikolu 
9(6) jew meta l-Unjoni titlef ammont 
sostanzjali tal-importazzjoni ta' kuljum tal-
gass mingħand pajjiżi terzi kif stmat mill-
ENTSO-G li ma jkunx jista’ jiġi 
kkompensat bil-mekkaniżmi tas-suq.
Tista', wara talba ta' Awtorità Kompetenti,
tiddikjara Emerġenza tal-Unjoni għal 
reġjuni ġeografiċi speċifiċi affettwati li 
jkunu jinkludu aktar minn Stat Membru 
wieħed.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Emerġenza tal-Unjoni għandha tiġi ddikjarata biss meta l-azzjonijiet nazzonali u li jistgħu 
jinbiegħu fis-suq ma jkunux biżżejjed biex jiġi kkumpensat it-tul ta' ħin li fih ikun hemm qtugħ 
tal-gass.

Emenda 394
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Kummissjoni tista' tiddikjara 
Emerġenza Komunitarja fuq talba ta' 
Awtorità Kompetenti jew meta l-Komunità 
titlef aktar minn 10 % tal-importazzjoni ta' 
kuljum tal-gass mingħand pajjiżi terzi kif 
ikkalkulat mill-ENTSO-G jew iżjed minn 
50% tal-importazzjoni ta' kuljum tal-gass 
fi Stat Membru partikolari. Għandha 
tiddikjara Emerġenza Komunitarja meta 
aktar minn Awtorità Kompetenti waħda 
tkun iddikjarat Emerġenza wara l-verifika 
skont l-Artikolu 9(6).

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Barra t-telf ta' 10% tal-importazzjonijiet, jaf jiġri wkoll li l-importazzjonijiet kollha tal-gass 
ta' Stat Membru jintilfu, imma mingħajr ma tinbeda Emerġenza Komunitarja. Huwa għalhekk 
meħtieġ li jiġi żgurat li l-Kummissjoni, li taġixxi fuq il-prinċipju tas-sussidjarjetà, ikollha s-
setgħa li tiddikjara Emerġenza Komunitarja f'kwalunkwe każ li fih il-provvista tal-gass ta' 
Stat Membru partikolari tkun maqtugħa b'mod sinifikanti.
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Emenda 395
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta l-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass, tista' 
tiddikjara Emerġenza tal-Unjoni meta l-
Unjoni titlef aktar minn 20% tal-
importazzjoni ta' kuljum tal-gass mingħand 
pajjiżi terzi kif ikkalkulat mill-ENTSO-G. 
Għandha tiddikjara Emerġenza tal-Unjoni
meta tal-inqas Awtorità Kompetenti waħda 
tkun iddikjarat Emerġenza wara l-verifika 
skont l-Artikolu 9(6). Tista' tiddikjara 
Emerġenza tal-Unjoni għal reġjuni 
ġeografiċi speċifiċi affettwati li jkunu 
jinkludu aktar minn Stat Membru wieħed.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-grupp tal-koordinazzjoni tal-gass qiegħed fl-aħjar pożizzjoni biex jivvaluta s-
sitwazzjoni tal-provvista tal-gass u jipprovdi pjattaforma xierqa ta' kooperazzjoni bejn l-
industrija, l-uffiċjali nazzjonali u tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta l-
grupp qabel tiddikjara sitwazzjonijiet ta' emerġenza jew qabel tieħu kwalunkwe miżura u 
għandha tkun marbuta mid-deċiżjonijiet tiegħu. Il-grupp tal-koordinazzjoni tal-gass għandu 
wkoll jissaħħaħ b'membri addizzjonali mill-industrija tal-gass u konsumaturi industrijali fuq 
skala kbira.

Emenda 396
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista' tiddikjara 
Emerġenza Komunitarja fuq talba ta' 
Awtorità Kompetenti jew meta l-Komunità
titlef aktar minn 10 % tal-importazzjoni ta' 
kuljum tal-gass mingħand pajjiżi terzi kif 

1. Il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta l-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass, tista' 
tiddikjara Emerġenza tal-Unjoni fuq talba 
ta' Awtorità Kompetenti jew meta l-Unjoni
titlef aktar minn 10 % tal-importazzjoni ta' 
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ikkalkulat mill-ENTSO-G. Għandha 
tiddikjara Emerġenza Komunitarja meta 
tal-inqas Awtorità Kompetenti waħda tkun 
iddikjarat Emerġenza wara l-verifika skont 
l-Artikolu 9(6). Tista' tiddikjara Emerġenza 
Komunitarja għal reġjuni ġeografiċi 
speċifiċi affettwati li jkunu jinkludu aktar 
minn Stat Membru wieħed.

kuljum tal-gass mingħand pajjiżi terzi kif 
ikkalkulat mill-ENTSO-G. Għandha 
tiddikjara Emerġenza tal-Unjoni meta tal-
inqas Awtorità Kompetenti waħda tkun 
iddikjarat Emerġenza wara l-verifika skont 
l-Artikolu 9(6). Tista' tiddikjara Emerġenza 
tal-Unjoni għal reġjuni ġeografiċi speċifiċi 
affettwati li jkunu jinkludu aktar minn Stat 
Membru wieħed.

Or. en

Emenda 397
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa mistenni li l-Kummissjoni Ewropea għandha tibda l-azzjoni tagħha mil-livell 
Komunitarju meta tal-anqas Stat Membru wieħed jiġi affettwat mill-qtugħ fil-provvista tal-
gass. Il-KE għandha b'mod speċjali tilgħab rwol ta' assistent politiku. Huwa mifhum li l-
azzjonijiet partikolari se jkollhom dimensjoni reġjonali minħabba l-ispeċifiċità tal-industrija 
tal-gass, kif ukoll għax l-għajnuna bejn il-pajjiżi ġirien hija iżjed naturali milli bejn pajjiżi 
minn reġjuni differenti. 
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Emenda 398
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tlaqqa' l-Grupp 
tal-Koordinazzjoni tal-Gass hekk kif 
tiddikjara Emerġenza Komunitarja. 

2. Il-Kummissjoni għandha tlaqqa' l-Grupp 
tal-Koordinazzjoni tal-Gass hekk kif:

- ikun hemm sinjal ta' min wieħed 
joqgħod fuqu ta' theddida ta' qtugħ fil-
provvista tal-gass, possibilment li jibda 
bil-Mekkaniżmu ta' Twissija Bikrija;
- ikunu ddikjarati fi Stat Membru l-livelli 
ta' kriżi ta' Twissija Bikrija, Alert jew
Emerġenza; jew
- tkun iddikjarata Emerġenza tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass għandu jitlaqqa' fl-iktar stadju bikri tal-kriżi possibbli 
biex jiġi żgurat skambju effettiv tal-informazzjoni u biex jappoġġja l-proċess effiċjenti tat-
teħid tad-deċiżjonijiet matul is-sitwazzjoni ta' kriżi. 

Emenda 399
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tlaqqa' l-Grupp 
tal-Koordinazzjoni tal-Gass hekk kif 
tiddikjara Emerġenza Komunitarja. 

2. Il-Kummissjoni għandha tlaqqa' l-Grupp 
tal-Koordinazzjoni tal-Gass hekk kif 
tiddikjara Emerġenza tal-Unjoni. 

Or. en
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Emenda 400
Christian Ehler, Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. F'Emerġenza Komunitarja, il-
Kummissjoni għandha tikkoordina l-
azzjonijiet tal-Awtoritajiet Kompetenti. 
Partikolarment il-Kummissjoni għandha 
tiżgura l-iskambju tal-informazzjoni, 
tiżgura l-konsistenza u l-effikaċja tal-
azzjonijiet fil-livell tal-Istati Membri u 
reġjonali b'relazzjoni mal-livell 
Komunitarju, u tikkoordina l-azzjonijiet 
fir-rigward ta' pajjiżi terzi. Il-Kummissjoni 
tista' tlaqqa' grupp għall-ġestjoni tal-kriżi 
magħmul partikolarment minn 
rappreżentanti tal-industrija u l-Istati 
Membri konċernati mill-Emerġenza. 

3. F'Emerġenza tal-Unjoni, il-
Kummissjoni għandha tikkoordina l-
azzjonijiet tal-Awtoritajiet Kompetenti 
permezz tal-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-
Gass li għandu jiġi kkonsultat qabel ma 
tittieħed xi deċiżjoni. Partikolarment il-
Kummissjoni għandha tiżgura l-iskambju 
tal-informazzjoni, tiżgura l-konsistenza u l-
effikaċja tal-azzjonijiet fil-livell tal-Istati 
Membri u reġjonali b'relazzjoni mal-livell 
tal-Unjoni, u tikkoordina l-azzjonijiet fir-
rigward ta' pajjiżi terzi permezz tal-Viċi 
President tal-Kummissjoni/ir-
Rappreżentant Għoli għall-Politika 
Barranija u ta' Sigurtà, u l-Kummissarju 
tal-Enerġija. Il-Kummissjoni għandha
tlaqqa' grupp għall-ġestjoni tal-kriżi 
magħmul partikolarment minn 
rappreżentanti tal-industrija u l-Istati 
Membri konċernati mill-Emerġenza. Il-
Kummissjoni għandha torganizza l-
kompiti u d-dmirijiet ta' dan il-grupp 
għall-ġestjoni tal-kriżijiet filwaqt li tqis il-
prerogattivi tal-Grupp tal-Koordinazzjoni 
tal-Gass. Il-Kummissjoni għandha tiżgura 
li l-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass 
ikun mgħarraf regolarment bil-ħidma tal-
grupp għall-ġestjoni tal-kriżijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Viċi President/ir-Rappreżentant Għoli u l-Kummissarju għall-Enerġija għandhom ikunu 
assoċjati f'kull stadju tal-implimentazzjoni tar-Regolament. Ir-Rappreżentant Għoli/Viċi 
President u l-Kummissarju għall-Enerġija għandu b'mod partikulari jkun responsabbli għall-
medjazzjoni u n-negozjati mal-pajjiżi terzi u r-rappreżentanti tal-industrija f'isem l-Istati 
Membri li jinstabu f'sitwazzjoni ta' kriżi. Il-Kummissarju għall-Enerġija b'mod partikulari 
għandu jikkoordina l-attivitajiet tal-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass li għandhom ikunu 
kkonsultati fuq bażi obbligatorja f'każ ta' sitwazzjoni ta' kriżi.
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Emenda 401
Takis Hadjigeorgiou

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. F'Emerġenza Komunitarja, il-
Kummissjoni għandha tikkoordina l-
azzjonijiet tal-Awtoritajiet Kompetenti. 
Partikolarment il-Kummissjoni għandha 
tiżgura l-iskambju tal-informazzjoni, 
tiżgura l-konsistenza u l-effikaċja tal-
azzjonijiet fil-livell tal-Istati Membri u 
reġjonali b'relazzjoni mal-livell 
Komunitarju, u tikkoordina l-azzjonijiet 
fir-rigward ta' pajjiżi terzi. Il-Kummissjoni 
tista' tlaqqa' grupp għall-ġestjoni tal-kriżi 
magħmul partikolarment minn 
rappreżentanti tal-industrija u l-Istati 
Membri konċernati mill-Emerġenza.

3. F'Emerġenza tal-Unjoni, il-
Kummissjoni għandha tikkoordina l-
azzjonijiet tal-Awtoritajiet Kompetenti, 
mingħajr ma jiġu mminati l-jeddijiet tal-
Istati Membri li jkunu responsabbli għas-
sigurtà tal-provvista tagħhom. 
Partikolarment il-Kummissjoni għandha 
tħeġġeġ l-iskambju tal-informazzjoni, 
tħeġġeġ il-konsistenza u l-effikaċja tal-
azzjonijiet fil-livell tal-Istati Membri u 
reġjonali b'relazzjoni mal-livell 
Komunitarju, u tikkoordina l-azzjonijiet 
fir-rigward ta' pajjiżi terzi, f'konsultazzjoni 
magħhom. 

Or. en

Emenda 402
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. F'Emerġenza Komunitarja, il-
Kummissjoni għandha tikkoordina l-
azzjonijiet tal-Awtoritajiet Kompetenti. 
Partikolarment il-Kummissjoni għandha 
tiżgura l-iskambju tal-informazzjoni, 
tiżgura l-konsistenza u l-effikaċja tal-
azzjonijiet fil-livell tal-Istati Membri u 
reġjonali b'relazzjoni mal-livell 
Komunitarju, u tikkoordina l-azzjonijiet 
fir-rigward ta' pajjiżi terzi. Il-Kummissjoni 
tista' tlaqqa' grupp għall-ġestjoni tal-kriżi 

3. F'Emerġenza Komunitarja, il-
Kummissjoni għandha tikkoordina l-
azzjonijiet tal-Istati Membri mal-Grupp 
tal-Koordinazzjoni tal-Gass. 
Partikolarment il-Kummissjoni għandha 
tiżgura l-iskambju tal-informazzjoni, 
tiżgura l-konsistenza u l-effikaċja tal-
azzjonijiet fil-livell tal-Istati Membri u 
reġjonali b'relazzjoni mal-livell 
Komunitarju, u tikkoordina l-azzjonijiet 
fir-rigward ta' pajjiżi terzi. Il-Kummissjoni, 
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magħmul partikolarment minn 
rappreżentanti tal-industrija u l-Istati 
Membri konċernati mill-Emerġenza. 

f'konsultazzjoni mal-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass, tista' tlaqqa' 
grupp għall-ġestjoni tal-kriżi magħmul 
partikolarment minn rappreżentanti tal-
industrija u l-Istati Membri konċernati 
mill-Emerġenza.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol tal-gass naturali fl-Istati Membri varji, l-espansjoni tal-infrastruttura u l-livell ta' rbit 
tan-netwerks ma' dawk fil-pajjiżi ġirien tant ivarjaw li kull każ ta' qtugħ fil-provvista għandu 
jiġi diskuss minn grupp ta' esperti qabel ma jinbdew il-miżuri. Il-kandidat ovvju għal dan 
huwa l-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass, li r-rwol tiegħu għandu jiżdied b'mod sinifikanti. 

Emenda 403
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. F'Emerġenza Komunitarja, il-
Kummissjoni għandha tikkoordina l-
azzjonijiet tal-Awtoritajiet Kompetenti. 
Partikolarment il-Kummissjoni għandha 
tiżgura l-iskambju tal-informazzjoni, 
tiżgura l-konsistenza u l-effikaċja tal-
azzjonijiet fil-livell tal-Istati Membri u 
reġjonali b'relazzjoni mal-livell 
Komunitarju, u tikkoordina l-azzjonijiet 
fir-rigward ta' pajjiżi terzi. Il-Kummissjoni 
tista' tlaqqa' grupp għall-ġestjoni tal-kriżi 
magħmul partikolarment minn 
rappreżentanti tal-industrija u l-Istati 
Membri konċernati mill-Emerġenza. 

3. F'Emerġenza Komunitarja, il-
Kummissjoni għandha tiżgura l-
koordinazzjoni tal-azzjonijiet ta' 
emerġenza tal-Awtoritajiet Kompetenti. 
Partikolarment il-Kummissjoni għandha
tiżgura l-iskambju tal-informazzjoni, 
tiżgura l-konsistenza u l-effikaċja tal-
azzjonijiet fil-livell tal-Istati Membri u 
reġjonali b'relazzjoni mal-livell 
Komunitarju, u tista' tiżgura l-
koordinazzjoni tal-azzjonijiet fir-rigward 
ta' pajjiżi terzi. Il-Kummissjoni tista' tlaqqa' 
grupp għall-ġestjoni tal-kriżi magħmul 
partikolarment minn rappreżentanti tal-
industrija u l-Istati Membri konċernati 
mill-Emerġenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-poteri tal-Kummissjoni għandhom ikunu mmirati lejn il-kisba tal-akbar effettività tal-
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azzjonijiet mingħajr ma, mill-banda l-oħra, tintlaqat ħażin il-possibilità li l-Istati Membri 
jidentifikaw l-aktar miżuri xierqa skont is-sitwazzjonijiet nazzjonali speċifiċi tagħhom. Id-
distorsjonijiet kompetittivi kif ukoll il-limitazzjoni tal-proġetti imprenditorjali u tal-inizjattivi 
infrastrutturali tal-Istati Membri u Ewropej għandhom ikunu evitati.

Emenda 404
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. F'Emerġenza Komunitarja, il-
Kummissjoni għandha tikkoordina l-
azzjonijiet tal-Awtoritajiet Kompetenti. 
Partikolarment il-Kummissjoni għandha 
tiżgura l-iskambju tal-informazzjoni, 
tiżgura l-konsistenza u l-effikaċja tal-
azzjonijiet fil-livell tal-Istati Membri u 
reġjonali b'relazzjoni mal-livell 
Komunitarju, u tikkoordina l-azzjonijiet 
fir-rigward ta' pajjiżi terzi. Il-Kummissjoni 
tista' tlaqqa' grupp għall-ġestjoni tal-kriżi 
magħmul partikolarment minn 
rappreżentanti tal-industrija u l-Istati 
Membri konċernati mill-Emerġenza. 

