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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa grassa
u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif inhuma minn 
dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-Kummissjoni 
ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa grassa. It-tħassir eventwali li 
jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv normali 
huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li 
għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni 
tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika 
minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti għall-qbil tas-servizzi 
tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

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

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM 
(2009)0363),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skont liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0097/2009),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, il-Kumitat għall-
Affarijiet Barranin, il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u 
l-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A7-0000/2009),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sostanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(5) Id-diversifikazzjoni tar-rotot u s-sorsi 
tal-gass għall-Komunità hija essenzjali 
biex ittejjeb is-sigurtà tal-provvista tal-
Komunità kollha kif ukoll tal-Istati Membri 
individwalment. Fil-ġejjieni s-sigurtà tal-
provvista se tiddependi fuq l-evoluzzjoni 
tat-taħlita tal-fjuwils, l-iżvilupp tal-
produzzjoni fil-Komunità u fil-pajjiżi terzi 
li jfornu lill-Komunità, l-investimenti fil-
faċilitajiet tal-ħżin u d-diversifikazzjoni 
tar-rotot u tas-sorsi ta' provvista fil-
Komunità u lil hinn minnha, fosthom il-
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faċilitajiet tal-Gass Naturali Likwifikat.
Għal dawn ir-raġunijiet jeħtieġ li jiġu 
adottati miżuri li jippromwovu 
diversifikazzjoni bħal din għat-tul.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 10 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Il-bini ta' infrastrutturi 
transkonfinali ġodda meħtieġa biex 
jinkisbu l-objettivi ta' mill-inqas 10% tal-
kapaċità tal-interkonnessjonijiet tal-
elettriku u l-gass sal-2010 kif mitlub fil-
konklużjonijiet tal-Presidenza ta' Marzu 
2007 għandu jkun ta' prijorità.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 10 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10b) Hu importanti li jiġu stabbiliti 
ftehimiet minn qabel bejn is-sistemi li 
huma diġà interkonnessi rigward l-
ekwilibriju u l-provvista sabiex, 
f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza, jiġi 
ggarantit l-aħjar użu tal-
interkonnessjonijiet disponibbli.

Or. en
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-utenti aħħarin il-kbar għandhom kapaċità sostanzjali li jagħtu kontribut biex jindirizzaw is-
sitwazzjonijiet ta' emerġenza, i.e. permezz tal-kapaċitajiet tagħhom ta' tibdil. Għalhekk
m'għandux jintefa' piż fuq kontribut potenzjali bħal dan.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(20) L-aspetti tas-sigurtà tal-provvista tal-
ippjanar fit-tul tal-investimenti 
f'kapaċitajiet transkonfinali u infrastrutturi 
oħra suffiċjenti li jiżguraw li s-sistema tkun 
kapaċi tiggarantixxi s-sigurtà tal-provvista 
u tissodisfa domandi raġonevoli, huma 
indirizzati mid-Direttiva 2009/73/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' 
Lulju 2009 dwar ir-regoli komuni għas-suq 
intern tal-gass naturali. Jista' jkun meħtieġ 
perjodu tranżizzjonali ħalli jkunu jistgħu 
jsiru l-investimenti neċessarji qabel 
jintlaħqu l-istandards tas-sigurtà tal-
provvista. Il-pjan fuq għaxar snin għall-
iżvilupp tan-netwerk, imfassal mill-
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iżvilupp tan-netwerk, imfassal mill-
ENTSO-G u ssorveljat mill-ACER, huwa 
għodda fundamentali biex jiġu identifikati 
l-investimenti meħtieġa fil-livell 
Komunitarju.

ENTSO-G u ssorveljat mill-ACER, huwa 
għodda fundamentali biex jiġu identifikati 
l-investimenti meħtieġa fil-livell 
Komunitarju sabiex jiġu implimentati r-
rekwiżiti tal-infrastruttura stabbiliti f'dan 
ir-Regolament u sabiex issir valutazzjoni
tar-riskju fil-livell Komunitarju.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'kundizzjonijiet normali, il-koordinazzjoni mal-pajjiżi produtturi għandha ssir mill-impriżi u 
tkun immonitorjata mill-Istati Membri. Id-dritt tal-Kummissjoni jista' jkun infurzat biss fl-UE.
Fil-każ tal-pajjiżi produtturi tal-gass li mhumiex fl-UE, il-Kummissjoni tista' biss titlob l-użu 
tat-task force.
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi miżuri bl-
għan li jissalvagwardjaw is-sigurtà tal-
provvista tal-gass sabiex jiġi żgurat il-
funzjonament tajjeb u kontinwu tas-suq 
intern tal-gass billi jipprovdu għal 
definizzjoni u attribuzzjoni ċari tar-
responsabbiltajiet u għal koordinazzjoni 
tar-reazzjoni fil-livell tal-Istati Membri u l-
Komunità kemm fir-rigward tal-azzjoni 
preventiva kif ukoll tar-reazzjoni għal xkiel
konkret fil-provvista.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi miżuri bl-
għan li jissalvagwardaw is-sigurtà tal-
provvista tal-gass sabiex jiġi żgurat il-
funzjonament tajjeb u kontinwu tas-suq 
intern tal-gass billi jipprovdi għal 
definizzjoni u attribuzzjoni ċari tar-
responsabbiltajiet u għal koordinazzjoni 
tar-reazzjoni fil-livell tal-impriżi tal-gass 
naturali, tal-Istati Membri u l-Komunità 
kemm fir-rigward tal-azzjoni preventiva kif 
ukoll tar-reazzjoni għal qtugħ konkret fil-
provvista.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-fini ta' dan ir-Regolament għandhom 
japplikaw id-definizzjonijiet tad-
Direttiva 2009/xxx/KE (id-"Direttiva dwar 
il-Gass") u r-Regolament 2009/xxx/KE (ir-
"Regolament tal-Aġenzija").

Għall-fini ta' dan ir-Regolament għandhom 
japplikaw id-definizzjonijiet tad-
Direttiva 2009/73/KE (id-"Direttiva dwar 
il-Gass"), ir-Regolament (KE) Nru 
715/2009 (ir-"Regolament dwar il-Gass")
u r-Regolament (KE) Nru 713/2009 (ir-
"Regolament tal-Aġenzija").

