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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Il-Kummissjoni ppreżentat lill-Parlament u lill-Kunsill proposta bil-għan li tissalvagwardja s-

sigurtà tal-provvista tal-gass. Ir-Regolament propost huwa apprezzat u l-enfasi tiegħu fuq il-

kooperazzjoni reġjonali u l-mekkaniżmi ta' sigurtà hija konsistenti mal-bżonn ta' involviment 

aktar qawwi fuq il-livell tal-UE ħalli jiġu evitati interruzzjonijiet fil-provvista tal-gass.  

Il-kooperazzjoni reġjonali trid tissaħħaħ fir-rigward tal-flussi ta' informazzjoni dwar 

interruzzjonijiet fil-provvista tal-gass u l-eżenzjonijiet previsti fir-Regolament għall-klijenti 

protetti. Jenħtieġ li dawn tal-aħħar ikunu stabbiliti fuq livell reġjonali bil-għan li jitjiebu l-

kontenut u ċ-ċarezza tal-azzjoni preventiva u l-pjanijiet ta' emerġenza. Madankollu, fil-każ li l-

kooperazzjoni reġjonali tiltaqa' ma' diffikultà kaġun tan-nuqqas ta' qbil fost l-Istati Membri, 

jenħtieġ li l-Kummissjoni żżomm il-possibbiltà li tintroduċi qafas tekniku u ġuridiku għall-

klawsola ta' solidarjetà, għall-pjanijiet neċessarji ta' valutazzjoni tar-riskji jew għall-

mekkaniżmi ta' kooperazzjoni.  

Jenħtieġ li jissaħħaħ l-għan strateġiku tad-diversifikazzjoni tar-rotot u tas-sorsi tal-provvista, 

jekk neċessarju, permezz ta' aggregazzjoni tad-domanda fuq bażi volontarja, konsistenti mal-

proposti tal-Kunsill Ewropew. Tali mekkaniżmu jista' jnaqqas il-lieva monopolistika fi swieq 

inqas kompetittivi, fil-każ li l-partijiet interessati jiddeċiedu li jikkooperaw. 

L-inklużjoni sistemika tal-pajjiżi tal-Komunità tal-Enerġija - jekk jissodisfaw ir-rekwiżiti 

stabbiliti fl-Artikolu 15 - hija apprezzata. Madankollu, l-UE jeħtiġilha ssaħħaħ ukoll l-

involviment tagħha mal-pajjiżi terzi barra minn dan il-qafas u tiżviluppa strumenti ta' risposta 

għall-emerġenzi esterni. L-importanza ta' dawn kienet indikata b'mod ċar matul l-involviment 

tal-Kummissjoni fin-negozjati tal-"pakkett tax-xitwa" bejn l-Ukrajna u r-Russja. 

Jenħtieġ li l-mekkaniżmu ta' skambju ta' informazzjoni jiżgura kundizzjonijiet ta' parità għall-

kuntratti kollha 'l fuq minn ċertu daqs assolut rilevanti għall-funzjonament tas-suq enerġetiku 

uniku fl-intier tiegħu, mhux biss f'pajjiż wieħed. Mhuwiex loġiku u ġustifikat li d-daqs tal-

kuntratt ikun korelatat mas-swieq tal-gass ta' pajjiżi individwali, mentri jiġi stabbilit suq 

enerġetiku uniku fuq skala tal-Unjoni. Il-livell limitu ta' konsum relattiv relatat ma' pajjiż 

jenħtieġ li jkollu rwol awżiljarju, biex jiżgura l-inklużjoni tal-kuntratti għal uħud mis-swieq 

iżgħar u mill-gżejjer tal-enerġija mhux kompetittivi. Mhux biss jenħtieġ li l-ftehimiet 

ippreżentati skont l-Artikolu 13 ikunu analizzati iżda wkoll jirrikjedu li l-Kummissjoni tieħu l-

provvedimenti neċessarji biex tiggarantixxi konformità mal-proposta għal Regolament. 
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EMENDI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-

Enerġija, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-

rapport tiegħu: 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Il-gass naturali (gass) jibqa' 

komponent essenzjali tal-provvista tal-

enerġija tal-Unjoni Ewropea. Proporzjon 

kbir ta' gass bħal dan huwa importat fl-

Unjoni minn pajjiżi terzi. 

(1) Il-gass naturali (gass) jibqa' 

komponent essenzjali tal-provvista tal-

enerġija tal-Unjoni Ewropea. Proporzjon 

kbir ta' gass bħal dan huwa importat fl-

Unjoni minn pajjiżi terzi, u għalhekk xi 

Stati Membri jiddependu fil-biċċa l-kbira 

jew għalkollox minn gass ipprovdut minn 

monopolji ta' pajjiżi terzi. 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Interruzzjoni ewlenija fil-provvista 

tal-gass tista' taffettwa lill-Istati Membri 

kollha, lill-Unjoni in ġenerali u lill-Partijiet 

Kontraenti għat-Trattat li jistabbilixxi l-

Komunità tal-Enerġija, iffirmat f'Ateni fil-

25 ta' Ottubru 2005. Tista' tagħmel ukoll 

ħsara kbira lill-ekonomija tal-Unjoni u 

jista' jkollha impatt soċjali gravi, b'mod 

partikolari fuq gruppi vulnerabbli ta' 

klijenti. 

(2) Interruzzjoni ewlenija fil-provvista 

tal-gass anke fi Stat Membru wieħed tista' 

taffettwa lill-Istati Membri kollha, lill-

Unjoni in ġenerali u lill-Partijiet Kontraenti 

għat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità tal-

Enerġija, iffirmat f'Ateni fil-

25 ta' Ottubru 2005. Tista' tagħmel ukoll 

ħsara kbira lill-ekonomija tal-Unjoni u 

jista' jkollha impatt soċjali gravi, b'mod 

partikolari fuq gruppi vulnerabbli ta' 

klijenti. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 
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Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Dan ir-Regolament jimmira li 

jiżgura li jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa 

sabiex tiġi salvagwardjata provvista ta' gass 

mingħajr interruzzjoni madwar l-Unjoni 

kollha, b'mod partikolari lill-klijenti 

protetti f'każ ta' kundizzjonijiet klimatiċi 

diffiċli jew interruzzjonijiet tal-provvista 

tal-gass. Dawn l-objettivi għandhom 

jinkisbu permezz tal-aktar miżuri kost-

effettivi u b'tali mod li s-swieq tal-enerġija 

ma jiġux imfixla. 

(3) Dan ir-Regolament jimmira li 

jiżgura li jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa 

sabiex tiġi salvagwardjata provvista ta' gass 

mingħajr interruzzjoni madwar l-Unjoni 

kollha, b'mod partikolari lill-klijenti 

protetti f'każ ta' kundizzjonijiet klimatiċi 

diffiċli jew interruzzjonijiet tal-provvista 

tal-gass. Dawn l-objettivi għandhom 

jinkisbu permezz tal-aktar miżuri 

kosteffettivi permezz ta' mekkaniżmi 

proporzjonati u mhux diskriminatorji, u 

b'tali mod li s-swieq tal-enerġija ma jiġux 

imfixla. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 3a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (3a) Dan ir-Regolament huwa 

implimentat f'mument diffikultuż, li fih is-

swieq globali tal-enerġija ntlaqtu 

negattivament mill-invażjoni Russa tal-

Ukrajna u mill-annessjoni tal-Krimea fl-

2014, mit-tensjonijiet ulterjuri fiż-żona 

tal-Baħar l-Iswed u tal-Baħar Kaspju, 

mill-kontroll min-naħa tal-ISIS fuq il-

provvisti ta' żejt u gass fit-territorji 

okkupati minnu u mit-tensjonijiet bejn l-

Arabja Sawdija u l-Iran. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Ir-Regolament (UE) Nru 994/2010 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

20 ta' Ottubru 2010 dwar miżuri li 

(4) Ir-Regolament (UE) Nru 994/2010 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-

20 ta' Ottubru 2010 dwar miżuri li 
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jissalvagwardaw is-sigurtà tal-provvista 

tal-gass diġà kellu impatt pożittiv 

sinifikanti fuq is-sitwazzjoni tal-Ewropa 

fir-rigward tas-sigurtà tal-provvista tal-gass 

tal-Ewropa, kemm f'termini ta' 

preperazzjoni kif ukoll ta' mitigazzjoni. L-

Istati Membri huma ppreparati aħjar sabiex 

jiffaċċjaw kriżi fil-provvista issa li huma 

meħtieġa li jfasslu pjanijiet li jinkludu 

miżuri ta' prevenzjoni u ta' emerġenza u li 

huma mħarsa aħjar issa li jeħtieġu 

jissodisfaw numbru ta' obbligi dwar il-

kapaċità tal-infrastruttura u l-provvista tal-

gass. Madankollu, ir-rapport ta' 

implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 

Nru 994/2010 ta' Ottubru 2014 enfasizza 

oqsma li fihom titjib għal dak ir-

Regolament jista' jsaħħaħ ulterjorment is-

sigurtà tal-provvista tal-Unjoni. 

jissalvagwardaw is-sigurtà tal-provvista 

tal-gass diġà kellu impatt pożittiv 

sinifikanti fuq is-sitwazzjoni tal-Ewropa 

fir-rigward tas-sigurtà tal-provvista tal-gass 

tal-Ewropa, kemm f'termini ta' 

preperazzjoni kif ukoll ta' mitigazzjoni. Xi 

Stati Membri huma ppreparati aħjar sabiex 

jiffaċċjaw kriżi fil-provvista issa li huma 

meħtieġa li jfasslu pjanijiet li jinkludu 

miżuri ta' prevenzjoni u ta' emerġenza u li 

huma mħarsa aħjar issa li jeħtieġu 

jissodisfaw numbru ta' obbligi dwar il-

kapaċità tal-infrastruttura u l-provvista tal-

gass. Madankollu, ir-rapport ta' 

implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 

Nru 994/2010 ta' Ottubru 2014 enfasizza 

oqsma li fihom titjib għal dak ir-

Regolament jista' jsaħħaħ ulterjorment is-

sigurtà tal-provvista tal-Unjoni. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Il-Komunikazzjoni tal-

Kummissjoni dwar ir-reżiljenza fuq 

perjodu qasir ta' żmien tas-sistema tal-gass 

Ewropea minn Ottubru 201413 analizzat l-

effetti ta' interruzzjoni parzjali jew 

kompleta tal-provvisti tal-gass mir-Russja 

u kkonkludiet li approċċi purament 

nazzjonali mhumiex effettivi ħafna f'każ ta' 

interruzzjoni serja, minħabba l-ambitu 

tagħhom, li skont id-definizzjoni huwa 

limitat. It-test tal-istress wera kif approċċ 

aktar kooperattiv fost l-Istati Membri jista' 

jnaqqas b'mod sinifikanti l-impatt ta' 

xenarji ta' tfixkil serji ħafna fl-aktar Stati 

Membri vulnerabbli. 

