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Emenda 762
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jipprovdu inċentivi lill-operaturi tas-
sistema ta' distribuzzjoni biex jakkwistaw 
servizzi għat-tħaddim u l-iżvilupp tan-
netwerks tagħhom u jintegraw 
soluzzjonijiet fis-sistemi ta' distribuzzjoni. 
Għal dak l-għan, l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom jirrikonoxxu bħala eliġibbli u 
jinkludu l-kostijiet rilevanti kollha fit-
tariffi ta' distribuzzjoni u jintroduċu miri ta' 
prestazzjoni sabiex jinċentivaw lill-
operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni biex 
iżidu l-effiċjenzi fin-netwerks tagħhom, 
inkluża l-effiċjenza fl-enerġija.

8. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jipprovdu inċentivi lill-operaturi tas-
sistema ta' distribuzzjoni biex jakkwistaw 
servizzi għat-tħaddim u l-iżvilupp tan-
netwerks tagħhom u jintegraw 
soluzzjonijiet fis-sistemi ta' distribuzzjoni. 
Għal dak l-għan, l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom jirrikonoxxu bħala eliġibbli u 
jinkludu l-kostijiet rilevanti kollha fit-
tariffi ta' distribuzzjoni u jintroduċu miri ta' 
prestazzjoni sabiex jinċentivaw lill-
operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni biex 
iżidu l-effiċjenzi fin-netwerks tagħhom, 
inkluża l-effiċjenza fl-enerġija. Id-DSOs u 
t-TSOs għandhom ikunu intitolati li 
japprovaw servizzi ta' flessibbiltà li 
jiżguraw l-istabbiltà tal-grilja permezz ta' 
riżorsi operattivi tan-netwerk, jiġifieri 
kostijiet tal-akkwist ta' tali servizzi ta' 
flessibbiltà jew tal-bini u tat-tħaddim ta' 
installazzjoni tal-ħżin li tipprovdi l-
flessibbiltà meħtieġa jridu jiġu 
kkunsidrati bħala infrastruttura tal-grilja 
u jridu jiġu ttrattati b'mod ugwali bħall-
investimenti fl-espansjoni tal-grilja.

Or. en

Emenda 763
Hans-Olaf Henkel

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jipprovdu inċentivi lill-operaturi tas-

8. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jipprovdu inċentivi lill-operaturi tas-
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sistema ta' distribuzzjoni biex jakkwistaw 
servizzi għat-tħaddim u l-iżvilupp tan-
netwerks tagħhom u jintegraw 
soluzzjonijiet fis-sistemi ta' distribuzzjoni. 
Għal dak l-għan, l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom jirrikonoxxu bħala eliġibbli u 
jinkludu l-kostijiet rilevanti kollha fit-
tariffi ta' distribuzzjoni u jintroduċu miri ta' 
prestazzjoni sabiex jinċentivaw lill-
operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni biex 
iżidu l-effiċjenzi fin-netwerks tagħhom, 
inkluża l-effiċjenza fl-enerġija.

sistema ta' distribuzzjoni biex jakkwistaw 
servizzi għat-tħaddim u l-iżvilupp tan-
netwerks tagħhom u jintegraw 
soluzzjonijiet fis-sistemi ta' distribuzzjoni. 
Għal dak l-għan, l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom jirrikonoxxu bħala eliġibbli u 
jinkludu l-kostijiet rilevanti kollha fit-
tariffi ta' distribuzzjoni u jintroduċu miri ta' 
prestazzjoni sabiex jinċentivaw lill-
operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni biex 
iżidu l-effiċjenzi fin-netwerks tagħhom, 
inkluża l-effiċjenza fl-enerġija. Id-DSOs u 
t-TSOs għandhom jitħallew japprovaw is-
servizzi ta' flessibbiltà li jiżguraw l-
istabbiltà tal-grilja permezz ta' riżorsi 
operattivi tan-netwerk. Il-kostijiet tal-
akkwist ta' tali servizzi ta' flessibbiltà jew 
tal-bini u tat-tħaddim ta' installazzjoni tal-
ħżin li tipprovdi l-flessibbiltà meħtieġa 
jridu jiġu kkunsidrati bħala infrastruttura 
tal-grilja u jridu jiġu ttrattati b'mod 
ugwali bħall-investimenti fl-espansjoni 
tal-grilja.

Or. en

Emenda 764
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jipprovdu inċentivi lill-operaturi tas-
sistema ta' distribuzzjoni biex jakkwistaw 
servizzi għat-tħaddim u l-iżvilupp tan-
netwerks tagħhom u jintegraw
soluzzjonijiet fis-sistemi ta' distribuzzjoni. 
Għal dak l-għan, l-awtoritajiet regolatorji
għandhom jirrikonoxxu bħala eliġibbli u 
jinkludu l-kostijiet rilevanti kollha fit-
tariffi ta' distribuzzjoni u jintroduċu miri 
ta' prestazzjoni sabiex jinċentivaw lill-
operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni biex 
iżidu l-effiċjenzi fin-netwerks tagħhom, 

8. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jipprovdu inċentivi lill-operaturi tas-
sistema ta' distribuzzjoni għal
soluzzjonijiet innovattivi fin-netwerk ta' 
distribuzzjoni. Għal dak il-għan, l-
awtoritajiet regolatorji se jirrikonoxxu l-
kostijiet raġonevoli kollha tal-operaturi 
tas-sistema ta' distribuzzjoni għal 
soluzzjonijiet innovattivi. Dawn jinkludu, 
fost l-oħrajn, ir-riċerka u l-iżvilupp, l-
implimentazzjoni ta' proġett pilota u t-
tnedija ta' teknoloġiji ġodda, kif ukoll 
kuntratti ta' servizzi li l-operaturi tan-
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inkluża l-effiċjenza fl-enerġija. netwerk jagħtu għat-tħaddim u l-iżvilupp 
tan-netwerks tagħhom. Dawn il-kostijiet 
jitqiesu mill-operaturi tan-netwerk ta' 
distribuzzjoni fit-tariffi ta' distribuzzjoni. 
Is-sistemi regolatorji jagħtu lill-operaturi
tan-netwerk ta' distribuzzjoni inċentivi
biex iżidu l-effiċjenzi fin-netwerks 
tagħhom, inkluża l-effiċjenza fl-enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The need for innovation in the distribution networks is rightly highlighted. Because DSOs are 
natural monopolies and regulated businesses, they have to develop these innovative concepts 
under a certain regulatory framework that incentivises them. Innovative solutions will be 
successful through the close cooperation between DSOs and service providers. DSOs need 
cost efficient incentives for R&D, piloting and the introduction of new technologies into the 
operation of the grid. Regulators should acknowledge that innovative grids will necessarily 
invest in OPEX and CAPEX and that new technologies may not always be successful and fail. 
A regulation that burdens the risk of failure only on DSOs causes DSOs to avoid the risk of 
innovation. Therefore it is justified to share the risk of innovation and if needed recognize the 
costs of failed innovation, because in the end DSOs will also share the benefits of innovation 
with the customers.

Emenda 765
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jipprovdu inċentivi lill-operaturi tas-
sistema ta' distribuzzjoni biex jakkwistaw 
servizzi għat-tħaddim u l-iżvilupp tan-
netwerks tagħhom u jintegraw 
soluzzjonijiet fis-sistemi ta' distribuzzjoni. 
Għal dak l-għan, l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom jirrikonoxxu bħala eliġibbli u 
jinkludu l-kostijiet rilevanti kollha fit-
tariffi ta' distribuzzjoni u jintroduċu miri ta' 
prestazzjoni sabiex jinċentivaw lill-
operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni biex 
iżidu l-effiċjenzi fin-netwerks tagħhom, 

8. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jipprovdu inċentivi għas-sistema ta' 
distribuzzjoni għall-aktar tħaddim u 
żvilupp effiċjenti tan-netwerks tagħhom u 
jintegraw soluzzjonijiet fis-sistemi ta' 
distribuzzjoni, l-aktar permezz ta' servizzi 
tal-akkwist, inkluż it-tnaqqis tat-tagħbija 
permezz tar-rispons min-naħa tad-
domanda minflok l-iżviluppi tan-netwerk 
u l-aggregazzjoni ta' ħżin għal servizzi 
anċillari. Għal dak l-għan, l-awtoritajiet 
regolatorji għandhom jirrikonoxxu bħala 
eliġibbli u jinkludu l-kostijiet rilevanti 
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inkluża l-effiċjenza fl-enerġija. kollha fit-tariffi ta' distribuzzjoni u 
jintroduċu miri ta' prestazzjoni sabiex 
jinċentivaw lill-operaturi tas-sistema ta' 
distribuzzjoni biex iżidu l-effiċjenzi, 
inkluża l-effiċjenza fl-enerġija, jippermettu 
u jinċentivaw tnaqqis fid-domanda u 
flessibbiltà fin-netwerks tagħhom.

Or. en

Emenda 766
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-awtoritajiet regolatorji
għandhom jipprovdu inċentivi lill-
operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni biex 
jakkwistaw servizzi għat-tħaddim u l-
iżvilupp tan-netwerks tagħhom u jintegraw 
soluzzjonijiet fis-sistemi ta' distribuzzjoni. 
Għal dak l-għan, l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom jirrikonoxxu bħala eliġibbli u 
jinkludu l-kostijiet rilevanti kollha fit-
tariffi ta' distribuzzjoni u jintroduċu miri ta' 
prestazzjoni sabiex jinċentivaw lill-
operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni biex 
iżidu l-effiċjenzi fin-netwerks tagħhom, 
inkluża l-effiċjenza fl-enerġija.