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tinżamm l-omoġeneità u ċ-ċarezza tad-definizzjonijiet, għandu jkun hemm referenza 
wkoll għar-Regolament dwar il-Gass tat-tielet pakkett dwar is-Suq Intern tal-Enerġija.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-muftieħ għall-kredibilità tal-awtorità kompetenti nazzjonali, u tal-miżuri li tipproponi, 
għandu jkun li tkun libera li topera mingħajr ir-riskju ta' ndħil politiku.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tikkoordina, 
fil-livell Komunitarju, lill-Awtoritajiet 
Kompetenti permezz tal-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass, partikolarment 
fil-każ ta' Emerġenza Komunitarja.

4. Il-Kummissjoni għandha tikkoordina, 
fil-livell Komunitarju, lill-Awtoritajiet 
Kompetenti permezz tal-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass imsemmi fl-
Artikolu 10, partikolarment fil-każ ta' 
Emerġenza Komunitarja u għall-
evalwazzjoni tal-miżuri msemmija fil-
paragrafu 2.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Billi l-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass jiġi involut f'xi Emerġenza, għandu jieħu sehem fil-
fażijiet ta' prevenzjoni.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
Miżuri għal żmien fit-tul dwar is-sigurtà 

tal-provvista
Mhux aktar tard minn sena wara d-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
b'miżuri regolatorji proposti li jkunu 
jistgħu jiġu implimentati sabiex jiġu 
diversifikati, fil-livell Komunitarju, is-
sorsi ġeografiċi tal-gass u r-rotot ta' 
provvista lejn l-UE. Ir-rapport għandu 
jinkludi, b'mod partikolari, valutazzjoni 
tas-sehem tal-installazzjonijiet LNG.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tkompli tiġi żviluppata strateġija għal żmien fit-tul dwar is-sigurtà tal-provvista tal-
gass fil-livell Komunitarju.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa mhux aktar tard [mill-
31 ta' Marzu 2011; 12-il xahar mid-dħul 
fis-seħħ], l-Awtorità Kompetenti, wara 
konsultazzjoni mal-impriżi tal-gass 
naturali, l-organizzazzjonijiet rilevanti li 
jirrappreżentaw l-interessi tal-klijenti 
domestiċi u industrijali, u mal-awtorità 

1. Sa mhux aktar tard [mit-
30 ta' Settembru 2011; 18-il xahar mid-
dħul fis-seħħ], l-Awtorità Kompetenti, 
wara konsultazzjoni mal-impriżi tal-gass 
naturali, l-organizzazzjonijiet rilevanti li 
jirrappreżentaw l-interessi tal-klijenti 
domestiċi u industrijali, u mal-awtorità 
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regolatorja, meta din ma tkunx l-Awtorità 
Kompetenti, għandha tistabbilixxi:

regolatorja, meta din ma tkunx l-Awtorità 
Kompetenti, għandha tistabbilixxi:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment tal-pjanijiet jeħtieġ sforz sinifikanti ta' koordinazzjoni, b'mod partikolari fi 
Stati Membri jew reġjuni li għandhom bosta Stati Membri jmissu magħhom. L-istabbiliment 
tal-pjanijiet fi żmien sena biss jipperikola l-konsultazzjonijiet komprensivi u l-koordinazzjoni 
effikaċi ma' entitajiet tal-viċinat.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Qabel jadottaw dawn il-Pjanijiet l-
Awtoritajiet Kompetenti għandhom jaqsmu 
l-informazzjoni u jikkonsulatw lil xulxin u 
lill-Kummisjoni biex jiżguraw li l-Pjanijiet 
u l-miżuri tagħhom huma konsistenti ma' 
xulxin fil-livell reġjonali xieraq. Dawn il-
konsultazzjonijiet għandhom tal-anqas 
ikopru l-interkonnessjonijiet, il-provvisti 
transkonfinali, il-ħażniet transkonfinali u l-
kapaċità fiżika għat-trasport tal-gass fiż-
żewġ direzzjonijiet.

2. Qabel jadottaw dawn il-Pjanijiet l-
Awtoritajiet Kompetenti għandhom jaqsmu 
l-informazzjoni u jikkonsulatw lil xulxin u 
lill-Kummisjoni biex jiżguraw li l-Pjanijiet 
u l-miżuri tagħhom huma konsistenti ma' 
xulxin fil-livell reġjonali xieraq. Dawn il-
konsultazzjonijiet għandhom tal-anqas 
ikopru l-interkonnessjonijiet, il-provvisti 
transkonfinali, il-ħażniet transkonfinali u l-
kapaċità fiżika għat-trasport tal-gass fiż-
żewġ direzzjonijiet. Il-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass għandu jkun 
infurmat b'dawn il-konsultazzjonijiet u l-
konklużjonijiet tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tisħiħ tar-rwol tal-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass huwa essenzjali biex il-kriżijiet jiġu 
indirizzati tajjeb.
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Matul il-proċess imsemmi fil-
paragrafu 2 il-Kummissjoni tista' 
tirrakkomanda f'liema livell reġjonali 
għandhom isiru l-iskambju tal-
informazzjoni u l-konsultazzjonijiet. Il-
Kummissjoni, wara konsultazzjoni man-
Netwerk Ewropew tal-Operaturi tas-
Sistema tat-Trażmissjoni tal-Gass 
("ENTSO-G") u l-Aġenzija għall-
Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija 
("ACER"), tista' wkoll tirrakkomanda l-
istabbiliment ta' Pjan konġunt fil-livell 
reġjonali.