(5) Il-Komunikazzjoni tal-

Kummissjoni dwar ir-reżiljenza fuq 

perjodu qasir ta' żmien tas-sistema tal-gass 

Ewropea minn Ottubru 201413 analizzat l-

effetti ta' interruzzjoni parzjali jew 

kompleta tal-provvisti tal-gass mir-Russja 

u kkonkludiet li approċċi purament 

nazzjonali mhumiex effettivi ħafna f'każ ta' 

interruzzjoni serja, minħabba l-ambitu 

tagħhom, li skont id-definizzjoni huwa 

limitat, u l-koordinazzjoni inadegwata, 

speċjalment fil-livell reġjonali. It-test tal-

istress wera kif approċċ aktar kooperattiv 

fost l-Istati Membri jista' jnaqqas b'mod 

sinifikanti l-impatt ta' xenarji ta' tfixkil serji 

ħafna fl-aktar Stati Membri vulnerabbli. 

__________________ __________________ 

13 COM(2014) 654 final. 13 COM(2014) 654 final. 
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Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 5a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5a) Biex tkun salvagwardjata l-

provvista tal-enerġija tal-Unjoni huwa 

neċessarju li s-sorsi tal-enerġija jkunu 

diversifikati u jinħolqu 

interkonnessjonijiet enerġetiċi ġodda bejn 

l-Istati Membri. Fl-istess ħin, huwa 

essenzjali li tiżdied il-kooperazzjoni fil-

qasam tas-sigurtà enerġetika mal-pajjiżi 

ġirien tal-Unjoni u mas-sħab strateġiċi, 

kif ukoll bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni. 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Il-Komunikazzjoni tal-

Kummissjoni "L-Istrateġija ta' Qafas għal 

Unjoni tal-Enerġija reżiljenti ma' politika li 

tħares bil-quddiem lejn it-tibdil fil-klima"14 

minn Frar 2015 tenfasizza li l-Unjoni tal-

Enerġija tibbaża fuq is-solidarjetà u l-

fiduċja li huma karatteristiċi neċessarji 

għas-sigurtà tal-enerġija. Dan ir-

Regolament għandu jkollu l-għan li jżid is-

solidarjetà u l-fiduċja bejn l-Istati Membri 

u għandu jimplimenta l-miżuri meħtieġa 

sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet, b'hekk 

titwitta t-triq għall-implimentazzjoni tal-

Unjoni tal-Enerġija. 

(6) Il-Komunikazzjoni tal-

Kummissjoni "L-Istrateġija ta' Qafas għal 

Unjoni tal-Enerġija reżiljenti ma' politika li 

tħares bil-quddiem lejn it-tibdil fil-klima"14 

minn Frar 2015 tenfasizza li l-Unjoni tal-

Enerġija tibbaża fuq is-solidarjetà u l-

fiduċja li huma karatteristiċi neċessarji 

għas-sigurtà tal-enerġija. Dan ir-

Regolament għandu jkollu l-għan li jżid is-

solidarjetà u l-fiduċja bejn l-Istati Membri 

u għandu jimplimenta l-miżuri meħtieġa 

sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet, b'hekk 

titwitta t-triq għall-implimentazzjoni tal-

Unjoni tal-Enerġija. L-Unjoni għandha 

għaldaqstant tappoġġa biss il-proġetti ta' 

diversifikazzjoni li huma totalment 

konformi mad-dritt u mal-prinċipji tal-

Unjoni kif ukoll mal-prijoritajiet tagħha u 

mal-objettivi strateġiċi fit-tul tagħha. 

__________________ __________________ 

14 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill, lill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, 

14 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill, lill-

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, 
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lill-Kumitat tar-Reġjuni, u lill-Bank 

Ewropew tal-Investiment, 

COM(2015)80 final. 

lill-Kumitat tar-Reġjuni, u lill-Bank 

Ewropew tal-Investiment, 

COM(2015)80 final. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 6a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) Sabiex jinħoloq suq intern tal-

enerġija stabbli u flessibbli, għandha tkun 

garantita aktar interazzjoni bejn is-

sistema tal-gass u dik tal-elettriku, b'tali 

mod li, f'każ ta' interruzzjoni tal-provvista 

tal-gass, minflok ikunu jistgħu jintużaw l-

elettriku u sorsi tal-enerġija alternattivi 

oħrajn. 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Suq intern tal-gass li jaħdem 

mingħajr intoppi huwa l-aħjar garanzija 

sabiex tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista 

tal-enerġija madwar l-Unjoni u sabiex 

titnaqqas l-espożizzjoni ta' Stati Membri 

individwali għall-effetti ta' ħsara tal-

interruzzjonijiet fil-provvista. Fejn is-

sigurtà tal-provvista ta' Stat Membru tkun 

mhedda, hemm riskju li miżuri żviluppati 

b'mod unilaterali minn dak l-Istat Membru 

jistgħu jipperikolaw il-funzjonament tajjeb 

tas-suq intern tal-gass u tagħmel ħsara 

għall-provvista tal-gass għall-klijenti fi 

Stati Membri oħrajn. Sabiex is-suq intern 

tal-gass jitħalla jiffunzjona anke meta 

ffaċjat b'nuqqas ta' provvista, għandha ssir 

dispożizzjoni għas-solidarjetà u l-

koordinazzjoni fit-tweġiba għall-kriżijiet 

fil-provvista, kemm dwar azzjoni 

preventiva kif ukoll dwar ir-reazzjoni għal 

(7) Suq intern tal-gass li jaħdem 

mingħajr intoppi huwa l-aħjar garanzija 

sabiex tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista 

tal-enerġija madwar l-Unjoni u sabiex 

titnaqqas l-espożizzjoni ta' Stati Membri 

individwali għall-effetti ta' ħsara tal-

interruzzjonijiet fil-provvista. Fejn is-

sigurtà tal-provvista ta' Stat Membru tkun 

mhedda, hemm riskju li miżuri żviluppati 

b'mod unilaterali minn dak l-Istat Membru 

jistgħu jipperikolaw il-funzjonament tajjeb 

tas-suq intern tal-gass u tagħmel ħsara 

għall-provvista tal-gass għall-klijenti fi 

Stati Membri oħrajn. Sabiex is-suq intern 

tal-gass jitħalla jiffunzjona anke meta 

ffaċjat b'nuqqas ta' provvista, għandha ssir 

dispożizzjoni, fil-livell tal-Unjoni, għas-

solidarjetà u l-koordinazzjoni fit-tweġiba 

għall-kriżijiet fil-provvista, kemm dwar 

azzjoni preventiva kif ukoll dwar ir-

reazzjoni għal interruzzjonijiet attwali fil-
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interruzzjonijiet attwali fil-provvista. provvista. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Fi spirtu ta' solidarjetà, il-

kooperazzjoni reġjonali, billi tinvolvi 

kemm lill-awtoritajiet pubbliċi kif ukoll 

lill-impriżi tal-gass naturali, għandha tkun 

il-prinċipju gwida ta' dan ir-Regolament, 

sabiex jiġu identifikati r-riskji rilevanti 

f'kull reġjun u sabiex jiġu ottimizzati l-

benefiċċji ta' miżuri kkoordinati sabiex 

dawn ir-riskji jittaffew u sabiex jiġu 

implimentati l-aktar miżuri kost-effettivi 

għall-konsumaturi tal-Unjoni. 

(9) Fi spirtu ta' rispett tal-prinċipji tal-

ekonomija tas-suq, is-solidarjetà, il-

kooperazzjoni reġjonali, billi tinvolvi 

kemm lill-awtoritajiet pubbliċi kif ukoll 

lill-impriżi tal-gass naturali, għandha tkun 

il-prinċipju gwida ta' dan ir-Regolament, 

sabiex jiġu identifikati r-riskji rilevanti 

f'kull reġjun u sabiex jiġu ottimizzati l-

benefiċċji ta' miżuri kkoordinati sabiex 

dawn ir-riskji jittaffew u sabiex jiġu 

implimentati l-aktar miżuri kosteffettivi 

għall-konsumaturi tal-Unjoni. Is-

solidarjetà għandha tintwera fi tliet livelli: 

reġjonali, interreġjonali u tal-Unjoni. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Ċerti klijenti, li jinkludu djar u 

klijenti li jipprovdu servizzi soċjali 

essenzjali huma partikolarment vulnerabbli 

u jistgħu jeħtieġu protezzjoni soċjali. 

Definizzjoni ta' tali klijenti protetti ma 

għandhiex tkun f'kunflitt mal-mekkaniżmi 

ta' solidarjetà tal-Unjoni. 

(10) Ċerti klijenti, li jinkludu djar u 

klijenti li jipprovdu servizzi soċjali 

essenzjali huma partikolarment vulnerabbli 

u jistgħu jeħtieġu protezzjoni soċjali. 

Definizzjoni ta' tali klijenti protetti ma 

għandhiex tkun f'kunflitt mal-mekkaniżmi 

ta' solidarjetà tal-Unjoni u għandha tkun 

armonizzata fil-livell tal-Unjoni. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Approċċ reġjonali għall-

valutazzjoni tar-riskji u għad-definizzjoni u 

l-adozzjoni ta' miżuri preventivi u ta' 

mitigazzjoni jippermetti koordinazzjoni tal-

isforzi, li ġġib magħha benefiċċji sinfikanti 

f'termini tal-effettività tal-miżuri u l-

ottimizzazzjoni tar-riżorsi. Dan japplika 

b'mod partikolari għal miżuri mfassla biex 

jiggarantixxu provvista kontinwa, taħt 

kundizzjonijiet ibsin ħafna, lil klijenti 

protetti, u lil miżuri biex inaqqsu l-impatt 

ta' emerġenza. L-ivvalutar tar-riskji 

korrelatati fil-livell reġjonali, li hu iktar 

komprensiv kif ukoll iktar preċiż, se 

jiżgura li l-Istati Membri huma ppreparati 

aħjar għal kull kriżi. Barra minn hekk, 

f'emerġenza, approċċ ikkoordinat u 

miftiehem minn qabel fuq is-sigurtà tal-

provvista jiżgura rispons konsistenti u 

jnaqqas ir-riskju ta' tixrid ta' effetti 

negattivi li jista' jkollhom miżuri purament 

nazzjonali fi Stati Membri ġirien. 