3. F'Emerġenza Komunitarja, il-
Kummissjoni għandha tiżgura l-
koordinazzjoni tal-azzjonijiet ta' 
emerġenza tal-Awtoritajiet Kompetenti. 
Partikolarment il-Kummissjoni għandha 
tiżgura l-iskambju tal-informazzjoni, 
tiżgura l-konsistenza u l-effikaċja tal-
azzjonijiet fil-livell tal-Istati Membri u 
reġjonali b'relazzjoni mal-livell 
Komunitarju, u tista' tiżgura l-
koordinazzjoni tal-azzjonijiet fir-rigward 
ta' pajjiżi terzi. Il-Kummissjoni tista' tlaqqa' 
grupp għall-ġestjoni tal-kriżi magħmul 
partikolarment minn rappreżentanti tal-
industrija u l-Istati Membri konċernati 
mill-Emerġenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-poteri tal-Kummissjoni għandhom ikunu mmirati lejn il-kisba tal-akbar effettività tal-
azzjonijiet mingħajr ma, mill-banda l-oħra, tintlaqat ħażin il-possibilità li l-Istati Membri 
jidentifikaw l-aktar miżuri xierqa skont is-sitwazzjonijiet nazzjonali speċifiċi tagħhom. Id-
distorsjonijiet kompetittivi kif ukoll il-limitazzjoni tal-proġetti imprenditorjali u tal-inizjattivi 
infrastrutturali tal-Istati Membri u Ewropej għandhom ikunu evitati.



PE438.242v01-00 46/108 AM\802059MT.doc

MT

Emenda 405
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. F'Emerġenza Komunitarja, il-
Kummissjoni għandha tikkoordina l-
azzjonijiet tal-Awtoritajiet Kompetenti. 
Partikolarment il-Kummissjoni għandha 
tiżgura l-iskambju tal-informazzjoni, 
tiżgura l-konsistenza u l-effikaċja tal-
azzjonijiet fil-livell tal-Istati Membri u 
reġjonali b'relazzjoni mal-livell 
Komunitarju, u tikkoordina l-azzjonijiet 
fir-rigward ta' pajjiżi terzi. Il-Kummissjoni 
tista' tlaqqa' grupp għall-ġestjoni tal-kriżi 
magħmul partikolarment minn 
rappreżentanti tal-industrija u l-Istati 
Membri konċernati mill-Emerġenza. 

3. F'Emerġenza tal-Unjoni, il-
Kummissjoni għandha tiżgura l-
koordinazzjoni tal-azzjonijiet ta' 
emerġenza tal-Awtoritajiet Kompetenti. 
Partikolarment il-Kummissjoni għandha 
tiżgura l-iskambju tal-informazzjoni, 
tiżgura l-konsistenza u l-effikaċja tal-
azzjonijiet fil-livell tal-Istati Membri u 
reġjonali b'relazzjoni mal-livell tal-Unjoni, 
u tista' tiżgura l-koordinazzjoni tal-
azzjonijiet fir-rigward ta' pajjiżi terzi. Il-
Kummissjoni tista' tlaqqa' grupp għall-
ġestjoni tal-kriżi magħmul partikolarment 
minn rappreżentanti tal-industrija u l-Istati 
Membri konċernati mill-Emerġenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-poteri tal-Kummissjoni għandhom ikunu mmirati lejn il-kisba tal-akbar effettività tal-
azzjonijiet mingħajr ma, mill-banda l-oħra, tintlaqat ħażin il-possibilità li l-Istati Membri 
jidentifikaw l-aktar miżuri xierqa skont is-sitwazzjonijiet nazzjonali speċifiċi tagħhom. Id-
distorsjonijiet kompetittivi kif ukoll il-limitazzjoni tal-proġetti imprenditorjali u tal-inizjattivi 
infrastrutturali tal-Istati Membri u Ewropej għandhom ikunu evitati.

Emenda 406
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. F'Emerġenza Komunitarja, il-
Kummissjoni għandha tikkoordina l-
azzjonijiet tal-Awtoritajiet Kompetenti. 
Partikolarment il-Kummissjoni għandha 
tiżgura l-iskambju tal-informazzjoni, 

3. F'Emerġenza tal-Unjoni, il-
Kummissjoni għandha tikkoordina l-
azzjonijiet tal-Awtoritajiet Kompetenti 
wara konsultazzjoni mal-Grupp
tal-Koordinazzjoni tal-Gass. 
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tiżgura l-konsistenza u l-effikaċja tal-
azzjonijiet fil-livell tal-Istati Membri u 
reġjonali b'relazzjoni mal-livell 
Komunitarju, u tikkoordina l-azzjonijiet 
fir-rigward ta' pajjiżi terzi. Il-Kummissjoni 
tista' tlaqqa' grupp għall-ġestjoni tal-kriżi 
magħmul partikolarment minn 
rappreżentanti tal-industrija u l-Istati 
Membri konċernati mill-Emerġenza. 

Partikolarment il-Kummissjoni għandha 
tiżgura l-iskambju tal-informazzjoni, 
tiżgura l-konsistenza u l-effikaċja tal-
azzjonijiet fil-livell tal-Istati Membri u 
reġjonali b'relazzjoni mal-livell tal-Unjoni, 
u tikkoordina l-azzjonijiet fir-rigward ta' 
pajjiżi terzi. Il-Kummissjoni tista' tlaqqa' 
grupp għall-ġestjoni tal-kriżi magħmul 
partikolarment minn rappreżentanti tal-
industrija u l-Istati Membri konċernati 
mill-Emerġenza. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp espert magħmul minn partijiet interessati differenti (rappreżentanti tal-industrija 
tal-gass, ENTSO-G, il-klijenti relevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għal diskussjonijiet, 
skambju ta' esperjenzi kif ukoll konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni mal-partijiet 
interessati. Għalhekk il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni tal-miżuri marbutin mas-
sigurtà tal-provvista. Għal dak il-għan, il-GCG għandu jiġi kkonsultat bħala fatt ta' rutina bi 
qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda 407
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. F'Emerġenza Komunitarja, il-
Kummissjoni għandha tikkoordina l-
azzjonijiet tal-Awtoritajiet Kompetenti. 
Partikolarment il-Kummissjoni għandha 
tiżgura l-iskambju tal-informazzjoni, 
tiżgura l-konsistenza u l-effikaċja tal-
azzjonijiet fil-livell tal-Istati Membri u 
reġjonali b'relazzjoni mal-livell 
Komunitarju, u tikkoordina l-azzjonijiet 
fir-rigward ta' pajjiżi terzi. Il-Kummissjoni 
tista' tlaqqa' grupp għall-ġestjoni tal-kriżi 
magħmul partikolarment minn 
rappreżentanti tal-industrija u l-Istati 
Membri konċernati mill-Emerġenza. 

3. F'Emerġenza tal-Unjoni, il-
Kummissjoni għandha tikkoordina l-
azzjonijiet tal-Awtoritajiet Kompetenti 
wara konsultazzjoni mal-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass. Partikolarment 
il-Kummissjoni għandha tiżgura l-iskambju 
tal-informazzjoni, tiżgura l-konsistenza u l-
effikaċja tal-azzjonijiet fil-livell tal-Istati 
Membri u reġjonali b'relazzjoni mal-livell 
tal-Unjoni, u tikkoordina l-azzjonijiet fir-
rigward ta' pajjiżi terzi. Il-Kummissjoni 
tista' tlaqqa' grupp għall-ġestjoni tal-kriżi 
magħmul partikolarment minn 
rappreżentanti tal-industrija u l-Istati 
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Membri konċernati mill-Emerġenza. 

Or. en

Emenda 408
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. F'Emerġenza Komunitarja, il-
Kummissjoni għandha tikkoordina l-
azzjonijiet tal-Awtoritajiet Kompetenti. 
Partikolarment il-Kummissjoni għandha 
tiżgura l-iskambju tal-informazzjoni, 
tiżgura l-konsistenza u l-effikaċja tal-
azzjonijiet fil-livell tal-Istati Membri u 
reġjonali b'relazzjoni mal-livell 
Komunitarju, u tikkoordina l-azzjonijiet 
fir-rigward ta' pajjiżi terzi. Il-Kummissjoni 
tista' tlaqqa' grupp għall-ġestjoni tal-kriżi 
magħmul partikolarment minn 
rappreżentanti tal-industrija u l-Istati 
Membri konċernati mill-Emerġenza. 

3. F'Emerġenza tal-Unjoni, il-
Kummissjoni għandha tikkoordina l-
azzjonijiet tal-Awtoritajiet Kompetenti 
wara konsultazzjoni mal-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass. Partikolarment 
il-Kummissjoni għandha tiżgura l-iskambju 
tal-informazzjoni, tiżgura l-konsistenza u l-
effikaċja tal-azzjonijiet fil-livell tal-Istati 
Membri u reġjonali b'relazzjoni mal-livell 
tal-Unjoni, u tikkoordina l-azzjonijiet fir-
rigward ta' pajjiżi terzi. Il-Kummissjoni 
tista' tlaqqa' grupp għall-ġestjoni tal-kriżi 
magħmul partikolarment minn 
rappreżentanti tal-industrija u l-Istati 
Membri konċernati mill-Emerġenza. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp espert magħmul minn partijiet interessati differenti (rappreżentanti tal-industrija 
tal-gass, ENTSO-G, il-klijenti relevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għal diskussjonijiet, 
skambju ta' esperjenzi kif ukoll konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni mal-partijiet 
interessati. Għalhekk il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni tal-miżuri marbutin mas-
sigurtà tal-provvista. Għal dak il-għan, il-GCG għandu jiġi kkonsultat bħala fatt ta' rutina bi 
qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. 
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Emenda 409
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-Kummissjoni tqis li f'Emerġenza 
Komunitarja, azzjoni meħuda minn 
Awtorità Kompetenti jew impriżi tal-gass 
naturali mhijiex xierqa biex tindirizza l-
Emerġenza, jew li tipperikola serjament is-
sitwazzjoni fi Stat Membru ieħor, il-
Kummissjoni għandha tesiġi li l-Awtorità 
Kompetenti jew l-impriża tal-gass naturali 
biex tbiddel l-azzjoni tagħha.

4. Meta l-Kummissjoni tqis li f'Emerġenza 
tal-Unjoni, azzjoni meħuda minn Awtorità 
Kompetenti jew impriżi tal-gass naturali 
mhijiex xierqa biex tindirizza l-Emerġenza, 
jew li tipperikola serjament is-sitwazzjoni 
fi Stat Membru ieħor, il-Kummissjoni tista' 
toħroġ opinjoni għall-Awtorità 
Kompetenti. 

Fi żmien tlett ijiem min-notifika tat-talba 
tal-Kummissjoni, l-Awtorità Kompetenti 
konċernata għandha temenda l-azzjoni 
tagħha u tinnotifika lill-Kummissjoni jew 
għandha tispjega lill-Kummissjoni 
għalfejn ma taqbilx mat-talba. F'dak il-
każ, il-Kummissjoni tista' temenda jew 
tirtira t-talba tagħha.
Jekk, fi żmien tlett ijiem il-Kummissjoni 
tiddeċiedi li ma temendax jew ma tirtirax 
it-talba tagħha, l-Awtorità Kompetenti 
għandha tikkonforma mat-talba tal-
Kummissjoni mingħajr dewmien. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-poteri tal-Kummissjoni għandhom ikunu mmirati lejn il-kisba tal-akbar effettività tal-
azzjonijiet mingħajr ma, mill-banda l-oħra, tintlaqat ħażin il-possibilità li l-Istati Membri 
jidentifikaw l-aktar miżuri xierqa skont is-sitwazzjonijiet nazzjonali speċifiċi tagħhom. Id-
distorsjonijiet kompetittivi kif ukoll il-limitazzjoni tal-proġetti imprenditorjali u tal-inizjattivi 
infrastrutturali tal-Istati Membri u Ewropej għandhom ikunu evitati.
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Emenda 410
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-Kummissjoni tqis li f'Emerġenza 
Komunitarja, azzjoni meħuda minn 
Awtorità Kompetenti jew impriżi tal-gass 
naturali mhijiex xierqa biex tindirizza l-
Emerġenza, jew li tipperikola serjament is-
sitwazzjoni fi Stat Membru ieħor, il-
Kummissjoni għandha tesiġi li l-Awtorità 
Kompetenti jew l-impriża tal-gass naturali 
biex tbiddel l-azzjoni tagħha.

4. Meta l-Kummissjoni tqis li f'Emerġenza 
tal-Unjoni, azzjoni meħuda minn Awtorità 
Kompetenti jew impriżi tal-gass naturali 
mhijiex xierqa biex tindirizza l-Emerġenza, 
jew li tipperikola serjament is-sitwazzjoni 
fi Stat Membru ieħor, il-Kummissjoni tista' 
toħroġ opinjoni għall-Awtorità 
Kompetenti. 

Fi żmien tlett ijiem min-notifika tat-talba 
tal-Kummissjoni, l-Awtorità Kompetenti 
konċernata għandha temenda l-azzjoni 
tagħha u tinnotifika lill-Kummissjoni jew 
għandha tispjega lill-Kummissjoni 
għalfejn ma taqbilx mat-talba. F'dak il-
każ, il-Kummissjoni tista' temenda jew 
tirtira t-talba tagħha.
Jekk, fi żmien tlett ijiem il-Kummissjoni 
tiddeċiedi li ma temendax jew ma tirtirax 
it-talba tagħha, l-Awtorità Kompetenti 
għandha tikkonforma mat-talba tal-
Kummissjoni mingħajr dewmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-poteri tal-Kummissjoni għandhom ikunu mmirati lejn il-kisba tal-akbar effettività tal-
azzjonijiet mingħajr ma, mill-banda l-oħra, tintlaqat ħażin il-possibilità li l-Istati Membri 
jidentifikaw l-aktar miżuri xierqa skont is-sitwazzjonijiet nazzjonali speċifiċi tagħhom. Id-
distorsjonijiet kompetittivi kif ukoll il-limitazzjoni tal-proġetti imprenditorjali u tal-inizjattivi 
infrastrutturali tal-Istati Membri u Ewropej għandhom ikunu evitati.
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Emenda 411
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-Kummissjoni tqis li f'Emerġenza 
Komunitarja, azzjoni meħuda minn 
Awtorità Kompetenti jew impriżi tal-gass 
naturali mhijiex xierqa biex tindirizza l-
Emerġenza, jew li tipperikola serjament is-
sitwazzjoni fi Stat Membru ieħor, il-
Kummissjoni għandha tesiġi li l-Awtorità 
Kompetenti jew l-impriża tal-gass naturali 
biex tbiddel l-azzjoni tagħha.

4. Meta l-Kummissjoni tqis li f'Emerġenza 
tal-Unjoni, azzjoni meħuda minn Awtorità 
Kompetenti jew impriżi tal-gass naturali 
mhijiex xierqa biex tindirizza l-Emerġenza, 
jew li tipperikola serjament is-sitwazzjoni 
fi Stat Membru ieħor, il-Kummissjoni tista' 
tirrakkomanda lill-Awtorità Kompetenti 
jew l-impriża tal-gass naturali biex tbiddel 
l-azzjoni tagħha. 

Fi żmien tlett ijiem min-notifika tat-talba 
tal-Kummissjoni, l-Awtorità Kompetenti 
konċernata għandha temenda l-azzjoni 
tagħha u tinnotifika lill-Kummissjoni jew 
għandha tispjega lill-Kummissjoni 
għalfejn ma taqbilx mat-talba. F'dak il-
każ, il-Kummissjoni tista' temenda jew 
tirtira t-talba tagħha.
Jekk, fi żmien tlett ijiem il-Kummissjoni 
tiddeċiedi li ma temendax jew ma tirtirax 
it-talba tagħha, l-Awtorità Kompetenti 
għandha tikkonforma mat-talba tal-
Kummissjoni mingħajr dewmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-azzjoni preventiva u l-pjanijiet ta' emerġenza huma magħmulin apposta għas-sitwazzjoni 
tas-suq nazzjonali u reġjonali u l-mezzi sabiex isolvu l-każ ta' emerġenza fil-provvista tal-
gass. Għalhekk il-Kummissjoni m'għandux ikollha awtorità eċċessivament wiesgħa għall-
valutazzjoni ta' pjanijiet bħal dawn u lanqas m'għandha tagħti struzzjonijiet lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali u l-impriżi tal-gass naturali biex ibiddlu l-azzjonijiet tagħhom. Barra 
minn hekk, trasferiment bħal dan ta' awtorità lill-Kummissjoni ma jidhirx li huwa kompatibbli 
mal-Artikoli 5 u 6 tad-Direttiva 2009/73/KE li tagħti r-rwol ewlieni tas-sigurtà tas-
salvagwardja tal-provvista tal-gass lill-Istati Membri.
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Emenda 412
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-Kummissjoni tqis li f'Emerġenza 
Komunitarja, azzjoni meħuda minn 
Awtorità Kompetenti jew impriżi tal-gass 
naturali mhijiex xierqa biex tindirizza l-
Emerġenza, jew li tipperikola serjament is-
sitwazzjoni fi Stat Membru ieħor, il-
Kummissjoni għandha tesiġi li l-Awtorità 
Kompetenti jew l-impriża tal-gass naturali 
biex tbiddel l-azzjoni tagħha.

4. Meta l-Kummissjoni, f'konsultazzjoni 
mal-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass,
tqis li f'Emerġenza Komunitarja, azzjoni 
meħuda minn Stat Membru jew impriżi 
tal-gass naturali mhijiex xierqa biex 
tindirizza l-Emerġenza, jew li tipperikola 
serjament is-sitwazzjoni fi Stat Membru 
ieħor, il-Kummissjoni għandha tesiġi li l-
Istat Membru jew l-impriża tal-gass 
naturali tbiddel l-azzjoni tagħha.

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

Fi żmien tlett ijiem min-notifika tat-talba 
tal-Kummissjoni, l-Istat Membru
konċernat għandu jemenda l-azzjoni
tiegħu u jinnotifika lill-Kummissjoni jew 
għandu jispjega lill-Kummissjoni għalfejn 
ma taqbilx mat-talba. F'dak il-każ, il-
Kummissjoni tista' temenda jew tirtira t-
talba tagħha.