3. Matul il-proċess imsemmi fil-
paragrafu 2 il-Kummissjoni tista' 
tirrakkomanda f'liema livell reġjonali 
għandhom isiru l-iskambju tal-
informazzjoni u l-konsultazzjonijiet. Il-
Kummissjoni, b'kooperazzjoni man-
Netwerk Ewropew tal-Operaturi tas-
Sistema tat-Trażmissjoni tal-Gass 
("ENTSO-G"), l-Aġenzija għall-
Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija 
("ACER") u l-Grupp tal-Koordinazzjoni 
tal-Gass, tista' wkoll tirrakkomanda l-
istabbiliment ta' Pjan konġunt fil-livell 
reġjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass, l-ACER u l-ENTSO-G huma ta' importanza kbira fl-
identifikazzjoni taż-żoni reġjonali għall-kooperazzjoni u għandhom ikunu involuti bis-sħiħ 
f'dan il-proċess.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fi żmien sitt xhur wara n-notifika tal-
Pjanijiet mill-Awtoritajiet Kompetenti, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-Pjanijiet 
tal-Istati Membri kollha. Il-Kummissjoni 
għandha tikkonsulta lill-ENTSO-G, l-
ACER, il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-
Gass u lill-partijiet interessati konċernati l-
oħra dwar dawn il-pjanijiet. Meta l-
Kummissjoni tqis li Pjan mhux effikaċi 
biex itaffi r-riskji kif identifikati fil-

6. Fi żmien sitt xhur wara n-notifika tal-
Pjanijiet mill-Awtoritajiet Kompetenti, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-Pjanijiet 
tal-Istati Membri kollha. Il-Kummissjoni
għandha tikkonsulta lill-ENTSO-G, l-
ACER, il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-
Gass u lill-partijiet interessati konċernati l-
oħra dwar dawn il-pjanijiet. Meta l-
Kummissjoni tqis li Pjan mhux effikaċi 
biex itaffi r-riskji kif identifikati fil-
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valutazzjoni tar-riskji jew mhux konsistenti 
max-xenarji tar-riskji jew mal-Pjanijiet tal-
Istati Membri l-oħra, jew li ma 
jikkonformax mad-dispożizzjonijiet ta' dan 
ir-Regolament jew ma' dispożizzjonijiet 
oħra tal-liġi Komunitarja, għandha titlob 
reviżjoni tal-Pjan.

valutazzjoni tar-riskji jew mhux konsistenti 
max-xenarji tar-riskji jew mal-Pjan 
Komunitarju jew mal-Pjanijiet tal-Istati 
Membri l-oħra, jew li ma jikkonformax 
mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament jew ma' dispożizzjonijiet oħra 
tal-liġi Komunitarja, għandha titlob 
reviżjoni tal-Pjan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm Pjan Komunitarju billi hemm definizzjoni ta' Emerġenza Komunitarja.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm Pjan Komunitarju billi hemm definizzjoni ta' Emerġenza Komunitarja.
Għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet fil-każ li jiġu żviluppati pjanijiet reġjonali.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

gass biex tissodisfa d-domanda totali għall-
gass taż-żona kkalkulata matul perjodu ta' 
sittin jum ta' domanda eċċezzjonalment 
għolja għall-gass matul l-iksaħ perjodu li 
statistikament iseħħ kull għoxrin sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żmien ta' tliet snin biex jintlaħaq l-istandard stipulat fl-Artikolu 6.1 mhuwiex kompatibbli 
mal-iskedi ta' żmien għall-bini ta' infrsatrutturi ġodda. B'mod partikolari, ma jqisx id-
dewmien tal-proċeduri amministrattivi li jieħdu minn 5 sa 6 snin biex tinbena infrastruttura 
ġdida għat-trasport tal-gass.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. L-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
għandhom jippermettu kapaċità fiżika 
permanenti għat-trasport tal-gass fiż-żewġ 
direzzjonijiet f'dawk l-interkonessjonijiet
fi żmien tliet snin mid-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament, fejn iż-żieda ta' kapaċità ta' 
fluss bidirezzjonali ssaħħaħ is-sigurtà tal-
provvista ta' kwalunkwe Stat Membru. Il-
livell tal-kapaċità bidirezzjonali tal-fluss 
għandha tintlaħaq b'mod ekonomikament 
effikaċi u tal-anqas tqis il-kapaċità 
meħtieġa biex jintlaħaq l-istandard tal-
provvista stipulat fl-Artikolu 7. Fejn 
jinħtieġu investimenti oħra aktar 'l isfel 
fis-sistema ta' trażmissjoni, il-paragrafu 7 
għandu japplika wkoll għal dawk l-
investimenti.

L-Awtoritajiet Kompetenti għandhom 
jiżguraw li l-valutazzjoni tal-
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interkonnessjonijiet tiġi eżaminata 
regolarment jekk jinbidlu ċ-ċirkostanzi, 
b'mod partikolari permezz tal-
aġġornament tal-pjan nazzjonali ta' 
azzjoni preventiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskeda ta' sentejn żmien biex ikun hemm il-kapaċità fiżika permanenti għat-trasport tal-gass 
fiż-żewġ direzzjonijiet fl-interkonnessjonijiet kollha tista' tinkiseb biss fil-każ ta' modifiki 
żgħar fl-infrastruttura. Fejn ikun hemm il-ħtieġa ta' modifiki aktar kbar, pereżempju ż-żieda 
ta' unità ta' kompressjoni, dan ma jkunx kompatibbli mal-iskeda ta' żmien għall-kostruzzjoni 
tal-infrastrutturi l-ġodda. Dan l-artikolu għandu jqis l-investimenti meħtieġa aktar 'l isfel fis-
sistema ta' trażmissjoni. L-aħħar sentenza hija superfluwa.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

7. L-Awtoritajiet Regolatorji Nazzjonali 
għandhom jintroduċu inċentivi xierqa u 
jqisu l-ispejjeż tal-issodisfar tal-istandard 
N-1 u l-ispejjeż biex il-kapaċità fiżika 
permanenti tkun tista' tittrasporta gass fiż-
żewġ direzzjonijiet meta japprovaw it-
tariffi jew il-metodoloġiji tagħhom 
f'konformità mal-Artikolu 41(8) tad-
Direttiva 2009/73/KE. Fil-każ ta' spejjeż 
imġarrba f'aktar minn Stat Membru wieħed 
jew fi Stat Membru wieħed għall-
benefiċċju ta' Stati Membri oħrajn, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-Istati 
Membri konċernati għandhom jiddeċiedu 
flimkien dwar l-allokazzjoni tal-ispejjeż 
qabel ma tittieħed xi deċiżjoni dwar l-
investiment. Kull deċiżjoni bħal din dwar 
investiment għandha tkun suġġetta għall-
approvazzjoni tal-awtorità regolatorja 
nazzjonali għall-ispejjeż li ġġib magħha u 
l-allokazzjoni ta' dawn l-ispejjeż fost l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali kollha 
konċernati. Il-proporzjon li bih kull Stat 
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Membru jibbenefika mill-investiment 
rigward is-sigurtà tal-provvista għandu 
jiġi kkunsidrat fl-allokazzjoni tal-ispejjeż 
fost dawk l-Istati Membri. Għandu 
japplika l-Artikolu 8(1) tar-Regolament 
(KE) Nru 715/2009.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm inċentivi għall-promozzjoni ta' investimenti fl-infrastruttura b'valur 
miżjud rigward is-sigurtà tal-provvista. Il-proposta tal-Kummissjoni hi nieqsa mill-
ispeċifikazzjoni rigward l-ispejjeż proporzjonali f'sitwazzjonijiet fejn l-investiment isir fl-
interess ta' Stat Membru ieħor (jew ta' aktar minn wieħed).