(17) Approċċ reġjonali għall-

valutazzjoni tar-riskji u għad-definizzjoni u 

l-adozzjoni ta' miżuri preventivi u ta' 

mitigazzjoni jippermetti koordinazzjoni tal-

isforzi, li ġġib magħha benefiċċji sinfikanti 

f'termini tal-effettività tal-miżuri u l-

ottimizzazzjoni tar-riżorsi. Dan japplika 

b'mod partikolari għal miżuri mfassla biex 

jiggarantixxu provvista kontinwa, taħt 

kundizzjonijiet ibsin ħafna, lil klijenti 

protetti, u lil miżuri biex inaqqsu l-impatt 

ta' emerġenza. Il-valutazzjoni tar-riskji 

korrelatati fil-livell reġjonali, li hi iktar 

komprensiva kif ukoll iktar preċiża, se 

tiżgura li l-Istati Membri huma ppreparati 

aħjar għal kull kriżi. Barra minn hekk, 

f'emerġenza, approċċ ikkoordinat u 

miftiehem minn qabel fuq is-sigurtà tal-

provvista jiżgura rispons konsistenti u 

jnaqqas ir-riskju ta' tixrid ta' effetti 

negattivi li jista' jkollhom miżuri purament 

nazzjonali fi Stati Membri ġirien. L-

adozzjoni tal-approċċ reġjonali ma 

għandhiex madankollu xxekkel lill-Istati 

Membri milli jkunu responsabbli mill-

istandards nazzjonali tagħhom fil-qasam 

tas-sigurtà tal-provvista. 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 19 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Għalhekk, għall-iskop ta' dan ir-

Regolament, il-kriterji li ġejjin għandhom 

jittieħdu in kunsiderazzjoni meta jiġu 

definiti l-gruppi reġjonali: il-mudelli ta' 

provvista, l-interkonnessjonijiet eżistenti u 

ppjanati u l-kapaċità ta' interkonnessjoni 

bejn l-Istati Membri, l-iżvilupp u l-maturità 

tas-suq, l-istrutturi ta' kooperazzjoni 

reġjonali eżistenti u n-numru ta' Stati 

Membri f'reġjun, li għandu jkun limitat 

(19) Għalhekk, għall-iskop ta' dan ir-

Regolament, il-kriterji li ġejjin għandhom 

jittieħdu in kunsiderazzjoni meta jiġu 

definiti l-gruppi reġjonali: il-mudelli ta' 

provvista, il-kurituri, l-

interkonnessjonijiet u l-kapaċità ta' 

interkonnessjoni eżistenti u ppjanati bejn l-

Istati Membri, l-iżvilupp u l-maturità tas-

suq, l-istrutturi ta' kooperazzjoni reġjonali 

eżistenti u n-numru ta' Stati Membri 
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biex jiżgura li l-grupp jibqa' ta' daqs 

maniġġevoli. 

f'reġjun, li għandu jkun limitat biex jiżgura 

li l-grupp jibqa' ta' daqs maniġġevoli. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 21 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Meta ssir valutazzjoni tar-riskju 

komprensiva li għandha tiġi ppreparata fil-

livell reġjonali, l-awtoritajiet kompetenti 

għandhom jivvalutaw ir-riskji naturali, 

teknoloġiċi, kummerċjali, finanzjari, 

soċjali, politiċi u dawk relatati mas-suq, kif 

ukoll kull riskju relevanti ieħor, inklużi, 

meta xieraq, l-interruzzjoni tal-provvisti 

mill-ikbar fornitur uniku. Ir-riskji kollha 

għandhom jiġu indirizzati b'miżuri 

effettivi, proporzjonati u mhux 

diskrimantorji li għandhom jiġu żviluppati 

fil-pjan ta' azzjoni preventiva u fil-pjan ta' 

emerġenza. Ir-riżultati tal-valutazzjonijiet 

tar-riskju għandhom jikkontribwixxu wkoll 

għall-valutazzjonijiet tar-riskju ta' perikli 

prevvisti skont l-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni 

Nru 1313/2013/UE18. 

(21) Meta ssir valutazzjoni tar-riskju 

komprensiva li għandha tiġi ppreparata fil-

livell reġjonali, l-awtoritajiet kompetenti 

għandhom jivvalutaw ir-riskji naturali, 

teknoloġiċi, infrastrutturali, kummerċjali, 

finanzjarji, soċjali, ġeostrateġiċi, politiċi u 

dawk relatati mas-suq, kif ukoll kull riskju 

rilevanti ieħor, inklużi, meta xieraq, l-

interruzzjoni tal-provvisti mill-ikbar 

fornitur uniku. Ir-riskji kollha għandhom 

jiġu indirizzati b'miżuri effettivi, 

proporzjonati u mhux diskrimantorji li 

għandhom jiġu żviluppati fil-pjan ta' 

azzjoni preventiva u fil-pjan ta' emerġenza. 

Ir-riżultati tal-valutazzjonijiet tar-riskju 

għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-

valutazzjonijiet tar-riskju ta' perikli 

prevvisti skont l-Artikolu 6 tad-Deċiżjoni 

Nru 1313/2013/UE18. 

__________________ __________________ 

18 Id-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Mekkaniżmu 

tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili 

(ĠU L 347, 20.12.2013, p. 24). 

18 Id-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Mekkaniżmu 

tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili 

(ĠU L 347, 20.12.2013, p. 24). 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Premessa 23 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Sabiex tiġi żgurata tħejjija 

massima, biex tiġi evitata interruzzjoni fil-

provvista u biex jittaffew l-effetti tagħha 

(23) Sabiex tiġi żgurata tħejjija 

massima, biex tiġi evitata interruzzjoni fil-

provvista u biex jittaffew l-effetti tagħha 
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jekk xorta waħda sseħħ, l-awtoritajiet 

kompetenti ta' reġjun partikolari għandhom 

ifasslu pjanijiet ta' azzjoni preventiva u ta' 

emerġenza, wara li jikkonsultaw l-partijiet 

interessati. Il-pjanijiet reġjonali għandhom 

jikkunsidraw il-karatteristiċi speċifiċi ta' 

kull Stat Membru. Għandhom jiddefinixxu 

b'mod ċar l-irwoli u r-responsabbiltajiet tal-

impriżi tal-gass naturali u l-awtoritajiet 

kompetenti. Il-miżuri nazzjonali li 

għandhom jitfasslu għandhom iqisu l-

miżuri reġjonali li jinsabu fil-pjan ta' 

azzjoni preventiva u l-pjan ta' emerġenza 

b'mod sħiħ. Dawn għandhom ikunu 

ddisinjati b'tali mod li jindirizzaw ir-riskji 

nazzjonali b'mod li jieħdu vantaġġ sħiħ tal-

opportunitajiet provduti mill-kooperazzjoni 

reġjonali. Il-pjanijiet għandhom ikunu ta' 

natura teknika u operattiva, il-funzjoni 

tagħhom tkun li jgħinu fil-prevenzjoni tal-

preżenza jew l-eskalazzjoni ta' emerġenza 

kif ukoll sabiex jittaffew l-efetti tagħha. Il-

pjanijiet għandhom jikkunsidraw is-sigurtà 

tas-sistemi tal-elettriku u jkunu konsistenti 

mal-ippjanar strateġiku u l-għodod tar-

rapportar tal-Unjoni tal-Enerġija. 

jekk xorta waħda sseħħ, l-awtoritajiet 

kompetenti ta' reġjun partikolari għandhom 

ifasslu pjanijiet ta' azzjoni preventiva u ta' 

emerġenza, wara li jikkonsultaw l-partijiet 

interessati. Il-pjanijiet reġjonali għandhom 

jikkunsidraw il-karatteristiċi speċifiċi ta' 

kull Stat Membru. Hemm bżonn li jiġu 

identifikati u żviluppati alternattivi għal 

dawk li huma rotot u fornituri ta' 

enerġija, partikolarment għall-Istati 

Membri li jiddependu minn fornitur 

uniku. Għandhom jiddefinixxu b'mod ċar 

l-irwoli u r-responsabbiltajiet tal-impriżi 

tal-gass naturali u l-awtoritajiet 

kompetenti. Il-miżuri nazzjonali li 

għandhom jitfasslu għandhom iqisu l-

miżuri reġjonali li jinsabu fil-pjan ta' 

azzjoni preventiva u l-pjan ta' emerġenza 

b'mod sħiħ. Dawn għandhom ikunu 

ddisinjati b'tali mod li jindirizzaw ir-riskji 

nazzjonali b'mod li jieħdu vantaġġ sħiħ tal-

opportunitajiet provduti mill-kooperazzjoni 

reġjonali. Il-pjanijiet għandhom ikunu ta' 

natura teknika u operattiva, il-funzjoni 

tagħhom tkun li jgħinu fil-prevenzjoni tal-

preżenza jew l-eskalazzjoni ta' emerġenza 

kif ukoll sabiex jittaffew l-effetti tagħha. Il-

pjanijiet għandhom jikkunsidraw is-sigurtà 

tas-sistemi tal-elettriku u jkunu konsistenti 

mal-ippjanar strateġiku u l-għodod tar-

rapportar tal-Unjoni tal-Enerġija. 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Premessa 36 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(36) Kif muri mit-test tal-istress ta' 

Ottubru 2014, hija meħtieġa solidarjetà 

sabiex tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista 

madwar l-Unjoni u sabiex il-kostijiet 

ġenerali jinżammu f'minimu. Jekk tkun 

iddikjarata emerġenza f'xi Stat Membru, 

għandu jkun applikat approċċ b'żewġ stadji 

biex tissaħħaħ is-solidarjetà. L-ewwel, l-

Istati Membri kollha li introduċew standard 

(36) Kif muri mit-test tal-istress ta' 

Ottubru 2014, hija meħtieġa solidarjetà 

sabiex tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista 

madwar l-Unjoni u sabiex il-kostijiet 

ġenerali jinżammu f'minimu. Jekk tkun 

iddikjarata emerġenza f'xi Stat Membru, 

għandu jkun applikat approċċ b'żewġ stadji 

biex tissaħħaħ is-solidarjetà. L-ewwel, l-

Istati Membri kollha li introduċew standard 
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ta' provvista ogħla għandhom inaqqsuh 

għal valuri difolt sabiex b'hekk is-suq tal-

gass isir aktar likwidu. It-tieni, jekk l-

ewwel stadju jonqos milli jipprovdi l-

provvista neċessarja, għandhom jiġu 

attivati miżuri ulterjuri minn Stati Membri 

ġirien, anke jekk mhumiex f'sitwazzjoni ta' 

emerġenza, sabiex tiġi żgurata l-provvista 

lid-djar, lis-servizzi soċjali essenzjali u lill-

installazzjonijiet tat-tisħin distrettwali fl-

Istat Membru li jesperjenza l-emerġenza. 

L-Istati Membri għandhom jidentifikaw u 

jiddeskrivu d-dettalji tal-miżuri ta' 

solidarjetà fil-pjanijiet ta' emerġenza 

rispettivi tagħhom, li jiżguraw kumpens 

ġust u ekwitabbli tal-impriżi tal-gass 

naturali. 

ta' provvista ogħla għandhom inaqqsuh 

għal valuri prestabbiliti sabiex b'hekk is-

suq tal-gass isir aktar likwidu. It-tieni, jekk 

l-ewwel stadju jonqos milli jipprovdi l-

provvista neċessarja, għandhom jiġu 

attivati miżuri ulterjuri minn Stati Membri 

ġirien, anke jekk mhumiex f'sitwazzjoni ta' 

emerġenza, sabiex tiġi żgurata l-provvista 

lid-djar, lis-servizzi soċjali essenzjali u lill-

installazzjonijiet tat-tisħin distrettwali fl-

Istat Membru li jesperjenza l-emerġenza. 

