
 

AD\1102361MT.doc  PE583.876v02-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

Parlament Ewropew 
2014-2019  

 

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu 
 

2016/2059(INI) 

7.9.2016 

OPINJONI 

tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu 

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 

dwar l-istrateġija tal-UE għall-gass naturali likwifikat u l-ħażna tal-gass 

(2016/2059(INI)) 

Rapporteur għal opinjoni: Cláudia Monteiro de Aguiar 

 



 

PE583.876v02-00 2/8 AD\1102361MT.doc 

MT 

PA_NonLeg 



 

AD\1102361MT.doc 3/8 PE583.876v02-00 

 MT 

SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-

Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 

għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jilqa' l-istrateġija tal-Kummissjoni biex tappoġġja l-użu tal-gass naturali likwifikat (LNG) 

bħala karburant alternattiv għat-trasport fejn jieħu post il-karburanti konvenzjonali li 

jniġġsu aktar u ma jiħux il-post ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli, sakemm dan ikun prodott 

b'mod sostenibbli u jikkontribwixxi għall-għan ta' dekarbonizzazzjoni tat-trasport; 

jenfasizza l-benefiċċji ambjentali ta' taħlit ta' LNG użat fit-trasport ma' bijometan likwidu 

sostenibbli magħmul minn skart u residwi; 

2. Jenfasizza li l-istrateġija tal-UE għal-LNG għandha tkun konsistenti mal-qafas strateġiku 

għal Unjoni tal-Enerġija reżiljenti u tappoġġja aktar sigurtà tal-provvista tal-enerġija, id-

dekarbonizzazzjoni u s-sostenibilità fit-tul tal-ekonomija, kif ukoll l-offerta ta' prezzijiet 

tal-enerġija raġonevoli u kompetittivi għall-konsumaturi; jenfasizza, barra minn hekk, li 

hemm bżonn li l-istrateġija tiġi integrata fil-miri u l-prijoritajiet Ewropej usa' tal-klima u l-

enerġija, u tikkorrispondi mal-ftehim COP21, billi tiffoka fuq it-tnaqqis fid-domanda, 

ittejjeb l-effiċjenza tal-enerġija u telimina l-karburanti fossili gradwalment; 

3. Jinnota li l-użu tal-LNG għall-vetturi tqal, bastimenti tal-baħar u bastimenti tal-ilmijiet 

interni jista' jnaqqas l-emissjonijiet ta' diversi sustanzi li jniġġsu (SOx, NOx u materja 

partikolata) u, fil-każ tat-trasport bil-baħar, jista' jippermetti lis-settur jissodisfa r-rekwiżiti 

tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE u internazzjonali billi jnaqqas tal-kontenut tal-kubrit u 

tan-nitroġenu fil-karburanti marini użati fiż-Żoni ta' Kontroll tal-Emissjonijiet u lil hinn 

minnhom; 

4. Jenfasizza li l-użu tal-LNG jista' jwassal ukoll għal tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet 

b'effett ta' serra mit-trasport marittimu u mit-trasport tat-triq, bil-kundizzjoni li l-miżuri 

kollha effettivi jittieħdu biex l-emissjonijiet tal-metan jiġu minimizzati matul iċ-ċiklu tal-

ħajja tal-karburant, inkluż fil-fażijiet ta' produzzjoni, distribuzzjoni u kombustjoni; jitlob 

għalhekk li jiġu stabbiliti miżuri adegwati biex l-emissjonijiet tal-metan  jiġu minimizzati 

matul il-katina sħiħa tal-LNG permezz tal-użu tal-aqwa teknoloġiji disponibbli u li jiġi 

żgurat finanzjament adegwat tar-Riċerka u l-Iżvilupp għal dak il-għan; 

5. Ifakkar li l-Parlament talab ripetutament li jkun hemm miri vinkolanti rigward il-klima u l-

enerġija għall-2030 bi tnaqqis domestiku ta' mill-anqas 40 % fl-emissjonijiet ta' gassijiet 

b'effett ta' serra, mill-anqas 30 % għas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli u 40 % għall-

effiċjenza fl-enerġija, li għandhom jiġu implimentati permezz ta' miri nazzjonali 

individwali; 