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Awtorità Kompetenti għandha tieħu 
miżuri xierqa biex tiżgura l-forniment tal-
gass lill-klijenti protetti għal perjodu ta' 
sittin jum anki fil-każ ta' Emergenza kif 
iddefinita fl-Artikolu 9(2). Wara sittin 
jum, jew f'kundizzjonijiet aktar serji minn 
dawk iddefiniti fil-paragrafu 1, l-Awtorità 
Kompetenti għandha tibqa' tagħmel ħilitha 
sa kemm u għal kemm huwa possibbli 
sabiex ma twaqqafx il-forniment lill-
klijenti protetti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament propost iqis biss sitwazzjoni waħda. Għandu jqis li s-sitwazzjoni bażika tista' 
tvarja b'mod sinifikanti fl-intensità jew fit-tul; għalhekk għandu jkun hemm marġni biex l-
awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jimmaniġġaw kriżijiet differenti filwaqt li wieħed 
jirrikonoxxi li jista' jkun hemm xi limitazzjonijiet.
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Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Sa mhux aktar tard [mit-
30 ta' Settembru 2010; sitt xhur wara d-
dħul fis-seħħ] il-Kummissjoni u kull 
Awtorità Kompetenti għandhom 
jivvalutaw bis-sħiħ ir-riskji li jaffettwaw is-
sigurtà tal-provvista tal-gass fl-UE u fl-
Istat Membru rispettivament billi:

Or. en

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi f'bosta Stati Membri, il-gass jintuża bħala fjuwil ewlieni biex jiġġenera d-dawl elettriku 
u wkoll it-tisħin, il-forniment ta' dawl elettriku u ta' tisħin distrettwali lill-klijenti protetti 
għandu jitqies ukoll fil-valutazzjoni tar-riskju.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Jidentifika l-kontribut tal-miżuri mhux 
abbażi tas-suq ippjanati jew li għandhom 

(7) Jidentifika, fuq il-bażi ta' analiżi 
trasparenti tal-benefiċċju meta jitqabbel 
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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;

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; il-miżuri mhux 
abbażi tas-suq għandhom jintużaw biss 
bħala l-aħħar mezz biex jiżguraw is-
sigurtà tal-provvista.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li l-miżuri mhux abbażi tas-suq għandhom jintużaw bħala l-aħħar mezz.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 biex ikun hemm 
disponibbiltà ta' gass f'każ ta' Emerġenza.
Dawn l-azzjonijiet jistgħu jinvolvu 
ftehimiet transkonfinali bejn l-Istati 
Membri u/jew l-impriżi tal-gass naturali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tagħti lil wieħed x'jifhem li l-mekkaniżmi ta' kumpens għandhom 
jiġu applikati biss għall-ispiża tal-gass li ma jkunx ġie fornut lill-klijenti tal-gass bħala 
konsegwenza tal-implimentazzjoni ta' miżura ta' emerġenza. Il-ftehimiet kummerċjali jkunu 
diġà ġew sottomessi lill-awtorità kompetenti skont l-Artikolu 12, u għalhekk m'hemmx il-
ħtieġa li jiġu trattati b'mod separat f'"lista".
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Emenda 25

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, possibbilment
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;
f'dan il-livell, is-suq jista' jsolvi l-
problema mingħajr l-intervent tal-
Awtorità Kompetenti.

Or. en

Emenda 26

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 qtugħ 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, u l-
intervent tal-Awtorità Kompetenti jkun 
meħtieġ fi ħdan il-qafas tal-Pjan ta' 
Emerġenza.

L-istrumenti bbażati fis-suq (fil-livell 
nazzjonali, reġjonali jew Komunitarju) 
għandha tingħatalhom prijorità biex 
itaffu l-effetti ta' qtugħ fil-provvista, ukoll 
f'emerġenza.

Or. en
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Emenda 27

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 għad-dawl 
elettriku u t-tisħin distrettwali lill-klijenti 
protetti.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Billi f'bosta Stati Membri, il-gass jintuża bħala fjuwil ewlieni biex jiġġenera d-dawl elettriku 
u wkoll it-tisħin, iservi wkoll biex jissupplixxi d-dawl elettriku u t-tisħin distrettwali lill-
klijenti protetti. Dan biex jiġi żgurat li l-klijenti protetti ma jkollhomx xi blakawt minħabba 
kriżi tal-gass.

Emenda 28

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-Pjan ta' Emerġenza għandu jiġi 
aġġornat kull sentejn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni tar-riskju jeħtieġ li ssir kull sentejn u l-Pjan ta' Azzjoni Preventiva għandu 
jkun aġġornat skont il-każ. Din l-emenda żżid ir-rekwiżit rilevanti għall-Pjan ta' Emerġenza.
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Emenda 29

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. Tista' tiddikjara 
Emerġenza Komunitarja għal reġjuni 
ġeografiċi speċifiċi affettwati li jkunu 
jinkludu aktar minn Stat Membru wieħed.

1. Il-Kummissjoni għandha tiddikjara 
Emerġenza Komunitarja meta aktar minn 
Awtorità Kompetenti waħda tkun 
iddikjarat Emerġenza f'konformità mal-
Artikolu 9(6) jew meta l-Komunità 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 Komunitarja għal 
reġjuni ġeografiċi speċifikament affettwati 
li jkunu jinkludu aktar minn Stat Membru 
wieħed.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġestjoni tal-kriżijiet fil-livell nazzjonali/reġjonali sikwit ikun aktar effikaċi biex ilaħħaq ma' 
kriżi fil-provvista. Dawn il-limiti minimi mhux bilfors jirriflettu għalkollox dik li tista' tkun 
kriżi reġjonali ta' anqas minn 10% fil-livell tal-UE, meta jkun meħtieġ ukoll l-intervent 
Komunitarju.