L-Istati Membri għandhom jidentifikaw u 

jiddeskrivu d-dettalji tal-miżuri ta' 

solidarjetà fil-pjanijiet ta' emerġenza 

rispettivi tagħhom, li jiżguraw kumpens 

ġust u ekwitabbli tal-impriżi tal-gass 

naturali. Il-Kummissjoni għandha barra 

minn hekk tiggarantixxi li l-fornituri tal-

gass dominanti f'reġjun ma jabbużawx 

mill-pożizzjoni tagħhom bi ksur tad-dritt 

fil-qasam tal-kompetizzjoni tal-Unjoni, 

partikolarment billi jżommu prezzijiet 

inġusti fl-Istati Membri. 

 

Emenda  18 

Proposta għal regolament 

Premessa 41 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(41) Wieħed mill-għanijiet tal-Unjoni 

huwa li l-Komunità tal-Enerġija tissaħħaħ 

billi tiġi żgurata implimentazzjoni effettiva 

tal-acquis tal-enerġija tal-Unjoni, r-riformi 

tas-suq tal-enerġija u l-investimenti li 

jinċentivaw fis-settur tal-enerġija permezz 

ta' integrazzjoni eqreb tas-swieq tal-

enerġija tal-Unjoni u tal-Komunità tal-

Enerġija. Dan jinvolvi wkoll l-

introduzzjoni ta' ġestjoni ta' kriżi komuni 

billi jiġu proposti pjanijiet preventivi u ta' 

emerġenza fil-livell reġjonali inklużi l-

Partijiet Kontraenti tal-Komunità tal-

Enerġija. Barra minn hekk, il-

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-

reżiljenza fuq perjodu qasir tas-sistema tal-

gass Ewropea minn Ottubru 2014 tirreferi 

(41) Wieħed mill-għanijiet tal-Unjoni 

huwa li l-Komunità tal-Enerġija tissaħħaħ 

u tiġi żgurata implimentazzjoni effettiva 

tal-acquis tal-enerġija tal-Unjoni, r-riformi 

tas-suq tal-enerġija u l-investimenti li 

jinċentivaw fis-settur tal-enerġija min-

naħa tal-Istati Membri kollha tal-

Komunità tal-Enerġija bil-għan li tinkiseb 
integrazzjoni eqreb tas-swieq tal-enerġija 

tal-Unjoni u tal-Komunità tal-Enerġija. 

Dan jinvolvi wkoll l-introduzzjoni ta' 

ġestjoni ta' kriżi komuni billi jiġu proposti 

pjanijiet preventivi u ta' emerġenza fil-

livell reġjonali inklużi l-Partijiet Kontraenti 

tal-Komunità tal-Enerġija. Barra minn 

hekk, il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 

dwar ir-reżiljenza fuq perjodu qasir tas-
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għall-ħtieġa li jiġu applikati r-regoli tas-

suq intern tal-enerġija dwar il-fluss tal-

enerġija bejn l-Istati Membri tal-Unjoni u 

l-Partijiet Kontraenti tal-Komunità tal-

Enerġija. F'dan ir-rigward, biex tiġi żgurata 

ġestjoni effiċjenti ta' kriżi fil-fruntieri bejn 

l-Istati Membri tal-Unjoni u l-Partijiet 

Kontraenti, l-arranġamenti neċessarji wara 

l-adozzjoni ta' Att Konġunt għandhom jiġu 

stabbiliti b'mod li l-koperazzjoni speċifika 

ma' kwalunkwe Parti Kontraenti tal-

Komunità tal-Enerġija tkun tista' ssir 

ladarba d-dispożizzjonijiet ta' xulxin ikunu 

daħlu fis-seħħ. 

sistema tal-gass Ewropea minn 

Ottubru 2014 tirreferi għall-ħtieġa li jiġu 

applikati bis-sħiħ ir-regoli u l-ftehimiet 

tas-suq intern tal-enerġija dwar il-fluss tal-

enerġija bejn l-Istati Membri tal-Unjoni u 

l-Partijiet Kontraenti tal-Komunità tal-

Enerġija min-naħa tal-Istati Membri 

kollha tal-Komunità tal-Enerġija. F'dan ir-

rigward, biex tiġi żgurata ġestjoni effiċjenti 

ta' kriżi fil-fruntieri bejn l-Istati Membri 

tal-Unjoni u l-Partijiet Kontraenti, l-

arranġamenti neċessarji wara l-adozzjoni 

ta' Att Konġunt għandhom jiġu stabbiliti 

b'mod li l-koperazzjoni speċifika ma' 

kwalunkwe Parti Kontraenti tal-Komunità 

tal-Enerġija tkun tista' ssir ladarba d-

dispożizzjonijiet ta' xulxin ikunu daħlu fis-

seħħ. 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Premessa 42 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(42) Minħabba li l-provvisti tal-gass 

minn pajjiżi terzi huma fundamentali għas-

sigurtà tal-provvista tal-gass tal-Unjoni, il-

Kummissjoni għandha tikkoordina l-

azzjoni fir-rigward ta' pajjiżi terzi, taħdem 

ma' pajjiżi terzi fornituri u ta' tranżitu fuq 

arranġamenti sabiex jiġu ġestiti s-

sitwazzjonijiet ta' kriżi u tiżgura fluss ta' 

gass stabbli lejn l-Unjoni. Il-Kummissjoni 

għandha tkun intitolata sabiex tuża task 

force biex timmonitorja l-flussi tal-gass fl-

Unjoni f'sitwazzjonijiet ta' kriżi, 

b'konsultazzjoni mal-pajjiżi terzi involuti, 

u, fejn tinħoloq kriżi minħabba 

diffikultajiet f'pajjiż terz, sabiex taġixxi 

bħala medjatur u faċilitatur. 

(42) Minħabba li l-provvisti tal-gass 

minn pajjiżi terzi huma fundamentali għas-

sigurtà tal-provvista tal-gass tal-Unjoni, il-

Kummissjoni għandha tikkoordina l-

azzjoni fir-rigward ta' pajjiżi terzi, taħdem 

ma' pajjiżi terzi fornituri u ta' tranżitu fuq 

arranġamenti sabiex jiġu ġestiti s-

sitwazzjonijiet ta' kriżi u tiżgura fluss ta' 

gass stabbli lejn l-Unjoni. Dan l-objettiv 

jista' jintlaħaq jekk il-politika enerġetika 

u l-politiki esterni jkunu koordinati b'mod 

koerenti. Il-Kummissjoni għandha tkun 

intitolata sabiex tuża task force biex 

timmonitorja l-flussi tal-gass 

partikolarment f'sitwazzjonijiet ta' kriżi, 

b'konsultazzjoni mal-pajjiżi terzi involuti, 

u, fejn tinħoloq kriżi minħabba 

diffikultajiet f'pajjiż terz, sabiex taġixxi 

bħala medjatur u faċilitatur. Il-

Kummissjoni għandha tkompli l-

involviment attiv fl-issuktar tat-taħditiet 

trilaterali ma' Gazprom u l-Ukrajna dwar 
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il-provvisti ta' gass Russu lill-Ukrajna, 

biex tiggarantixxi l-provvisti ta' gass mir-

Russja lill-Ukrajna ma jibqgħux 

jintużawx bħala arma fil-kunflitt bejn iż-

żewġ pajjiżi u li l-Ukrajna tkompli tkun 

sieħba u pajjiż ta' tranżitu affidabbli fis-

settur tal-gass. 

 

Emenda  20 

Proposta għal regolament 

Premessa 44 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(44) L-Istati Membri li jaġixxu 

waħedhom ma jistgħux jiksbu l-objettiv ta' 

dan ir-Regolament b'mod sodisfaċenti, 

jiġifieri li jiggarantixxu provvista sigura ta' 

gass fi ħdan l-Unjoni. Meta wieħed iqis l-

iskala jew l-effetti tal-azzjoni, dan jinkiseb 

aħjar fil-livell tal-Unjoni. Għalhekk l-

Unjoni tista' tadotta miżuri, b'konformità 

mal-prinċipju tas-sussidjarjetà stabbilit fl-

Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea. F'konformità mal-prinċipju ta' 

proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-

Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 

hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 

jinkiseb dak l-għan. 

(44) L-Istati Membri li jaġixxu 

waħedhom ma jistgħux jiksbu l-objettiv ta' 

dan ir-Regolament b'mod sodisfaċenti, 

jiġifieri li jiggarantixxu provvista sigura ta' 

gass fi ħdan l-Unjoni. Il-valutazzjonijiet 

tar-riskju u l-istrateġiji nazzjonali 

mhumiex biżżejjed. Meta wieħed iqis l-

iskala jew l-effetti tal-azzjoni, dan jinkiseb 

aħjar fil-livell tal-Unjoni. Għalhekk l-

Unjoni tista' tadotta miżuri, b'konformità 

mal-prinċipju tas-sussidjarjetà stabbilit fl-

Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea. F'konformità mal-prinċipju ta' 

proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-

Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 

hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 

jinkiseb dak l-għan. 

 

Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Premessa 45 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(45) Sabiex ikun hemm rispons rapidu 

tal-Unjoni għaċ-ċirkostanzi li jinbidlu fir-

rigward tas-sigurtà tal-provvista tal-gass, 

is-setgħa sabiex jiġu adottati atti skont l-

Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

(45) Sabiex ikun hemm rispons rapidu 

tal-Unjoni għaċ-ċirkostanzi li jinbidlu fir-

rigward tas-sigurtà tal-provvista tal-gass, 

is-setgħa sabiex jiġu adottati atti skont l-

Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
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għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 

fir-rigward tal-emenda tar-reġjuni u 

mudelli għall-valutazzjoni tar-riskju u 

pjanijiet. Huwa partikolarment importanti 

li l-Kummissjoni twettaq il-

konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-xogħol 

preparatorju tagħha, inkluż f'livell espert. 

Meta tħejji u tfassal atti delegati, għandha 

tiżgura li dokumenti rilevanti jiġu trasmessi 

simultanjament lill-Parlament Ewropew u 

lill-Kunsill, f'ħin adegwat u b'mod xieraq. 

għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 

fir-rigward tal-emenda tal-mudelli għall-

valutazzjoni tar-riskju u pjanijiet. Huwa 

partikolarment importanti li l-Kummissjoni 

twettaq il-konsultazzjonijiet xierqa waqt 

ix-xogħol preparatorju tagħha, inkluż 

f'livell espert. Meta tħejji u tfassal atti 

delegati, għandha tiżgura li dokumenti 

rilevanti jiġu trasmessi simultanjament lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill, f'ħin 

adegwat u b'mod xieraq. 