Jekk, fi żmien tlett ijiem il-Kummissjoni 
tiddeċiedi li ma temendax jew ma tirtirax 
it-talba tagħha, l-Awtorità Kompetenti
għandha tikkonforma mat-talba tal-
Kummissjoni mingħajr dewmien. 

Jekk, fi żmien tlett ijiem il-Kummissjoni 
tiddeċiedi li ma temendax jew ma tirtirax 
it-talba tagħha, l-Istat Membru għandu 
jikkonforma mat-talba tal-Kummissjoni 
mingħajr dewmien.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol tal-gass naturali fl-Istati Membri varji, l-espansjoni tal-infrastruttura u l-livell ta' rbit 
tan-netwerks ma' dawk fil-pajjiżi ġirien tant ivarjaw li kull każ ta' qtugħ fil-provvista għandu 
jiġi diskuss minn grupp ta' esperti qabel ma jinbdew il-miżuri. Il-kandidat ovvju għal dan 
huwa l-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass, li r-rwol tiegħu għandu jiżdied b'mod sinifikanti. 
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Emenda 413
Konrad Szymański, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-Kummissjoni tqis li f'Emerġenza 
Komunitarja, azzjoni meħuda minn 
Awtorità Kompetenti jew impriżi tal-gass 
naturali mhijiex xierqa biex tindirizza l-
Emerġenza, jew li tipperikola serjament is-
sitwazzjoni fi Stat Membru ieħor, il-
Kummissjoni għandha tesiġi li l-Awtorità 
Kompetenti jew l-impriża tal-gass naturali 
biex tbiddel l-azzjoni tagħha.

4. Meta l-Kummissjoni tqis li f'Emerġenza 
tal-Unjoni, azzjoni meħuda minn Awtorità 
Kompetenti jew impriżi tal-gass naturali 
mhijiex xierqa biex tindirizza l-Emerġenza, 
jew li tipperikola serjament is-sitwazzjoni 
fi Stat Membru ieħor, il-Kummissjoni 
għandha tesiġi li l-Awtorità Kompetenti 
jew l-impriża tal-gass naturali tbiddel l-
azzjoni tagħha. It-talba tal-Kummissjoni 
għandha tispeċifika l-miżuri li jridu 
jittieħdu mill-Awtorità Kompetenti jew l-
impriża tal-gass naturali li tfittex li 
tirranġa t-tħaddim tas-suq tal-gass intern.

Or. en

Emenda 414
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-Kummissjoni tqis li f'Emerġenza 
Komunitarja, azzjoni meħuda minn 
Awtorità Kompetenti jew impriżi tal-gass 
naturali mhijiex xierqa biex tindirizza l-
Emerġenza, jew li tipperikola serjament is-
sitwazzjoni fi Stat Membru ieħor, il-
Kummissjoni għandha tesiġi li l-Awtorità 
Kompetenti jew l-impriża tal-gass naturali
biex tbiddel l-azzjoni tagħha.

4. Meta l-Kummissjoni tqis li f'Emerġenza 
tal-Unjoni, azzjoni meħuda minn Awtorità 
Kompetenti mhijiex xierqa biex tindirizza 
l-Emerġenza, jew li tipperikola serjament 
is-sitwazzjoni fi Stat Membru ieħor, il-
Kummissjoni, wara li tqis sew l-opinjoni 
tal-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass,
għandha tesiġi li l-Awtorità Kompetenti 
tbiddel l-azzjoni tagħha.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Bħala Korp espert magħmul minn partijiet interessati differenti (rappreżentanti tal-industrija 
tal-gass, ENTSO-G, il-klijenti relevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għal diskussjonijiet, 
skambju ta' esperjenzi kif ukoll konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni mal-partijiet 
interessati. Għalhekk il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni tal-miżuri marbutin mas-
sigurtà tal-provvista. Għal dak il-għan, il-GCG għandu jiġi kkonsultat bħala fatt ta' rutina bi 
qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda 415
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-Kummissjoni tqis li f'Emerġenza 
Komunitarja, azzjoni meħuda minn 
Awtorità Kompetenti jew impriżi tal-gass 
naturali mhijiex xierqa biex tindirizza l-
Emerġenza, jew li tipperikola serjament is-
sitwazzjoni fi Stat Membru ieħor, il-
Kummissjoni għandha tesiġi li l-Awtorità 
Kompetenti jew l-impriża tal-gass naturali
biex tbiddel l-azzjoni tagħha.

4. Meta l-Kummissjoni tqis li f'Emerġenza 
tal-Unjoni, azzjoni meħuda minn Awtorità 
Kompetenti mhijiex xierqa biex tindirizza 
l-Emerġenza, jew li tipperikola serjament 
is-sitwazzjoni fi Stat Membru ieħor, il-
Kummissjoni, wara li tqis sew l-opinjoni 
tal-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass,
għandha tesiġi li l-Awtorità Kompetenti 
tbiddel l-azzjoni tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp espert magħmul minn partijiet interessati differenti (rappreżentanti tal-industrija 
tal-gass, ENTSO-G, il-klijenti relevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għal diskussjonijiet, 
skambju ta' esperjenzi kif ukoll konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni mal-partijiet 
interessati.
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Emenda 416
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-Kummissjoni tqis li f'Emerġenza 
Komunitarja, azzjoni meħuda minn 
Awtorità Kompetenti jew impriżi tal-gass 
naturali mhijiex xierqa biex tindirizza l-
Emerġenza, jew li tipperikola serjament is-
sitwazzjoni fi Stat Membru ieħor, il-
Kummissjoni għandha tesiġi li l-Awtorità 
Kompetenti jew l-impriża tal-gass naturali
biex tbiddel l-azzjoni tagħha.

4. Meta l-Kummissjoni tqis li f'Emerġenza 
tal-Unjoni, azzjoni meħuda minn Awtorità 
Kompetenti mhijiex xierqa biex tindirizza 
l-Emerġenza, jew li tipperikola serjament 
is-sitwazzjoni fi Stat Membru ieħor, il-
Kummissjoni, wara li tqis sew l-opinjoni 
tal-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass,
għandha tesiġi li l-Awtorità Kompetenti 
tbiddel l-azzjoni tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

As an expert Body composed of different stakeholders (gas industry representatives, ENTSO-
G, the relevant customers, the national competent authorities and ACER), the Gas 
Coordination Group (GCG) seems to be the best forum for discussion, sharing of experiences, 
as well as formal consultations and coordination with interested parties. Natural gas 
undertakings will be in direct relationship with national competent authorities and therefore 
should not receive instructions directly from the Commission because these instructions may 
not be in line with the actions the undertakings are expected to take in the context of the 
applicable national plans. Therefore to avoid any conflict of duties and responsibilities and to 
ensure a clear legal framework, the reference to gas undertakings in Article 10.4 (1) should 
be deleted.

Emenda 417
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-Kummissjoni tqis li f'Emerġenza 
Komunitarja, azzjoni meħuda minn 
Awtorità Kompetenti jew impriżi tal-gass 
naturali mhijiex xierqa biex tindirizza l-
Emerġenza, jew li tipperikola serjament is-
sitwazzjoni fi Stat Membru ieħor, il-

4. Meta l-Kummissjoni tqis li f'Emerġenza 
Komunitarja, azzjoni meħuda minn 
Awtorità Kompetenti jew impriżi tal-gass 
naturali mhijiex xierqa biex tindirizza l-
Emerġenza, jew li tipperikola serjament is-
sitwazzjoni fi Stat Membru ieħor, il-
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Kummissjoni għandha tesiġi li l-Awtorità 
Kompetenti jew l-impriża tal-gass naturali 
biex tbiddel l-azzjoni tagħha.

Kummissjoni, wara li tikkonsulta lill-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass,
għandha tesiġi li l-Awtorità Kompetenti 
jew l-impriża tal-gass naturali biex tbiddel 
l-azzjoni tagħha.

Or. en

Emenda 418
Takis Hadjigeorgiou

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-Kummissjoni tqis li f'Emerġenza 
Komunitarja, azzjoni meħuda minn 
Awtorità Kompetenti jew impriżi tal-gass 
naturali mhijiex xierqa biex tindirizza l-
Emerġenza, jew li tipperikola serjament is-
sitwazzjoni fi Stat Membru ieħor, il-
Kummissjoni għandha tesiġi li l-Awtorità 
Kompetenti jew l-impriża tal-gass naturali 
biex tbiddel l-azzjoni tagħha.

4. Meta l-Kummissjoni tqis li f'Emerġenza 
Komunitarja, azzjoni meħuda minn 
Awtorità Kompetenti jew impriżi tal-gass 
naturali mhijiex xierqa biex tindirizza l-
Emerġenza, jew li tipperikola serjament is-
sitwazzjoni fi Stat Membru ieħor, il-
Kummissjoni tista' tipproponi li l-Awtorità 
Kompetenti jew l-impriża tal-gass naturali 
biex tbiddel l-azzjoni tagħha.

Or. en

Emenda 419
Takis Hadjigeorgiou

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fi żmien perjodu raġonevoli wara n-
notifika tat-talba tal-Kummissjoni, l-
Awtorità Kompetenti konċernata għandha 
temenda l-azzjoni tagħha u tinnotifika lill-
Kummissjoni jew għandha tispjega lill-
Kummissjoni għalfejn ma taqbilx mat-
talba. F'dak il-każ, il-Kummissjoni tista' 
temenda jew tirtira t-talba tagħha.
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Or. en

Emenda 420
Takis Hadjigeorgiou

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk, fi żmien tlett ijiem il-Kummissjoni 
tiddeċiedi li ma temendax jew ma tirtirax 
it-talba tagħha, l-Awtorità Kompetenti 
għandha tikkonforma mat-talba tal-
Kummissjoni mingħajr dewmien. 

imħassar

Or. en

Emenda 421
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Meta l-Kummissjoni tqis li fil-każ ta' 
Emerġenza Komunitarja, l-azzjonijiet li 
jsiru mill-Awtoritajiet Kompetenti jew 
mill-impriżi tal-gass naturali ma jkunux 
effettivi biex jindirizzaw Emerġenza 
Komunitarja l-Kummissjoni għandha d-
dritt li taġixxi direttament billi 
timplimenta l-miżuri mniżżla fl-Annessi II 
u III sabiex terġa tinbeda, minnufih, l-
provvista tal-gass fis-swieq affettwati. L-
involviment dirett tal-Kummissjoni hi 
permessa sakemm il-funzjonament tal-
gass naturali intern tiġi għan-normal.
Il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta lill-
Awtoritajiet Kompetenti għandha 
tistabbilixxi l-mekkaniżmi ta' kumpens 
Komunitarju bbażat fuq mudell ta' 
referenza tas-suq iddefinit minn qabel, li 
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jinkludi primjum xieraq għall-impriżi tal-
gass naturali li jkunu għamlu r-riżorsi 
tagħhom tal-gass naturali disponibbli biex 
tiġi indirizzata l-Emerġenza Komunitarja.

Or. en

Emenda 422
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Awtorità Kompetenti jew l-impriża 
tal-gass naturali fl-ebda ħin ma 
għandhom idaħħlu miżuri li jirrestrinġu l-
fluss tal-gass fis-suq intern.

5. L-Istati Membri u l-Awtoritajiet
Kompetenti ma għandhomx idaħħlu l-
ebda miżura żejda li tirrestrinġi bla bżonn
il-fluss ta' volumi kostitwiti ta' gass bejn 
il-fruntieri, suġġetti għad-doveri legali 
f'relazzjoi mal-kwistjonijiet tas-saħħa u 
tas-sikurezza u tal-ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allokazzjoni ċara tar-responsabilitajiet bejn il-partijiet interessati differenti hija meħtieġa. 
Dan huwa speċjalment kritiku f'perjodi ta' emerġenza severa ħafna fejn ħafna Stati Membri 
huma affettwati u fejn il-mekkaniżmi abbażi tas-suq waħidhom ma jibqgħux biżżejjed biex 
tissolva s-sitwazzjoni.  Din l-emenda tiżgura wkoll konsistenza bejn l-Artikolu 10.5 u l-
Artikolu 9.3 tar-Regolament propost. Barra minn hekk l-impriżi għandhom josservaw bosta 
dispożizzjonijiet legali rigward il-kwistjonijiet msemmija hawn fuq. Id-dispożizzjonijiet il-
ġodda m'għandhomx joħolqu kunflitt magħhom.

Emenda 423
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

6. F'Emerġenza Komunitarja, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li ma 
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jingħalaqx l-aċċess transkonfinali għall-
faċilitajiet tal-ħżin u ma għandhom idaħħlu 
l-ebda dispożizzjoni legali li tirrestrinġi bla 
bżonn il-fluss tal-gass lejn is-swieq 
affettwati. 

jingħalaqx l-aċċess transkonfinali għall-
faċilitajiet tal-ħżin ibbażati fuq ftehimiet 
kummerċjali eżistenti u ma għandhom 
idaħħlu l-ebda dispożizzjoni legali li 
tirrestrinġi bla bżonn il-fluss tal-volumi 
kkuntrattati tal-gass lejn is-swieq 
affettwati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kellu jiġi ċċarat li dan l-aċċess qiegħed jingħata fuq il-bażi tal-ftehimiet kummerċjali, biex 
dawn il-ftehimiet jiġu mħarsa. Allokazzjoni ċara tar-responsabilitajiet bejn il-partijiet 
interessati differenti hija meħtieġa. Dan huwa speċjalment kritiku f'perjodi ta' emerġenza 
severa ħafna fejn ħafna Stati Membri huma affettwati u fejn il-mekkaniżmi abbażi tas-suq 
waħidhom ma jibqgħux biżżejjed biex tissolva s-sitwazzjoni.  Il-kuntratti kummerċjali 
għandhom jiġu rispettati wkoll f'każ ta' emerġenza Komunitarja.

Emenda 424
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Rafał Trzaskowski

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Meta l-Kummissjoni tqis li, fil-każ ta' 
Emerġenza Komunitarja, l-azzjonijiet li 
jsiru mill-Awtoritajiet Kompetenti jew 
mill-impriżi tal-gass naturali jkunu 
insuffiċjenti, il-Kummissjoni għandha d-
dritt li taġixxi direttament billi 
timplimenta l-miżuri mniżżla fl-Annessi II 
u III sabiex terġa tinbeda l-provvista tal-
gass fis-swieq affettwati.
Il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta lill-
Awtoritajiet Kompetenti għandha 
tistabbilixxi l-mekkaniżmi ta' kumpens 
Komunitarju bbażat fuq mudell ta' 
referenza tas-suq iddefinit minn qabel, li 
jinkludi primjum xieraq għall-impriżi tal-
gass naturali li jkunu għamlu r-riżorsi 
tagħhom tal-gass naturali disponibbli biex 
tiġi indirizzata l-Emerġenza Komunitarja.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tikkoordina l-azzjonijiet tal-impriżi tal-gass naturali u tal-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali sakemm is-suq jerġa' jibda jaħdem normali.  Madankollu, 
jekk l-azzjonijiet volontarji li jittieħdu fil-livell nazzjonali ma jkunux effettivi, il-Kummissjoni 
għandu jkollha d-dritt – bħala l-aħħar għażla – tintroduċi miżuri b'risponsabbiltà tagħha. 
Dawn il-miżuri għandhom ikunu limitati b'mod preċiż għal dawk għalihom huwa li ma 
jistgħux jgħaddu mingħajrhom fil-proċess ta' meta s-suq intern jerġa għall-funzjonament 
normali u għandhom jinkludu mekkaniżmu ta' kumpens filwaqt li jiżguraw l-interessi minimi 
tal-impriżi tal-gass talli jkunu għamlu disponibbli r-riżorsi tagħhom tal-gass. 

Emenda 425
Christian Ehler, Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha tistabbillixxi 
lista permanenti ta' riżerva għal task force 
ta' monitoraġġ li tikkonsisti minn esperti 
industrijali u rappreżentanti tal-
Kummissjoni. Din it-task force ta' 
monitoraġġ tista' tintuża meta meħtieġ u 
għandha timmonitorja u tirrapporta dwar il-
flussi tal-gass fil-Komunità u lil hinn 
minnha, b'kooperazzjoni mal-pajjiżi 
fornituri u ta' tranżitu. 

7. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
lista permanenti ta' riżerva għal task force 
ta' monitoraġġ li tikkonsisti minn esperti 
industrijali u rappreżentanti tal-
Kummissjoni u membri tal-persunal tal-
Kummissarju għall-Enerġija u l-membri 
tal-persunal tal-Viċi President tal-
Kummissjoni/tar-Rappreżentant Għoli 
għall-Politika Barranija u ta' sigurtà. Din 
it-task force ta' monitoraġġ tista' tintuża 
meta meħtieġ u għandha timmonitorja u 
tirrapporta dwar il-flussi tal-gass fil-
Komunità u lil hinn minnha, 
b'kooperazzjoni mal-pajjiżi fornituri u ta' 
tranżitu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rappreżentant Għoli/Viċi President u l-Kummissarju għall-Enerġija għandhom ikunu 
assoċjati f'kull stadju tal-implimentazzjoni tar-Regolament. Ir-Rappreżentant Għoli/Viċi 
President u l-Kummissarju għall-Enerġija għandu b'mod partikulari jkun responsabbli għall-
medjazzjoni u n-negozjati mal-pajjiżi terzi u r-rappreżentanti tal-industrija f'isem l-Istati 
Membri li jinstabu f'sitwazzjoni ta' kriżi. Il-Kummissarju għall-Enerġija b'mod partikulari 
għandu jikkoordina l-attivitajiet tal-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass li għandhom ikunu 
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kkonsultati fuq bażi obbligatorja f'każ ta' sitwazzjoni ta' kriżi.