Emenda 30

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 Komunitarja. Fit-
twettiq tal-ħidma tagħhom, il-
Kummissjoni u l-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass għandhom iqisu:
(a) il-miżuri meħuda mill-industrija tal-
gass bħala l-ewwel reazzjoni għal qtugħ
kbir fil-provvista tal-gass;
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(b) il-miżuri meħuda mill-Istati Membri, 
bħal dawk li jinsabu fil-pjanijiet ta' 
prevenzjoni u ta' emerġenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tlaqqigħ tal-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass għandu jkun obbligatorju. Il-Kummissjoni 
għandha tlaqqgħu f'Emerġenza Komunitarja biex jaġixxi bil-ħeffa.

Emenda 31

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 tikkoordina l-
azzjonijiet tal-Awtoritajiet Kompetenti 
permezz tal-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 
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

It-tlaqqigħ tal-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass għandu jkun obbligatorju. Il-Kummissjoni 
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għandha tlaqqgħu f'Emerġenza Komunitarja biex jaġixxi bil-ħeffa. Il-grupp għall-ġestjoni tal-
kriżijiet għandu jgħaddi informazzjoni lill-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass regolarment.

Emenda 32

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 
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 tinnotifika l-
Awtorità Kompetenti jew l-impriża tal-gass 
naturali bir-raġunijiet għaliex hi tqis li l-
entità konċernata jeħtiġilha 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 minn din in-notifika, l-
Awtorità Kompetenti konċernata għandha 
tbiddel l-azzjoni tagħha u tinnotifika lill-
Kummissjoni jew għandha tibgħat tweġiba 
ssostanzjata kif jixraq dwar għaliex l-
azzjoni msemmija tkun ġustifikata, filwaqt 
li tqis bis-sħiħ l-implikazzjonijiet 
kummerċjali għall-impriżi tal-gass 
naturali kif ukoll il-mekkaniżmi 
disponibbli ta' kumpens. 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, għandha tgħarraf lill-
Awtorità Kompetenti bir-raġuni għaliex 
tqis li l-ġustifikazzjoni ma tkunx 
aċċettabbli. F'dawn iċ-ċirkostanzi, l-
Awtorità Kompetenti għandha tikkonforma 
mat-talba tal-Kummissjoni mingħajr 
dewmien.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni għandha test b'saħħtu wisq u ma ġġegħilx lill-Kummissjoni 
tiġġustifika ċ-ċaħda tal-argumenti mressqa mill-Awtorità Kompetenti. Il-Kummissjoni wkoll 
għandha tiġġustifika d-deċiżjonijiet tagħha.

Emenda 33

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-Awtorità Kompetenti jew l-impriża 
tal-gass naturali fl-ebda ħin ma għandhom 
idaħħlu miżuri li jirrestrinġu l-fluss tal-gass 
fis-suq intern, bla ħsara għad-dmirijiet 
legali tagħhom rigward is-saħħa u s-
sikurezza u kwistjonijiet ambjentali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-impriżi għandhom josservaw bosta dispożizzjonijiet legali rigward il-kwistjonijiet 
msemmija hawn fuq. Id-dispożizzjonijiet il-ġodda m'għandhomx joħolqu kunflitt magħhom.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kellu jiġi ċċarat li dan l-aċċess qiegħed jingħata fuq il-bażi tal-ftehimiet kummerċjali, biex 
dawn il-ftehimiet jiġu mħarsa.

Emenda 35

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-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali fejn dawn ma jkunux l-
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 
tippresiedi l-istess Grupp. Il-Grupp għandu 
jistabbilixxi r-regoli tal-proċedura tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tikkonforma mal-bqija tat-test tal-proposta tal-Kummissjoni.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-implimentazzjoni tal-Pjanijiet; (g) l-implimentazzjoni u l-analiżi tal-
Pjanijiet;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass huwa forum eċċellenti fejn il-Pjanijiet jistgħu jiġu 
analizzati sabiex jitqiesu l-aħjar prattiki ta' Stati Membri oħrajn u sabiex wieħed jara jistgħux 
jitneħħew l-inkonsistenzi fil-livell tal-UE.

Emenda 37

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass 
għandu jagħti kontribut għad-definizzjoni 
tar-reġjuni utilizzati fl-implimentazzjoni 
ta' miżuri aktar effiċjenti li jiżguraw il-
provvista tal-gass.
Meta jagħmel dan, għandu jqis:
(a) ir-riżultati tal-valutazzjoni tar-riskju;
(b) il-pożizzjoni tal-infrastrutturi eżistenti 
u ppjanati u tar-rotot tal-provvisti;
(c) ir-rabtiet ta' solidarjetà eżistenti, jew 
dawk li qegħdin jiġu żviluppati bejn l-
Istati Membri.
Sabiex ikun hemm solidarjetà fil-livell 
reġjonali, il-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-
Gass għandu joħloq sottogruppi speċifiċi 
li jindirizzaw kwistjonijiet ta' sigurtà ta' 
provvista fil-livell reġjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din tikkonforma ma' emenda preċedenti rigward id-definizzjoni tar-reġjuni għall-pjanijiet 
reġjonali.
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Emenda 38

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 faċilità tal-
produzzjoni man-netwerk, il-ħażna u l-
LNG f'mcm/h;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-flussi kull siegħa għandhom jiġu espressi b'units fis-siegħa u mhux bil-ġurnata.

Emenda 39

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

Sabiex jittieħdu l-miżuri xierqa fi żmien ta' emerġenza, l-awtoritajiet rilevanti kollha, kemm 
fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak Komunitarju, għandu jkollhom l-informazzjoni meħtieġa.
Madankollu, tagħrif ta' sensittività kummerċjali għandu jkun ittrattat b'attenzjoni kbira billi 
kull kixfa ta' tagħrif kunfidenzjali tista' toħloq problemi serji għall-impriżi tal-gass, kemm fl-
Unjoni kif ukoll 'il barra minnha.



PR\795949MT.doc 29/34 PE430.654v01-00

MT

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6 – punt b – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jittieħdu l-miżuri xierqa fi żmien ta' emerġenza, l-awtoritajiet rilevanti kollha, kemm 
fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak Komunitarju, għandu jkollhom l-informazzjoni meħtieġa.
Madankollu, tagħrif ta' sensittività kummerċjali għandu jkun ittrattat b'attenzjoni kbira billi 
kull kixfa ta' tagħrif kunfidenzjali tista' toħloq problemi serji għall-impriżi tal-gass, kemm fl-
Unjoni kif ukoll 'il barra minnha.