Emenda  22 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dan ir-Regolament jistabbilixxi 

dispożizzjonijiet li għandhom l-għan li 

jissalvagwardjaw is-sigurtà tal-provvista 

tal-gass billi jiżguraw il-funzjonament 

xieraq u kontinwu tas-suq intern tal-gass 

naturali (gass), billi jippermetti li jiġu 

implimenti miżuri eċċezzjonali meta s-suq 

ma jkunx f'pożizzjoni li jwassal il-provvisti 

tal-gass meħtieġa u billi jipprovdi għal 

definizzjoni u attribuzzjoni ċara tar-

responsabbiltajiet fost l-impriżi tal-gass 

naturali, l-Istati Membri u l-Unjoni kemm 

rigward l-azzjoni preventiva kif ukoll ir-

reazzjoni għal interruzzjonijiet konkreti tal-

provvista. Dan ir-Regolament jipprovdi 

wkoll mekkaniżmi ta' trasparenza, fi spirtu 

ta' solidarjetà, għall-koordinazzjoni ta' 

ppjanar għal, u tweġiba għal, emerġenza 

fil-livelli ta' Stat Membru, reġjonali u tal-

Unjoni. 

Dan ir-Regolament jistabbilixxi 

dispożizzjonijiet li għandhom l-għan li 

jissalvagwardjaw is-sigurtà tal-provvista 

tal-gass billi jiżguraw il-funzjonament 

xieraq u kontinwu tas-suq intern tal-gass 

naturali (gass), billi jippermetti li jiġu 

implimenti miżuri eċċezzjonali meta s-suq 

ma jkunx f'pożizzjoni li jwassal il-provvisti 

tal-gass meħtieġa u billi jipprovdi għal 

definizzjoni u attribuzzjoni ċara tar-

responsabbiltajiet fost l-impriżi tal-gass 

naturali, l-Istati Membri u l-Unjoni kemm 

rigward l-azzjoni preventiva kif ukoll ir-

reazzjoni għal interruzzjonijiet konkreti tal-

provvista. Dan ir-Regolament jipprovdi 

wkoll mekkaniżmi ta' trasparenza, fi spirtu 

ta' solidarjetà, għall-koordinazzjoni ta' 

ppjanar għal, u tweġiba għal, emerġenza 

fil-livelli ta' Stat Membru, reġjonali u tal-

Unjoni għat-tisħiħ tal-Unjoni tal-Enerġija 

u tas-sigurtà enerġetika. 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 1 – parti introduttorja 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) 'klijent protett' tfisser klijent tad-

djar imqabbad ma' netwerk ta' 

distribuzzjoni tal-gass u, barra minn hekk, 

fejn l-Istat Membru kkonċernat jiddeċiedi 

dan, tista' tfisser ukoll waħda jew aktar 

minn dawn li ġejjin: 

(1) 'klijent protett' tfisser klijent tad-

djar imqabbad ma' netwerk ta' 

distribuzzjoni tal-gass u, barra minn hekk, 

fl-eventwalità li l-awtoritajiet kompetenti 

fi ħdan kull reġjun jiddeċiedu hekk, tista' 

tfisser ukoll waħda jew aktar minn dawn li 

ġejjin: 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) intrapriża żgħira u ta' daqs medju, 

diment li tkun imqabbda, ma' netwerk ta' 

distribuzzjoni tal-gass, jew servizz soċjali 

essenzjali, diment li tkun imqabbda ma' 

distribuzzjoni tal-gass jew ma' netwerk ta' 

trażmissjoni, u diment li intrapriżi jew 

servizzi bħal dawn ma jirrappreżentawx 

b'mod konġunt aktar minn 20% tal-konsum 

annwali tal-gass tat-total finali f'dak l-Istat 

Membru; 

(a) intrapriża żgħira u ta' daqs medju, 

diment li tkun imqabbda ma' netwerk ta' 

distribuzzjoni tal-gass fejn ikun hemm 

raġunijiet validi, jew servizz soċjali 

essenzjali, diment li tkun imqabbda ma' 

distribuzzjoni tal-gass jew ma' netwerk ta' 

trażmissjoni, u diment li intrapriżi jew 

servizzi bħal dawn ma jirrappreżentawx 

b'mod konġunt aktar minn 20 % tal-

konsum annwali tal-gass tat-total finali 

f'dak l-Istat Membru; 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Is-sigurtà tal-provvista ta' gass 

għandha tiggarantixxi wkoll prezzijiet tal-

enerġija aċċessibbli għaċ-ċittadini tal-

Unjoni, bil-għan li jkun miġġieled il-faqar 

enerġetiku. 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 3 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Kull Membru Stat għandu 

jinnotifika lill-Kummissjoni mingħajr 

dewmien bl-isem tal-awtorità kompetenti u 

bi kwalunkwe tibdil għalih. Kull Membru 

Stat għandu jagħmel pubbliku l-isem tal-

awtorità kompetenti . 

3. Kull Membru Stat għandu 

jinnotifika, mingħajr dewmien, lill-

Kummissjoni bl-isem tal-awtorità 

kompetenti u bi kwalunkwe tibdil għalih. 

Kull Membru Stat għandu jagħmel 

pubbliku l-isem tal-awtorità kompetenti. 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 7 – subparagrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-

setgħa li tadotta atti delegati skont l-

Artikolu 18 sabiex temenda l-Anness I 

abbażi tal-kriterji stabbiliti fl-ewwel 

subparagrafu jekk iċ-ċirkostanzi jitolbu 

ħtieġa għal bidla ta' reġjun. 

imħassar 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Kull Stat Membru jew, fejn Stat 

Membru jipprovdi hekk, l-awtorità 

kompetenti għandha tiżgura li jittieħdu l-

miżuri neċessarji biex f'każ ta' interruzzjoni 

fl-akbar infrastruttura unika tal-gass, il-

kapaċità teknika tal-bqija tal-infrastruttura, 

iddeterminata skont il-formula N – 1 kif 

ipprovdut f'punt 2 ta' Anness II, tista', 

mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2 ta' 

dan l-Artikolu, tissodisfa d-domanda tal-

gass totali u taż-żona kkalkulata matul il-

ġurnata ta' domanda eċċezzjonalment 

għolja ta' gass li sseħħ bi probabbiltà 

statistika ta' darba f'20 sena. Dan huwa 

mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà 

tal-operaturi tas-sistema li jagħmlu l-

1. Kull Stat Membru jew l-awtorità 

kompetenti għandha tiżgura li jittieħdu l-

miżuri neċessarji biex f'każ ta' interruzzjoni 

fl-akbar infrastruttura unika tal-gass, il-

kapaċità teknika tal-bqija tal-infrastruttura, 

iddeterminata skont il-formula N – 1 kif 

ipprovdut f'punt 2 ta' Anness II, tista', 

mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2 ta' 

dan l-Artikolu, tissodisfa d-domanda tal-

gass totali u taż-żona kkalkulata matul il-

ġurnata ta' domanda eċċezzjonalment 

għolja ta' gass li sseħħ bi probabbiltà 

statistika ta' darba f'20 sena. Dan huwa 

mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà 

tal-operaturi tas-sistema li jagħmlu l-

investimenti korrispondenti u għall-obbligi 
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investimenti korrispondenti u għall-obbligi 

tal-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni kif 

stabbilit fid-Direttiva 2009/73/KE u r-

Regolament (KE) Nru 715/2009. 

tal-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni kif 

stabbilit fid-Direttiva 2009/73/KE u r-

Regolament (KE) Nru 715/2009. 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 4 – paragrafu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Safejn investment li jippermetti jew 

li jssaħħaħ il-kapaċità bidirezzjonali 

permanenti mhuwiex meħtieġ mis-suq u 

fejn dak l-investiment iwassal għall-

kostijiet f'aktar minn Stat Membru wieħed 

jew fi Stat Membru wieħed għall-

benefiċċju ta' Stat Membru ieħor, l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-Istati 

Membri kkonċernati għandhom flimkien 

jiddeċiedu fuq l-allokazzjoni tal-kost qabel 

ma tittieħed kwalunkewe deċiżjoni fuq 

investiment. L-allokazzjoni ta' kost 

għandha b'mod partikolari tieħu in 

kunsiderazzjoni l-proporzjon tal-benefiċċji 

tal-investimenti fl-infrastruttura għaż-żieda 

tas-sigurtà tal-provvista tal-Istati Membri 

kkonċernati kif ukoll l-investimenti li diġà 

saru fl-infrastruttura inkwistjoni. 

6. Safejn investment li jippermetti jew 

li jssaħħaħ il-kapaċità bidirezzjonali 

permanenti mhuwiex meħtieġ mis-suq u 

fejn dak l-investiment iwassal għall-

kostijiet f'aktar minn Stat Membru wieħed 

jew fi Stat Membru wieħed għall-

benefiċċju ta' Stat Membru ieħor, l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali tal-Istati 

Membri kkonċernati għandhom flimkien 

jiddeċiedu fuq l-allokazzjoni tal-kost qabel 

ma tittieħed kwalunkwe deċiżjoni fuq 

investiment. L-allokazzjoni ta' kost 

għandha b'mod partikolari tieħu in 

kunsiderazzjoni l-proporzjon tal-benefiċċji 

tal-investimenti fl-infrastruttura għaż-żieda 

tas-sigurtà tal-provvista tal-Istati Membri 

kkonċernati u tal-isfidi ġeostrateġiċi u 

politiċi, li jistgħu jirriżultaw f'kostijiet ta' 

investiment addizzjonali għall-Istati 

Membri kkonċernati, kif ukoll l-

investimenti li diġà saru fl-infrastruttura 

inkwistjoni. Għandu jsir użu sħiħ mill-

fondi disponibbli biex ikunu aġevolati 

dawn l-investimenti. 

 

Emenda  30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Mhux aktar tard mill-31 ta' Marzu 2017, l-

Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-

Mhux aktar tard mill-31 ta' Marzu 2017, l-

awtoritajiet kompetenti fi ħdan kull 
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Kummissjoni d-definizzjoni tagħhom ta' 

klijenti protetti, il-volumi ta' konsum 

annwali ta' gass tal-klijenti protetti u l-

perċentwal li huma jirrappreżentaw tal-

konsum annwali tal-gass tat-total finali 

f'dak l-Istat Membru. Fejn Stat Membru 

jinkludi fid-definizzjoni tiegħu ta' klijenti 

protetti l-kategoriji msemmijin fil-punt (a) 

jew (b) tal-Artikolu 2 (1) għandu 

jispeċifika fin-notifika lill-Kummissjoni l-

volumi tal-konsum ta' gass li 

jikkorrispondu għall-konsumaturi li 

jappartjenu għal dawk il-kategoriji u l-

perċentwal li kull wieħed minn dawn il-

gruppi ta' konsumaturi jirrappreżenta 

f'termini tal-użu finali annwali ta' gass. 

reġjun għandhom jinnotifikaw lill-

Kummissjoni d-definizzjoni ta' klijenti 

protetti f'dak ir-reġjun, il-volumi ta' 

konsum annwali u ta' kuljum ta' gass tal-

klijenti protetti u l-perċentwal li huma 

jirrappreżentaw tal-konsum annwali tal-

gass tat-total finali fl-Istat Membru 

rispettiv kif ukoll il-mod kif dan jista' 

jinfluwenza l-flussi transfruntieri fir-

reġjun. Fejn Stat Membru jinkludi fid-

definizzjoni tiegħu ta' klijenti protetti l-

kategoriji msemmijin fil-punt (a) jew (b) 

tal-Artikolu 2 (1) għandu jispeċifika fin-

notifika lill-Kummissjoni l-volumi tal-

konsum ta' gass li jikkorrispondu għall-

konsumaturi li jappartjenu għal dawk il-

kategoriji u l-perċentwal li kull wieħed 

minn dawn il-gruppi ta' konsumaturi 

jirrappreżenta f'termini tal-użu finali 

annwali ta' gass. 