Emenda 426
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha tistabbillixxi 
lista permanenti ta' riżerva għal task force 
ta' monitoraġġ li tikkonsisti minn esperti 
industrijali u rappreżentanti tal-
Kummissjoni. Din it-task force ta' 
monitoraġġ tista' tintuża meta meħtieġ u 
għandha timmonitorja u tirrapporta dwar il-
flussi tal-gass fil-Komunità u lil hinn 
minnha, b'kooperazzjoni mal-pajjiżi 
fornituri u ta' tranżitu. 

7. Il-Kummissjoni għandha tistabbillixxi 
lista permanenti ta' riżerva għal task force 
ta' monitoraġġ li tikkonsisti minn esperti 
industrijali u rappreżentanti tal-
Kummissjoni. Din it-task force ta' 
monitoraġġ tista' tintuża meta meħtieġ u 
għandha timmonitorja u tirrapporta dwar il-
flussi tal-gass fil-Komunità u lil hinn 
minnha, b'kooperazzjoni mal-pajjiżi 
fornituri u ta' tranżitu. Fl-għażla tal-esperti 
u r-rappreżentanti tal-Kummissjoni, l-
aspetti professjonali u l-prinċipju tal-
bilanċ reġjonali għandhom jitqiesu bl-
istess mod.

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Il-membri li se jipparteċipaw fil-ħidma tal-monitoraġġ tat-task force għandhom jissejħu fuq 
il-bażi tal-prinċipju tal-bilanċ reġjonali u l-kompetenzi tekniċi. Meta jiġu indirizzati l-kriżijiet 
tal-provvista reġjonali, l-esperti li għandhom ikollhom għarfien lokali jista' jkollhom rwol 
importanti. 

Emenda 427
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha tistabbillixxi 
lista permanenti ta' riżerva għal task force 
ta' monitoraġġ li tikkonsisti minn esperti 

7. Il-Kummissjoni, wara li kif xieraq 
ikkunsidrat l-opinjoni tal-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass, għandha 
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industrijali u rappreżentanti tal-
Kummissjoni. Din it-task force ta' 
monitoraġġ tista' tintuża meta meħtieġ u 
għandha timmonitorja u tirrapporta dwar il-
flussi tal-gass fil-Komunità u lil hinn 
minnha, b'kooperazzjoni mal-pajjiżi 
fornituri u ta' tranżitu. 

tistabbillixxi lista permanenti ta' riżerva 
għal task force ta' monitoraġġ li tikkonsisti 
minn esperti industrijali u rappreżentanti 
tal-Kummissjoni. Din it-task force ta' 
monitoraġġ tista' tintuża meta meħtieġ u 
għandha timmonitorja u tirrapporta dwar il-
flussi tal-gass fil-Komunità u lil hinn 
minnha, b'kooperazzjoni mal-pajjiżi li 
jipproduċu u ta' tranżitu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp espert magħmul minn partijiet interessati differenti (rappreżentanti tal-industrija 
tal-gass, ENTSO-G, il-klijenti relevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għal diskussjonijiet, 
skambju ta' esperjenzi kif ukoll konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni mal-partijiet 
interessati. Għalhekk il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni tal-miżuri marbutin mas-
sigurtà tal-provvista. Għal dak il-għan, il-GCG għandu jiġi kkonsultat bħala fatt ta' rutina bi 
qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda 428
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha tistabbillixxi 
lista permanenti ta' riżerva għal task force 
ta' monitoraġġ li tikkonsisti minn esperti 
industrijali u rappreżentanti tal-
Kummissjoni. Din it-task force ta' 
monitoraġġ tista' tintuża meta meħtieġ u 
għandha timmonitorja u tirrapporta dwar il-
flussi tal-gass fil-Komunità u lil hinn 
minnha, b'kooperazzjoni mal-pajjiżi 
fornituri u ta' tranżitu. 

7. Il-Kummissjoni, wara li kif xieraq 
ikkunsidrat l-opinjoni tal-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass, għandha 
tistabbillixxi lista permanenti ta' riżerva 
għal task force ta' monitoraġġ li tikkonsisti 
minn esperti industrijali u rappreżentanti 
tal-Kummissjoni. Din it-task force ta' 
monitoraġġ tista' tintuża meta meħtieġ u 
għandha timmonitorja u tirrapporta dwar il-
flussi tal-gass fil-Komunità u lil hinn 
minnha, b'kooperazzjoni mal-pajjiżi li 
jipproduċu u ta' tranżitu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Bħala Korp espert magħmul minn partijiet interessati differenti (rappreżentanti tal-industrija 
tal-gass, ENTSO-G, il-klijenti relevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għal diskussjonijiet, 
skambju ta' esperjenzi kif ukoll konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni mal-partijiet 
interessati. Għalhekk il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni tal-miżuri marbutin mas-
sigurtà tal-provvista. Għal dak il-għan, il-GCG għandu jiġi kkonsultat bħala fatt ta' rutina bi 
qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda 429
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha tistabbillixxi 
lista permanenti ta' riżerva għal task force 
ta' monitoraġġ li tikkonsisti minn esperti 
industrijali u rappreżentanti tal-
Kummissjoni. Din it-task force ta' 
monitoraġġ tista' tintuża meta meħtieġ u 
għandha timmonitorja u tirrapporta dwar il-
flussi tal-gass fil-Komunità u lil hinn 
minnha, b'kooperazzjoni mal-pajjiżi 
fornituri u ta' tranżitu. 

7. Il-Kummissjoni, wara li kif xieraq 
ikkunsidrat l-opinjoni tal-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass, għandha 
tistabbillixxi lista permanenti ta' riżerva 
għal task force ta' monitoraġġ li tikkonsisti 
minn esperti industrijali u rappreżentanti 
tal-Kummissjoni. Din it-task force ta' 
monitoraġġ tista' tintuża meta meħtieġ u 
għandha timmonitorja u tirrapporta dwar il-
flussi tal-gass fil-Komunità u lil hinn 
minnha, b'kooperazzjoni mal-pajjiżi li 
jipproduċi u ta' tranżitu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

      Bħala Korp espert magħmul minn partijiet interessati differenti (rappreżentanti tal-
industrija tal-gass, ENTSO-G, il-klijenti relevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-
ACER), il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għal 
diskussjonijiet, skambju ta' esperjenzi kif ukoll konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni 
mal-partijiet interessati. Għalhekk il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni tal-miżuri 
marbutin mas-sigurtà tal-provvista. Għal dak il-għan, il-GCG għandu jiġi kkonsultat bħala 
fatt ta' rutina bi qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.
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Emenda 430
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha tistabbillixxi 
lista permanenti ta' riżerva għal task force 
ta' monitoraġġ li tikkonsisti minn esperti 
industrijali u rappreżentanti tal-
Kummissjoni. Din it-task force ta' 
monitoraġġ tista' tintuża meta meħtieġ u 
għandha timmonitorja u tirrapporta dwar il-
flussi tal-gass fil-Komunità u lil hinn 
minnha, b'kooperazzjoni mal-pajjiżi 
fornituri u ta' tranżitu. 

7. Il-Kummissjoni, wara li kif xieraq 
ikkunsidrat l-opinjoni tal-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass, għandha 
tistabbillixxi lista permanenti ta' riżerva 
għal task force ta' monitoraġġ li tikkonsisti 
minn esperti industrijali u rappreżentanti 
tal-Kummissjoni. Din it-task force ta' 
monitoraġġ tista' tintuża meta meħtieġ u 
għandha timmonitorja u tirrapporta dwar il-
flussi tal-gass fil-Komunità u lil hinn 
minnha, b'kooperazzjoni mal-pajjiżi li 
jipproduċu u ta' tranżitu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp espert magħmul minn partijiet interessati differenti (rappreżentanti tal-industrija 
tal-gass, ENTSO-G, il-klijenti relevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għal diskussjonijiet, 
skambju ta' esperjenzi kif ukoll konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni mal-partijiet 
interessati. Għalhekk il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni tal-miżuri marbutin mas-
sigurtà tal-provvista. Għal dak il-għan, il-GCG għandu jiġi kkonsultat bħala fatt ta' rutina bi 
qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda 431
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha tistabbillixxi 
lista permanenti ta' riżerva għal task force 
ta' monitoraġġ li tikkonsisti minn esperti 
industrijali u rappreżentanti tal-
Kummissjoni. Din it-task force ta' 
monitoraġġ tista' tintuża meta meħtieġ u 

7. Il-Kummissjoni, wara konsultazzjoni 
mal-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass,  
għandha tistabbillixxi lista permanenti ta' 
riżerva għal task force ta' monitoraġġ li 
tikkonsisti minn esperti industrijali u 
rappreżentanti tal-Kummissjoni. Din it-task 
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għandha timmonitorja u tirrapporta dwar il-
flussi tal-gass fil-Komunità u lil hinn 
minnha, b'kooperazzjoni mal-pajjiżi 
fornituri u ta' tranżitu. 

force ta' monitoraġġ tista' tintuża meta 
meħtieġ u għandha timmonitorja u 
tirrapporta dwar il-flussi tal-gass fil-
Komunità u lil hinn minnha, 
b'kooperazzjoni mal-pajjiżi fornituri u ta' 
tranżitu. 

Or. en

Emenda 432
Takis Hadjigeorgiou

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha tistabbillixxi 
lista permanenti ta' riżerva għal task force 
ta' monitoraġġ li tikkonsisti minn esperti 
industrijali u rappreżentanti tal-
Kummissjoni. Din it-task force ta' 
monitoraġġ tista' tintuża meta meħtieġ u 
għandha timmonitorja u tirrapporta dwar il-
flussi tal-gass fil-Komunità u lil hinn 
minnha, b'kooperazzjoni mal-pajjiżi 
fornituri u ta' tranżitu. 

7. Il-Kummissjoni għandha tistabbillixxi 
lista permanenti ta' riżerva għal task force 
ta' monitoraġġ li tikkonsisti minn esperti 
industrijali u rappreżentanti tal-Istati 
Membri kollha. Din it-task force ta' 
monitoraġġ tista' tintuża meta meħtieġ u 
għandha timmonitorja u tirrapporta dwar il-
flussi tal-gass fil-Komunità u lil hinn 
minnha, dejjem b'kooperazzjoni mal-pajjiżi 
fornituri u ta' tranżitu.

Or. en

Emenda 433
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass huwa 
stabbilit biex jiffaċilita l-koordinazzjoni 
tal-miżuri li jikkonċernaw is-sigurtà tal-
provvista. Il-Grupp għandu jkun magħmul 
minn rappreżentanti tal-Awtoritajiet 
Kompetenti, l-ACER, l-ENTSO-G u 

1. Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass huwa 
stabbilit biex jiffaċilita l-koordinazzjoni 
tal-miżuri li jikkonċernaw is-sigurtà tal-
provvista. Il-Grupp għandu jkun magħmul 
minn rappreżentanti tal-Awtoritajiet 
Kompetenti, l-awtoritajiet regolatorji 
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entitajiet rappreżentattivi tal-industrija 
konċernata u l-klijenti rilevanti. Il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar l-
għamla tal-Grupp ħalli tiżgura r-
rappreżentanza tiegħu u għandha tippresedi 
l-istess Grupp. Il-Grupp għandu 
jistabbilixxi r-regoli tal-proċedura tiegħu.

nazzjonali fejn dawn ma jkunux l-
Awtoritajiet Kompetenti, l-ACER, l-
ENTSO-G u entitajiet rappreżentattivi tal-
industrija tal-gass u l-elettriċità konċernata 
u l-klijenti rilevanti. Il-Kummissjoni 
għandha tiddeċiedi dwar l-għamla tal-
Grupp ħalli tiżgura r-rappreżentanza tiegħu 
u għandha tippresedi l-istess Grupp. Il-
Grupp għandu jistabbilixxi r-regoli tal-
proċedura tiegħu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass kellu rwol ewlieni fl-aħħar kriżi tal-gass. Bla dubju ta' 
xejn  eżami ikun ta' vantaġġ għall-Kummissjoni jekk teżamina l-pjanijiet nazzjonali u twassal 
għal ċertu ammont ta' armonizzazzjoni. Madankollu, il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass 
għandu jżomm ir-rwol tat-tmexxija. Is-setgħat tal-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass 
għandhom jiżdiedu.

Emenda 434
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass huwa 
stabbilit biex jiffaċilita l-koordinazzjoni 
tal-miżuri li jikkonċernaw is-sigurtà tal-
provvista. Il-Grupp għandu jkun magħmul 
minn rappreżentanti tal-Awtoritajiet 
Kompetenti, l-ACER, l-ENTSO-G u 
entitajiet rappreżentattivi tal-industrija 
konċernata u l-klijenti rilevanti. Il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar l-
għamla tal-Grupp ħalli tiżgura r-
rappreżentanza tiegħu u għandha tippresedi 
l-istess Grupp. Il-Grupp għandu 
jistabbilixxi r-regoli tal-proċedura tiegħu.

1. Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass huwa 
stabbilit biex jiffaċilita l-koordinazzjoni 
tal-miżuri li jikkonċernaw is-sigurtà tal-
provvista. Il-Grupp għandu jkun magħmul 
minn rappreżentanti tal-Awtoritajiet 
Kompetenti, l-ACER, l-ENTSO-G u 
entitajiet rappreżentattivi tal-industrija 
konċernata u l-klijenti rilevanti, u r-
rappreżentanti tal-industrija li tiġġenera l-
enerġija. Il-Kummissjoni għandha 
tiddeċiedi dwar l-għamla tal-Grupp ħalli 
tiżgura r-rappreżentanza tiegħu u għandha 
tippresedi l-istess Grupp. Il-Grupp għandu 
jistabbilixxi r-regoli tal-proċedura tiegħu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-rwol tal-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass huwa importanti ħafna u ladarba l-funzjonijiet 
tiegħu jmorru lil hinn minn sempliċiment konsultazzjoni minħabba li jevalwa s-sitwazzjoni 
tal-provvista tal-gass u jipprovdi pjattaforma ta' kooperazzjoni xierqa bejn il-partijiet involuti 
kollha, għandu jkun magħmul ukoll minn rappreżentanti tal-industrija li tiġġenera l-enerġija 
tal-elettriku.

Emenda 435
Takis Hadjigeorgiou

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass huwa 
stabbilit biex jiffaċilita l-koordinazzjoni 
tal-miżuri li jikkonċernaw is-sigurtà tal-
provvista. Il-Grupp għandu jkun magħmul 
minn rappreżentanti tal-Awtoritajiet 
Kompetenti, l-ACER, l-ENTSO-G u 
entitajiet rappreżentattivi tal-industrija 
konċernata u l-klijenti rilevanti. Il-
Kummissjoni għandha tiddeċiedi dwar l-
għamla tal-Grupp ħalli tiżgura r-
rappreżentanza tiegħu u għandha 
tippresedi l-istess Grupp. Il-Grupp 
għandu jistabbilixxi r-regoli tal-proċedura 
tiegħu.

1. Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass huwa 
stabbilit biex jiffaċilita l-koordinazzjoni 
tal-miżuri li jikkonċernaw is-sigurtà tal-
provvista. Il-Grupp għandu jkun magħmul 
minn rappreżentanti tal-Istati Membri 
kollha, l-ACER, l-ENTSO-G u entitajiet 
rappreżentattivi tal-industrija konċernata u 
l-klijenti rilevanti. Għandu jiġi żgurat li l-
Istati Membri kollha jiġu rrappreżentati.

Or. en

Emenda 436
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Grupp għandu jiżgura li l-partijiet 
kollha kkonċernati jiġu rrappreżentati fuq 
il-bażi tal-ispeċifiċità tal-kwistjonijiet ta' 
sikurezza jew, f'każ ta' emerġenza, 
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b'relazzjoni mar-reġjuni involuti fil-
proċedura ta' emerġenza.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-kompożizzjoni tal-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass ivarja skont il-kwistjonijiet li jkunu se 
jiġu diskussi.