Emenda 41

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 
(f'dan il-każ, l-emissjonijiet addizzjonali 
ta' gassijiet b'effett ta' serra li jiġu mit-
tibdil obbligatorju tal-fjuwil 
m'għandhomx jidħlu fl-iskema ETS)

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tibdil sfurzat ta' fjuwil għall-ġeneraturi biex jużaw sorsi tal-enerġija b'aktar emissjonijiet 
m'għandux jitqies fis-sistema ETS.
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Emenda 42

Proposta għal regolament
Anness II – lista 2 "Min-naħa tad-domanda" – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Effiċjenza akbar imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-effiċjenza fl-enerġija hija wieħed mill-objettivi għat-tul u mhijiex reazzjoni immedjata għal 
xi kriżi.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Anness II – lista 2 "Min-naħa tad-domanda" – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Użu akbar ta' sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli

Użu akbar tal-elettriku ġġenerat minn
sorsi alternattivi għall-gass

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' sorsi rinnovabbli huwa wieħed mill-objettivi għat-tul u mhuwiex reazzjoni 
immedjata għal xi kriżi.
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NOTA SPJEGATTIVA

I. Daħla

Sett sħiħ ta' miżuri dwar politiki Ewropej, li l-aktar joħorġu mill-Komunikazzjoni dwar il-
"Politika dwar l-Enerġija għall-Ewropa" ta' Jannar 20071, jikkostitwixxi tweġiba għall-isfida 
tas-sigurtà fil-provvista tal-enerġija. Fis-settur tal-gass, barra mid-Direttiva 2004/67/KE, 
hemm qafas regolatorju sħiħ dwar l-infrastrutturi u l-interkonnessjonijiet li jikkontribwixxi 
b'mod indirett għal dan il-għan permezz ta' (i) linji ta' gwida dwar In-Netwerks Trans-Ewropej 
tal-Enerġija ("Proġetti TEN-E")2, u (ii) dak magħruf bħala "It-tielet pakkett tal-enerġija dwar 
is-suq intern tal-elettriku u tal-gass", adottat f'Ġunju 2009. Il-miżuri leġiżlattivi adottati għall-
integrazzjoni tas-suq tal-gass, bl-istabbiliment ta' regoli dwar l-aċċess ta' terzi persuni għall-
ħażniet tal-gass u għall-faċilitajiet tal-gass naturali likwifikat u dwar it-trasparenza rigward ir-
riżervi tal-gass3, għandhom jikkontribwixxu biex titrawwem is-sigurtà tal-enerġija. Bl-istess 
mod, il-Parlament qies li l-promozzjoni tas-solidarjetà reġjonali, l-iżvilupp tal-
interkonnessjonijiet tal-gass permezz ta' pjan ta' żvilupp ta' 10 snin għan-netwerks, kif ukoll 
proċess b'saħħtu ta' armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet għall-aċċess tan-netwerks permezz 
tal-kooperazzjoni tal-operaturi tas-sistema ta' trasport kienu l-punti ewlenin fil-pakkett 
leġiżlattiv4.

L-aspetti internazzjonali tas-sigurtà tal-provvista tal-enerġija kienu ttrattati wkoll permezz ta' 
riżoluzzjonijiet5 li jisħqu fuq il-ħtieġa li tkompli tiġi żviluppata strateġija komuni dwar l-
enerġija għall-Ewropa li tinkorpora l-produtturi, id-distributuri u l-konsumaturi, li titkellem 
"b'vuċi waħda" u li toħloq sistema tal-enerġija trasparenti u sostenibbli li ssaħħaħ id-diversità 
reġjonali tal-provvisti tal-enerġija. Il-Parlament ħeġġeġ bil-qawwa l-iżvilupp ta' "Pjan ta' 
azzjoni tal-UE dwar is-sigurtà tal-enerġija u s-solidarjetà", li jkun jinkludi l-analiżi tal-
mekkaniżmi ta' rispons għall-kriżijiet.

F'dan il-kuntest, ir-rapporteur jilqa' l-proposta għal regolament dwar is-sigurtà tal-provvista 
tal-gass li jħassar id-Direttiva 2004/67/KE billi hija biċċa leġiżlazzjoni li tassew tagħti 
tweġiba għall-problema reali li qiegħda tħabbat wiċċha magħha l-Unjoni. Dan deher biċ-ċar 
waqt il-kriżi tal-gass bejn ir-Russja u l-Ukraina x-xitwa li għaddiet meta miljuni ta' ċittadini 
Ewropej u l-ekonomija tagħna batew bil-kbir. F'dan is-sens, il-Parlament Ewropew, permezz 
tar-riżoluzzjonijiet imsemmija aktar 'il fuq talab inizjattiva bħal din u r-rapporteur hu konvint 
li l-Membri se jagħtu kontribut sinifikanti fix-xhur li ġejjin.

Hu ta' fehma soda li l-implimentazzjoni sħiħa u bil-ħeffa ta' dan ir-regolament, flimkien mal-
leġiżlazzjoni dwar is-suq intern tal-enerġija, mhux biss se tnaqqas b'mod sinifikanti l-
vulnerabilità tal-UE għat-tfixkil estern għall-provvista, iżda wkoll se ssaħħaħ is-sehem minn 
ta' quddiem tal-kumpaniji tal-gass Ewropej fid-dinja u l-pożizzjoni ġeopolitika tal-Unjoni 
                                               
1 COM(2007)001.
2 Id-Deċiżjoni 1364/2006, ĠU L 262, 22.09.2006, p. 1-23
3 Id-Direttiva 2009/73/KE tat-13 ta' Lulju 2009 dwar regoli komuni għas-suq intern tal-gass naturali u li tħassar id-Direttiva 2003/55/KE, 
ĠU L 211, 14.08.2009, p. 94, ĠU L 211, 14.08.2009, p. 36
4 Ir-Regolament (KE) Nru 715/2009 dwar il-kundizzjonijiet għall-aċċess għan-neterks ta' trażmissjoni tal-gass naturali u li jħassar ir-
Regolament (KE) Nru 1775/2005, ĠU L 211, 14.08.2009, p.36
5 Riżoluzzjoni tal-PE tat-3 ta' Frar 2009 dwar it-Tieni Reviżjoni Strateġika tal-Enerġija (2008/2239(INI)), T6-038/2009
Riżoluzzjoni tal-PE tas-17 ta' Settembru 2009 dwar L-aspetti esterni tas-sigurtà tal-enerġija, T7-0021/2009
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bħala parteċipant globali strateġiku. 