6. Jinnota li l-LNG, u b'mod partikolari l-gass naturali kkompressat (CNG), huwa wkoll 

soluzzjoni vijabbli għat-trasport pubbliku li diġà huwa disponibbli u jista' jgħin biex 

jitnaqqas it-tniġġis tal-arja u tal-ħsejjes, filwaqt li jtejjeb il-kundizzjonijiet tal-għajxien 

speċjalment f'agglomerazzjonijiet urbani; 

7. Jinnota li għalkemm l-LNG u s-CNG jistgħu jippreżentaw soluzzjonijiet tranżitorji 

vijabbli sabiex jitnaqqas l-impatt ambjentali tat-trasport, il-benefiċċji fit-tul tagħhom 

jitwettqu biss jekk tranżizzjoni bla intoppi lejn l-użu tal-bijogass likwifikat (LGB) u forom 
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oħra ta' enerġija rinnovabbli jiġu promossi simultanjament billi tiġi żgurata wkoll l-

interoperabilità tas-sistemi LNG u LBG; 

8. Jenfasizza li netwerk effiċjenti ta' infrastruttura ta' riforniment huwa prerekwiżit għall-

introduzzjoni sostantiva tal-LNG bħala karburant alternattiv fis-settur tat-trasport; 

jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri joħolqu inċentivi għall-iżvilupp ta' din l-

infrastruttura sabiex jingħalqu d-distakki eżistenti fil-provvista u jinħoloq netwerk ta' 

provvista komplet; 

9. Jistieden lill-Istati Membri biex sat-18 ta' Novembru 2016 jittrasponu d-

Direttiva 2014/94/UE dwar l-installazzjoni ta' infrastruttura tal-karburanti alternattivi, u 

biex jiżguraw l-implimentazzjoni tagħha fil-limiti taż-żmien preskritti, b'mod partikolari 

fir-rigward l-istabbiliment ta' punti ta' riforniment tal-LNG, mill-inqas tul in-Netwerk 

Ewlieni eżistenti tat-TEN-T, sabiex jiġi żgurat li l-vetturi tqal b'mutur tal-LNG ikunu 

jistgħu jiċċirkolaw madwar l-Unjoni kollha, u fil-portijiet marittimi u interni sabiex il-

bastimenti tal-passaġġi tal-ilma interni jew il-vapuri li jbaħħru jkunu jistgħu jiċċirkolaw 

man-Netwerk Ewlieni tat-TEN-T kollu kemm hu; ifakkar li l-Istati Membri għandhom 

jivvalutaw, fl-oqfsa ta' politika nazzjonali tagħhom, b'kooperazzjoni mill-qrib mal-

awtoritajiet reġjonali u lokali tagħhom, il-bżonn li jiġu installati punti ta' riforniment għal-

LNG f'portijiet li jinsabu barra min-Netwerk Ewlieni tat-TEN-T, u jenfasizza li din il-

valutazzjoni għandha tinkludi analiżi dettaljata tal-ispejjeż fil-konfront tal-benefiċċji; 

jistieden ukoll lill-Kummissjoni tivvaluta jekk l-istrumenti finanzjarji eżistenti humiex 

adegwati biex isostnu l-bini ta' punti ta' riforniment tal-LNG f'portijiet barra min-Netwerk 

Ewlieni tat-TEN-T; 

10. Jistieden ukoll lill-Istati Membri jiżguraw l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2014/94/UE 

rigward l-istabbiliment ta' punti ta' riforniment tas-CNG biex jiġi żgurat li l-vetturi bil-

mutur li jaħdmu b'dak il-karburant ikunu jistgħu jiċċirkolaw f'agglomerazzjonijiet 

urbani/suburbani u żoni oħra b'densità għolja ta' popolazzjoni, u tal-anqas tul in-Netwerk 

Ewlieni tat-TEN-T eżistenti biex jiġi żgurat li vetturi bħal dawn ikunu jistgħu jiċċirkolaw 

madwar l-Unjoni; 

11. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu stabbiliti speċifikazzjonijiet tekniċi għall-punti ta' riforniment 

tal-LNG għal bastimenti tal-baħar, bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilmijiet interni u vetturi 

bil-mutur, kif previst fid-Direttiva 2014/94/UE; jitlob li jkun hemm regoli armonizzati ta' 

sikurezza u taħriġ rigorużi għall-ħażna, il-bunkering u l-użu abbord tal-LNG madwar l-