Emenda 437
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass 
għandu jassisti lill-Kummissjoni
partikolarment dwar kwistjonijiet marbuta 
ma': 

2. B'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' 
dan ir-Regolament, il-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass għandu 
jikkoopera mill-qrib mal-Kummissjoni 
partikolarment dwar kwistjonijiet marbuta 
ma':

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp espert magħmul minn partijiet interessati differenti (rappreżentanti tal-industrija 
tal-gass, ENTSO-G, il-klijenti relevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għal diskussjonijiet, 
skambju ta' esperjenzi kif ukoll konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni mal-partijiet 
interessati. Għalhekk il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni tal-miżuri marbutin mas-
sigurtà tal-provvista. Għal dak il-għan, il-GCG għandu jiġi kkonsultat bħala fatt ta' rutina bi 
qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.
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Emenda 438
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass 
għandu jassisti lill-Kummissjoni
partikolarment dwar kwistjonijiet marbuta 
ma': 

2. B'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' 
dan ir-Regolament, il-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass għandu 
jikkoopera mill-qrib mal-Kummissjoni 
partikolarment dwar kwistjonijiet marbuta 
ma':

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp espert magħmul minn partijiet interessati differenti (rappreżentanti tal-industrija 
tal-gass, ENTSO-G, il-klijenti relevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għal diskussjonijiet, 
skambju ta' esperjenzi kif ukoll konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni mal-partijiet 
interessati. Għalhekk il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni tal-miżuri marbutin mas-
sigurtà tal-provvista. Għal dak il-għan, il-GCG għandu jiġi kkonsultat bħala fatt ta' rutina bi 
qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda 439
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass 
għandu jassisti lill-Kummissjoni
partikolarment dwar kwistjonijiet marbuta 
ma': 

2. B'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' 
dan ir-Regolament, il-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass għandu 
jikkoopera mill-qrib mal-Kummissjoni 
partikolarment dwar kwistjonijiet marbuta 
ma':

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp espert magħmul minn partijiet interessati differenti (rappreżentanti tal-industrija 
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tal-gass, ENTSO-G, il-klijenti relevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għal diskussjonijiet, 
skambju ta' esperjenzi kif ukoll konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni mal-partijiet 
interessati. Għalhekk il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni tal-miżuri marbutin mas-
sigurtà tal-provvista. Għal dak il-għan, il-GCG għandu jiġi kkonsultat bħala fatt ta' rutina bi 
qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda 440
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass 
għandu jassisti lill-Kummissjoni
partikolarment dwar kwistjonijiet marbuta 
ma': 

2. B'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' 
dan ir-Regolament, il-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass għandu 
jikkoopera mill-qrib mal-Kummissjoni 
partikolarment dwar kwistjonijiet marbuta 
ma':

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp espert magħmul minn partijiet interessati differenti (rappreżentanti tal-industrija 
tal-gass, ENTSO-G, il-klijenti relevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għal diskussjonijiet, 
skambju ta' esperjenzi kif ukoll konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni mal-partijiet 
interessati. Għalhekk il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni tal-miżuri marbutin mas-
sigurtà tal-provvista. Għal dak il-għan, il-GCG għandu jiġi kkonsultat bħala fatt ta' rutina bi 
qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda 441
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass 
għandu jassisti lill-Kummissjoni 
partikolarment dwar kwistjonijiet marbuta 

2. Il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass 
għandu jikkoopera mal-Kummissjoni
partikolarment dwar kwistjonijiet marbuta 
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ma': ma':

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass kellu rwol ewlieni fl-aħħar kriżi tal-gass. Bla dubju ta' 
xejn  eżami ikun ta' vantaġġ għall-Kummissjoni jekk teżamina l-pjanijiet nazzjonali u twassal
għal ċertu ammont ta' armonizzazzjoni. Madankollu, il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass 
għandu jżomm ir-rwol tat-tmexxija. Is-setgħat tal-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass 
għandhom jiżdiedu.

Emenda 442
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) il-livell tas-sigurtà tal-provvista, il-livelli 
ta' referenza u l-metodoloġiji tal-
valutazzjoni;

d) il-livell tas-sigurtà tal-provvista, il-livelli 
ta' referenza u l-meodoloġiji tal-
valutazzjoni tar-riskju u tal-impatt;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp espert magħmul minn partijiet interessati differenti (rappreżentanti tal-industrija 
tal-gass, ENTSO-G, il-klijenti relevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għal diskussjonijiet, 
skambju ta' esperjenzi kif ukoll konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni mal-partijiet 
interessati. Għalhekk il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni tal-miżuri marbutin mas-
sigurtà tal-provvista. Għal dak il-għan, il-GCG għandu jiġi kkonsultat bħala fatt ta' rutina bi 
qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda 443
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) il-livell tas-sigurtà tal-provvista, il-livelli d) il-livell tas-sigurtà tal-provvista, il-livelli 



PE438.242v01-00 72/108 AM\802059MT.doc

MT

ta' referenza u l-metodoloġiji tal-
valutazzjoni;

ta' referenza u l-meodoloġiji tal-
valutazzjoni tar-riskju u tal-impatt;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp espert magħmul minn partijiet interessati differenti (rappreżentanti tal-industrija 
tal-gass, ENTSO-G, il-klijenti relevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għal diskussjonijiet, 
skambju ta' esperjenzi kif ukoll konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni mal-partijiet 
interessati. Għalhekk il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni tal-miżuri marbutin mas-
sigurtà tal-provvista. Għal dak il-għan, il-GCG għandu jiġi kkonsultat bħala fatt ta' rutina bi 
qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda 444
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) il-livell tas-sigurtà tal-provvista, il-livelli 
ta' referenza u l-metodoloġiji tal-
valutazzjoni;

d) il-livell tas-sigurtà tal-provvista, il-livelli 
ta' referenza u l-meodoloġiji tal-
valutazzjoni tar-riskju u tal-impatt;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp espert magħmul minn partijiet interessati differenti (rappreżentanti tal-industrija
tal-gass, ENTSO-G, il-klijenti relevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għal diskussjonijiet, 
skambju ta' esperjenzi kif ukoll konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni mal-partijiet 
interessati. Għalhekk il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni tal-miżuri marbutin mas-
sigurtà tal-provvista. Għal dak il-għan, il-GCG għandu jiġi kkonsultat bħala fatt ta' rutina bi 
qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. 
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Emenda 445
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) il-livell tas-sigurtà tal-provvista, il-livelli 
ta' referenza u l-metodoloġiji tal-
valutazzjoni;

d) il-livell tas-sigurtà tal-provvista, il-livelli 
ta' referenza u l-meodoloġiji tal-
valutazzjoni tar-riskju u tal-impatt;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp espert magħmul minn partijiet interessati differenti (rappreżentanti tal-industrija 
tal-gass, ENTSO-G, il-klijenti relevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għal diskussjonijiet, 
skambju ta' esperjenzi kif ukoll konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni mal-partijiet 
interessati. Għalhekk il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni tal-miżuri marbutin mas-
sigurtà tal-provvista. Għal dak il-għan, il-GCG għandu jiġi kkonsultat bħala fatt ta' rutina bi 
qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda 446
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-implimentazzjoni tal-Pjanijiet; (g) l-implimentazzjoni u r-reviżjoni tal-
Pjanijiet Preventivi u tal-Emerġenza;

Or. en
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Emenda 447
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-implimentazzjoni tal-Pjanijiet; (g) l-implimentazzjoni, ir-reviżjoni u l-
kanċellazzjoni tal-Pjanijiet;

Or. en

Emenda 448
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-implimentazzjoni tal-Pjanijiet; (g) ir-reviżjoni u l-implimentazzjoni tal-
Pjanijiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp espert magħmul minn partijiet interessati differenti (rappreżentanti tal-industrija 
tal-gass, ENTSO-G, il-klijenti relevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għal diskussjonijiet, 
skambju ta' esperjenzi kif ukoll konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni mal-partijiet 
interessati. Għalhekk il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni tal-miżuri marbutin mas-
sigurtà tal-provvista. Għal dak il-għan, il-GCG għandu jiġi kkonsultat bħala fatt ta' rutina bi 
qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.
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Emenda 449
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-implimentazzjoni tal-Pjanijiet; (g) ir-reviżjoni u l-implimentazzjoni tal-
Pjanijiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp espert magħmul minn partijiet interessati differenti (rappreżentanti tal-industrija 
tal-gass, ENTSO-G, il-klijenti relevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għal diskussjonijiet, 
skambju ta' esperjenzi kif ukoll konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni mal-partijiet 
interessati. Għalhekk il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni tal-miżuri marbutin mas-
sigurtà tal-provvista. Għal dak il-għan, il-GCG għandu jiġi kkonsultat bħala fatt ta' rutina bi 
qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. 

Emenda 450
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-implimentazzjoni tal-Pjanijiet; (g) ir-reviżjoni u l-implimentazzjoni tal-
Pjanijiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp espert magħmul minn partijiet interessati differenti (rappreżentanti tal-industrija 
tal-gass, ENTSO-G, il-klijenti relevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għal diskussjonijiet, 
skambju ta' esperjenzi kif ukoll konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni mal-partijiet 
interessati. Għalhekk il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni tal-miżuri marbutin mas-
sigurtà tal-provvista. Għal dak il-għan, il-GCG għandu jiġi kkonsultat bħala fatt ta' rutina bi 
qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.
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Emenda 451
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-implimentazzjoni tal-Pjanijiet; (g) ir-reviżjoni u l-implimentazzjoni tal-
Pjanijiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp espert magħmul minn partijiet interessati differenti (rappreżentanti tal-industrija 
tal-gass, ENTSO-G, il-klijenti relevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għal diskussjonijiet, 
skambju ta' esperjenzi kif ukoll konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni mal-partijiet 
interessati. Għalhekk il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni tal-miżuri marbutin mas-
sigurtà tal-provvista. Għal dak il-għan, il-GCG għandu jiġi kkonsultat bħala fatt ta' rutina bi 
qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda 452
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Verżjonijiet ta' informazzjoni mhux 
kunfidenzjali biss jistgħu jiġu sottomessa 
lill-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass fl-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 453
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tlaqqa' l-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass fuq 
bażi regolari.

3. Il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass 
għandha torganizza laqgħat fuq bażi 
regolari.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass kellu rwol ewlieni fl-aħħar kriżi tal-gass. Bla dubju ta' 
xejn  eżami ikun ta' vantaġġ għall-Kummissjoni jekk teżamina l-pjanijiet nazzjonali u twassal 
għal ċertu ammont ta' armonizzazzjoni. Madankollu, il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass 
għandu jżomm ir-rwol tat-tmexxija. Is-setgħat tal-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass 
għandhom jiżdiedu.

Emenda 454
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Sottogruppi Reġjonali tal-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass jistgħu jiġu 
stabbiliti filwaqt li jinvolvu memebri mir-
reġjun ikkonċernat. Il-ħidma tas-
sottogruppi reġjonali għandu jiġi 
monitorjat mill-Grupp tal-Koordinazzjoni 
tal-Gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħqu l-għanijiet reġjonali li ġew stabbiliti fir-Regolament propost, huwa 
importanti li l-istituzzjonijiet kollha involuta kif ukoll l-impriżi tal-gass naturali jikkunsidraw 
kif se jikkooperaw u  jaħdmu flimkien b'mod effettiv. Pereżempju, l-effiċjenza tal-GCG tista' 
tiġi msaħħa billi titħalla l-possibilità tal-ħolqien ta' sottogruppi speċifiċi li jindirizzaw il-
kwistjonijiet tal-provvistà tas-sigurtà fil-livell reħjonali.
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Emenda 455
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Verżjonijiet ta' informazzjoni mhux 
kunfidenzjali biss jistgħu jiġu sottomessa 
lill-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass fl-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-waqt li tiġi kkunsidrata s-sħubija tal-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass, il-
komunikazzjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali tista' tagħmel danni serji lill-interessi 
kummerċjali tal-impriżi, idgħajfu l-implimentazzjoi tal-kuntratti, twassal tfixkil fis-suq u tkun 
ta' dannu għas-sigurtà tal-provvistà (b'mod partikulari fir-rigward tal-bżonn li jiġu preservati 
l-poteri ta' negozjar tal-fornituri tal-gass tal-UE matul in-negozjati mal-produtturi esterni).

Emenda 456
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Awtorità Kompetenti matul l-
Emerġenza għandu jkollha partikolarment 
l-informazzjoni li ġejja disponibbli kuljum:

1. Minn ... *, l-Awtorità Kompetenti matul 
l-Emerġenza għandu jkollha partikolarment 
l-informazzjoni li ġejja disponibbli kuljum:
* ĠU jekk jogħġbok inkludi d-data: 6 xhur mid-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-informazzjoni kollha imnizzla fl-Artikolu 12(1) tkun disponibbli għall-
Awtorità Kompetenti kuljum f'każ ta' kriżi. Ladarba d-data ta' komunikazzjoni meħtieġa 
għandha tiġi stabbilita bejn l-Awtoritajiet Kompetenti u l-parteċipanti tas-suq biex 
jippermettu t-trażmissjoni tad-dejta, għandu jiġi previst perjodu ta' implimentazzjoni ta' 6 
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xhur.

Emenda 457
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-fluss tal-gass fis-siegħa fil-punti 
transkonfinali tad-dħul u l-ħruġ kif ukoll 
fil-punti kollha li jgħaqqdu faċilità tal-
produzzjoni man-netwerk, il-ħażna u l-
LNG f'mcm/d;

(b) il-fluss tal-gass fis-siegħa fil-punti 
transkonfinali tad-dħul u l-ħruġ kif ukoll 
fil-punti kollha li jgħaqqdu n-netwerk ta' 
trażmissjoni lill-faċilità tal-produzzjoni, il-
faċilità tal-ħażna jew it-terminali tal-
LNG;

Or. en

Emenda 458
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-fluss tal-gass fis-siegħa fil-punti 
transkonfinali tad-dħul u l-ħruġ kif ukoll 
fil-punti kollha li jgħaqqdu faċilità tal-
produzzjoni man-netwerk, il-ħażna u l-
LNG f'mcm/d;

(b) il-fluss tal-gass fis-siegħa fil-punti 
transkonfinali tad-dħul u l-ħruġ kif ukoll 
fil-punti kollha li jgħaqqdu n-netwerk ta' 
trażmissjoni lill-faċilità tal-produzzjoni, il-
faċilità tal-ħażna jew it-terminali tal-
LNG;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiċċara l-Artikolu propost 12(1)(b).  Hija temenda wkoll l-Artikolu propost 12(1)(c) 
sabiex tiżgura li jkun jaqbel mar-realtajiet tas-suq, fejn fil-prattika l-aħjar stimi biss ikunu 
disponibbli. Barra minn hekk it-test propost mill-PGNiG ma jispeċifikax il-volumi iżda huwa 
ovvju li l-fluss tal-gass fis-siegħa għandu jkun f'mcm/h minflok mcm/ġurnata kif imsemmi fit-
test propost mill-KE.
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Emenda 459
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-fluss tal-gass fis-siegħa fil-punti 
transkonfinali tad-dħul u l-ħruġ kif ukoll 
fil-punti kollha li jgħaqqdu faċilità tal-
produzzjoni man-netwerk, il-ħażna u l-
LNG f'mcm/d;

(b) il-fluss tal-gass fis-siegħa fil-punti 
transkonfinali tad-dħul u l-ħruġ kif ukoll 
fil-punti kollha li jgħaqqdu n-netwerk ta' 
trażmissjoni lill-faċilità tal-produzzjoni, il-
faċilità tal-ħażna jew it-terminali tal-
LNG;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiċċara l-Artikolu propost 12(1)(b).  Hija temenda wkoll l-Artikolu propost 12(1)(c) 
sabiex tiżgura li jkun jaqbel mar-realtajiet tas-suq, fejn fil-prattika l-aħjar stimi biss ikunu 
disponibbli.

Emenda 460
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-fluss tal-gass fis-siegħa fil-punti 
transkonfinali tad-dħul u l-ħruġ kif ukoll 
fil-punti kollha li jgħaqqdu faċilità tal-
produzzjoni man-netwerk, il-ħażna u l-
LNG f'mcm/d;

(b) il-fluss tal-gass fis-siegħa fil-punti 
transkonfinali tad-dħul u l-ħruġ kif ukoll 
fil-punti kollha li jgħaqqdu n-netwerk ta' 
trażmissjoni lill-faċilità tal-produzzjoni, il-
faċilità tal-ħażna jew it-terminali tal-
LNG;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiċċara l-Artikolu propost 12(1)(b).  Hija temenda wkoll l-Artikolu propost 12(1)(c) 
sabiex tiżgura li jkun jaqbel mar-realtajiet tas-suq, fejn fil-prattika l-aħjar stimi biss ikunu 
disponibbli.
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Emenda 461
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-fluss tal-gass fis-siegħa fil-punti 
transkonfinali tad-dħul u l-ħruġ kif ukoll 
fil-punti kollha li jgħaqqdu faċilità tal-
produzzjoni man-netwerk, il-ħażna u l-
LNG f'mcm/d;

(b) il-fluss tal-gass fis-siegħa fil-punti 
transkonfinali tad-dħul u l-ħruġ kif ukoll 
fil-punti kollha li jgħaqqdu n-netwerk ta' 
trażmissjoni lill-faċilità tal-produzzjoni, il-
faċilità tal-ħażna jew it-terminali tal-
LNG;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiċċara l-Artikolu propost 12(1)(b).  Hija temenda wkoll l-Artikolu propost 12(1)(c) 
sabiex tiżgura li jkun jaqbel mar-realtajiet tas-suq, fejn fil-prattika l-aħjar stimi biss ikunu 
disponibbli.

Emenda 462
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-perjodu, espress f'jiem, li matulu 
huwa possibbli li jiġi żgurat il-forniment
lill-klijenti protetti

(c) il-perjodu, espress f'jiem, li matulu 
huwa mistenni li l-provvista tal-gass tiġi 
żgurata lill-klijenti protetti.

Or. en
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Emenda 463
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-perjodu, espress f'jiem, li matulu 
huwa possibbli li jiġi żgurat il-forniment
lill-klijenti protetti

(c) il-perjodu, espress f'jiem, li matulu 
huwa mistenni li l-provvista tal-gass tiġi 
żgurata lill-klijenti protetti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiċċara l-Artikolu propost 12(1)(b).  Hija temenda wkoll l-Artikolu propost 12(1)(c) 
sabiex tiżgura li jkun jaqbel mar-realtajiet tas-suq, fejn fil-prattika l-aħjar stimi biss ikunu 
disponibbli. Barra minn hekk it-test propost mill-PGNiG ma jispeċifikax il-volumi iżda huwa 
ovvju li l-fluss tal-gass fis-siegħa għandu jkun f'mcm/h minflok mcm/ġurnata kif imsemmi fit-
test propost mill-KE.