II. Xi punti ewlenin identifikati mir-rapporteur

1. Kwistjonijiet indirizzati fl-abbozz tar-rapport

Ir-rapporteur iqis li hemm xi ttejjeb f'bosta punti tal-proposta għal regolament u għalhekk 
ippropona xi emendi fl-oqsma li ġejjin:

a. Is-sehem tal-kumpaniji

Filwaqt li l-premessi u l-valutazzjoni tal-impatt jagħmluha ċara li hemm tliet passi x'jittieħdu
biex wieħed jaffronta kriżi (1. is-suq, 2. l-Istati Membri, 3. il-Komunità) is-sehem tal-impriżi 
bħal jgħosfor fit-test legali u għalhekk dan għandu jissaħħaħ fit-test f'bosta oqsma, b'mod 
partikolari rigward is-sehem tal-Grupp tal-Koordinazzjoni tal-Gass u fl-artikolu dwar it-tliet 
livelli ta' allarm.

b. Flussi fid-direzzjoni opposta

It-test attwali jipproponi li l-interkonnetturi kollha għandhom ikunu mgħammra bil-kapaċità 
ta' flussi fid-direzzjoni opposta. Ir-rapporteur huwa tal-fehma li dan il-provvediment 
jippretendi wisq kemm f'termini ekonomiċi kif ukoll f'dik li hi sigurtà ta' provvista. M'hemmx 
għalfejn, pereżempju, li l-interkonnetturi tal-pajjiżi li huma fornituri jkollhom flussi fid-
direzzjoni opposta. L-Awtoritajiet Kompetenti fil-livell nazzjonali u l-Grupp tal-
Koordinazzjoni tal-Gass, fil-livell tal-UE, għandhom jiddeterminaw dawk l-interkonnetturi 
fejn il-kapaċità ta' flussi fid-direzzjoni opposta tkun effiċjenti fin-nefqa u tkun tirrappreżenta 
valur miżjud għas-sigurtà tal-provvista fi żminijiet ta' kriżi.

c. Pjanijiet ta' prevenzjoni u ta' emerġenza

Ir-rapporteur hu tal-fehma li, bħall-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha tiżviluppa wkoll 
pjanijiet ta' prevenzjoni u ta' emerġenza fil-livell tal-UE sabiex tkun tista' timmaniġġa aħjar is-
sitwazzjonijiet fejn tkun ġiet iddikjarata emerġenza Komunitarja.

d. Emerġenza Komunitarja

It-test attwali jistabbilixxi tnaqqis ta' 10% fil-provvista importata bħala l-limitu minimu biex 
tiġi ddikjarata Emerġenza Komunitarja. Madankollu, ir-rapporteur hu tal-fehma li dan il-
limitu minimu ma jkoprix għadd ta’ sitwazzjonijiet fejn Stat Membru jista' jkollu kriżi ta' 
qtugħ ta’ 100% fil-provvista tal-gass tiegħu iżda fl-istess ħin ma jasalx għal 10% fil-livell tal-
UE. Għal din ir-raġuni, huwa saħħaħ id-dispożizzjonijiet fl-artikolu li jikkonċerna l-possibilità 
li tiġi ddikjarata Emerġenza Komunitarja għal żona ġeografika definita. Dan jista' jinvolvi xi 
mekkaniżmu Komunitarju ta' solidarjetà, li madankollu jkollu jiġi implimentat fil-livell 
reġjonali.

e. Il-qsim tal-ispejjeż għal investimenti transnazzjonali ġodda fl-infrastrutturi

Il-biċċa l-kbira tal-Membri esprimew tħassib dwar l-ispejjeż għall-bini jew għat-titjib ta' 
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infrastrutturi ġodda. Dan hu importanti b'mod partikolari billi l-implimentazzjoni ta' dan ir-
regolament f'bosta sitwazzjonijiet jimplika l-bini fi Stat Membru biex jitgawda minn Stati 
Membri oħrajn. It-tielet pakkett għas-suq intern tal-enerġija diġà jipprevedi mekkaniżmi għas-
suġġett speċifiku tal-interkonnessjonijiet transkonfinali. F'dan ir-rigward, ir-rapporteur hu tal-
fehma li dawn il-mekkaniżmi jistgħu jintużaw ukoll għal tipi oħrajn ta' infrastrutturi bħall-
flussi fid-direzzjoni opposta. Huwa espliċitament jinkludi referenza għall-prinċipju ta' 
proporzjonalità fil-qsim tal-ispejjeż relatat mal-benefiċċji tas-sigurtà tal-provvista.

f. Miżuri mhux abbażi tas-suq

F'bosta okkażjonijiet ir-rapporteur esprima x-xewqa tiegħu biex il-limiti ta' meta l-Istati 
Membri jintervjenu fis-suq isiru aktar espliċiti. Filwaqt li jirrikonoxxi li dawn il-miżuri 
jistgħu jittieħdu biss f'ċirkostanzi estremi, jista' jkun hemm konsegwenzi fi żmien qasir jew 
medju għall-funzjonament xieraq tas-suq jekk il-miżuri jkunu infurzati mill-awtoritajiet 
kompetenti. Għalhekk enfasizza fil-partijiet rilevanti tat-test li l-mekkaniżmi li mhumiex 
abbażi tas-suq għandhom jintużaw biss bħala l-aħħar mezz.

g. L-iskambju tal-informazzjoni

Ir-rapporteur hu ta' fehma soda li sabiex jittieħdu l-miżuri xierqa fi żmien ta' emerġenza, l-
awtoritajiet rilevanti kollha, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak Komunitarju, għandu 
jkollhom l-informazzjoni meħtieġa. Madankollu, tagħrif ta' sensittività kummerċjali għandu 
jkun ittrattat b'attenzjoni kbira billi kull kixfa ta' tagħrif kunfidenzjali tista' toħloq problemi 
serji għall-impriżi tal-gass, kemm fl-Unjoni kif ukoll 'il barra minnha. Għal din ir-raġuni, hu 
qiegħed jipproponi li din l-informazzjoni għandha tkun iċċentralizzata fil-livell nazzjonali, u 
għandha tintbagħat lill-Kummissjoni mill-awtoritajiet kompetenti f'sura aggregata.