8. L-awtoritajiet regolatorji jistgħu
jipprovdu inċentivi lill-operaturi tas-
sistema ta' distribuzzjoni biex jakkwistaw 
servizzi għat-tħaddim u l-iżvilupp tan-
netwerks tagħhom u jintegraw 
soluzzjonijiet fis-sistemi ta' distribuzzjoni, 
meta tali inċentivi jitqiesu bħala li jġibu 
benefiċċji rilevanti għall-konsumaturi u 
jikkunsidraw dejjem l-ispeċifiċitajiet 
lokali. Għal dak l-għan, l-awtoritajiet 
regolatorji għandhom jirrikonoxxu bħala 
eliġibbli u jinkludu l-kostijiet raġonevoli u 
effiċjenti fid-dħul permess koperti mit-
tariffi ta' distribuzzjoni u jintroduċu miri ta' 
prestazzjoni sabiex jinċentivaw lill-
operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni biex 
iżidu l-effiċjenzi fin-netwerks tagħhom, 
inkluża l-effiċjenza fl-enerġija.

Or. en

Emenda 767
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jipprovdu inċentivi lill-operaturi tas-
sistema ta' distribuzzjoni biex jakkwistaw 
servizzi għat-tħaddim u l-iżvilupp tan-
netwerks tagħhom u jintegraw 
soluzzjonijiet fis-sistemi ta' distribuzzjoni. 
Għal dak l-għan, l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom jirrikonoxxu bħala eliġibbli u 
jinkludu l-kostijiet rilevanti kollha fit-
tariffi ta' distribuzzjoni u jintroduċu miri ta' 
prestazzjoni sabiex jinċentivaw lill-
operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni biex 
iżidu l-effiċjenzi fin-netwerks tagħhom, 
inkluża l-effiċjenza fl-enerġija.

8. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jipprovdu inċentivi lill-operaturi tas-
sistema ta' distribuzzjoni għat-tħaddim u l-
iżvilupp tan-netwerks tagħhom u jintegraw 
soluzzjonijiet fis-sistemi ta' distribuzzjoni, 
inkluż permezz tal-akkwist ta' servizzi. 
Għal dak l-għan, l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom jirrikonoxxu bħala eliġibbli u 
jinkludu l-kostijiet rilevanti kollha fit-
tariffi ta' distribuzzjoni u jintroduċu miri ta' 
prestazzjoni sabiex jinċentivaw lill-
operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni biex 
iżidu l-effiċjenzi, inkluża l-effiċjenza fl-
enerġija, u d-diġitalizzazzjoni tan-
netwerks ta' distribuzzjoni inkluż l-
iskjerament ta' grilji intelliġenti u kejl 
intelliġenti, fin-netwerks tagħhom.

Or. en

Emenda 768
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jipprovdu inċentivi lill-operaturi tas-
sistema ta' distribuzzjoni biex jakkwistaw 
servizzi għat-tħaddim u l-iżvilupp tan-
netwerks tagħhom u jintegraw 
soluzzjonijiet fis-sistemi ta' distribuzzjoni. 
Għal dak l-għan, l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom jirrikonoxxu bħala eliġibbli u 
jinkludu l-kostijiet rilevanti kollha fit-
tariffi ta' distribuzzjoni u jintroduċu miri ta' 
prestazzjoni sabiex jinċentivaw lill-
operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni biex 
iżidu l-effiċjenzi fin-netwerks tagħhom, 
inkluża l-effiċjenza fl-enerġija.

8. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jipprovdu inċentivi lill-operaturi tas-
sistema ta' distribuzzjoni biex jakkwistaw 
servizzi għat-tħaddim u l-iżvilupp tan-
netwerks tagħhom u jintegraw 
soluzzjonijiet fis-sistemi ta' distribuzzjoni. 
Għal dak l-għan, l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom jirrikonoxxu bħala eliġibbli u 
jinkludu biss il-kostijiet rilevanti fit-tariffi 
ta' distribuzzjoni u jintroduċu miri ta' 
prestazzjoni sabiex itejbu l-grilji eżistenti u 
jiskjeraw grilji intelliġenti b'mod 
trasparenti, sabiex jinċentivaw lill-
operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni biex 
iżidu l-effiċjenzi fin-netwerks tagħhom, 
inkluża l-effiċjenza fl-enerġija u l-ħżin tal-
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enerġija.

Or. en

Emenda 769
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jipprovdu inċentivi lill-operaturi tas-
sistema ta' distribuzzjoni biex jakkwistaw 
servizzi għat-tħaddim u l-iżvilupp tan-
netwerks tagħhom u jintegraw 
soluzzjonijiet fis-sistemi ta' distribuzzjoni. 
Għal dak l-għan, l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom jirrikonoxxu bħala eliġibbli u 
jinkludu l-kostijiet rilevanti kollha fit-
tariffi ta' distribuzzjoni u jintroduċu miri ta' 
prestazzjoni sabiex jinċentivaw lill-
operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni biex 
iżidu l-effiċjenzi fin-netwerks tagħhom, 
inkluża l-effiċjenza fl-enerġija.

8. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jipprovdu inċentivi lill-operaturi tas-
sistema ta' distribuzzjoni biex jakkwistaw 
servizzi għat-tħaddim u l-iżvilupp tan-
netwerks tagħhom u jintegraw 
soluzzjonijiet fis-sistemi ta' distribuzzjoni. 
Għal dak l-għan, l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom jirrikonoxxu bħala eliġibbli u 
jinkludu l-kostijiet rilevanti kollha fit-
tariffi ta' distribuzzjoni u jintroduċu miri ta' 
prestazzjoni sabiex jinċentivaw lill-
operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni biex 
iżidu l-effiċjenzi fin-netwerks tagħhom, 
inkluża l-effiċjenza fl-enerġija u l-
flessibbiltà, u jippromwovu l-integrazzjoni 
tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lingwaġġ eżistenti jirrifletti biss il-ħtieġa li jiżdiedu l-effiċjenzi fin-netwerks ta' 
distribuzzjoni. L-operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni jenħtieġ li jiġu mħeġġa wkoll 
jippromwovu l-flessibbiltà fil-grilja u l-integrazzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli, 
skont il-lingwa użata fl-Artikolu 59(1)(k) tar-Riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/72/KE kif 
propost minn COM(2016) 864.

Emenda 770
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jipprovdu inċentivi lill-operaturi tas-
sistema ta' distribuzzjoni biex jakkwistaw 
servizzi għat-tħaddim u l-iżvilupp tan-
netwerks tagħhom u jintegraw 
soluzzjonijiet fis-sistemi ta' distribuzzjoni. 
Għal dak l-għan, l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom jirrikonoxxu bħala eliġibbli u 
jinkludu l-kostijiet rilevanti kollha fit-
tariffi ta' distribuzzjoni u jintroduċu miri ta' 
prestazzjoni sabiex jinċentivaw lill-
operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni biex 
iżidu l-effiċjenzi fin-netwerks tagħhom, 
inkluża l-effiċjenza fl-enerġija.

8. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jipprovdu inċentivi lill-operaturi tas-
sistema ta' distribuzzjoni biex jakkwistaw 
servizzi għat-tħaddim u l-iżvilupp tan-
netwerks tagħhom u jintegraw 
soluzzjonijiet fis-sistemi ta' distribuzzjoni. 
Għal dak l-għan, l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom jirrikonoxxu bħala eliġibbli u 
jinkludu l-kostijiet rilevanti kollha fit-
tariffi ta' distribuzzjoni u jintroduċu miri ta' 
prestazzjoni sabiex jinċentivaw lill-
operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni biex 
iżidu l-effiċjenzi fin-netwerks tagħhom, 
inkluża l-effiċjenza fl-enerġija u l-
flessibbiltà, u jippromwovu l-integrazzjoni 
tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lingwaġġ eżistenti jirrifletti biss il-ħtieġa li jiżdiedu l-effiċjenzi fin-netwerks ta' 
distribuzzjoni. L-operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni jenħtieġ li jiġu mħeġġa wkoll 
jippromwovu l-flessibbiltà fil-grilja u l-integrazzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli, 
skont il-lingwa użata fl-Artikolu 59(1)(k) tar-Riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/72/KE kif 
propost minn COM(2016) 864.

Emenda 771
Kaja Kallas, Pavel Telička, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika 
Mlinar, Carolina Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jipprovdu inċentivi lill-operaturi tas-
sistema ta' distribuzzjoni biex jakkwistaw 
servizzi għat-tħaddim u l-iżvilupp tan-
netwerks tagħhom u jintegraw 
soluzzjonijiet fis-sistemi ta' distribuzzjoni. 
Għal dak l-għan, l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom jirrikonoxxu bħala eliġibbli u 
jinkludu l-kostijiet rilevanti kollha fit-

8. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jipprovdu inċentivi lill-operaturi tas-
sistema ta' distribuzzjoni biex jakkwistaw 
servizzi għat-tħaddim u l-iżvilupp tan-
netwerks tagħhom u jintegraw 
soluzzjonijiet fis-sistemi ta' distribuzzjoni. 
Għal dak l-għan, l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom jirrikonoxxu bħala eliġibbli u 
jinkludu l-kostijiet rilevanti kollha fit-



PE609.625v01-00 10/195 AM\1133367MT.docx

MT

tariffi ta' distribuzzjoni u jintroduċu miri ta' 
prestazzjoni sabiex jinċentivaw lill-
operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni biex 
iżidu l-effiċjenzi fin-netwerks tagħhom, 
inkluża l-effiċjenza fl-enerġija.

tariffi ta' distribuzzjoni u jintroduċu miri ta' 
prestazzjoni sabiex jinċentivaw lill-
operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni biex 
iżidu l-effiċjenzi fin-netwerks tagħhom, 
inkluża l-effiċjenza fl-enerġija, id-
diġitalizzazzjoni u l-flessibbiltà.