Emenda 464
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-perjodu, espress f'jiem, li matulu 
huwa possibbli li jiġi żgurat il-forniment 
lill-klijenti protetti

(c) il-perjodu, espress f'jiem, li matulu 
huwa mistenni li l-provvista tal-gass tiġi 
żgurata lill-klijenti protetti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiċċara l-Artikolu propost 12(1)(b).  Hija temenda wkoll l-Artikolu propost 12(1)(c) 
sabiex tiżgura li jkun jaqbel mar-realtajiet tas-suq, fejn fil-prattika l-aħjar stimi biss ikunu 
disponibbli.
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Emenda 465
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-perjodu, espress f'jiem, li matulu 
huwa possibbli li jiġi żgurat il-forniment
lill-klijenti protetti

(c) il-perjodu, espress f'jiem, li matulu 
huwa mistenni li l-provvista tal-gass tiġi 
żgurata lill-klijenti protetti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiċċara l-Artikolu propost 12(1)(b).  Hija temenda wkoll l-Artikolu propost 12(1)(c) 
sabiex tiżgura li jkun jaqbel mar-realtajiet tas-suq, fejn fil-prattika l-aħjar stimi biss ikunu 
disponibbli.

Emenda 466
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-perjodu, espress f'jiem, li matulu 
huwa possibbli li jiġi żgurat il-forniment
lill-klijenti protetti

(c) il-perjodu, espress f'jiem, li matulu 
huwa mistenni li l-provvista tal-gass tiġi 
żgurata lill-klijenti protetti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiċċara l-Artikolu propost 12(1)(b).  Hija temenda wkoll l-Artikolu propost 12(1)(c) 
sabiex tiżgura li jkun jaqbel mar-realtajiet tas-suq, fejn fil-prattika l-aħjar stimi biss ikunu 
disponibbli.
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Emenda 467
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Wara Emerġenza, l-Awtorità 
Kompetenti għandha mingħajr dewmien 
tipprovdi lill-Kummissjoni b'valutazzjoni 
dettaljata tal-Emerġenza u l-effikaċja tal-
miżuri implimentati, fosthom il-
valutazzjoni tal-impatt ekonomiku tal-
Emerġenza, l-impatt tal-bdil tal-fjuwil fuq 
il-livelli tal-emissjonijiet, l-impatt fuq is-
settur tal-elettriku u l-għajnuna pprovduta 
lil u/jew riċevuta mingħand il-Komunità u 
l-Istati Membri tagħha. 

5. Wara Emerġenza, l-Awtorità 
Kompetenti għandha mingħajr dewmien 
tipprovdi lill-Kummissjoni b'valutazzjoni 
dettaljata tal-Emerġenza u l-effikaċja tal-
miżuri implimentati, fosthom il-
valutazzjoni tal-impatt ekonomiku tal-
Emerġenza, l-impatt tal-bdil tal-fjuwil fuq 
il-livelli tal-emissjonijiet, l-impatt fuq is-
settur tal-elettriku u l-għajnuna pprovduta 
lil u/jew riċevuta mingħand il-Komunità u 
l-Istati Membri tagħha. Il-Kummissjoni 
għandha tanalizza l-evalwazzjonijiet tal-
Istati Membri u tippreżenta r-riżultati 
tagħha, f'forma aggregata, lill-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp espert magħmul minn partijiet interessati differenti (rappreżentanti tal-industrija 
tal-gass, ENTSO-G, il-klijenti relevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għal diskussjonijiet, 
skambju ta' esperjenzi kif ukoll konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni mal-partijiet 
interessati. Għalhekk il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni tal-miżuri marbutin mas-
sigurtà tal-provvista. Għal dak il-għan, il-GCG għandu jiġi kkonsultat bħala fatt ta' rutina bi 
qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda 468
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Wara Emerġenza, l-Awtorità 
Kompetenti għandha mingħajr dewmien 
tipprovdi lill-Kummissjoni b'valutazzjoni 

5. Wara Emerġenza, l-Awtorità 
Kompetenti għandha mingħajr dewmien 
tipprovdi lill-Kummissjoni b'valutazzjoni 
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dettaljata tal-Emerġenza u l-effikaċja tal-
miżuri implimentati, fosthom il-
valutazzjoni tal-impatt ekonomiku tal-
Emerġenza, l-impatt tal-bdil tal-fjuwil fuq 
il-livelli tal-emissjonijiet, l-impatt fuq is-
settur tal-elettriku u l-għajnuna pprovduta 
lil u/jew riċevuta mingħand il-Komunità u 
l-Istati Membri tagħha. 

dettaljata tal-Emerġenza u l-effikaċja tal-
miżuri implimentati, fosthom il-
valutazzjoni tal-impatt ekonomiku tal-
Emerġenza, l-impatt tal-bdil tal-fjuwil fuq 
il-livelli tal-emissjonijiet, l-impatt fuq is-
settur tal-elettriku u l-għajnuna pprovduta 
lil u/jew riċevuta mingħand il-Komunità u 
l-Istati Membri tagħha. Il-Kummissjoni 
għandha tanalizza l-evalwazzjonijiet tal-
Istati Membri u tippreżenta r-riżultati 
tagħha, f'forma aggregata, lill-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp espert magħmul minn partijiet interessati differenti (rappreżentanti tal-industrija 
tal-gass, ENTSO-G, il-klijenti relevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għal diskussjonijiet, 
skambju ta' esperjenzi kif ukoll konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni mal-partijiet 
interessati. Għalhekk il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni tal-miżuri marbutin mas-
sigurtà tal-provvista. Għal dak il-għan, il-GCG għandu jiġi kkonsultat bħala fatt ta' rutina bi 
qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda 469
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Wara Emerġenza, l-Awtorità 
Kompetenti għandha mingħajr dewmien 
tipprovdi lill-Kummissjoni b'valutazzjoni 
dettaljata tal-Emerġenza u l-effikaċja tal-
miżuri implimentati, fosthom il-
valutazzjoni tal-impatt ekonomiku tal-
Emerġenza, l-impatt tal-bdil tal-fjuwil fuq 
il-livelli tal-emissjonijiet, l-impatt fuq is-
settur tal-elettriku u l-għajnuna pprovduta 
lil u/jew riċevuta mingħand il-Komunità u 
l-Istati Membri tagħha. 

5. Wara Emerġenza, l-Awtorità 
Kompetenti għandha mingħajr dewmien 
tipprovdi lill-Kummissjoni b'valutazzjoni 
dettaljata tal-Emerġenza u l-effikaċja tal-
miżuri implimentati, fosthom il-
valutazzjoni tal-impatt ekonomiku tal-
Emerġenza, l-impatt tal-bdil tal-fjuwil fuq 
il-livelli tal-emissjonijiet, l-impatt fuq is-
settur tal-elettriku u l-għajnuna pprovduta 
lil u/jew riċevuta mingħand il-Komunità u 
l-Istati Membri tagħha. Il-Kummissjoni 
għandha tanalizza l-evalwazzjonijiet tal-
Istati Membri u tippreżenta r-riżultati 
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tagħha, f'forma aggregata, lill-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala Korp espert magħmul minn partijiet interessati differenti (rappreżentanti tal-industrija 
tal-gass, ENTSO-G, il-klijenti relevanti, l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-ACER), il-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass (GCG) jidher li huwa l-aħjar forum għal diskussjonijiet, 
skambju ta' esperjenzi kif ukoll konsultazzjonijiet formali u koordinazzjoni mal-partijiet 
interessati. Għalhekk il-GCG għandu jiffaċilita l-koordinazzjoni tal-miżuri marbutin mas-
sigurtà tal-provvista. Għal dak il-għan, il-GCG għandu jiġi kkonsultat bħala fatt ta' rutina bi 
qbil mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

Emenda 470
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-Istati Membri għandhom 
jissottomettu għand il-Kummissjoni l-
ftehimiet intergovernattivi eżistenti 
milħuqa ma' pajjiżi terzi li għandhom 
impatt fuq l-iżvilupp tal-infrastrutturi u l-
provvisti tal-gass; qabel jikkonkludu 
ftehimiet intergovernattivi ġodda, l-Istati 
Membri għandhom jinformaw lill-
Kummissjoni ħalli jivvalutaw il-konformità 
tagħhom mal-leġiżlazzjoni tas-suq intern; 

(a) L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lill-Kummissjoni Ewropea dwar il-
ftehimiet kollha intergovernattivi eżistenti 
milħuqa ma' pajjiżi terzi li għandhom 
impatt fuq l-iżvilupp tal-infrastrutturi u l-
provvisti tal-gass; qabel jikkonkludu 
ftehimiet intergovernattivi ġodda, l-Istati 
Membri għandhom jinformaw lill-
Kummissjoni ħalli jivvalutaw il-konformità 
tagħhom mal-leġiżlazzjoni tas-suq intern; 

Or. hu

Ġustifikazzjoni

Is-sottomissjoni ta' kwalunkwe ftehim ma' terzi pajjiżi tqajjem tħassib fir-rigward tas-
segretezza ta' informazzjoni kummerċjali sensittiva .
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Emenda 471
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) L-Istati Membri għandhom jissottomettu 
għand il-Kummissjoni l-ftehimiet 
intergovernattivi eżistenti milħuqa ma' 
pajjiżi terzi li għandhom impatt fuq l-
iżvilupp tal-infrastrutturi u l-provvisti tal-
gass; qabel jikkonkludu ftehimiet 
intergovernattivi ġodda, l-Istati Membri 
għandhom jinformaw lill-Kummissjoni 
ħalli jivvalutaw il-konformità tagħhom 
mal-leġiżlazzjoni tas-suq intern;

a) L-Istati Membri għandhom jissottomettu 
għand il-Kummissjoni l-ftehimiet 
intergovernattivi eżistenti milħuqa ma' 
pajjiżi terzi li għandhom impatt fuq l-
iżvilupp tal-infrastrutturi u l-provvisti tal-
gass;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-abbozz ta' regolament jeħtieġlu informazzjoni li tidher li mhijiex bżonnjuża sabiex tiġi 
żgurata s-sigurtà tal-provvista u minflok tqajjem kwistjonijiet serji ħafna dwar il-
kunfidenzjalità. Għaldaqstant, l-emenda tiffoka fuq l-informazzjon meħtieġa sabiex jintlaħqu 
l-objettivi tar-Regolament.

Emenda 472
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) L-Istati Membri għandhom jissottomettu 
għand il-Kummissjoni l-ftehimiet 
intergovernattivi eżistenti milħuqa ma' 
pajjiżi terzi li għandhom impatt fuq l-
iżvilupp tal-infrastrutturi u l-provvisti tal-
gass; qabel jikkonkludu ftehimiet 
intergovernattivi ġodda, l-Istati Membri 
għandhom jinformaw lill-Kummissjoni 
ħalli jivvalutaw il-konformità tagħhom 
mal-leġiżlazzjoni tas-suq intern;

a) L-Istati Membri għandhom jissottomettu 
għand il-Kummissjoni l-ftehimiet 
intergovernattivi eżistenti milħuqa ma' 
pajjiżi terzi li għandhom impatt fuq l-
iżvilupp tal-infrastrutturi u l-provvisti tal-
gass;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-abbozz ta' regolament jeħtieġlu informazzjoni li tidher li mhijiex bżonnjuża sabiex tiġi 
żgurata s-sigurtà tal-provvista u minflok tqajjem kwistjonijiet serji ħafna dwar il-
kunfidenzjalità. Għaldaqstant, l-emenda tiffoka fuq l-informazzjon meħtieġa sabiex jintlaħqu 
l-objettivi tar-Regolament.

Emenda 473
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) L-Istati Membri għandhom jissottomettu 
għand il-Kummissjoni l-ftehimiet 
intergovernattivi eżistenti milħuqa ma' 
pajjiżi terzi li għandhom impatt fuq l-
iżvilupp tal-infrastrutturi u l-provvisti tal-
gass; qabel jikkonkludu ftehimiet 
intergovernattivi ġodda, l-Istati Membri 
għandhom jinformaw lill-Kummissjoni 
ħalli jivvalutaw il-konformità tagħhom 
mal-leġiżlazzjoni tas-suq intern;

a) L-Istati Membri għandhom jissottomettu 
għand il-Kummissjoni l-ftehimiet 
intergovernattivi eżistenti milħuqa ma' 
pajjiżi terzi li għandhom impatt fuq l-
iżvilupp tal-infrastrutturi u l-provvisti tal-
gass;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-abbozz ta' regolament jeħtieġlu informazzjoni li tidher li mhijiex bżonnjuża sabiex tiġi 
żgurata s-sigurtà tal-provvista u minflok tqajjem kwistjonijiet serji ħafna dwar il-
kunfidenzjalità. Għaldaqstant, l-emenda tiffoka fuq l-informazzjon meħtieġa sabiex jintlaħqu 
l-objettivi tar-Regolament.
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Emenda 474
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) L-Istati Membri għandhom jissottomettu 
għand il-Kummissjoni l-ftehimiet 
intergovernattivi eżistenti milħuqa ma' 
pajjiżi terzi li għandhom impatt fuq l-
iżvilupp tal-infrastrutturi u l-provvisti tal-
gass; qabel jikkonkludu ftehimiet 
intergovernattivi ġodda, l-Istati Membri 
għandhom jinformaw lill-Kummissjoni 
ħalli jivvalutaw il-konformità tagħhom 
mal-leġiżlazzjoni tas-suq intern;

a) L-Istati Membri għandhom jissottomettu 
għand il-Kummissjoni l-ftehimiet 
intergovernattivi eżistenti milħuqa ma' 
pajjiżi terzi li għandhom impatt fuq l-
iżvilupp tal-infrastrutturi u l-provvisti tal-
gass;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-abbozz ta' regolament jeħtieġlu informazzjoni li tidher li mhijiex bżonnjuża sabiex tiġi 
żgurata s-sigurtà tal-provvista u minflok tqajjem kwistjonijiet serji ħafna dwar il-
kunfidenzjalità. Għaldaqstant, l-emenda tiffoka fuq l-informazzjon meħtieġa sabiex jintlaħqu 
l-objettivi tar-Regolament.

Emenda 475
Takis Hadjigeorgiou

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) L-Istati Membri għandhom jissottomettu 
għand il-Kummissjoni l-ftehimiet 
intergovernattivi eżistenti milħuqa ma' 
pajjiżi terzi li għandhom impatt fuq l-
iżvilupp tal-infrastrutturi u l-provvisti tal-
gass; qabel jikkonkludu ftehimiet 
intergovernattivi ġodda, l-Istati Membri 
għandhom jinformaw lill-Kummissjoni 
ħalli jivvalutaw il-konformità tagħhom 
mal-leġiżlazzjoni tas-suq intern; 

a) L-Istati Membri għandhom jissottomettu 
għand il-Kummissjoni l-ftehimiet 
intergovernattivi eżistenti milħuqa ma' 
pajjiżi terzi li għandhom impatt fuq l-
iżvilupp tal-infrastrutturi u l-provvisti tal-
gass; wara li jikkonkludu ftehimiet 
intergovernattivi ġodda, l-Istati Membri 
għandhom jinformaw lill-Kummissjoni;
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Or. en

Emenda 476
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) L-impriżi tal-gass naturali għandhom
jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar id-
dettalji li ġejjin tal-kuntratti konklużi ma' 
fornituri minn pajjiżi terzi:

b) Il-Kummissjoni għandha tiddetermina, 
b'konsultazzjoni mal-Istati Membri u l-
Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass, l-
informazzjoni li tkun relevanti b'mod 
effettiv sabiex tiġi evalwata s-sigurtà tal-
provvista tal-gass. Fuq din il-bażi, l-
Awtoritajiet Kompetenti jistgħu 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar id-
dettalji li ġejjin tal-kuntratti konklużi mill-
impriżi tal-gass naturali tal-Istati Membri 
rispettivi tagħhom ma' fornituri minn 
pajjiżi terzi fuq bażi aggregata:

It-tul taż-żmien tal-kuntratt u d-
dispożizzjonijiet għal estensjoni;

It-tul taż-żmien tal-kuntratt u d-
dispożizzjonijiet għal estensjoni;

It-total tal-volumi kkuntrattati, fuq bażi 
annwali u l-volum medju fix-xahar;

It-total tal-volumi kkuntrattati, fuq bażi 
annwali u l-volum medju fix-xahar;

Il-flessibbiltà tal-volumi kkuntrattati, 
fosthom id-dispożizzjonijiet relatati ma' 
obbligi ta' xiri obbligatorju.
Il-punti tad-distribuzzjoni kkuntrattati. Il-punti tad-distribuzzjoni kkuntrattati.

Or. en

Emenda 477
Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) L-impriżi tal-gass naturali għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar id-

b) L-Awtoritajiet Kompetenti għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar id-



AM\802059MT.doc 91/108 PE438.242v01-00

MT

dettalji li ġejjin tal-kuntratti konklużi ma' 
fornituri minn pajjiżi terzi:

dettalji li ġejjin tal-kuntratti konklużi minn 
impriżi tal-gass naturali fit-territorju 
tagħhom ma' fornituri minn pajjiżi terzi
f'format aggregat:

It-tul taż-żmien tal-kuntratt u d-
dispożizzjonijiet għal estensjoni;

It-tul taż-żmien tal-kuntratt;

It-total tal-volumi kkuntrattati, fuq bażi 
annwali u l-volum medju fix-xahar;

Il-volumi kkuntrattati disponibbli, fuq bażi 
annwali u kull xahar u  l-volum medju fix-
xahar;

Il-flessibbiltà tal-volumi kkuntrattati, 
fosthom id-dispożizzjonijiet relatati ma' 
obbligi ta' xiri obbligatorju.
Il-punti tad-distribuzzjoni kkuntrattati. Il-punti tad-distribuzzjoni kkuntrattati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-abbozz ta' regolament jeħtieġlu informazzjoni li tidher li mhijiex bżonnjuża sabiex tiġi 
żgurata s-sigurtà tal-provvista u minflok tqajjem kwistjonijiet serji ħafna dwar il-
kunfidenzjalità. Għaldaqstant, l-emenda tiffoka fuq l-informazzjon meħtieġa sabiex jintlaħqu 
l-objettivi tar-Regolament.