Unjoni, filwaqt li tkun permessa wkoll il-possibilità ta' operazzjonijiet ta' bunkering u 

merkanzija simultanji; jinnota li din il-ħidma għandha titwettaq b'kooperazzjoni mill-qrib 

mal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (IMO) u l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà 

Marittima (EMSA); 

12. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat biżżejjed finanzjament għar-Riċerka u l-Iżvilupp għall-

iżvilupp ta' teknoloġiji mtejba għal bastimenti għall-passaġġi tal-ilma interni, bastimenti 

tal-baħar u vetturi bil-mutur bl-għan li ssir bidla lejn flotta b'livell ta' karbonju iktar baxx, 

kif ukoll għall-iżvilupp ta' sistemi mingħajr ekwipaġġ għall-installazzjoni ta' punti ta' 

riforniment tal-LNG; jistieden ukoll lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri joħolqu 

inċentivi għall-iżvilupp ta' bastimenti u vetturi bil-mutur li jaħdmu bl-LNG, jew l-

immodernizzar ta' dawk li jaħdmu b'karburanti konvenzjonali sabiex ikunu jistgħu jużaw 

l-LNG; 
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13. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri joħolqu inċentivi għat-trasport tal-LNG bil-

ferrovija, peress li dan min-naħa l-waħda se jnaqqas it-trasport bit-triq u min-naħa l-oħra 

jikkontribwixxi għal trasport ekoloġiku u sikur ta' karburant li huwa sostenibbli u b'livell 

baxx ta' tniġġis; 

14. Jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi d-Direttiva 2009/33/KE dwar il-promozzjoni ta' 

vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija, sabiex tipprovdi 

inċentivi aktar b'saħħithom għall-awtoritajiet u l-entitajiet kontraenti kif ukoll ċerti 

operaturi, meta jixtru vetturi ta' trasport fuq it-triq, biex jieħdu kont tal-impatt ambjentali u 

tal-enerġija, fost l-oħrajn sabiex ikun promoss it-tiġdid tal-flotta billi jitħeġġeġ użu akbar 

ta' karburanti alternattivi bħal-LNG u l-bijogass; 

15. Jistieden lill-Kummissjoni, rigward id-Direttiva dwar il-Kwalità tal-Fjuwil, biex 

tistabbilixxi mira ġdida għat-tnaqqis tal-intensità tal-gass b'effett ta' serra tul iċ-ċiklu tal-

ħajja tal-karburanti tat-trasport, mhux l-inqas bil-ħsieb li tippromwovi l-LNG u l-bijogass, 

li għandhom intensità tal-karbonju tul iċ-ċiklu tal-ħajja aktar baxx minn dak ta' karburanti 

konvenzjonali; 

16. Jistieden lill-Kummissjoni biex, wara li tikkonsulta l-partijiet interessati, teżamina jekk, 

flimkien mar-Regolament (KE) Nru 443/2009 li jistabbilixxi standards ta' rendiment fir-

rigward tal-emissjonijiet tas-CO2 għal karozzi ġodda tal-passiġġieri, tistax tistabbilixxi 

ekwivalenti ta' CO2 għall-emissjonijiet ta' idrokarboni, mhux l-anqas bl-għan li jiġu 

infurmati l-konsumaturi; 

17. Jinnota li l-prospett ta' espansjoni drammatika ta' madwar 50 % fil-provvista globabli tal-

LNG matul il-ftit snin li ġejjin, u konsegwentement ta' prezzijiet aktar baxxi, jippreżenta 

opportunità kbira għall-Unjoni, b'mod partikolari f'dik li hija sigurtà u reżiljenza tal-gass; 

18. Jistieden lill-UE tlesti s-suq intern tal-gass sabiex tibgħat is-sinjali tajbin fir-rigward tal-

prezzijiet – kemm biex tattira lil-LNG għal fejn huwa meħtieġ kif ukoll biex tippermetti li 

jsiru l-investimenti meħtieġa fl-infrastruttura; 

19. Jistieden lill-UE żżid l-isforzi tagħha biex tikkoopera mill-qrib ma' sħab internazzjonali 

sabiex tippromwovi swieq globali liberi, fluwidi u trasparenti tal-LNG; 