Or. en

Emenda 772
Carolina Punset

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jipprovdu inċentivi lill-operaturi tas-
sistema ta' distribuzzjoni biex jakkwistaw 
servizzi għat-tħaddim u l-iżvilupp tan-
netwerks tagħhom u jintegraw 
soluzzjonijiet fis-sistemi ta' distribuzzjoni. 
Għal dak l-għan, l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom jirrikonoxxu bħala eliġibbli u 
jinkludu l-kostijiet rilevanti kollha fit-
tariffi ta' distribuzzjoni u jintroduċu miri ta' 
prestazzjoni sabiex jinċentivaw lill-
operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni biex 
iżidu l-effiċjenzi fin-netwerks tagħhom, 
inkluża l-effiċjenza fl-enerġija.

8. L-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jipprovdu inċentivi lill-operaturi tas-
sistema ta' distribuzzjoni biex jakkwistaw 
servizzi għat-tħaddim u l-iżvilupp tan-
netwerks tagħhom u jintegraw 
soluzzjonijiet fis-sistemi ta' distribuzzjoni. 
Għal dak l-għan, l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom jirrikonoxxu bħala eliġibbli u 
jinkludu l-kostijiet rilevanti kollha fit-
tariffi ta' distribuzzjoni u jintroduċu miri ta' 
prestazzjoni sabiex jinċentivaw lill-
operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni biex 
iżidu l-effiċjenzi fin-netwerks tagħhom, 
inkluża l-effiċjenza fl-enerġija u l-ħżin tal-
enerġija.

Or. en

Emenda 773
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-awtoritajiet regolatorji
għandhom jipprovdu inċentivi lill-operaturi 

8. L-Istati Membri għandhom 
jipprovdu inċentivi lill-operaturi tas-
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tas-sistema ta' distribuzzjoni biex 
jakkwistaw servizzi għat-tħaddim u l-
iżvilupp tan-netwerks tagħhom u jintegraw 
soluzzjonijiet fis-sistemi ta' distribuzzjoni. 
Għal dak l-għan, l-awtoritajiet regolatorji
għandhom jirrikonoxxu bħala eliġibbli u 
jinkludu l-kostijiet rilevanti kollha fit-
tariffi ta' distribuzzjoni u jintroduċu miri ta' 
prestazzjoni sabiex jinċentivaw lill-
operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni biex 
iżidu l-effiċjenzi fin-netwerks tagħhom, 
inkluża l-effiċjenza fl-enerġija.

sistema ta' distribuzzjoni biex jakkwistaw 
servizzi għat-tħaddim u l-iżvilupp tan-
netwerks tagħhom u jintegraw 
soluzzjonijiet fis-sistemi ta' distribuzzjoni. 
Għal dak l-għan, l-Istati Membri
għandhom jirrikonoxxu bħala eliġibbli u 
jinkludu l-kostijiet rilevanti kollha fit-
tariffi ta' distribuzzjoni u jintroduċu miri ta' 
prestazzjoni sabiex jinċentivaw lill-
operaturi tas-sistema ta' distribuzzjoni biex 
iżidu l-effiċjenzi fin-netwerks tagħhom, 
inkluża l-effiċjenza fl-enerġija.

Or. en

Emenda 774
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sa [OP: jekk jogħġbok speċifika d-
data - tliet xhur wara d-dħul fis-seħħ] l-
Aġenzija għandha tipprovdi 
rakkomandazzjoni indirizzata lill-
awtoritajiet regolatorji dwar il-
konverġenza progressiva tal-metodoloġiji 
tat-tariffi ta' distribuzzjoni u ta' 
trażmissjoni. Dik ir-rakkomandazzjoni 
għandha mill-inqas tindirizza:

imħassar

(a) il-proporzjon tat-tariffi applikati għall-
produtturi u l-konsumaturi;

(b) il-kostijiet li jridu jiġu rkuprati mit-
tariffi;

(c) it-tariffi tan-netwerk differenzjati 
skont il-ħin;

(d) is-sinjali differenzjati skont il-lokalità;

(e) ir-relazzjoni bejn it-tariffi ta' 
distribuzzjoni u ta' trażmissjoni, inklużi l-
prinċipji relatati man-
nondiskriminazzjoni;

(f) il-metodi biex jiżguraw it-trasparenza 
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fl-istabbiliment u fl-istruttura tat-tariffi;

(g) il-gruppi tal-utenti tan-netwerk 
soġġetti għat-tariffi, inklużi l-eżenzjonijiet 
mit-tariffi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-metodoloġiji tat-tariffi u t-tariffi tal-grilja huma bbażati fuq influwenzi nazzjonali u 
reġjonali. L-armonizzazzjoni tat-tariffi tal-grilja tikkontradixxi l-prinċipju tas-sussidjarjetà. 
Għalhekk, mhuwiex il-kompitu tal-ACER li tagħmel rakkomandazzjoni f'dan il-kuntest.

Emenda 775
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sa [OP: jekk jogħġbok speċifika d-
data - tliet xhur wara d-dħul fis-seħħ] l-
Aġenzija għandha tipprovdi 
rakkomandazzjoni indirizzata lill-
awtoritajiet regolatorji dwar il-
konverġenza progressiva tal-metodoloġiji 
tat-tariffi ta' distribuzzjoni u ta' 
trażmissjoni. Dik ir-rakkomandazzjoni 
għandha mill-inqas tindirizza:

imħassar

(a) il-proporzjon tat-tariffi applikati għall-
produtturi u l-konsumaturi;

(b) il-kostijiet li jridu jiġu rkuprati mit-
tariffi;

(c) it-tariffi tan-netwerk differenzjati 
skont il-ħin;

(d) is-sinjali differenzjati skont il-lokalità;

(e) ir-relazzjoni bejn it-tariffi ta' 
distribuzzjoni u ta' trażmissjoni, inklużi l-
prinċipji relatati man-
nondiskriminazzjoni;

(f) il-metodi biex jiżguraw it-trasparenza 
fl-istabbiliment u fl-istruttura tat-tariffi;
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(g) il-gruppi tal-utenti tan-netwerk 
soġġetti għat-tariffi, inklużi l-eżenzjonijiet 
mit-tariffi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tariffi ta' distribuzzjoni għandhom jirriflettu ċ-ċirkostanzi strutturali u reġjonali li 
jiddependu fuq il-konsum, għaldaqstant il-valur miżjud huwa dubjuż. Struttura armonizzata u 
ċiklu ta' aġġornament ta' sentejn jistgħu jikkawżaw distorsjonijiet sinifikanti fis-sistema tat-
tariffi pereżempju f'termini tal-prevedibbiltà ta' deċiżjonijiet regolatorji.

Emenda 776
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 9 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sa [OP: jekk jogħġbok speċifika d-
data - tliet xhur wara d-dħul fis-seħħ] l-
Aġenzija għandha tipprovdi 
rakkomandazzjoni indirizzata lill-
awtoritajiet regolatorji dwar il-
konverġenza progressiva tal-metodoloġiji 
tat-tariffi ta' distribuzzjoni u ta' 
trażmissjoni. Dik ir-rakkomandazzjoni 
għandha mill-inqas tindirizza:

9. Sa [OP: jekk jogħġbok speċifika d-
data - tliet xhur wara d-dħul fis-seħħ] l-
NRAs li jikkooperaw fil-qafas tal-
Aġenzija għandhom jiddefinixxu mudell
ta' pubblikazzjoni li jiffavorixxi t-
trasparenza fl-istabbiliment u l-istruttura 
tat-tariffi ta' trażmissjoni. Il-mudell 
għandu mill-inqas jindirizza r-Rekwiżiti 
Minimi għall-Pubblikazzjoni li ġejjin fir-
rigward tal-Ħlasijiet tat-Tariffi:
(a) il-proporzjon tat-tariffi applikati għall-
produtturi u l-konsumaturi;
(b) il-kostijiet u/jew id-dħul permess jew 
fil-mira tal-operatur tas-sistema ta' 
trażmissjoni li għandhom jiġu rkuprati 
mit-tariffi;
(c) it-tariffi tan-netwerk differenzjati 
skont il-ħin;
(d) is-sinjali differenzjati skont il-lokalità;
(e) ir-relazzjoni bejn it-tariffi ta' 
trażmissjoni u ta' distribuzzjoni
(f) il-gruppi tal-utenti tan-netwerk 
soġġetti għat-tariffi, inklużi l-eżenzjonijiet 
mit-tariffi.
Sa [OP: jekk jogħġbok speċifika d-data -
sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ], u 
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regolarment kull sentejn wara dan, l-
awtorità regolatorja nazzjonali jew l-
operatur(i) tas-sistema ta' trażmissjoni, kif 
deċiż mill-awtorità regolatorja nazzjonali, 
għandhom jippubblikaw informazzjoni 
skont il-mudell ta' Rekwiżiti Minimi 
għall-Pubblikazzjoni, dwar il-
metodoloġija għall-kalkolu tat-tariffi tan-
netwerk rispettivi.