Emenda 478
Amalia Sartori, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) L-impriżi tal-gass naturali għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar id-
dettalji li ġejjin tal-kuntratti konklużi ma' 
fornituri minn pajjiżi terzi:

b) L-Awtoritajiet Kompetenti għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar id-
dettalji li ġejjin tal-kuntratti konklużi minn 
impriżi tal-gass naturali fit-territorju 
tagħhom mal-produtturi minn pajjiżi terzi 
f'format aggregat:

It-tul taż-żmien tal-kuntratt u d-
dispożizzjonijiet għal estensjoni;

It-tul taż-żmien tal-kuntratt;

It-total tal-volumi kkuntrattati, fuq bażi 
annwali u l-volum medju fix-xahar;

Il-volumi kkuntrattati disponibbli, fuq bażi 
annwali u kull xahar u l-volum medju fix-
xahar;

Il-flessibbiltà tal-volumi kkuntrattati, 
fosthom id-dispożizzjonijiet relatati ma' 
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obbligi ta' xiri obbligatorju.
Il-punti tad-distribuzzjoni kkuntrattati. Il-punti tad-distribuzzjoni kkuntrattati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-abbozz ta' regolament jeħtieġlu informazzjoni li tidher li mhijiex bżonnjuża sabiex tiġi 
żgurata s-sigurtà tal-provvista u minflok tqajjem kwistjonijiet serji ħafna dwar il-
kunfidenzjalità. Għaldaqstant, l-emenda tiffoka fuq l-informazzjon meħtieġa sabiex jintlaħqu 
l-objettivi tar-Regolament.

Emenda 479
Patrizia Toia, Anni Podimata

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) L-impriżi tal-gass naturali għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar id-
dettalji li ġejjin tal-kuntratti konklużi ma' 
fornituri minn pajjiżi terzi:

b) L-Awtoritajiet Kompetenti għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar id-
dettalji li ġejjin tal-kuntratti konklużi minn 
impriżi tal-gass naturali fit-territorju 
tagħhom mal-produtturi minn pajjiżi terzi 
f'format aggregat:

It-tul taż-żmien tal-kuntratt u d-
dispożizzjonijiet għal estensjoni;

It-tul taż-żmien tal-kuntratt;

It-total tal-volumi kkuntrattati, fuq bażi 
annwali u l-volum medju fix-xahar;

Il-volumi kkuntrattati disponibbli, fuq bażi 
annwali u kull xahar u l-volum medju fix-
xahar;

Il-flessibbiltà tal-volumi kkuntrattati, 
fosthom id-dispożizzjonijiet relatati ma' 
obbligi ta' xiri obbligatorju.
Il-punti tad-distribuzzjoni kkuntrattati. Il-punti tad-distribuzzjoni kkuntrattati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-abbozz ta' regolament jeħtieġlu informazzjoni li tidher li mhijiex bżonnjuża sabiex tiġi 
żgurata s-sigurtà tal-provvista u minflok tqajjem kwistjonijiet serji ħafna dwar il-
kunfidenzjalità. Għaldaqstant, l-emenda tiffoka fuq l-informazzjon meħtieġa sabiex jintlaħqu 
l-objettivi tar-Regolament.
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Emenda 480
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) L-impriżi tal-gass naturali għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar id-
dettalji li ġejjin tal-kuntratti konklużi ma' 
fornituri minn pajjiżi terzi:

b) L-Awtoritajiet Kompetenti għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar id-
dettalji li ġejjin tal-kuntratti konklużi minn 
impriżi tal-gass naturali fit-territorju 
tagħhom mal-produtturi minn pajjiżi terzi 
f'format aggregat:

It-tul taż-żmien tal-kuntratt u d-
dispożizzjonijiet għal estensjoni;

It-tul taż-żmien tal-kuntratt;

It-total tal-volumi kkuntrattati, fuq bażi 
annwali u l-volum medju fix-xahar;

Il-volumi kkuntrattati disponibbli, fuq bażi 
annwali u kull xahar u l-volum medju fix-
xahar;

Il-flessibbiltà tal-volumi kkuntrattati, 
fosthom id-dispożizzjonijiet relatati ma' 
obbligi ta' xiri obbligatorju.
Il-punti tad-distribuzzjoni kkuntrattati. Il-punti tad-distribuzzjoni kkuntrattati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-abbozz ta' regolament jeħtieġlu informazzjoni li tidher li mhijiex bżonnjuża sabiex tiġi 
żgurata s-sigurtà tal-provvista u minflok tqajjem kwistjonijiet serji ħafna dwar il-
kunfidenzjalità. Għaldaqstant, l-emenda tiffoka fuq l-informazzjon meħtieġa sabiex jintlaħqu 
l-objettivi tar-Regolament.

Emenda 481
Hannes Swoboda

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) L-impriżi tal-gass naturali għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar id-

b) L-Awtoritajiet Kompetenti għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar id-
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dettalji li ġejjin tal-kuntratti konklużi ma' 
fornituri minn pajjiżi terzi:

dettalji li ġejjin tal-kuntratti konklużi minn 
impriżi tal-gass naturali fit-territorju 
tagħhom mal-produtturi minn pajjiżi terzi 
f'format aggregat, iżda f'forma li tagħti l-
informazzjoni neċessarja lill-Kummissjoni 
biex taġixxi;

Or. en

Emenda 482
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) L-impriżi tal-gass naturali għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar id-
dettalji li ġejjin tal-kuntratti konklużi ma' 
fornituri minn pajjiżi terzi:

b) L-Awtoritajiet Kompetenti għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar id-
dettalji li ġejjin tal-kuntratti konklużi mill-
impriżi tal-gass naturali tal-Istati Membri 
rispettivi tagħhom ma' fornituri minn 
pajjiżi terzi fuq bażi aggregata:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-Awtorità Kompetenti għandha tiġbor id-dejta msemmija fl-Artikolu 12(6) lit.b, l-impriżi 
tal-gass naturali għandhom jkunu obbligati li jipprovdu lill-Awtorità Kompetenti b'din id-
dejta. Inkella, l-Awtoritajiet Kompetenti ma għandhom ebda possibilità legali li jirċievu din 
id-dejta jekk l-impriżi tal-gass naturali rrifjutaw li jipprovdu tali dejta.

Emenda 483
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6 – punt b – subparagrafu 1 a (ġdid) (wara l-inċiżi)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex l-Awtorità Kompetenti tkun tista' 
tissodisfa l-obbligi tagħha skont dan il-
paragrafu, l-impriżi tal-gass naturali 
għandhom jipprovdu li hemm referenza 
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għaliha fl-ewwel subparagrafu lill-
Awtorità Kompetenti għall-aggregazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-Awtorità Kompetenti għandha tiġbor id-dejta msemmija fl-Artikolu 12(6) lit.b, l-impriżi 
tal-gass naturali għandhom jkunu obbligati li jipprovdu lill-Awtorità Kompetenti b'din id-
dejta. Inkella, l-Awtoritajiet Kompetenti ma għandhom ebda possibilità legali li jirċievu din 
id-dejta jekk l-impriżi tal-gass naturali rrifjutaw li jipprovdu tali dejta.

Emenda 484
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Barra mill-obbligi tal-monitoraġġ u r-
rappurtar pprovduti fl-Artikolu 5 tad-
Direttiva dwar il-Gass, l-Awtorità 
Kompetenti għandha tippubblika u tressaq 
għand il-Kummissjoni rapport sal-
31 ta' Lulju ta' kull sena li jkun fih id-dejta 
li ġejja: 

1. Barra mill-obbligi tal-monitoraġġ u r-
rappurtar pprovduti fl-Artikolu 5 tad-
Direttiva dwar il-Gass, l-Awtorità 
Kompetenti għandha tressaq għand il-
Kummissjoni rapport sal-31 ta' Lulju ta' 
kull sena li jkun fih id-dejta li ġejja: 

(a) kalkolu tal-indikatur N-1 u d-dejta 
meħtieġa għal dan il-kalkolu, il-progress li 
sar fl-investimenti meħtieġa biex tlaħħaq 
ma' N-1, id-diffikultajiet li ltaqgħu 
magħhom skont il-pajjiż waqt l-
implimentazzjoni ta' soluzzjonijet ġodda 
alternattivi; 

(a) kalkolu tal-indikatur N-1 u d-dejta 
meħtieġa għal dan il-kalkolu; 

(b) l-ammonti annwali, it-tul taż-żmien u l-
pajjiż fornitur koperti mill-kuntratti tal-
importazzjoni tal-provvista tal-gass;

(b) fuq bażi aggregata, l-ammonti annwali, 
it-tul taż-żmien u l-pajjiż fornitur koperti 
mill-kuntratti tal-importazzjoni tal-
provvista tal-gass;

(c) il-kapaċità massima tal-
interkonnessjoni ta' kull punt ta' dħul u 
ħruġ fis-sistemi tal-gass u 'l barra 
minnhom;

(c) il-kapaċità massima tal-
interkonnessjoni ta' kull punt ta' dħul u 
ħruġ fis-sistemi tal-gass u 'l barra 
minnhom;

d) l-elementi ewlenin tal-ftehimiet 
intergovernattivi rilevanti konklużi ma' 

d) l-elementi ewlenin tal-ftehimiet 
intergovernattivi rilevanti konklużi ma' 
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pajjiżi terzi. pajjiżi terzi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-komunikazzjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali tista' tagħmel danni serji lill-interessi 
kummerċjali tal-impriżi, idgħajfu l-implimentazzjoi tal-kuntratti, twassal tfixkil fis-suq u tkun 
ta' dannu għas-sigurtà tal-provvistà (b'mod partikulari fir-rigward tal-bżonn li jiġu preservati 
l-poteri ta' negozjar tal-fornituri tal-gass tal-UE matul in-negozjati mal-produtturi esterni).

Emenda 485
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Barra mill-obbligi tal-monitoraġġ u r-
rappurtar pprovduti fl-Artikolu 5 tad-
Direttiva dwar il-Gass, l-Awtorità 
Kompetenti għandha tippubblika u tressaq 
għand il-Kummissjoni rapport sal-
31 ta' Lulju ta' kull sena li jkun fih id-dejta 
li ġejja: 

1. Barra mill-obbligi tal-monitoraġġ u r-
rappurtar pprovduti fl-Artikolu 5 tad-
Direttiva dwar il-Gass, l-Awtorità 
Kompetenti għandha tippubblika u tressaq 
għand il-Kummissjoni rapport sal-
31 ta' Lulju ta' kull sena li jkun fih id-dejta 
li ġejja: 

(a) kalkolu tal-indikatur N-1 u d-dejta 
meħtieġa għal dan il-kalkolu, il-progress li 
sar fl-investimenti meħtieġa biex tlaħħaq 
ma' N-1, id-diffikultajiet li ltaqgħu 
magħhom skont il-pajjiż waqt l-
implimentazzjoni ta' soluzzjonijet ġodda 
alternattivi; 

(a) kalkolu tal-indikatur N-1 u d-dejta 
meħtieġa għal dan il-kalkolu; 

(b) l-ammonti annwali, it-tul taż-żmien u l-
pajjiż fornitur koperti mill-kuntratti tal-
importazzjoni tal-provvista tal-gass;

(b) fuq bażi aggregata, l-ammonti annwali, 
it-tul taż-żmien u l-pajjiż fornitur koperti 
mill-kuntratti tal-importazzjoni tal-
provvista tal-gass;

(c) il-kapaċità massima tal-
interkonnessjoni ta' kull punt ta' dħul u 
ħruġ fis-sistemi tal-gass u 'l barra 
minnhom;

(c) il-kapaċità massima tal-
interkonnessjoni ta' kull punt ta' dħul u 
ħruġ fis-sistemi tal-gass u 'l barra 
minnhom;

d) l-elementi ewlenin tal-ftehimiet 
intergovernattivi rilevanti konklużi ma' 
pajjiżi terzi. 

d) l-elementi ewlenin tal-ftehimiet 
intergovernattivi rilevanti konklużi ma' 
pajjiżi terzi. 
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Or. en

Emenda 486
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Barra mill-obbligi tal-monitoraġġ u r-
rappurtar pprovduti fl-Artikolu 5 tad-
Direttiva dwar il-Gass, l-Awtorità 
Kompetenti għandha tippubblika u tressaq 
għand il-Kummissjoni rapport sal-
31 ta' Lulju ta' kull sena li jkun fih id-dejta 
li ġejja: 

1. Barra mill-obbligi tal-monitoraġġ u r-
rappurtar pprovduti fl-Artikolu 5 tad-
Direttiva dwar il-Gass, l-Awtorità 
Kompetenti għandha tippubblika u tressaq 
għand il-Kummissjoni rapport sal-
31 ta' Lulju ta' kull sena li jkun fih id-dejta 
li ġejja f'forma mhux aggregata:

Or. en

Emenda 487
Fiorello Provera, Lara Comi

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Awtoritajiet Kompetenti u l-
Kummissjoni għandhom jiżguraw il-
kunfidenzjalità tal-infomazzjoni 
kummerċjalment sensittiva. 

2. L-Awtoritajiet Kompetenti u l-
Kummissjoni għandhom jiżguraw f'kull 
ħin il-kunfidenzjalità tal-infomazzjoni 
kummerċjalment sensittiva sottomessa 
lilhom fl-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-komunikazzjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali tista' tagħmel danni serji lill-interessi 
kummerċjali tal-impriżi, idgħajfu l-implimentazzjoi tal-kuntratti, twassal tfixkil fis-suq u tkun 
ta' dannu għas-sigurtà tal-provvistà (b'mod partikulari fir-rigward tal-bżonn li jiġu preservati 
l-poteri ta' negozjar tal-fornituri tal-gass tal-UE matul in-negozjati mal-produtturi esterni).
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Emenda 488
Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Awtoritajiet Kompetenti u l-
Kummissjoni għandhom jiżguraw il-
kunfidenzjalità tal-infomazzjoni 
kummerċjalment sensittiva. 

2. L-Awtoritajiet Kompetenti u l-
Kummissjoni għandhom jiżguraw il-
kunfidenzjalità tal-infomazzjoni 
kummerċjalment sensittiva sottomessa 
lilhom fl-applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-komunikazzjoni tal-informazzjoni kunfidenzjali tista' tagħmel danni serji lill-interessi 
kummerċjali tal-impriżi, idgħajfu l-implimentazzjoi tal-kuntratti, twassal tfixkil fis-suq u tkun 
ta' dannu għas-sigurtà tal-provvistà (b'mod partikulari fir-rigward tal-bżonn li jiġu preservati 
l-poteri ta' negozjar tal-fornituri tal-gass tal-UE matul in-negozjati mal-produtturi esterni).

Emenda 489
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
sistema ta’ monitoraġġ u rapportaġġ 
kontinwi tas-sigurtà tal-provvista tal-gass 
inklużi l-miżuri li ġejjin:
(a) t-tħejjija tar-rapporti ta’ kull sena 
konċernanti l-osservanza tar-regoli 
governanti s-suq intern fis-settur 
enerġetiku, b'mod partikolari f'dak li 
għandu x'jaqsam mat-trasparenza u l-
ottemperanza mad-dritt tal-kompetizzjoni 
tal-UE minn kumpaniji ta’ pajjiżi terzi, 
speċjalment il-fornituri prinċipali, 
flimkien mas-sussidjarji kollha tagħhom;
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(b) il-valutazzjoni tal-impatt tal-kumpaniji 
tal-enerġija, integrati vertikalment, minn 
pajjiżi terzi fuq is-suq intern u l-
implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ 
reċiproċità;
(c) l-applikazzjoni tal-miżuri xierqa 
mfassla biex jitwaqqaf l-investiment bla 
rażan minn kumpaniji statali barranin fis-
settur tal-enerġija tal-UE, b’mod 
partikulari n-netwerks ta’ trażmissjoni 
tal-gass u l-elettriku.
d) il-monitoraġġ tal-kuntratti għall-gass 
naturali konklużi bejn l-Istati Membri u l-
pajjiżi terzi f’dak li għandu x’jaqsam mal-
ottemperanza tagħhom mar-regoli tas-suq 
intern tal-UE. Il-Kummissjoni għandha 
tinforza l-abolizzjoni tal-klawsoli kollha li 
l-effett tagħhom huwa dak ta’ klawsola 
ta’ destinazzjoni safejn huma pprojbiti 
mid-dritt tal-UE.

Or. en

Emenda 490
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 13 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a
Il-faċilitajiet tal-produzzjoni li kellhom il-
ħtieġa li jżommu l-provvisti (power 
stations, Raffineriji, faċilitajiet tal-ħżin 
tal-gass, eċċ.) għandhom ikunu jistgħu 
joperaw bl-anqas xkiel possibli sabiex 
jiggarantixxu provvisti tal-gass naturali, l-
elettriku u s-sħana. Il-valuri tal-limitu 
preskritti jistgħu jinqabżu sakemm jiġu 
ddefiniti. Il-modifiki tal-kondizzjonijiet 
imposti mil-leġiżlazzjoni tal-ilma għandha 
tiġi permessa fiż-żmien li għandu jrid jiġi 
ddeterminat. F'dan il-kuntest, il-perikoli 
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għall-ambjent għandhom jiġu evitati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-użu - jew iż-żieda fl-użu - tat-termali konvenzjonali kif ukoll impjanti idroelettriċi u 
faċilitajiet ta' provvista oħra relevanti li jirriżultaw minħabba kriżi ma għandhomx jiġu 
llimitati minn dispożizzjonijiet legali oħra.