Emenda  31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-awtoritajiet kompetenti ta' kull 

reġjun kif elenkati fl-Anness I għandhom 

b'mod konġunt jagħmlu valutazzjoni fil-

livell reġjonali tar-riskji kollha li 

jaffettwaw is-sigurtà tal-provvista tal-gass. 

Il-valutazzjoni għandha tqis ir-riskji kollha 

rilevanti, bħal diżastri naturali, riskji 

teknoloġiċi, kummerċjali, soċjali, politiċi u 

riskji oħrajn. Il-valutazzjoni tar-riskju 

għandha ssir billi: 

1. L-awtoritajiet kompetenti ta' kull 

reġjun kif elenkati fl-Anness I għandhom 

b'mod konġunt u wara konsultazzjoni tal-

partijiet interessati rilevanti jagħmlu 

valutazzjoni komprensiva fil-livell 

reġjonali tar-riskji kollha li jaffettwaw is-

sigurtà tal-provvista tal-gass. Il-

valutazzjoni għandha tqis ir-riskji kollha 

rilevanti, bħal diżastri naturali, riskji 

teknoloġiċi, kummerċjali, soċjali, politiċi, 

ekonomiċi u riskji oħrajn. Il-valutazzjoni 

tar-riskju għandha ssir billi: 

 

 

Emenda  32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) waqt li jiġu kkunsidrati ċ-

ċirkostanzi kollha nazzjonali u reġjonali 

rilevanti, b'mod partikolari d-daqs tas-suq, 

il-konfigurazzjoni tan-netwerk, il-flussi 

attwali, inklużi l-flussi ta' ħruġ mill-Istat 

Membru kkonċernat, il-possibbiltà ta' flussi 

fiżiċi ta' gass bidirezzjonali inkluża l-ħtieġa 

potenzjali għal rinforzar konsegwenti tas-

sistema ta' trażmissjoni, il-preżenza ta' 

produzzjoni u ħażna u l-irwol tal-gass fit-

taħlitiet tal-enerġija, b'mod partikolari 

rigward it-tisħin distrettwali u l-

ġenerazzjoni tal-elettriku u għall-

operazzjoni tal-industriji, u 

konsiderazzjonijiet tal-kwalità tas-sigurtà u 

tal-gass; 

(b) waqt li jiġu kkunsidrati ċ-

ċirkostanzi kollha nazzjonali u reġjonali 

rilevanti, b'mod partikolari, il-pjanijiet ta' 

azzjoni preventivi u l-pjanijiet ta' 

emerġenza żviluppati skont ir-Regolament 

(UE) Nru 994/2010, aġġornati jekk ikun 

il-każ, id-daqs tas-suq, il-konfigurazzjoni 

tan-netwerk, il-flussi attwali, inklużi l-

flussi ta' ħruġ mill-Istat Membru 

kkonċernat, il-possibbiltà ta' flussi fiżiċi ta' 

gass bidirezzjonali inkluża l-ħtieġa 

potenzjali għal rinforzar konsegwenti tas-

sistema ta' trażmissjoni, il-preżenza ta' 

produzzjoni u ħażna u l-irwol tal-gass fit-

taħlitiet tal-enerġija, b'mod partikolari 

rigward it-tisħin distrettwali u l-

ġenerazzjoni tal-elettriku u għall-

operazzjoni tal-industriji, u 

konsiderazzjonijiet tal-kwalità tas-sigurtà u 

tal-gass; 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-awtoritajiet kompetenti fi ħdan 

kull reġjun għandhom jaqblu fuq 

mekkaniżmu ta' kooperazzjoni biex 

jagħmlu l-valutazzjoni tar-riskju fil-limitu 

ta' żmien stabbilit f'paragrafu 5 ta' dan l-

Artikolu. L-awtoritajiet kompetenti 

għandhom jirrappurtaw lill-Grupp ta' 

Koordinazzjoni dwar il-Gass dwar il-

mekkaniżmu ta' kooperazzjoni biex issir il-

valutazzjoni tar-riskju 18-il xahar qabel l-

iskadenza għall-adozzjoni tal-valutazzjoni 

tar-riskju u l-aġġornamenti tal-valutazzjoni 

tar-riskju. Il-Kummissjoni jista' jkollha 

rwol ta' faċilitazzjoni globali fil-

preparazzjoni tal-valutazzjoni tar-riskju, 

b'mod partikolari għall-istabbiliment ta' 

2. L-awtoritajiet kompetenti fi ħdan 

kull reġjun għandhom jaqblu fuq 

mekkaniżmu ta' kooperazzjoni biex 

jagħmlu l-valutazzjoni tar-riskju fil-limitu 

ta' żmien stabbilit f'paragrafu 5 ta' dan l-

Artikolu. L-awtoritajiet kompetenti 

għandhom jirrappurtaw lill-Grupp ta' 

Koordinazzjoni dwar il-Gass dwar il-

mekkaniżmu ta' kooperazzjoni biex issir il-

valutazzjoni tar-riskju 18-il xahar qabel l-

iskadenza għall-adozzjoni tal-valutazzjoni 

tar-riskju u l-aġġornamenti tal-valutazzjoni 

tar-riskju. Il-Kummissjoni għandu jkollha 

rwol ta' faċilitazzjoni globali fil-

preparazzjoni tal-valutazzjoni tar-riskju, 

b'mod partikolari għall-istabbiliment ta' 
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mekkaniżmu ta' kooperazzjoni. Jekk l-

awtoritajiet kompetenti fi ħdan reġjun ma 

jaqblux fuq mekkaniżmu ta' kooperazzjoni, 

il-Kummissjoni tista' tipproponi 

mekkaniżmu ta' kooperazzjoni għal dak ir-

reġjun. 

mekkaniżmu ta' kooperazzjoni. Jekk l-

awtoritajiet kompetenti fi ħdan reġjun ma 

jaqblux fuq mekkaniżmu ta' kooperazzjoni, 

il-Kummissjoni għandha tipproponi 

mekkaniżmu ta' kooperazzjoni għal dak ir-

reġjun. 

 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 5 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Il-valutazzjoni tar-riskju ladarba 

jintlaħaq qbil fuqha mill-Istati Membri 

kollha fir-reġjun għandha jiġi nnotifikata 

lill-Kummissjoni għall-ewwel darba mhux 

aktar tard mill-1 ta' Settembru 2018. Il-

valutazzjoni tar-riskju għandha tiġi 

aġġornata kull erba' snin sakemm iċ-

ċirkostanzi ma jeħtiġux aġġornamenti aktar 

frekwenti. Il-valutazzjoni tar-riskju 

għandha tqis il-progress li jkun sar fl-

investimenti meħtieġa sabiex jagħmlu 

tajjeb għall-istandard tal-infrastruttura 

definit fl-Artikolu 4 u ta' diffikultajiet 

speċifiċi ta' pajjiż li wieħed jiltaqa' 

magħhom fl-implimentazzjoni ta' 

soluzzjonijiet ġodda alternattivi. Għandha 

tibni wkoll fuq l-esperjenza miksuba 

permezz tas-simulazzjoni tal-pjanijiet ta' 

emerġenza li jinsabu fl-Artikolu 9 (2). 

5. Il-valutazzjoni tar-riskju ladarba 

jintlaħaq qbil fuqha mill-Istati Membri 

kollha fir-reġjun għandha jiġi nnotifikata 

lill-Kummissjoni għall-ewwel darba mhux 

aktar tard mill-1 ta' Settembru 2018. Il-

valutazzjoni tar-riskju għandha tiġi 

aġġornata kull erba' snin sakemm iċ-

ċirkostanzi ma jeħtiġux aġġornamenti aktar 

frekwenti. Il-valutazzjoni tar-riskju 

għandha tqis il-progress li jkun sar fl-

investimenti meħtieġa sabiex jagħmlu 

tajjeb għall-istandard tal-infrastruttura 

definit fl-Artikolu 4 u ta' diffikultajiet 

speċifiċi ta' pajjiż li wieħed jiltaqa' 

magħhom fl-implimentazzjoni ta' 

soluzzjonijiet ġodda alternattivi. Għandha 

tibni wkoll fuq l-esperjenza miksuba 

permezz tas-simulazzjoni tal-pjanijiet ta' 

emerġenza li jinsabu fl-Artikolu 9(2). Jekk 

l-awtoritajiet kompetenti fi ħdan reġjun 

ma jaqblux dwar il-valutazzjoni tar-riskju, 

il-Kummissjoni għandha tippreżenta 

valutazzjoni tar-riskju għal tali reġjun 

f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet 

kompetenti. 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 

Membri ta' kull reġjun kif elenkati fl-

Anness I, wara li ġew ikkonsultati l-impriżi 

tal-gass naturali, l-organizzazzjonijiet 

rilevanti li jirrappreżentaw l-interessi tal-

klijenti tad-dar u dawk tal-gass industrijali, 

inklużi l-produtturi tal-elettriku, u l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali, fejn 

dawn mhumiex l-awtoritajiet kompetenti, 

għandhom jistabbilixxu flimkien: 

1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 

Membri ta' kull reġjun kif elenkati fl-

Anness I, wara li ġew ikkonsultati l-impriżi 

tal-gass naturali, l-organizzazzjonijiet 

rilevanti li jirrappreżentaw l-interessi tal-

klijenti tad-dar u dawk tal-gass industrijali, 

inklużi l-produtturi tal-elettriku, u l-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali, fejn 

dawn mhumiex l-awtoritajiet kompetenti, u 

wara li jqisu l-kontenut u l-istruttura tal-

pjanijiet u tal-mekkaniżmi nazzjonali, 

għandhom jistabbilixxu flimkien: 

 

Emenda  36 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 

jirrapportaw b'mod regolari lill-Grupp ta' 

Koordinazzjoni dwar il-Gass rigward il-

progress miksub fil-preperazzjoni u l-

adozzjoni tal-pjanijiet ta' azzjoni 

preventiva u l-pjanijiet ta' emerġenza. 