20. Jenfasizza li l-aċċess għal-LNG għandu jkun iffaċilitat f'livell internazzjonali, u li 

għalhekk il-ħażna tal-LNG għandha tkun ibbażata fuq struttura ta' tariffi trasparenti u 

mhux diskriminatorja, miftiehma bejn l-Istati Membri; 

21. Jenfasizza l-importanza tal-infrastruttura tal-LNG fil-portijiet marittimi u interni fil-

promozzjoni tal-multimodalità, peress li jistgħu jintużaw minn bastimenti tal-baħar, 

bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni u trakkijiet għal trasport ulterjuri tal-karburant 

fuq l-art; iħeġġeġ lill-operaturi nazzjonali u reġjonali biex jikkooperaw mill-qrib, bl-għan 

li jissaħħu l-multifunzjonalità u l-kapaċità ta' sfruttament tal-infrastruttura; 

22. Jinnota li t-terminals tal-LNG attwali mhumiex imqassma fl-UE kollha bl-aħjar mod; 

jenfasizza li l-portijiet marittimi jaqdu rwol importanti fl-ottimizzazzjoni tat-tqassim tal-

LNG fl-Unjoni kollha billi jaġixxu bħala hubs tal-LNG; jitlob li jiġi stabbilit qafas 

finanzjarju fit-tul u stabbli u opportunitajiet kontinwi ta' finanzjament permezz tal-Fond 

Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS), il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) u 
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s-sinerġiji tagħha bejn is-setturi tat-trasport u l-enerġija, l-Awtostradi tal-Baħar, 

Orizzont 2020, il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej u l-Bank Ewropew tal-

Investiment; 

23. Jenfasizza li r-Regolament TEN-E, flimkien mal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, 

stabbilixxa qafas ta' politika xieraq biex jappoġġja wkoll l-infrastruttura tal-gass tal-UE, 

inklużi t-trażmissjoni, it-terminali u l-ħażna tal-LNG, li jagħmilha ħafna aktar faċli biex 

jiġu identifikati proġetti li l-UE teħtieġ u biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni tagħhom; 

24. Jistieden lill-Kummissjoni tidentifika, flimkien mal-Istati Membri, faċilitajiet ta' ħażna tal-

gass ta' importanza reġjonali, u tiżgura appoġġ finanzjarju biex tippromwovi l-

kostruzzjoni u l-użu l-aktar effiċjenti tal-infrastruttura jew ittejjeb il-kapaċità eżistenti fi 

żmien xieraq; 

25. Iqis li l-prinċipju ta' bilanċ ġeografiku għandu jitqies meta jintgħażel il-post futur ta' 

terminali ġodda tal-LNG jew l-immodernizzar/iż-żieda tal-kapaċità ta' terminali eżistenti 

tal-LNG appoġġjati mill-fondi tal-UE; jenfasizza li l-każ ekonomiku sħiħ għal terminali 

ġodda għandu jiġi kkunsidrat u jiġu adottati s-soluzzjonijiet l-aktar effettivi mill-aspett tal-

ispejjeż magħmula, biex l-Istati Membri kollha jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-aċċess 

għas-swieq internazzjonali tal-LNG, direttament jew permezz ta' Stati Membri oħra; 

26. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippreżentaw soluzzjonijiet effettivi mill-

aspett tal-ispejjeż magħmula u ambjentalment sostenibbli għad-distribuzzjoni u ħażna tal-

LNG fl-Unjoni, b'mod partikolari fir-reġjuni l-aktar imbiegħda tagħha, u għal 

finanzjament adegwat, li jiżgura prezzijiet raġonevoli għall-utenti finali; jenfasizza l-

ħtieġa li wieħed iħares lejn is-soluzzjonijiet kollha eżistenti għall-ħażna u d-distribuzzjoni 

tal-LNG, b'mod partikolari f'reġjuni gżejjer, inklużi soluzzjonijiet bħal pipelines virtwali, 

infrastruttura fuq skala żgħira jew l-użu ta' bastimenti li jittrasportaw l-LNG, filwaqt li 

titqies l-evoluzzjoni potenzjali fid-domanda għal dan il-karburant; 