Emenda 491
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Monitoraġġ Monitoraġġ mill-Kummissjoni Ewropew

Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ kontinwu u tirrapporta s-
sigurtà tal-miżuri tal-provvista tal-gass, 
inklużi l-monitoraġġ tal-kuntratti għall-
provvista tal-gass konklużi bejn l-Istati 
Membri u l-pajjiżi terzi, sabiex jiġi żgurat 
li dawn ikunu konformi mar-regoli tas-
suq intern tal-UE, il-provvista tas-sigurtà 
u l-liġi tal-kompetizzjoni.

Sa [...] il-Kummissjoni, wara li tkun 
ivvalutat il-Pjanijiet nnotifikati u wara li 
tikkonsulta mal-Grupp tal-Koordinazzjoni 
tal-Gass, għandha tikkonkludi dwar mezzi 
possibbli biex titjieb is-sigurtà tal-provvista 
fil-livell Komunitarju u għandha 
tirrapporta għand il-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' dan 
ir-Regolament. Ir-rapport għandu jinkludi, 
fejn xieraq, rakkomandazzjonijiet għat-
titjib ta' dan ir-Regolament.

Sa [...] il-Kummissjoni, wara li tkun 
ivvalutat il-Pjanijiet nnotifikati u wara li 
tikkonsulta mal-Grupp tal-Koordinazzjoni 
tal-Gass, għandha tikkonkludi dwar mezzi 
possibbli biex titjieb is-sigurtà tal-provvista 
fil-livell Komunitarju u għandha 
tirrapporta għand il-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' dan 
ir-Regolament. Ir-rapport għandu jinkludi, 
fejn xieraq, rakkomandazzjonijiet għat-
titjib ta' dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 492
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa [...] il-Kummissjoni, wara li tkun 
ivvalutat il-Pjanijiet nnotifikati u wara li 
tikkonsulta mal-Grupp tal-Koordinazzjoni 
tal-Gass, għandha tikkonkludi dwar mezzi 
possibbli biex titjieb is-sigurtà tal-provvista 
fil-livell Komunitarju u għandha 
tirrapporta għand il-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' dan 
ir-Regolament. Ir-rapport għandu jinkludi, 
fejn xieraq, rakkomandazzjonijiet għat-
titjib ta' dan ir-Regolament.

Sa [...] il-Kummissjoni, wara li tkun 
ivvalutat il-Pjanijiet nnotifikati u wara li 
tikkonsulta mal-Grupp tal-Koordinazzjoni 
tal-Gass, għandha tikkonkludi dwar mezzi 
possibbli biex titjieb is-sigurtà tal-provvista 
fil-livell Komunitarju u għandha 
tirrapporta għand il-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' dan 
ir-Regolament. Ir-rapport għandu jinkludi, 
fejn xieraq, rakkomandazzjonijiet għat-
titjib ta' dan ir-Regolament. Il-
Kummissjoni tista', fuq il-bażi tal-
Valutazzjoni tar-Riskji u l-Impatt u l-
Pjanijiet li jirriżultaw tal-Istati Membri 
kollha, tistabbilixxi programm ta' ħidma 
biex tivvaluta l-ħtieġa u l-flessibilità 
għall-standards komuni li jorbtu għas-
sigurtà tal-provvista.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approċċ issuġġerit jista' jwitti t-triq biex jinstab approċċ aktar preskrittiv ibbażat fuq 
standards komuni Ewropej li jorbtu għas-sigurtà tal-provvista sakemm dawn ikunu bbażati 
fuq evalwazzjoni ta' impatt sod, iwasslu għall-provvista tas-sigurtà li tkun possibbli min-naħa 
teknika u ekonomika u li jżommu l-libertà li jikkunsidraw speċifiċitajiet nazzjonali u/jew 
reġjonali.

Emenda 493
Algirdas Saudargas

Proposta għal regolament
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sa [...] il-Kummissjoni, wara li tkun 
ivvalutat il-Pjanijiet nnotifikati u wara li 

Sa [...] il-Kummissjoni, wara li tkun 
ivvalutat il-Pjanijiet nnotifikati u wara li 
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tikkonsulta mal-Grupp tal-Koordinazzjoni 
tal-Gass, għandha tikkonkludi dwar mezzi 
possibbli biex titjieb is-sigurtà tal-provvista 
fil-livell Komunitarju u għandha 
tirrapporta għand il-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' dan 
ir-Regolament. Ir-rapport għandu jinkludi, 
fejn xieraq, rakkomandazzjonijiet għat-
titjib ta' dan ir-Regolament.

tikkonsulta mal-Grupp tal-Koordinazzjoni 
tal-Gass, għandha tikkonkludi dwar mezzi 
possibbli biex titjieb is-sigurtà tal-provvista 
fil-livell Komunitarju u għandha 
tirrapporta għand il-Parlament Ewropew u 
l-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' dan 
ir-Regolament. Sabiex l-Istati Membri li 
ma jkollhomx infrastruttura li tilħaq l-
istandard N-1, il-Kummissjoni għandha 
tagħmel monitoraġġ tar-riżultati miksuba 
fl-interkonnettività tas-suq u, wara 
konsultazzjoni mal-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass, jipproponu 
strumenti possibbli biex jittejjeb is-suq. Ir-
rapport għandu jinkludi, fejn xieraq, 
rakkomandazzjonijiet għat-titjib ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 494
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Anness I:

Test propost mill-Kummissjoni

ANNESS I: KALKOLU TAL-INDIKATUR N-1

1. Kalkolu tal-indikatur N-1

L-indikatur N-1 jiddeskrivi l-ħila tal-kapaċità tal-infrastruttura1  tal-gass biex tforni l-gass 
għad-domanda massima f'żona kkalkulata f'każ ta' xkiel fl-akbar infrastruttura.

"Iż-żona kkalkulata" tfisser żona ġeografika li għaliha tiġi kkalkulata l-applikazzjoni tal-
indikatur N-1.

Il-kapaċità teknika2 tal-infrastruttura tal-provvista tal-gass kollha li tiqba' disponibbli fil-każ 
ta' xkiel fl-akbar infrastruttura għandha tal-anqas tkun daqs id-domanda għall-gass taż-żona 
                                               
1 L-Abbozz ta' Regolament (KE) Nru …/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kundizzjonijiet għall-
aċċess għan-netwerks ta' trażmissjoni tal-gass naturali u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1775/2005 l-
Artikolu 2(18) "kapaċità teknika" tfisser il-kapaċità kostanti massima li l-operatur tas-sistema ta' trażmissjoni 
jista' joffri lill-utenti tan-network, b'kont meħud tal-integrità tas-sistema u tar-rekwiżiti operattivi tan-network ta' 
trażmissjoni.
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kkalkulata matul perjodu ta' sittin jum ta' domanda eċċezzjonalment għolja matul l-iksaħ 
perjodu li statistikament iseħħ kull għoxrin sena.

L-indikatur N-1, ikkalkulat skont il-formula ta' hawn taħt, għandu jkun tal-anqas ekwivalenti 
għal 100 %.

                                     ….IPm+Pm+Sm+LNGm – Im -Tout
N-1[%] = --------------------------------------------- * 100, N-1 ≥ 100%

                                                                            ….Dmax

Definizzjonijiet meħtieġa għall-kalkolu tal-indikatur N-1:

Definizzjonijiet min-naħa tal-provvista

Pm - Kapaċità teknika massima tas-sistemi tal-pajpijiet tal-importazzjoni (mcm/d) tfisser is-
somma tal-kapaċità teknika massima tas-sistemi tal-pajpijiet tal-gass li jfornu l-gass liż-żona 
kkalkulata.

Pm - Kapaċità produttiva massima (mcm/d) tfisser is-somma tar-rati massimi possibbli tal-
produzzjoni taż-żona kkalkulata mill-faċilitajiet kollha tal-produzzjoni tal-gass filwaqt li 
jitqiesu l-elementi kritiċi bħall-irkupru tad-depożiti (field recovery);

Sm - Kapaċità ta' twassil waqt kriżi (mcm/d) tfisser ir-rata massima ta' forniment mill-ħażniet 
kollha fiż-żona kkalkulata li tista' tiġi sostnuta matul is-sittin jum kollha tal-perjodu tax-xkiel.
Din ir-rata tista tiġi stabbilita b'taħlita ta' rati ta' forniment ta' diversi tipi ta' mħażen taż-żona 
kkalkulata użati matul il-perjodu ta' sittin jum.

LNGm - Kapaċità massima tal-faċilità tal-LNG (mcm/d) tfisser is-somma tal-kapaċitajiet 
massimi possibbli tat-terminali kollha tal-LNG għal-likwifikazzjoni tal-gass naturali jew l-
importazzjoni, il-ħatt, is-servizzi anċillari, il-ħżin temporanju u l-gassifikazzjoni mill-ġdid tal-
LNG, filwaqt li jitqiesu l-elementi kritiċi bħad-disponibbiltà tal-kapaċitajiet massimi tal-
bastimenti u l-ħżin u l-kapaċità teknika tal-bgħit lejn is-sistema, li jipprovdu l-gass matul 
perjodu ta' 60 jum, liż-żona kkalkulata.

Im - Kapaċità tal-akbar infrastruttura tal-gass (mcm/d), li tforni ż-żona kkalkulata bl-akbar 
sehem ta' gass.

Fejn iż-żona kkalkulata tipprovdi kapaċità ta' trażmissjoni minn aktar minn pajp jew punt tad-
dħul wieħed u ma tkunx l-akbar infrastruttura (Ipm ≠ Im), il-kapaċità ta' trażmissjoni li tibqa' 
taż-żona kkalkulata jeħtiġilha wkoll titnaqqas min-numeratur.

Tout - Kapaċità ta' trażmissjoni 'l barra (mcm/d) hija s-somma tal-kapaċità teknika li tibqa' 
għat-trażmissjoni tal-gass minn ġoż-żona kkalkulata f'każ ta' xkiel tal-akbar infrastruttura.

Kalkolu tad-domanda

Dmax - tfisser kapaċità għall-forniment tad-domanda rilevanti ta' gass kuljum taż-żona 
kkalkulata li hija relatata mal-iksaħ jum b'domanda eċċezzjonalment għolja għall-gass li 
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statistikament isseħħ kull għoxrin sena.
Emenda

ANNESS I: KALKOLU TAL-INDIKATUR N-1

1. Kalkolu tal-indikatur N-1 

Il-kapaċità teknika1 tal-infrastruttura tal-provvista tal-gass kollha li tiqba' disponibbli fil-każ 
ta' xkiel fl-akbar infrastruttura għandha tal-anqas tkun daqs id-domanda għall-gass taż-żona 
kkalkulata matul perjodu ta' sittin jum ta' domanda eċċezzjonalment għolja matul l-iksaħ 
perjodu li statistikament iseħħ kull għoxrin sena.
L-infrastruttura tal-Gass tinkludi n-netwerk tat-trażmissjoni tal-gass naturali kif ukoll  biex il-
produzzjoni, l-LNG u l-faċilitajiet tal-ħżin konness maż-żona kkalkulata.  

Il-kapaċità teknika2 tal-infrastruttura tal-provvista tal-gass kollha li tiqba' disponibbli fil-każ 
ta' xkiel fl-akbar infrastruttura għandha tal-anqas tkun daqs id-domanda għall-gass taż-żona 
kkalkulata matul perjodu ta' sittin jum ta' domanda eċċezzjonalment għolja matul l-iksaħ 
perjodu li statistikament iseħħ kull għoxrin sena. 

L-indikatur N1, ikkalkulat skont il-formula ta' hawn taħt, għandu jkun tal-anqas ekwivalenti 
għal 100 %.

2. Kalkolu tal-indikatur N-1

  %1001,100%1 


 N
D

ILNGSPEPN
max

mmmmm

3. Definizzjonijiet meħtieġa għall-kalkolu tal-indikatur N-1:

"Iż-żona kkalkulata" tfisser żona ġeografika li għaliha tiġi kkalkulata l-applikazzjoni tal-
indikatur N-1. Iż-żona kkalkulata tista' tirreferi għal-livell nazzjonali jew reġjonali.

Definizzjonijiet min-naħa tal-provvista

Dmax - tfisser kapaċità għall-forniment tad-domanda rilevanti ta' gass kuljum taż-żona 
kkalkulata li hija relatata mal-iksaħ jum b'domanda eċċezzjonalment għolja għall-gass li 
statistikament isseħħ kull għoxrin sena.

                                               
1 L-Abbozz ta' Regolament (KE) Nru …/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kundizzjonijiet għall-aċċess għan-netwerks ta' trażmissjoni tal-gass naturali u li jħassar 

ir-Regolament (KE) Nru 1775/2005 l-Artikolu 2(18) "kapaċità teknika" tfisser il-kapaċità kostanti massima li l-operatur tas-sistema ta' trażmissjoni jista' joffri lill-utenti tan-

network, b'kont meħud tal-integrità tas-sistema u tar-rekwiżiti operattivi tan-network ta' trażmissjoni.
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Definizzjonijiet min-naħa tal-provvista

IPm - Kapaċità teknika massima tas-sistemi tal-pajpijiet tal-importazzjoni (mcm/d) tfisser is-
somma tal-kapaċità teknika massima tas-sistemi tal-pajpijiet tal-gass li jfornu l-gass liż-żona 
kkalkulata. 

Pm - Kapaċità produttiva massima (mcm/d) tfisser is-somma tar-rati massimi possibbli tal-
produzzjoni taż-żona kkalkulata mill-faċilitajiet kollha tal-produzzjoni tal-gass filwaqt li 
jitqiesu l-elementi kritiċi bħall-irkupru tad-depożiti (field recovery);

Pm - Kapaċità produttiva massima (mcm/d) tfisser is-somma tar-rati massimi possibbli tal-
produzzjoni taż-żona kkalkulata mill-faċilitajiet kollha tal-produzzjoni tal-gass filwaqt li 
jitqiesu l-elementi kritiċi bħall-irkupru tad-depożiti (field recovery);

LNGm - Kapaċità massima tal-faċilità tal-LNG (mcm/d) tfisser is-somma tal-kapaċitajiet 
massimi possibbli tat-terminali kollha tal-LNG għal-likwifikazzjoni tal-gass naturali jew l-
importazzjoni, il-ħatt, is-servizzi anċillari, il-ħżin temporanju u l-gassifikazzjoni mill-ġdid tal-
LNG, filwaqt li jitqiesu l-elementi kritiċi bħad-disponibbiltà tal-kapaċitajiet massimi tal-
bastimenti u l-ħżin u l-kapaċità teknika tal-bgħit lejn is-sistema, li jipprovdu l-gass matul 
perjodu ta' 60 jum, liż-żona kkalkulata.

Im - Kapaċità tal-akbar infrastruttura tal-gass (mcm/d), li tforni ż-żona kkalkulata bl-akbar 
sehem ta' gass.

Or. en

Emenda 495
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness II – lista -1 "Min-naħa tad-domanda" (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Min-naħa tal-infrastruttura
• Żieda fil-fluss tat-Trażmissjoni u 
Opposti
• LNG terminali (żieda fil-ħażna u l-
kapaċità tar-rigassifikazzjoni)
• UGS (kummerċjali u strateġiku)

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-abbozz ta' regolament attwali jiffoka fuq is-sigurtà tal-provvista permezz ta' żewġ modi 
differenti: Standard tal-Infrastruttura (N-1) u Standard tal-Provvista. Miżuri tal-
infrastrutturi, il-Provvista u t-Talbiet huma għodod adegwati biex tiġi indirizzata s-sigurtà 
tal-provvista.

Emenda 496
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness II – lista 1 "Min-naħa tad-domanda" – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapaċità terminali u l-kapaċità massima 
tal-bgħit tal-LNG

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-abbozz ta' regolament attwali jiffoka fuq is-sigurtà tal-provvista permezz ta' żewġ modi 
differenti: Standard tal-Infrastruttura (N-1) u Standard tal-Provvista. Miżuri tal-
infrastrutturi, il-Provvista u t-Talbiet huma għodod adegwati biex tiġi indirizzata s-sigurtà 
tal-provvista.

Emenda 497
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness II – lista 1 "Min-naħa tad-domanda" – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Flussi fid-direzzjoni opposta imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-abbozz ta' regolament attwali jiffoka fuq is-sigurtà tal-provvista permezz ta' żewġ modi 
differenti: Standard tal-Infrastruttura (N-1) u Standard tal-Provvista. Miżuri tal-
infrastrutturi, il-Provvista u t-Talbiet huma għodod adegwati biex tiġi indirizzata s-sigurtà 
tal-provvista.
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Emenda 498
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness II – lista 1 "Min-naħa tad-domanda" – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Investimenti fl-infrastruttura imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-abbozz ta' regolament attwali jiffoka fuq is-sigurtà tal-provvista permezz ta' żewġ modi 
differenti: Standard tal-Infrastruttura (N-1) u Standard tal-Provvista. Miżuri tal-
infrastrutturi, il-Provvista u t-Talbiet huma għodod adegwati biex tiġi indirizzata s-sigurtà 
tal-provvista.

Emenda 499
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Anness II – lista 2 "Min-naħa tad-domanda" – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-possibbiltà tal-bdil tal-fjuwil - fjuwils 
alternattivi ta' riżerva fl-impjanti 
industrijali u tal-ġenerazzjoni tal-enerġija

Il-possibbiltà tal-bdil tal-fjuwil - fjuwils 
alternattivi ta' riżerva fl-impjanti 
industrijali u tal-ġenerazzjoni tal-enerġija 
mingħajr preġudizzju għal-leġiżlazzjoni 
eżistenti tal-UE rigward l-emissjonijiet 
GHG

Or. en
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Emenda 500
Claude Turmes

Proposta għal regolament
Anness II – lista 1 "Min-naħa tad-domanda" – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bdil sfurzat tal-fjuwil Bdil sfurzat tal-fjuwil mingħajr 
preġudizzju għal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-
UE rigward l-emissjonijiet GHG

Or. en