Or. en

Emenda 777
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 9 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sa [OP: jekk jogħġbok speċifika d-
data - tliet xhur wara d-dħul fis-seħħ] l-
Aġenzija għandha tipprovdi 
rakkomandazzjoni indirizzata lill-
awtoritajiet regolatorji dwar il-
konverġenza progressiva tal-metodoloġiji 
tat-tariffi ta' distribuzzjoni u ta' 
trażmissjoni. Dik ir-rakkomandazzjoni 
għandha mill-inqas tindirizza:

9. Sa [OP: jekk jogħġbok speċifika d-
data - tliet xhur wara d-dħul fis-seħħ] l-
Aġenzija għandha tiddefinixxi mudell ta'
pubblikazzjoni li jiffavorixxi t-trasparenza 
fl-istabbiliment u l-istruttura tat-tariffi ta' 
trażmissjoni. Il-mudell għandu mill-inqas
jindirizza r-rekwiżiti minimi għall-
pubblikazzjoni li ġejjin fir-rigward tal-
ħlasijiet tat-tariffi:

Or. en

Emenda 778
Morten Helveg Petersen

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 9 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sa [OP: jekk jogħġbok speċifika d-
data - tliet xhur wara d-dħul fis-seħħ] l-
Aġenzija għandha tipprovdi 
rakkomandazzjoni indirizzata lill-
awtoritajiet regolatorji dwar il-

9. Sa [OP: jekk jogħġbok speċifika d-
data - tliet xhur wara d-dħul fis-seħħ] l-
Aġenzija għandha tipprovdi 
rakkomandazzjoni indirizzata lill-
awtoritajiet regolatorji dwar l-
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konverġenza progressiva tal-metodoloġiji 
tat-tariffi ta' distribuzzjoni u ta' 
trażmissjoni. Dik ir-rakkomandazzjoni 
għandha mill-inqas tindirizza:

armonizzazzjoni progressiva tal-
metodoloġiji tat-tariffi ta' distribuzzjoni u 
ta' trażmissjoni. Dik ir-rakkomandazzjoni 
għandha mill-inqas tindirizza:

Or. en

Emenda 779
Pervenche Berès, Edouard Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 9 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sa [OP: jekk jogħġbok speċifika d-
data - tliet xhur wara d-dħul fis-seħħ] l-
Aġenzija għandha tipprovdi 
rakkomandazzjoni indirizzata lill-
awtoritajiet regolatorji dwar il-
konverġenza progressiva tal-metodoloġiji 
tat-tariffi ta' distribuzzjoni u ta' 
trażmissjoni. Dik ir-rakkomandazzjoni 
għandha mill-inqas tindirizza:

9. Sa [OP: jekk jogħġbok speċifika d-
data - sena wara d-dħul fis-seħħ] l-
Aġenzija għandha tipprovdi 
rakkomandazzjoni indirizzata lill-
awtoritajiet regolatorji dwar il-koerenza
progressiva tal-metodoloġiji tat-tariffi ta' 
distribuzzjoni u ta' trażmissjoni. Dik ir-
rakkomandazzjoni għandha mill-inqas 
tindirizza:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta' 3 xhur propost mill-Kummissjoni Ewropea huwa qasir wisq biex wieħed 
jikkonsulta mal-partijiet ikkonċernati kollha. F'termini ta' distribuzzjoni u ta' tariffi hemm 
eteroġenità kbira. Il-konverġenza proposta mill-Kummissjoni hija bikrija. Madankollu, 
koerenza reali tkun pass kbir 'il quddiem.

Emenda 780
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 9 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sa [OP: jekk jogħġbok speċifika d-
data - tliet xhur wara d-dħul fis-seħħ] l-
Aġenzija għandha tipprovdi 

9. Sa [OP: jekk jogħġbok speċifika d-
data - tliet xhur wara d-dħul fis-seħħ] l-
Aġenzija għandha tipprovdi 
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rakkomandazzjoni indirizzata lill-
awtoritajiet regolatorji dwar il-konverġenza 
progressiva tal-metodoloġiji tat-tariffi ta'
distribuzzjoni u ta' trażmissjoni. Dik ir-
rakkomandazzjoni għandha mill-inqas 
tindirizza:

rakkomandazzjoni indirizzata lill-
awtoritajiet regolatorji dwar il-konverġenza 
progressiva tal-metodoloġiji tat-tariffi ta' 
trażmissjoni. Dik ir-rakkomandazzjoni 
għandha mill-inqas tindirizza:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba varjetajiet reġjonali, il-metodoloġiji tat-tariffi ta' distribuzzjoni jenħtieġ li ma 
jkunux armonizzati f'dan il-waqt.

Emenda 781
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 9 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Sa [OP: jekk jogħġbok speċifika d-
data - tliet xhur wara d-dħul fis-seħħ] l-
Aġenzija għandha tipprovdi 
rakkomandazzjoni indirizzata lill-
awtoritajiet regolatorji dwar il-konverġenza 
progressiva tal-metodoloġiji tat-tariffi ta'
distribuzzjoni u ta' trażmissjoni. Dik ir-
rakkomandazzjoni għandha mill-inqas 
tindirizza:

9. Sa [OP: jekk jogħġbok speċifika d-
data - tliet xhur wara d-dħul fis-seħħ] l-
Aġenzija għandha tipprovdi 
rakkomandazzjoni indirizzata lill-
awtoritajiet regolatorji dwar il-konverġenza 
progressiva tal-metodoloġiji tat-tariffi ta' 
trażmissjoni. Dik ir-rakkomandazzjoni 
għandha mill-inqas tindirizza:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-evoluzzjoni b'ritmu mgħaġġel tas-sistemi tal-enerġija, ma hemmx bżonn ta' 
konverġenza progressiva tal-istrutturi tat-tariffi tad-distribuzzjoni. Dan mhux iġġustifikat 
minħabba l-impatt transkonfinali baxx tagħhom u l-interkonnessjoni b'saħħitha tagħhom mal-
ispeċifiċitajiet lokali.

Emenda 782
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 9 – punt e



AM\1133367MT.docx 17/195 PE609.625v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ir-relazzjoni bejn it-tariffi ta' 
distribuzzjoni u ta' trażmissjoni, inklużi l-
prinċipji relatati man-nondiskriminazzjoni;

(e) ir-relazzjoni bejn it-tariffi ta' 
distribuzzjoni u ta' trażmissjoni, inklużi l-
prinċipji relatati man-nondiskriminazzjoni, 
kif miftiehem mal-entità DSO tal-UE;

Or. en

Emenda 783
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 9 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-gruppi tal-utenti tan-netwerk 
soġġetti għat-tariffi, inklużi l-eżenzjonijiet 
mit-tariffi.

(g) il-gruppi tal-utenti tan-netwerk 
soġġetti għat-tariffi, u l-mod li t-tariffi 
differenti applikati fuqhom jirriflettu 
distribuzzjoni ġusta tal-kostijiet u jevitaw 
għajnuna mill-Istat mhux ġustifikabbli.

Or. en

Emenda 784
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 9 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) il-gruppi tal-utenti tan-netwerk 
soġġetti għat-tariffi, inklużi l-eżenzjonijiet 
mit-tariffi.

(g) il-gruppi tal-utenti tan-netwerk 
soġġetti għat-tariffi skont il-karatteristiċi u 
l-forom tal-konsum, inklużi l-eżenzjonijiet 
mit-tariffi.

Or. en

Emenda 785
Carolina Punset
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 9 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) il-metodi għall-kalkolu tal-
benefiċċji tal-awtokonsum, il-ġenerazzjoni 
distribwita, il-ħżin u r-rispons tad-
domanda, kif ukoll il-komplementarjetà 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-evoluzzjoni tal-metodoloġiji tat-tariffi ta' trażmissjoni u ta' distribuzzjoni għandha 
tintroduċi prinċipji li jivvalutaw l-impatti ekonomiċi, tekniċi u soċjali reali tal-konsumaturi 
attivi. Għalhekk, il-kunsiderazzjoni tal-kostijiet għandha tkun ikkomplementata mill-
kunsiderazzjoni tal-benefiċċji pprovduti mill-iżvilupp tal-awtokonsum, l-awtoġenerazzjoni, il-
ħżin u r-rispons tad-domanda. Dawk il-benefiċċji għandhom b'mod partikolari jqisu l-
emissjonijiet ta' CO2 evitati, it-tariffi "feed-in" imnaqqsa u l-ħtiġijiet ta' aġġornament tan-
netwerk imnaqqsa.

Emenda 786
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 9 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) il-metodi għall-kalkolu tal-
benefiċċji tal-awtokonsum, il-ġenerazzjoni 
distribwita, il-ħżin u r-rispons tad-
domanda, kif ukoll il-komplementarjetà 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li fid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu jiġu inklużi atturi ġodda f'konformità ma' 
kamp ta' applikazzjoni usa' tar-Regolament stabbilit fl-Artikolu 1.
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Emenda 787
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 9 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-analiżi tal-kostijiet imqabbla mal-
benefiċċji għal riżorsi tal-enerġija 
distribwiti.

Or. en

Emenda 788
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 9 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) l-analiżi tal-kostijiet imqabbla mal-
benefiċċji għal riżorsi tal-enerġija 
distribwiti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In order to incentivise smarter renewables integration technologies and motivate consumers 
to make investment decisions that mutually benefit the customer and the grid, market design 
rules need to allow self-consumption activities to be valued more broadly (e.g. their 
contribution to avoided costs related to grid upgrades for the DSO, reduced transmission 
losses, avoided CO2 emissions, etc). Hence, the recommendations provided by the Agency on 
the progressive convergence of transmission and distribution tariff methodologies should also 
address the assessment of costs and benefits of distributed energy resources.

Emenda 789
Dan Nica, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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9a. Għall-finijiet tal-punt (b) tal-
paragrafu 9, meta jingħataw 
rakkomandazzjonijiet għall-kostijiet li 
għandhom jiġu rkuprati mit-tariffi, it-telf 
u l-konġestjoni kkawżati li jaqbżu l-medja 
tal-Unjoni ma għandhomx jiġu 
rikonoxxuti bħala kostijiet eliġibbli.

Or. en

Emenda 790
Dan Nica, José Blanco López, Peter Kouroumbashev, Zigmantas Balčytis, Soledad 
Cabezón Ruiz, Miroslav Poche

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 9b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9b. L-awtoritajiet regolatorji 
għandhom jadottaw sett ta' indikaturi 
għall-kalkolu tal-prestazzjoni tal-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni u ta' 
distribuzzjoni, li jenħtieġ li jinkludi mill-
inqas dan li ġej:

- il-volum tal-enerġija mnaqqsa f'MWh, 
diżaggregata skont it-tip ta' sors ta' 
ġenerazzjoni;

- il-perċentwal tat-tul ta' linji operati taħt 
gradazzjonijiet tal-linja dinamiċi;

- il-perċentwal ta' substazzjonijiet 
immonitorjati mill-bogħod u kkontrollati 
f'ħin reali;

- il-perċentwal tat-tul ta' linji operati taħt 
gradazzjonijiet tal-linja dinamiċi;

- it-telf fil-grilji ta' vultaġġ għoli, medju u 
baxx;

- il-frekwenza u d-dewmien tal-
interruzzjonijiet fl-elettriku fuq il-grilja.