B'mod partikolari, l-awtoritajiet kompetenti 

għandhom jirrapportaw lill-Grupp ta' 

Koordinazzjoni tal-Gass dwar il-

mekkaniżmu ta' kooperazzjoni miftiehem 

18-il xahar qabel id-data tal-iskadenza 

għall-adozzjoni tal-Pjanijiet u l-

aġġornamenti tal-Pjanijiet. Il-Kummissjoni 

jista' jkollha rwol ta' faċilitazzjoni globali 

fil-preparazzjoni tal-pjanijiet, b'mod 

partikolari għall-istabbiliment ta' 

mekkaniżmu ta' kooperazzjoni. Jekk l-

awtoritajiet kompetenti fi ħdan reġjun ma 

jaqblux fuq mekkaniżmu ta' kooperazzjoni, 

il-Kummissjoni tista' tipproponi 

mekkaniżmu ta' kooperazzjoni għal dak ir-

reġjun. Huma għandhom jiżguraw il-

monitoraġġ regolari tal-implimentazzjoni 

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 

jirrapportaw b'mod regolari lill-Grupp ta' 

Koordinazzjoni dwar il-Gass rigward il-

progress miksub fil-preperazzjoni u l-

adozzjoni tal-pjanijiet ta' azzjoni 

preventiva u l-pjanijiet ta' emerġenza. 

B'mod partikolari, l-awtoritajiet kompetenti 

għandhom jirrapportaw lill-Grupp ta' 

Koordinazzjoni tal-Gass dwar il-

mekkaniżmu ta' kooperazzjoni miftiehem 

18-il xahar qabel id-data tal-iskadenza 

għall-adozzjoni tal-Pjanijiet u l-

aġġornamenti tal-Pjanijiet. Il-Kummissjoni 

għandu jkollha rwol ta' faċilitazzjoni 

globali fil-preparazzjoni tal-pjanijiet, 

b'mod partikolari għall-istabbiliment ta' 

mekkaniżmu ta' kooperazzjoni. Jekk l-

awtoritajiet kompetenti fi ħdan reġjun ma 

jaqblux fuq mekkaniżmu ta' kooperazzjoni, 

il-Kummissjoni għandha tiżviluppa 

mekkaniżmu ta' kooperazzjoni għal dak ir-

reġjun. Huma għandhom jiżguraw il-

monitoraġġ regolari tal-implimentazzjoni 
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ta' pjanijiet bħal dawn. ta' pjanijiet bħal dawn. 

Emenda  37 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) id-definizzjoni ta' klijenti protetti 

f'kull Stat Membru tar-reġjun u l-

informazzjoni deskritta fit-tieni 

subparagrafu tal-Artikolu 5(1); 

(b) id-definizzjoni ta' klijenti protetti 

f'kull Stat Membru tar-reġjun u l-

informazzjoni deskritta fit-tieni 

subparagrafu tal-Artikolu 5(1); id-

definizzjoni ta' klijenti protetti għandha 

tkun armonizzata fil-livell tal-Unjoni; 

 

Emenda  38 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt e 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) il-miżuri preventivi l-oħrajn 

imfasslin sabiex jindirizzaw ir-riskji 

identifikati fil-valutazzjoni tar-riskju, bħal 

dawk relatati mal-ħtieġa sabiex jissaħħew 

l-interkonnessjonijiet bejn l-Istati Membri 

ġirien u l-possibbiltà li jiġu ddiversifikati r-

rotot u s-sorsi tal-provvista tal-gass, jekk 

xieraq, sabiex jiġu indirizzati r-riskji 

identifikati biex b'hekk tinżamm provvista 

tal-gass għall-klijenti kollha kemm jista' 

jkun possibbli; 

(e) il-miżuri preventivi l-oħrajn 

imfasslin sabiex jindirizzaw ir-riskji 

identifikati fil-valutazzjoni tar-riskju, bħal 

dawk relatati mal-ħtieġa sabiex jissaħħew 

l-interkonnessjonijiet bejn l-Istati Membri 

ġirien u l-possibbiltà li jiġu ddiversifikati r-

rotot u s-sorsi tal-provvista tal-gass, 

jinbeda jew jiżdied it-twassil minn 

fornituri alternattivi permezz ta' 

mekkaniżmu ta' aggregazzjoni tad-

domanda fuq bażi volontarja, jekk xieraq, 

sabiex jiġu indirizzati r-riskji identifikati 

biex b'hekk tinżamm provvista tal-gass 

għall-klijenti kollha kemm jista' jkun 

possibbli; 

Emenda  39 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jiddefinixxu l-irwol u r- (b) jiddefinixxu b'mod ċar l-irwol u r-
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responsabbiltajiet tal-impriżi tal-gass 

naturali u tal-klijenti tal-gass industrijali 

inklużi l-produtturi rilevanti tal-elettriku, 

waqt li jqisu l-ammont differenti ta' kemm 

huma affettwati f'każ ta' interruzzjonijiet 

fil-provvista tal-gass, u l-interazzjoni 

tagħhom mal-awtoritajiet kompetenti u fejn 

xieraq mal-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali f'kull wieħed mil-livelli ta' kriżi 

definit fl-Artikolu 10(1); 

responsabbiltajiet tal-impriżi tal-gass 

naturali u tal-klijenti tal-gass industrijali 

inklużi l-produtturi rilevanti tal-elettriku, 

waqt li jqisu l-ammont differenti ta' kemm 

huma affettwati f'każ ta' interruzzjonijiet 

fil-provvista tal-gass, u l-interazzjoni 

tagħhom mal-awtoritajiet kompetenti u fejn 

xieraq mal-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali f'kull wieħed mil-livelli ta' kriżi 

definit fl-Artikolu 10(1); 

 

Emenda  40 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt e 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) jidentifikaw, jekk xieraq, il-miżuri 

u l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu sabiex 

jittaffa l-impatt potenzjali ta' interruzzjoni 

fil-provvista tal-gass fuq it-tisħin 

distrettwali u l-provvista tal-elettriku 

ġġenerata mill-gass; 

(e) jidentifikaw, jekk xieraq, il-miżuri 

u l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu sabiex 

jittaffa l-impatt potenzjali ta' interruzzjoni 

fil-provvista tal-gass fuq it-tisħin 

distrettwali u l-provvista tal-elettriku 

ġġenerata mill-gass, fid-dawl tal-

ispeċifiċitajiet reġjonali; 

 

Emenda  41 

Proposta għal regolament 

Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt h 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(h) jidentifikaw il-kontribuzzjoni tal-

miżuri abbażi tas-suq sabiex ilaħħqu mas-

sitwazzjoni f'livell ta' allerta u tittaffa s-

sitwazzjoni f'livell ta' emerġenza; 

(h) jidentifikaw il-kontribuzzjoni tal-

miżuri abbażi tas-suq bħall-mekkaniżmi 

ta' aggregazzjoni tad-domanda fuq bażi 

volontarja jew ta' riżerva virtwali ta' gass 

sabiex ilaħħqu mas-sitwazzjoni f'livell ta' 

allerta u tittaffa s-sitwazzjoni f'livell ta' 

emerġenza; 

 



 

PE582.062v02-00 26/32 AD\1103545MT.doc 

MT 

Emenda  42 

Proposta għal regolament 

Artikolu 10 – paragrafu 5a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5 a. Meta jkun hemm informazzjoni 

konkreta, serja u affidabbli li jista' jseħħ 

avveniment li x'aktarx jirriżulta 

f'deterjorament konsiderevoli tas-

sitwazzjoni tal-provvista (twissija bikrija) 

f'pajjiż terz, il-Kummissjoni għandha 

ssegwi azzjoni esterna fir-rispett tas-

sensiela ta' prijoritajiet definiti mill-

konklużjonijiet tal-Kunsill dwar id-

diplomazija tal-enerġija tal-

20 ta' Lulju 2015 f'kooperazzjoni mal-

pajjiżi terzi permezz, fost affarijiet oħra, 

ta' involviment f'konsultazzjonijiet, l-għoti 

ta' servizzi ta' medjazzjoni u l-użu ta' task 

forces, meta jkun neċessarju.  

 

Emenda  43 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 

għas-servizzi soċjali essenzjali u għall-

installazzjonijiet tat-tisħin distrettwali sal-

punt li huma koperti mid-definizzjoni ta' 

klijenti protetti fl-Istat Membru rispettiv. 

L-ewwel subparagrafu għandu japplika 

għas-servizzi soċjali essenzjali u għall-

installazzjonijiet tat-tisħin distrettwali sal-

punt li huma koperti mid-definizzjoni ta' 

klijenti protetti fir-reġjun rispettiv. 

 

Emenda  44 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 2a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2 a. Jekk l-Istati Membri kkonċernati 
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ma jistgħux jilħqu qbil dwar iċ-ċirkostanzi 

li jiġġustifikaw l-issuktar tal-provvista lill-

konsumaturi li mhumiex djar, servizzi 

soċjali essenzjali u installazzjonijiet tat-

tisħin distrettwali, il-Kummissjoni 

għandha, wara li tikkonsulta l-Grupp ta' 

Koordinazzjoni dwar il-Gass, u skont l-

Artikolu 10(1), tippreżenta valutazzjoni 

tal-istandard tal-provvista fl-Istati Membri 

li ddikjaraw il-livell ta' kriżi ta' 

emerġenza.  

Emenda  45 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. L-arranġamenti tekniċi, legali u 

finanzjari neċessarji għall-applikazzjoni 

tal-paragrafu 3 għandhom jiġu miftiehma 

fost l-Istati Membri li huma mqabbdin 

direttament ma' xulxin u deskritti fil-

pjanijiet ta' emerġenza tar-reġjuni 

rispettivi tagħhom. Arranġamenti bħal 

dawn jistgħu jkopru, fost l-oħrajn, il-

prezzijiet tal-gass li għandhom jiġu 

applikati, l-użu tal-interkonnetturi, inkluża 

l-kapaċità bidirezzjonali, il-volumi tal-gass 

u l-kopertura tal-kostijiet ta' kumpens. 

Miżuri bbażati fuq is-suq bħall-irkant 

għandhom jiġu ppreferuti għall-

implimentazzjoni tal-obbligu stabbilit fil-

paragrafu 3. F'każ li l-arranġamenti tekniċi, 

legali u finanzjarji neċessarji għall-

applikazzjoni tal-paragrafu 3 jiġu 

emendati, il-pjan ta' emerġenza rilevanti 

għandu jiġi aġġornat bix-xieraq. 

4. L-arranġamenti tekniċi, legali u 

finanzjarji neċessarji għall-applikazzjoni 

tal-paragrafu 3 għandhom jiġu miftiehma 

fil-livell reġjonali u fil-livell interreġjonali 
u deskritti fil-pjanijiet ta' emerġenza. 