h. Is-sehem tas-settur tal-elettriku

Ir-rapporteur jirrikonoxxi li fil-pajjiżi fejn id-djar fil-biċċa l-kbira jieħdu l-provvista tal-
elettriku permezz tal-ġenerazzjoni mill-gass, għandhom jittieħdu azzjonijiet konkreti sabiex 
jiġi żgurat li l-klijenti protetti ma jbatux minn xi blakawt waqt kriżi. F'dan is-sens, huwa 
jinkludi dan l-element biex ikunu jistgħu jsiru l-valutazzjonijiet tar-riskju u l-pjanijiet ta' 
emerġenza.

i. Kwistjonijiet oħrajn

Ir-rapporteur jipproponi artikolu ġdid dwar il-miżuri fit-tul għas-sigurtà tal-provvista tal-gass 
meta l-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport dwar il-modi possibbli ta' diversifikazzjoni, 
fil-livell Komunitarju, tas-sorsi ġeografiċi u tar-rotot għall-UE kif ukoll biex jiġi vvalutat bis-
sħiħ is-sehem tal-installazzjonijiet LNG. Huwa jsaħħaħ ukoll partijiet tat-test b'referenzi 
għall-importanza li tinkiseb żieda fil-kapaċità tal-interkonnessjonijiet bejn l-Istati Membri.

Hu tal-fehma wkoll li t-test attwali jistipula wkoll azzjonijiet preventivi għal għadd limitat ta' 
sitwazzjonijiet u li għandu jippermetti aktar flessibilità fil-każ li l-kriżi titwal jew tvarja fl-
intensità.

2. Kwistjonijiet li l-abbozz tar-rapport ma jaħsibx għalihom f'din il-fażi tal-proċedura
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Ir-rapporteur għażel li ma jindirizzax żewġ kwistjonijiet partikolari fl-abbozz tar-rapport billi
huwa tal-fehma li, minħabba li huma kumplessi, għandu jkun hemm diskussjonijiet fil-fond 
mal-Membri dwarhom. Madankollu, jixtieq ifisser dak li jixtieq jasal għalih fit-test finali dwar 
dawn il-kwistjonijiet.

a. Definizzjoni ta' "klijenti protetti"

Id-definizzjoni attwali fit-test hija vaga wisq, għalkemm fl-istess waqt hija dejqa wisq. Vaga 
wisq għax il-possibilità li jiġu inklużi SMEs marbuta man-netwerk tal-gass tiftaħ il-bieb biex 
f'din il-kategorija jidħlu setturi li m'għandhomx jitqiesu bħala essenzjali fi żmien ta' kriżi. Fl-
istess ħin hija dejqa wisq għax telenka biss "skejjel u sptarijiet" bħala l-eċċezzjonijiet 
possibbli iżda mhux servizzi essenzjali oħrajn bħall-istazzjonijiet tat-tifi tan-nar, pereżempju.
Ir-rapporteur hu tal-fehma li billi din id-definizzjoni hija kruċjali biex jiġu determinati l-livelli 
tal-istandard ta' provvista kif stabbiliti fl-Artikolu 7, it-test għandu jippermetti xi sura ta' 
flessibilità biex l-Istati Membri jkunu jistgħu jaġġustaw għaċ-ċirkostanzi nazzjonali tagħhom 
bi kriterji definiti b'mod ċar. F'dan is-sens, hu jaħseb li jeħtieġ li t-test finali kif miftiehem fil-
Parlament għandu jillimita lil dawk li jistgħu jidħlu f'din il-kategorija għal setturi speċifiċi jew 
parteċipanti li huma essenzjali sabiex jiġu ggarantiti, pereżempju, is-sigurtà nazzjonali u s-
saħħa pubblika. Li kieku kellna ndaħħlu lista limitata ta' setturi, inkunu qegħdin nissugraw li 
nħallu barra setturi importanti, u għalhekk ikun aktar xieraq li jkun hemm lista ta' kriterji 
definita b'mod ċar.

b. L-istandard tal-infrastruttura (N-1)

Ir-rapporteur jaħseb li din hija kwistjoni teknika ħafna li għad mhijiex ċara. Bosta parteċipanti 
interessati minn sfondi differenti għalkollox urew dubji dwar l-effikaċja tal-istandard N-1 kif 
imniżżel fit-test tal-Kummissjoni. Billi dan huwa wieħed mill-mekkaniżmi tar-regolament, 
jixtieq ikollu aktar ħin biex jistudjah sabiex ikun jista' jagħmel proposta solida permezz ta' 
emendi biex l-istandard N-1 ikun kemm jista' jkun ta' min jorbot fuqu.

Ir-rapporteur huwa tal-fehma li l-istandard N-1 għandu jkun l-element ewlieni tas-
sussidjarjetà tar-regolament sabiex ikun jgħodd għaċ-ċirkostanzi nazzjonali kollha li jistgħu 
jseħħu. Tabilħaqq, għalkemm pajjiż jista' ma jkollux "Skor N-1" tajjeb, fl-istess ħin jista' jkun 
li qtugħ fil-provvista tal-gass ikollu impatt żgħir fuq is-suq jew it-taħlita tal-enerġija tiegħu 
billi ma jkunx jiddependi ħafna mill-gass. L-Istati Membri għandu jkollhom il-flessibilità li 
jiddeċiedu kif jaffrontaw kriżi fil-provvista tal-gass, kemm jekk ikunu jridu jżidu l-
infrastruttura tal-gass u kemm jekk ikunu jridu jkomplu jiżviluppaw il-produzzjoni indiġena 
tal-enerġija tagħhom. Dawn mhumiex ħlief żewġ eżempji ta' kif jistgħu jaslu għal dan. Huwa 
jappoġġa bis-sħiħ l-idea tal-istandard iżda hu tal-fehma li l-Membri jeħtieġu aktar żmien biex 
jeżaminaw id-dettalji ta' dan l-aspett importanti tar-regolament.