Sa [sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-Regolament], u kull sentejn wara dan, 
l-awtoritajiet regolatorji għandhom 
jippubblikaw rapport dwar il-prestazzjoni 
tal-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni u 
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ta' distribuzzjoni, flimkien ma' 
rakkomandazzjonijiet għal titjib fejn 
meħtieġ.

Or. en

Emenda 791
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Mingħajr preġudizzju għal aktar 
armonizzazzjoni b'atti delegati skont l-
Artikolu 55(1)(k), l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom iqisu kif xieraq ir-
rakkomandazzjoni tal-Aġenzija meta 
japprovaw jistabbilixxu t-tariffi ta' 
trażmissjoni jew il-metodoloġiji tagħhom 
skont l-Artikolu 59(6)(a) ta' 
[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/72/KE 
kif proposta minn COM(2016) 864/2].

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-metodoloġiji tat-tariffi u t-tariffi tal-grilja huma bbażati fuq influwenzi nazzjonali u 
reġjonali. L-armonizzazzjoni tat-tariffi tal-grilja tikkontradixxi l-prinċipju tas-sussidjarjetà. 
Għalhekk, mhuwiex il-kompitu tal-ACER li tagħmel rakkomandazzjoni f'dan il-kuntest. 
Mhuwiex meħtieġ att delegat.

Emenda 792
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Mingħajr preġudizzju għal aktar 
armonizzazzjoni b'atti delegati skont l-
Artikolu 55(1)(k), l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom iqisu kif xieraq ir-

imħassar



PE609.625v01-00 22/195 AM\1133367MT.docx

MT

rakkomandazzjoni tal-Aġenzija meta 
japprovaw jistabbilixxu t-tariffi ta' 
trażmissjoni jew il-metodoloġiji tagħhom 
skont l-Artikolu 59(6)(a) ta' 
[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/72/KE 
kif proposta minn COM(2016) 864/2].

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tariffi ta' distribuzzjoni għandhom jirriflettu ċ-ċirkostanzi strutturali u reġjonali li 
jiddependu fuq il-konsum, għaldaqstant il-valur miżjud huwa dubjuż. Struttura armonizzata u 
ċiklu ta' aġġornament ta' sentejn jistgħu jikkawżaw distorsjonijiet sinifikanti fis-sistema tat-
tariffi pereżempju f'termini tal-prevedibbiltà tad-deċiżjonijiet regolatorji.

Emenda 793
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Mingħajr preġudizzju għal aktar 
armonizzazzjoni b'atti delegati skont l-
Artikolu 55(1)(k), l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom iqisu kif xieraq ir-
rakkomandazzjoni tal-Aġenzija meta 
japprovaw jistabbilixxu t-tariffi ta' 
trażmissjoni jew il-metodoloġiji tagħhom 
skont l-Artikolu 59(6)(a) ta' 
[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/72/KE 
kif proposta minn COM(2016) 864/2].

imħassar

Or. en

Emenda 794
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Mingħajr preġudizzju għal aktar 10. L-informazzjoni ppubblikata skont 
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armonizzazzjoni b'atti delegati skont l-
Artikolu 55(1)(k), l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom iqisu kif xieraq ir-
rakkomandazzjoni tal-Aġenzija meta 
japprovaw jistabbilixxu t-tariffi ta'
trażmissjoni jew il-metodoloġiji tagħhom 
skont l-Artikolu 59(6)(a) ta' 
[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/72/KE 
kif proposta minn COM(2016) 864/2].

l-Artikolu 16(9) għandha tkun aċċessibbli 
għall-pubbliku, mingħajr ħlas u ħielsa 
minn kull limitazzjoni fir-rigward tal-użu 
tagħha. Din għandha tiġi ppubblikata: a)
b'mod li jkun faċli għall-utent; b) b'mod 
ċar, aċċessibbli faċilment u fuq bażi mhux 
diskriminatorja; c) f'format li jista' 
jitniżżel; d) f'lingwa uffiċjali waħda jew 
aktar tal-Istati Membri u, sakemm waħda 
mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru ma 
tkunx il-Ġermaniż, sa fejn ikun possibbli, 
bil-Ġermaniż.

Or. en

Emenda 795
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Mingħajr preġudizzju għal aktar 
armonizzazzjoni b'atti delegati skont l-
Artikolu 55(1)(k), l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom iqisu kif xieraq ir-
rakkomandazzjoni tal-Aġenzija meta 
japprovaw jistabbilixxu t-tariffi ta' 
trażmissjoni jew il-metodoloġiji tagħhom
skont l-Artikolu 59(6)(a) ta'
[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/72/KE 
kif proposta minn COM(2016) 864/2].

10. Sa sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ, 
u kull sentejn wara dan, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali jew l-operaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni kompetenti, kif 
deċiż mill-awtorità regolatorja nazzjonali, 
għandhom jippubblikaw informazzjoni
skont il-Mudell ta' Rekwiżiti Minimi għall-
Pubblikazzjoni, il-metodoloġija u l-
informazzjoni kollha dwar il-kost għall-
kalkolu tat-tariffi tan-netwerk rispettivi.

Or. en

Emenda 796
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miroslav Poche, Soledad Cabezón 
Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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10. Mingħajr preġudizzju għal aktar 
armonizzazzjoni b'atti delegati skont l-
Artikolu 55(1)(k), l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom iqisu kif xieraq ir-
rakkomandazzjoni tal-Aġenzija meta 
japprovaw jistabbilixxu t-tariffi ta' 
trażmissjoni jew il-metodoloġiji tagħhom 
skont l-Artikolu 59(6)(a) ta' 
[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/72/KE 
kif proposta minn COM(2016) 864/2].

10. Mingħajr preġudizzju għal aktar 
armonizzazzjoni bil-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja, l-awtoritajiet regolatorji 
għandhom japplikaw il-linji gwida tal-
Aġenzija meta japprovaw jew jistabbilixxu 
t-tariffi ta' trażmissjoni jew il-metodoloġiji 
tagħhom skont l-Artikolu 59(6)(a) ta' 
[riformulazzjoni tad-Direttiva 2009/72/KE 
kif proposta minn COM(2016) 864/2].

Or. en

Emenda 797
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. L-Aġenzija għandha tissorvelja l-
implimentazzjoni tar-rakkomandazzjoni 
tagħha u tipprovdi rapport lill-
Kummissjoni sal-31 ta' Jannar ta' kull 
sena. Għandha taġġorna r-
rakkomandazzjoni mill-inqas darba kull 
sentejn.

imħassar

Or. en

Emenda 798
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. L-Aġenzija għandha tissorvelja l-
implimentazzjoni tar-rakkomandazzjoni 
tagħha u tipprovdi rapport lill-
Kummissjoni sal-31 ta' Jannar ta' kull 
sena. Għandha taġġorna r-
rakkomandazzjoni mill-inqas darba kull 

imħassar
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sentejn.

Or. en

Emenda 799
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-Aġenzija għandha tissorvelja l-
implimentazzjoni tar-rakkomandazzjoni 
tagħha u tipprovdi rapport lill-
Kummissjoni sal-31 ta' Jannar ta' kull 
sena. Għandha taġġorna r-
rakkomandazzjoni mill-inqas darba kull 
sentejn.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-metodoloġiji tat-tariffi u t-tariffi tal-grilja huma bbażati fuq influwenzi nazzjonali u 
reġjonali. L-armonizzazzjoni tat-tariffi tal-grilja tikkontradixxi l-prinċipju tas-sussidjarjetà. 
Għalhekk, mhuwiex il-kompitu tal-ACER li tagħmel rakkomandazzjoni f'dan il-kuntest.

Emenda 800
Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. L-Aġenzija għandha tissorvelja l-
implimentazzjoni tar-rakkomandazzjoni 
tagħha u tipprovdi rapport lill-
Kummissjoni sal-31 ta' Jannar ta' kull 
sena. Għandha taġġorna r-
rakkomandazzjoni mill-inqas darba kull 
sentejn.

11. L-Aġenzija għandha tippubblika 
regolarment rapport sommarju dwar l-
informazzjoni ppubblikata mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali jew 
mill-operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni 
skont l-Artikolu 16(9). Wara żewġ 
edizzjonijiet tar-rapport sommarju, l-
Aġenzija tista' tipprovdi opinjoni 
indirizzata lill-awtoritajiet regolatorji 
dwar it-trasparenza tat-tariffi ta'
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trażmissjoni.

Or. en

Emenda 801
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) biex iżomm jew iżid il- kapaċitajiet 
ta' interkonnessjoni permezz ta' 
investimenti fin-netwerks, b'mod 
partikolari f'interkonnetturi ġodda.

(b) biex iżomm jew iżid il- kapaċitajiet 
ta' interkonnessjoni permezz ta'
ottimizzazzjoni tal-użu ta' interkonnetturi 
eżistenti, ta' investimenti fin-netwerks, 
b'mod partikolari f'interkonnetturi ġodda.
Jekk id-dħul ma jkunx jista' jintuża 
b'mod effiċjenti għall-finijiet stipulati fil-
punti (a) u/jew (b) tal-ewwel 
subparagrafu, huwa jista' jintuża, soġġett 
għall-approvazzjoni mill-awtoritajiet 
regolatorji tal-Istat Membru kkonċernat, 
bħala introjtu li għandu jitqies meta ssir 
approvazzjoni tal-metodoloġija għall-
kalkolu tat-tariffi tan-netwerk, u/jew 
għall-istabbiliment tat-tariffi tan-netwerk.

Or. en

(L-aħħar parti tal-formulazzjoni ġejja mir-regolament oriġinali.)