Arranġamenti bħal dawn jistgħu jkopru, 

fost l-oħrajn, il-prezzijiet tal-gass li 

għandhom jiġu applikati, l-użu tal-

interkonnetturi, inkluża l-kapaċità 

bidirezzjonali, il-volumi tal-gass u r-

responsabbiltà kondiviża tal-kostijiet ta' 

kumpens. Miżuri bbażati fuq is-suq bħall-

irkant għandhom jiġu ppreferuti għall-

implimentazzjoni tal-obbligu stabbilit fil-

paragrafu 3. Dawn il-prezzijiet tal-gass u l-

kostijiet u l-mekkaniżmi ta' kumpens 

għandhom jiġu riveduti b'mod regolari. 
F'każ li l-arranġamenti tekniċi, legali u 

finanzjarji neċessarji għall-applikazzjoni 

tal-paragrafu 3 jiġu emendati, il-pjan ta' 

emerġenza rilevanti għandu jiġi aġġornat 

bix-xieraq. Sal-31 ta' Marzu 2019, il-

Kummissjoni għandha tħejji linji gwida u 

lista tal-aħjar prattiki bl-għan li tiffaċilita 

dawn l-arranġamenti. 
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Emenda  46 

Proposta għal regolament 

Artikolu 12 – paragrafu 6 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Jekk l-Istati Membri ma jaqblux fuq 

l-arranġamenti tekniċi, legali u finanzjarji 

neċessarji, il-Kummissjoni tista' tipproponi 

qafas għal tali miżuri fl-opinjoni u d-

deċiżjoni tagħha dwar il-pjanijiet. 

6. Jekk l-Istati Membri ma jaqblux fuq 

l-arranġamenti tekniċi, legali u finanzjarji 

neċessarji, il-Kummissjoni għandha 

tipproponi qafas għal tali miżuri fl-opinjoni 

u d-deċiżjoni tagħha dwar il-pjanijiet bil-

għan li tissaħħaħ il-klawsola ta' 

solidarjetà. 

 

Emenda  47 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 5 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Fejn il-Kummissjoni tikkunsidra li 

l-provvista tal-gass f'reġjun jew fl-Unjoni 

kollha hija affettwata jew probabbilment li 

tiġi affettwata, hija tista' teħtieġ lill-

awtoritajiet kompetenti sabiex jiġbru u 

jissottomettu lill-Kummissjoni bl-

informazzjoni neċessarja sabiex tiġi 

vvalutata s-sitwazzjoni tal-provvista tal-

gass fl-Unjoni. Il-Kummissjoni tista' 

tikkondividi l-valutazzjoni tagħha mal-

Grupp ta' Koordinazzjoni dwar il-Gass. 

5. Fejn il-Kummissjoni tikkunsidra li 

l-provvista tal-gass f'reġjun jew fl-Unjoni 

kollha hija affettwata jew probabbilment li 

tiġi affettwata, hija għandha teħtieġ lill-

awtoritajiet kompetenti sabiex jiġbru u 

jissottomettu lill-Kummissjoni bl-

informazzjoni neċessarja sabiex tiġi 

vvalutata s-sitwazzjoni tal-provvista tal-

gass fl-Unjoni. Il-Kummissjoni għandha 

tikkondividi l-valutazzjoni tagħha mal-

Grupp ta' Koordinazzjoni dwar il-Gass. 

 

Emenda  48 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 6 – punt a – punt vi 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(vi) kundizzjonijiet għas-sospensjoni 

tat-twassil ta' gass. 

(vi) kundizzjonijiet għall-modifika u 

għas-sospensjoni tat-twassil ta' gass. 
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Emenda  49 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 6 – punt b 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) lill-awtorità kompetenti u lill-

Kummissjoni immedjatament wara l-

konklużjoni jew il-modifika tagħhom, il-

kuntratti itwal minn sena (1) tal-provvista 

tal-gass konklużi jew modifikati wara [OP: 

Please insert the date of entry in force of 

this Regulation] li individwalment jew 

b'mod kumulattiv ma' kuntratti oħra mal-

istess fornitur jew l-affiljati tiegħu jagħtu 

aktar minn 40% tal-konsum tal-gass 

naturali fl-Istat Membru kkonċernat. L-

obbligu ta' notifika ma għandux japplika 

għall-modifiki relatati biss mal-prezz tal-

gass. L-obbligu ta' notifika għandu japplika 

wkoll għall-ftehimiet kummerċjali rilevanti 

kollha għall-eżekuzzjoni tal-kuntratt tal-

provvista tal-gass. 

(b) lill-awtorità kompetenti u lill-

Kummissjoni immedjatament wara l-

konklużjoni jew il-modifika tagħhom, il-

kuntratti itwal minn sena (1) tal-provvista 

tal-gass konklużi jew modifikati wara [OP: 

Please insert the date of entry in force of 

this Regulation] li individwalment jew 

b'mod kumulattiv ma' kuntratti oħra mal-

istess fornitur jew l-affiljati tiegħu jaqbżu 

l-livell limitu ta' tmien biljun metru kubu 

jew jagħtu aktar minn 40 % tal-konsum tal-

gass naturali fl-Istat Membru kkonċernat. 

L-obbligu ta' notifika ma għandux japplika 

għall-modifiki relatati biss mal-prezz tal-

gass. L-obbligu ta' notifika għandu japplika 

wkoll għall-ftehimiet kummerċjali rilevanti 

kollha għall-eżekuzzjoni tal-kuntratt tal-

provvista tal-gass. 

 

Emenda  50 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 9a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 9 a. Jekk il-Kummissjoni tasal għall-

konklużjoni li d-dispożizzjonijiet tal-

kuntratti ppreżentati skont l-Artikolu 13 

jiksru dan ir-Regolament, hija għandha 

tinforma lill-impriża tal-gass nazzjonali u 

lill-awtorità kompetenti rispettiva dwar id-

dispożizzjonijiet inkompatibbli tal-

kuntratti kkonċernati. L-impriża tal-gass 

nazzjonali għandha tqis tali informazzjoni 

u, fi żmien tliet xhur mid-data li fiha tasal 

tali informazzjoni mill-Kummissjoni, 

għandha tforni lill-Kummissjoni bi 

spjegazzjoni rigward il-konformità ma' 
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dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni tista' 

tqis li tieħu provvedimenti ulterjuri biex 

tiggarantixxi l-konformità mar-

Regolament, fosthom it-talba għal 

emenda tad-dispożizzjonijiet 

inkompatibbli u, jekk jitqies neċessarju, 

tibda azzjonijiet legali fl-ambitu tad-dritt 

tal-kompetizzjoni. 

 

Emenda  51 

Proposta għal regolament 

Artikolu 13 – paragrafu 9b (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 9 b. Il-Kummissjoni għandha tieħu 

kont tal-informazzjoni li tasal skont l-

Artikolu 13 fit-tfassil ta' lista ta' prattiki 

tajba kif ukoll il-klawsoli abbużivi għar-

riferiment tal-awtoritajiet kompetenti u 

tal-impriżi nazzjonali. 

Emenda  52 

Proposta għal regolament 

Artikolu 14 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Ġie stabbilit Grupp ta' 

Koordinazzjoni dwar il-Gass sabiex 

jiffaċilita l-koordinazzjoni tal-miżuri li 

jikkonċeraw is-sigurtà tal-provvista tal-

gass. Il-Grupp għandu jkun magħmul minn 

rappreżentanti mill-Istati Membri, b’mod 

partikolari mill-awtoritajiet kompetenti 

tagħhom, kif ukoll mill-Aġenzija għall-

Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija 

(l-"Aġenzija"), mill-ENTSO tal-Gass u 

mill-korpi rappreżentattivi tal-industrija 

kkonċernata u dawk ta' klijenti rilevanti.. 

Il-Kummissjoni għandha, b'konsultazzjoni 

mal-Istati Membri, tiddeċiedi fuq il-

kompożizzjoni tal-Grupp, filwaqt li tiżgura 

li huwa rappreżentattiv għalkollox. Il-

Kummissjoni għandha tippresjedi l-Grupp. 

1. Ġie stabbilit Grupp ta' 

Koordinazzjoni dwar il-Gass sabiex itejjeb 

il-koordinazzjoni tal-miżuri li jikkonċeraw 

is-sigurtà tal-provvista tal-gass. Il-Grupp 

għandu jkun magħmul minn rappreżentanti 

mill-Istati Membri, b’mod partikolari mill-

awtoritajiet kompetenti tagħhom, kif ukoll 

mill-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-

Regolaturi tal-Enerġija (l-"Aġenzija"), 

mill-ENTSO tal-Gass u mill-korpi 

rappreżentattivi tal-industrija kkonċernata 

u dawk ta' klijenti rilevanti.. Il-

Kummissjoni għandha, b'konsultazzjoni 

mal-Istati Membri, tiddeċiedi fuq il-

kompożizzjoni tal-Grupp, filwaqt li tiżgura 

li huwa rappreżentattiv għalkollox. Il-

Kummissjoni għandha tippresjedi l-Grupp. 
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Il-Grupp għandu jadotta r-regoli ta' 

proċedura tiegħu. 

Il-Grupp għandu jadotta r-regoli ta' 

proċedura tiegħu. 

 

Emenda  53 

Proposta għal regolament 

Artikolu 15 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. It-tieni sentenza tal-Artikolu 3(2), l-

Artikolu 3(6), l-Artikolu 4(3), (4) u (6), l-

Artikolu 5(2), il-punt (d) tal-Artikolu 6(1), 

il-punti (b) u (e) tal-Artikolu 7(5), il-punti 

(e), (g), (i), tal-Artikolu 8(1), il-punt (b) u 

(ċ) tal-Artikolu 8(4), il-punti (j) u (m) tal-

Artikolu 9(1) u 9(4), l-Artikolu 10(4), l-

Artikolu 11(5) u l-Artikolu 12 għandha 

toħloq obbligi għall-Istati Membri lejn il-

Partijiet Kontraenti tal-Komunità tal-

Enerġija: 

1. It-tieni sentenza tal-Artikolu 3(2), l-

Artikolu 3(6), l-Artikolu 4(3), (4) u (6), l-

Artikolu 5(2), il-punt (d) tal-Artikolu 6(1), 

il-punti (b) u (e) tal-Artikolu 7(5), il-punti 

(e), (g), (i), tal-Artikolu 8(1), il-punt (b) u 

(c) tal-Artikolu 8(4), il-punti (j) u (m) tal-

Artikolu 9(1) u 9(4), l-Artikolu 10(4), l-

Artikolu 11(5) u l-Artikolu 12 għandhom 

joħolqu obbligi reċiproċi bejn l-Istati 

Membri u l-Partijiet Kontraenti tal-

Komunità tal-Enerġija skont il-proċedura 

segwenti: 

 

Emenda  54 

Proposta għal regolament 

Artikolu 16 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni, abbażi tal-valutazzjonijiet 

imsemmijin fl-Artikolu 7(5) għandha, fejn 

xieraq, tasal għall-konklużjonijiet għall-

mezzi possibbli sabiex issaħħaħ is-sigurtà 

tal-provvista fil-livell tal-Unjoni u għandha 

tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-

Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-

Regolament, inkluż, fejn xieraq, ir-

rakkomandazzjonijiet għat-titjib ta' dan ir-

Regolament. 

Il-Kummissjoni, abbażi tal-valutazzjonijiet 

imsemmijin fl-Artikolu 7(5) għandha tasal 

għall-konklużjonijiet għall-mezzi possibbli 

sabiex issaħħaħ is-sigurtà tal-provvista fil-

livell tal-Unjoni u għandha tirrapporta lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-

implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, 

inkluż ir-rakkomandazzjonijiet għat-titjib 

ta' dan ir-Regolament. 
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