27. Jenfasizza li l-istrateġija għandha tinkludi wkoll l-użu tal-LNG bħala alternattiva għall-

iżvilupp ta' infrastruttura ta' distribuzzjoni u trażmissjoni tal-gass f'żoni fejn bħalissa dan 

mhuwiex effettiv mill-aspett tal-ispejjeż magħmula; jinnota li l-installazzjonijiet tal-LNG 

jistgħu jipprovdu l-aqwa infrastruttura għal żieda fl-użu tal-gass naturali f'żoni fejn l-

investimenti fl-infrastruttura tal-gass ma jsirx qligħ minnhom, inkluż biex jiżdied l-użu 

tal-gass għall-ġenerazzjoni tas-sħana u b'hekk jitnaqqsu l-hekk imsejħa emissjonijiet "low-

stack"; 

28. Jenfasizza li l-investiment f'infrastruttura tal-LNG jew tal-gass għandu jevita r-riskju ta' 

lock-in tat-teknoloġija jew assi mhux irkuprabbli b'rabta mal-infrustruttura tal-karburanti 

fossili; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu vvalutati alternattivi għall-provvista tal-LNG, għażliet 

reġjonali u soluzzjonijiet ambjentalment sostenibbli, u jiġi promoss l-użu l-aktar effiċjenti 

ta' terminali tal-LNG eżistenti b'perspettiva transfruntiera; jenfasizza li għandha tingħata 

prijorità lil soluzzjonijiet ibbażati fuq is-suq li jwieġbu għad-domanda tal-gass reali u għal 

aktar żvilupp/tisħiħ tal-interkonnessjonijiet; 

29. Jenfasizza l-importanza tal-kooperazzjoni reġjonali fil-bini ta' terminali ġodda tal-LNG, u 

jissottolinja l-fatt li l-Istati Membri b'aċċess għall-baħar għandhom jikkooperaw mill-qrib 

mal-pajjiżi mdawrin bl-art; jenfasizza li, f'dan ir-rigward, użu ottimali tal-Kurituri mill-

Punent għal-Lvant u min-Nofsinhar għat-Tramuntana b'titjib tal-kapaċità ta' inverżjoni tal-
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fluss, jippermettu t-trażmissjoni ta' LNG f'pajjiżi li m'għandhomx aċċess dirett għal 

terminali ta' rigassifikazzjoni; 

30. Jitlob lill-Kummissjoni biex toħloq, b'mod konġunt mal-Istati Membri u r-reġjuni 

tagħhom, proġett komuni ta' ''Kurituri Blu tal-LNG għall-Gżejjer'' għas-settur marittimu, 

inklużi portijiet tan-Netwerk Komprensiv TEN-T bl-għan li jiġu stabbiliti l-infrastrutturi 

tal-LNG meħtieġa u biex issir konnessjoni ta' dan in-netwerk man-Netwerk Ewlieni tat-

TEN-T; 

31. Jappella għal implimentazzjoni rapida ta' proġetti ewlenin ta' interess komuni li diġà ġew 

miftiehma, speċjalment dawk li se jiżguraw l-integrazzjoni tas-suq tal-gass tal-Peniżola 

Iberika mal-bqija tal-Ewropa; 

32. Jilqa' l-fatt li proġetti importanti tal-LNG (p.e. il-Kuritur bejn it-Tramuntana u n-

Nofsinhar) qed jiġu definiti bħala proġetti ta' interess komuni; jistieden lill-Kummissjoni 

tinkludi bis-sħiħ il-pajjiżi tal-Balkani fl-ippjanar ta' kostruzzjoni ulterjuri ta' pipelines tal-

gass u n-netwerk TEN-E sabiex jiġi żgurat rwol prinċipali għas-settur tal-enerġija tal-UE 

fir-reġjun; 

33. Jenfasizza l-importanza tas-sigurtà tal-provvista fl-Istati Membri tar-Reġjun tal-Baħar l-

Iswed, li għandu potenzjal li qed jikber għal aktar żvilupp ta' proġetti LNG, 

b'konċentrazzjoni fuq it-trasport tal-gass naturali mir-reġjun tal-Kaspju lejn l-Ewropa; 

34. Jenfasizza l-importanza ta' espansjoni ulterjuri tal-infrastruttura tal-provvista tal-gass mill-

Kuritur tal-Gass tal-Lvant tal-Mediterran u ta' esplorazzjoni tal-possibbiltà ta' żvilupp tal-

kapaċità tagħha biex issir hub terminali ta' LNG fil-Mediterran; 
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