Ġustifikazzjoni

Mhux biss il-kostruzzjoni ta' interkonnetturi ġodda iżda wkoll l-ottimizzazzjoni ta' 
interkonnetturi eżistenti għandhom jiġu ffinanzjati mill-introjtu mill-konġestjoni, peress li dan 
jista' jwassal ukoll għal rimedju tal-konġestjoni. Din l-Emenda timponi lilha nfisha fil-kuntest 
tal-prinċipju stabbilit fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu ("lanqas tipprovdi diżinċentiv sabiex 
titnaqqas il-konġestjoni"), u hija marbuta intrinsikament mal-Artikolu 59(3) ("għandu 
japplika wkoll għal żidiet sinifikanti fil-kapaċità ta' interkonnetturi eżistenti").

Emenda 802
Lorenzo Fontana
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Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) biex iżomm jew iżid il-kapaċitajiet 
ta' interkonnessjoni permezz ta' 
investimenti fin-netwerks, b'mod 
partikolari f'interkonnetturi ġodda.

(b) biex iżomm jew iżid il-kapaċitajiet 
ta' interkonnessjoni permezz ta' azzjonijiet 
ta' rimedju kkoordinati u/jew investimenti 
fin-netwerks, b'mod partikolari sal-valur 
fil-mira għall-kapaċità ta' trasferiment
f'kull fruntiera transkonfinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The proposal that congestion revenues should be used to increase and to guarantee the 
firmness of cross-border capacity is fully supported. However the prohibition to use 
congestion revenues to lower network tariffs provided for in Regulation 714/2009 is not 
justified and would even go against economic efficiency. Investments by TSOs were made to 
build interconnection capacity. Such investments are usually financed by the increase of 
national tariffs. Therefore, it is justified to use congestion income in order to lower tariffs, 
thus "paying back" grid users for an investment in the past. The option to use interconnector 
congestion revenues to lower transmission tariffs, subject to national regulatory agreement, 
should be therefore maintained also to the benefit of consumers.

Emenda 803
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) biex iżomm jew iżid il-kapaċitajiet 
ta' interkonnessjoni permezz ta' 
investimenti fin-netwerks, b'mod 
partikolari f'interkonnetturi ġodda.

(b) biex iżomm jew iżid il-kapaċitajiet 
ta' interkonnessjoni permezz ta' azzjonijiet 
ta' rimedju kkordinati u/jew investimenti 
fin-netwerks, sal-valur fil-mira għall-
kapaċità ta' trasferiment f'kull fruntiera 
transkonfinali.

Or. en

Emenda 804
Françoise Grossetête
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Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) biex iżomm jew iżid il-kapaċitajiet 
ta' interkonnessjoni permezz ta' 
investimenti fin-netwerks, b'mod 
partikolari f'interkonnetturi ġodda.

(b) biex iżomm jew iżid il-kapaċitajiet 
ta' interkonnessjoni permezz ta' azzjonijiet 
ta' rimedju kkordinati u/jew investimenti 
fin-netwerks.

Or. en

Emenda 805
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) biex iżomm jew iżid il-kapaċitajiet 
ta' interkonnessjoni permezz ta' 
investimenti fin-netwerks, b'mod 
partikolari f'interkonnetturi ġodda.

(b) biex iżid il-kapaċitajiet ta' 
interkonnessjoni permezz ta' investimenti 
fin-netwerks, b'mod partikolari 
f'interkonnetturi ġodda.

Or. en

Emenda 806
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) biex jintegra l-iżvilupp ta' grilja 
elettrika lil hinn mill-kosta u jgħaqqad il-
produzzjoni lil hinn mill-kosta mal-grilja 
ta' trażmissjoni fuq l-art;

Or. en
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Emenda 807
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Soledad 
Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) biex inaqqas it-tariffi

Or. en

Emenda 808
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) biex jiżviluppa ħżin tal-elettriku bl-
ilma ppumpjat.

Or. en

Emenda 809
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk id-dħul ma jkunx jista' jintuża 
b'mod effiċjenti għall-finijiet stipulati fil-
punti (a) jew (b) tal-ewwel subparagrafu, 
dan għandu jitqiegħed f'linja ta' kont 
interna separata biex tintuża fil-futur għal 
dawn il-finijiet.

imħassar

Or. en
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Emenda 810
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk id-dħul ma jkunx jista' jintuża b'mod 
effiċjenti għall-finijiet stipulati fil-punti (a) 
jew (b) tal-ewwel subparagrafu, dan
għandu jitqiegħed f'linja ta' kont interna 
separata biex tintuża fil-futur għal dawn 
il-finijiet.

Jekk id-dħul ma jkunx jista' jintuża b'mod 
effiċjenti għall-finijiet stipulati fil-punti (a) 
jew (b) tal-ewwel subparagrafu, huwa 
jista' jintuża, bħala għażla residwa, 
soġġett għall-approvazzjoni mill-
awtoritajiet regolatorji tal-Istati Membri 
kkonċernati, sa ammont massimu li
għandu jkun deċiż minn dawk l-
awtoritajiet regolatorji, bħala introjtu li 
għandu jitqies mill-awtoritajiet regolatorji 
meta japprovaw il-metodoloġija għall-
kalkolu tat-tariffi tan-netwerk, u/jew 
sabiex jistabbilixxu t-tariffi tan-netwerk. 
L-awtoritajiet regolatorji jistgħu 
japprovaw din l-għażla biss f'każijiet fejn 
l-operatur tas-sistema ta' trażmissjoni 
jieħu deċiżjoni ta' impenn li jwettaq il-
proġetti kollha tal-interkonnetturi li 
għandhom benefiċċju nett pożittiv u 
għandu karta tal-bilanċ li hija biżżejjed 
biex jiġu ffinanzjati dawn l-investimenti.
Il-bqija tad-dħul għandu jitqiegħed f'linja 
ta' kont interna separata sakemm jasal iż-
żmien li jista' jintefaq għall-finijiet 
stipulati fil-punti (a) u/jew (b) tal-ewwel 
subparagrafu. L-awtorità regolatorja 
għandha tinforma lill-Aġenzija bl-
approvazzjoni msemmija fit-tieni 
subparagrafu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm l-idea li d-dħul mill-konġestjoni jenħtieġ li jintuża biex iżid u jiggarantixxi s-
solidità tal-kapaċità transkonfinali prevista fir-Regolament 714/2009 hija miftiehma u 
appoġġjata mill-Aġenzija, il-projbizzjoni li jintuża dħul mill-konġestjoni biex jitnaqqsu t-
tariffi tan-netwerk mhijiex iġġustifikata.
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Emenda 811
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk id-dħul ma jkunx jista' jintuża b'mod 
effiċjenti għall-finijiet stipulati fil-punti (a) 
jew (b) tal-ewwel subparagrafu, dan 
għandu jitqiegħed f'linja ta' kont interna 
separata biex tintuża fil-futur għal dawn il-
finijiet.

Jekk id-dħul ma jkunx jista' jintuża b'mod 
effiċjenti għall-finijiet stipulati fil-punti (a) 
jew (b) tal-ewwel subparagrafu, dan 
għandu jitqiegħed f'linja ta' kont interna 
separata biex tintuża fil-futur għal dawn il-
finijiet. Alternattivament, huwa jista' 
jintuża, soġġett għall-approvazzjoni mill-
awtoritajiet regolatorji tal-Istati Membri 
kkonċernati, sa ammont massimu li 
għandu jkun deċiż minn dawk l-
awtoritajiet regolatorji, bħala introjtu li 
għandu jitqies mill-awtoritajiet regolatorji 
meta japprovaw il-metodoloġija għall-
kalkolu tat-tariffi tan-netwerk, u/jew 
sabiex jistabbilixxu t-tariffi tan-netwerk.
Il-bqija tad-dħul għandu jitqiegħed f'linja 
ta' kont interna separata sakemm jasal iż-
żmien li jista' jintefaq għall-finijiet 
stipulati fil-punti (a) u/jew (b) tal-ewwel 
subparagrafu. L-awtorità regolatorja 
għandha tinforma lill-Aġenzija bl-
approvazzjoni msemmija fit-tieni 
subparagrafu.

Or. en

Emenda 812
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk id-dħul ma jkunx jista' jintuża b'mod 
effiċjenti għall-finijiet stipulati fil-punti (a) 
jew (b) tal-ewwel subparagrafu, dan
għandu jitqiegħed f'linja ta' kont interna 
separata biex tintuża fil-futur għal dawn 

Jekk id-dħul ma jkunx jista' jintuża b'mod 
effiċjenti għall-finijiet stipulati fil-punti (a) 
jew (b) tal-ewwel subparagrafu. Huwa 
jista' jintuża, soġġett għall-approvazzjoni 
mill-awtoritajiet regolatorji tal-Istati 
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il-finijiet. Membri kkonċernati, sa ammont massimu 
li għandu jkun deċiż minn dawk l-
awtoritajiet regolatorji, bħala introjtu li 
għandu jitqies mill-awtoritajiet regolatorji 
meta japprovaw il-metodoloġija għall-
kalkolu tat-tariffi tan-netwerk, u/jew 
sabiex jistabbilixxu t-tariffi tan-netwerk. 
Il-bqija tad-dħul għandu jitqiegħed f'linja 
ta' kont interna separata sakemm jasal iż-
żmien li jista' jintefaq għall-finijiet 
stipulati fil-punti (a) u/jew (b) tal-ewwel 
subparagrafu. L-awtorità regolatorja 
għandha tinforma lill-Aġenzija bl-
approvazzjoni msemmija fit-tieni 
subparagrafu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The proposed amendment is aimed to reestablish the possibility to use congestion revenues as 
a way to reduce the level of network tariffs as it was set in the third electricity package.

It shall be maintained the possibility for NRAs to use congestion revenues when setting the 
methodology for calculating network tariffs. By using the congestion income for tariff 
reduction a sufficiently wide range of options remain available. This would permit NRAs to 
implement the solution that best suits national laws, taxes and accounting, standards and 
rules, and take into account the specific situation of the TSO. It would also make certain that 
European consumers are fully behind interconnector projects and can benefit from them.

Furthermore, congestion income is an additional revenue which is not "owned" by TSOs but 
only collected by them. It is therefore logical that the corresponding congestion income from 
interconnectors flows back to grid users through a reduction of grid tariffs. This would also 
aids in ensuring public acceptance of new interconnectors because the revenues from 
congestion eventually go back to energy consumers.

Emenda 813
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk id-dħul ma jkunx jista' jintuża b'mod 
effiċjenti għall-finijiet stipulati fil-punti (a) 
jew (b) tal-ewwel subparagrafu, dan 
għandu jitqiegħed f'linja ta' kont interna 

Jekk id-dħul ma jkunx jista' jintuża b'mod 
effiċjenti għall-finijiet stipulati fil-punti (a), 
(b), (ba) jew (bc) tal-ewwel subparagrafu, 
dan għandu jitqiegħed f'linja ta' kont 
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separata biex tintuża fil-futur għal dawn il-
finijiet.

interna separata biex tintuża fil-futur għal 
dawn il-finijiet.
Minkejja t-tieni subparagrafu, fl-Istati 
Membri fejn il-mira ta' interkonnessjoni 
tal-Unjoni ta' 15 % tintlaħaq u fejn ma 
sseħħ jew ma tiġi prevista l-ebda 
konġestjoni fuq l-interkonnetturi, id-dħul 
residwu jista' jintuża bħala introjtu li 
għandu jitqies mill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat 
meta japprovaw il-metodoloġija għall-
kalkolu tat-tariffi tan-netwerk u/jew 
sabiex jistabbilixxu t-tariffi tan-netwerk.

Or. en

Emenda 814
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk id-dħul ma jkunx jista' jintuża b'mod 
effiċjenti għall-finijiet stipulati fil-punti (a)
jew (b) tal-ewwel subparagrafu, dan 
għandu jitqiegħed f'linja ta' kont interna 
separata biex tintuża fil-futur għal dawn 
il-finijiet.

Jekk id-dħul ma jkunx jista' jintuża b'mod 
effiċjenti għall-finijiet stipulati fil-punti (a)
u/jew (b) tal-ewwel subparagrafu, dan
jista' jintuża, soġġett għall-approvazzjoni 
mill-awtoritajiet regolatorji tal-Istati 
Membri kkonċernati, bħala introjtu li
għandu jitqies mill-awtoritajiet regolatorji 
meta japprovaw il-metodoloġija għall-
kalkolu tat-tariffi tan-netwerk, u/jew 
sabiex jistabbilixxu t-tariffi tan-netwerk.

Or. en

Emenda 815
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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Jekk id-dħul ma jkunx jista' jintuża b'mod 
effiċjenti għall-finijiet stipulati fil-punti (a) 
jew (b) tal-ewwel subparagrafu, dan 
għandu jitqiegħed f'linja ta' kont interna 
separata biex tintuża fil-futur għal dawn 
il-finijiet.

Jekk id-dħul ma jkunx jista' jintuża b'mod 
effiċjenti għall-finijiet stipulati fil-punti (a) 
jew (b) tal-ewwel subparagrafu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aħna nissuġġerixxu li jitneħħa t-test propost u jiġi ppreservat it-test eżistenti mir-
Regolament 714/2009 bħal fil-paragrafu 2(a).

Emenda 816
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk id-dħul ma jkunx jista' jintuża b'mod 
effiċjenti għall-finijiet stipulati fil-punti (a) 
jew (b) tal-ewwel subparagrafu, dan 
għandu jitqiegħed f'linja ta' kont interna 
separata biex tintuża fil-futur għal dawn 
il-finijiet.

Jekk id-dħul ma jkunx jista' jintuża b'mod 
effiċjenti għall-finijiet stipulati fil-punti (a) 
jew (b) tal-ewwel subparagrafu.

Or. en

Emenda 817
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk id-dħul ma jkunx jista' jintuża b'mod 
effiċjenti għall-finijiet stipulati fil-punti (a) 
jew (b) tal-ewwel subparagrafu, dan
għandu jitqiegħed f'linja ta' kont interna 
separata biex tintuża fil-futur għal dawn 
il-finijiet.

Jekk id-dħul ma jkunx jista' jintuża b'mod 
effiċjenti għall-finijiet stipulati fil-punti (a) 
jew (b) tal-ewwel subparagrafu, dan jista' 
jintuża għat-tnaqqis tat-tariffi.
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Or. en

Emenda 818
Martina Werner, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta l-objettivi stabbiliti fil-punti 
(a) u (b) tal-ewwel subparagrafu 
jintlaħqu, id-dħul residwu għandu jintuża 
bħala introjtu li għandu jitqies mill-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali meta 
japprovaw il-metodoloġija għall-kalkolu 
tat-tariffi tan-netwerk u/jew sabiex 
jistabbilixxu t-tariffi tan-netwerk.

Or. en

Emenda 819
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-użu tad-dħul skont il-punti (a) u 
(b) tal-paragrafu 2 għandu jkun soġġett 
għall-metodoloġija proposta mill-Aġenzija 
u approvata mill-Kummissjoni. Il-
proposta tal-Aġenzija għandha tiġi 
ppreżentata lill-Kummissjoni sa [OP: 12-il 
xahar wara d-dħul fis-seħħ] u tiġi 
approvata fi żmien sitt xhur.

imħassar

L-Aġenzija tista', fuq inizjattiva tagħha 
jew fuq talba mill-Kummissjoni, taġġorna 
l-metodoloġija u l-Kummissjoni għandha 
tapprova l-metodoloġija aġġornata sa 
mhux aktar tard minn sitt xhur minn 
meta tiġi ppreżentata.
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Qabel tippreżentaha lill-Kummissjoni, l-
Aġenzija għandha tikkonsulta dwar il-
metodoloġija skont l-Artikolu 15 
[riformulazzjoni tar-Regolament (KE) 
Nru 713/2009 kif proposta mill-
COM(2016) 863/2].

Il-metodoloġija għandha mill-inqas tagħti 
d-dettalji dwar il-kundizzjonijiet li 
skonthom id-dħul jista' jintuża għall-
punti (a) u (b) tal-paragrafu 2 u l-
kundizzjonijiet li skonthom, u għal kemm 
żmien, dawn jistgħu jitqiegħdu f'linja ta' 
kont interna separata għall-użu futur għal 
dawk l-għanijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija intrinsikament marbuta mal-paragrafu ta' qabel.

Emenda 820
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-użu tad-dħul skont il-punti (a) u 
(b) tal-paragrafu 2 għandu jkun soġġett 
għall-metodoloġija proposta mill-Aġenzija 
u approvata mill-Kummissjoni. Il-
proposta tal-Aġenzija għandha tiġi 
ppreżentata lill-Kummissjoni sa [OP: 12-il 
xahar wara d-dħul fis-seħħ] u tiġi 
approvata fi żmien sitt xhur.

imħassar

L-Aġenzija tista', fuq inizjattiva tagħha 
jew fuq talba mill-Kummissjoni, taġġorna 
l-metodoloġija u l-Kummissjoni għandha 
tapprova l-metodoloġija aġġornata sa 
mhux aktar tard minn sitt xhur minn 
meta tiġi ppreżentata.

Qabel tippreżentaha lill-Kummissjoni, l-
Aġenzija għandha tikkonsulta dwar il-
metodoloġija skont l-Artikolu 15 
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[riformulazzjoni tar-Regolament (KE) 
Nru 713/2009 kif proposta mill-
COM(2016) 863/2].

Il-metodoloġija għandha mill-inqas tagħti 
d-dettalji dwar il-kundizzjonijiet li 
skonthom id-dħul jista' jintuża għall-
punti (a) u (b) tal-paragrafu 2 u l-
kundizzjonijiet li skonthom, u għal kemm 
żmien, dawn jistgħu jitqiegħdu f'linja ta' 
kont interna separata għall-użu futur għal 
dawk l-għanijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament jistabbilixxi l-kompetenza tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-
Enerġija (ACER) li tipproponi metodoloġija għall-użu tal-introjtu mill-konġestjoni. Tali 
rekwiżit jinfluwenza direttament il-kompetenza esklussiva tat-TSOs li għandhom jerfgħu r-
responsabbiltà kollha tal-investimenti fis-sistema ta' trażmissjoni. Dan ir-rekwiżit ta' 
kompetenza ġdida għall-ACER jista' jwassal għal spejjeż mitlufa f'każ ta' investimenti li ma 
jintużawx kif suppost. Għal dawn ir-raġunijiet aħna nipproponu li jitneħħa l-paragrafu 3 ta' 
dan l-Artikolu.

Emenda 821
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu tad-dħul skont il-punti (a) u (b) tal-
paragrafu 2 għandu jkun soġġett għall-
metodoloġija proposta mill-Aġenzija u 
approvata mill-Kummissjoni. Il-proposta 
tal-Aġenzija għandha tiġi ppreżentata lill-
Kummissjoni sa [OP: 12-il xahar wara d-
dħul fis-seħħ] u tiġi approvata fi żmien 
sitt xhur.

imħassar

Or. en

Emenda 822
Evžen Tošenovský
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Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-użu tad-dħul skont il-punti (a) u (b) tal-
paragrafu 2 għandu jkun soġġett għall-
metodoloġija proposta mill-Aġenzija u 
approvata mill-Kummissjoni. Il-proposta 
tal-Aġenzija għandha tiġi ppreżentata lill-
Kummissjoni sa [OP: 12-il xahar wara d-
dħul fis-seħħ] u tiġi approvata fi żmien 
sitt xhur.

imħassar

Or. en

Emenda 823
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija tista', fuq inizjattiva tagħha 
jew fuq talba mill-Kummissjoni, taġġorna 
l-metodoloġija u l-Kummissjoni għandha 
tapprova l-metodoloġija aġġornata sa 
mhux aktar tard minn sitt xhur minn 
meta tiġi ppreżentata.

imħassar

Or. en

Emenda 824
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel tippreżentaha lill-Kummissjoni, l-
Aġenzija għandha tikkonsulta dwar il-
metodoloġija skont l-Artikolu 15 
[riformulazzjoni tar-Regolament (KE) 

imħassar
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Nru 713/2009 kif proposta mill-
COM(2016) 863/2].

Or. en

Emenda 825
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-metodoloġija għandha mill-inqas tagħti 
d-dettalji dwar il-kundizzjonijiet li 
skonthom id-dħul jista' jintuża għall-
punti (a) u (b) tal-paragrafu 2 u l-
kundizzjonijiet li skonthom, u għal kemm 
żmien, dawn jistgħu jitqiegħdu f'linja ta' 
kont interna separata għall-użu futur għal 
dawk l-għanijiet.

imħassar

Or. en

Emenda 826
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-metodoloġija għandha mill-inqas tagħti 
d-dettalji dwar il-kundizzjonijiet li 
skonthom id-dħul jista' jintuża għall-
punti (a) u (b) tal-paragrafu 2 u l-
kundizzjonijiet li skonthom, u għal kemm 
żmien, dawn jistgħu jitqiegħdu f'linja ta' 
kont interna separata għall-użu futur għal 
dawk l-għanijiet.

imħassar

Or. en
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Emenda 827
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fl-Istati Membri jew fil-pajjiżi
terzi li jużaw dħul mill-interkonnettur 
bħala introjtu li għandu jitqies meta jiġu 
kkalkulati t-tariffi tan-netwerk bħala parti 
minn politika espliċita mfassla biex tattira 
investiment ġdid fil-kapaċità ta' 
interkonnessjoni, kwalunkwe dħul li 
jirriżulta mill-allokazzjoni tal-kapaċità 
fuq l-interkonnetturi li huma l-proprjetà 
ta' u jitħaddmu minn entità legali 
separata mis-sistema ta' trażmissjoni 
ewlenija jista' jintuża, soġġett għall-
approvazzjoni mill-awtoritajiet regolatorji 
tal-Istati Membri kkonċernati, sa ammont 
massimu li għandu jiġi ddeterminat minn 
dawk l-awtoritajiet regolatorji, bħala 
introjtu li għandu jitqies mill-awtoritajiet 
regolatorji meta japprovaw il-
metodoloġija għall-kalkolu tat-tariffi tan-
netwerk u/jew sabiex jistabbilixxu t-tariffi 
tan-netwerk.

Or. en

Emenda 828
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jistabbilixxu biċ-
ċar minn qabel kif se jintuża kull introjtu 
mill-konġestjoni u jirrappurtaw dwar l-użu 
reali ta' dak l-introjtu. Fuq bażi annwali u 
sal-31 ta' Lulju ta' kull sena, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom 

4. L-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jirrappurtaw dwar 
l-użu reali ta' dak l-introjtu. Fuq bażi 
annwali, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jippubblikaw rapport 
li jistabbilixxi l-ammont ta' dħul miġbur 
għall-perjodu ta' 12-il xahar li jispiċċa fil-
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jippubblikaw rapport li jistabbilixxi l-
ammont ta' dħul miġbur għall-perjodu ta' 
12-il xahar li jispiċċa fit-30 ta' Ġunju tal-
istess sena u kif intuża dak id-dħul, inklużi 
l-proġetti speċifiċi li l-introjtu ntuża 
għalihom jew l-ammont imqiegħed fuq 
linja ta' kont separata flimkien mal-
verifika li dak l-użu jikkonforma ma' dan 
ir-Regolament u mal-metodoloġija 
żviluppata skont il-paragrafu 3.

31 ta' Diċembru tal-istess sena u kif intuża 
dak id-dħul.

Or. en

Emenda 829
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jistabbilixxu biċ-
ċar minn qabel kif se jintuża kull introjtu 
mill-konġestjoni u jirrappurtaw dwar l-użu 
reali ta' dak l-introjtu. Fuq bażi annwali u 
sal-31 ta' Lulju ta' kull sena, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom 
jippubblikaw rapport li jistabbilixxi l-
ammont ta' dħul miġbur għall-perjodu ta' 
12-il xahar li jispiċċa fit-30 ta' Ġunju tal-
istess sena u kif intuża dak id-dħul, inklużi 
l-proġetti speċifiċi li l-introjtu ntuża 
għalihom jew l-ammont imqiegħed fuq 
linja ta' kont separata flimkien mal-
verifika li dak l-użu jikkonforma ma' dan 
ir-Regolament u mal-metodoloġija 
żviluppata skont il-paragrafu 3.

4. L-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jirrappurtaw dwar 
l-użu reali tal-introjtu mill-konġestjoni. 
Fuq bażi annwali, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jippubblikaw rapport 
li jistabbilixxi l-ammont ta' dħul miġbur 
għall-perjodu ta' 12-il xahar li jispiċċa fil-
31 ta' Diċembru tal-istess sena u kif intuża 
dak id-dħul.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The Commission proposes to scrap the possibility for TSOs to use congestion income to 
reduce the level of transmission tariffs. ENTSO-E fully supports the Commission's objective to 
invest in and maintain cross-border transmission capacity for the benefit of European 
welfare. However, the present proposals could actually have the opposite effect and reduce 
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incentives for interconnectors, through two conflicting effects: - considering that congestion 
revenues should mandatorily be spent sooner (points (a) and (b)) or later (separate account) 
for implementing operational measures and investing may result in costs that are 
economically not justified for the community,- Preventing the use of congestion income to 
reduce tariffs would lead to tariff increases which may undermine public acceptance for new 
interconnectors. Today, cross-border investments are, in many cases, funded by national TSO 
tariffs during the corresponding depreciation period, which provide financial leverage to 
foster investments. Similarly, operational measures to guarantee the availability of capacity 
are funded by TSO tariffs. Those costs are accepted by national regulators when they are 
economically justified for the community. Since all TSO "efficient" costs are covered by TSO 
tariffs, congestion income is an additional revenue which is not "owned" by TSOs but only 
collected by them. It is therefore only logical that the corresponding congestion income from 
interconnectors should flow back to grid users through a reduction of grid tariffs. This helps 
ensuring public acceptance since the revenues from congestion eventually go back to energy 
consumers.

Emenda 830
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jistabbilixxu biċ-
ċar minn qabel kif se jintuża kull introjtu 
mill-konġestjoni u jirrappurtaw dwar l-użu 
reali ta' dak l-introjtu. Fuq bażi annwali u 
sal-31 ta' Lulju ta' kull sena, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom 
jippubblikaw rapport li jistabbilixxi l-
ammont ta' dħul miġbur għall-perjodu ta' 
12-il xahar li jispiċċa fit-30 ta' Ġunju tal-
istess sena u kif intuża dak id-dħul, inklużi 
l-proġetti speċifiċi li l-introjtu ntuża 
għalihom jew l-ammont imqiegħed fuq 
linja ta' kont separata flimkien mal-
verifika li dak l-użu jikkonforma ma' dan 
ir-Regolament u mal-metodoloġija 
żviluppata skont il-paragrafu 3.

4. L-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jirrappurtaw dwar 
l-użu reali tal-introjtu mill-konġestjoni. 
Fuq bażi annwali, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jippubblikaw rapport 
li jistabbilixxi l-ammont ta' dħul miġbur 
għall-perjodu ta' 12-il xahar li jispiċċa fil-
31 ta' Diċembru tal-istess sena u kif intuża 
dak id-dħul, inklużi l-proġetti speċifiċi li l-
introjtu ntuża għalihom.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni tipproponi li titħassar il-possibbiltà għat-TSOs li jużaw introjtu mill-
konġestjoni biex inaqqsu l-livell tat-tariffi ta' trażmissjoni.

Emenda 831
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jistabbilixxu biċ-
ċar minn qabel kif se jintuża kull introjtu 
mill-konġestjoni u jirrappurtaw dwar l-użu 
reali ta' dak l-introjtu. Fuq bażi annwali u 
sal-31 ta' Lulju ta' kull sena, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom 
jippubblikaw rapport li jistabbilixxi l-
ammont ta' dħul miġbur għall-perjodu ta' 
12-il xahar li jispiċċa fit-30 ta' Ġunju tal-
istess sena u kif intuża dak id-dħul, inklużi 
l-proġetti speċifiċi li l-introjtu ntuża 
għalihom jew l-ammont imqiegħed fuq 
linja ta' kont separata flimkien mal-verifika 
li dak l-użu jikkonforma ma' dan ir-
Regolament u mal-metodoloġija 
żviluppata skont il-paragrafu 3.

4. L-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jistabbilixxu biċ-
ċar minn qabel kif se jintuża kull introjtu 
mill-konġestjoni u jirrappurtaw dwar l-użu 
reali ta' dak l-introjtu. Fuq bażi annwali u 
sal-31 ta' Lulju ta' kull sena, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom 
jippubblikaw rapport li jistabbilixxi l-
ammont ta' dħul miġbur għall-perjodu ta' 
12-il xahar li jispiċċa fit-30 ta' Ġunju tal-
istess sena u kif intuża dak id-dħul, inklużi 
l-proġetti speċifiċi li l-introjtu ntuża 
għalihom,l-ammont imqiegħed fuq linja ta' 
kont separata jew l-ammont li jkun intuża 
meta jkunu ġew ikkalkulati t-tariffi tan-
netwerk, flimkien mal-verifika li dak l-użu 
jikkonforma ma' dan ir-Regolament. F'tali 
każijiet fejn xi dħul mill-konġestjoni 
jintuża meta jiġu kkalkulati t-tariffi tan-
netwerk, ir-rapport jista' jistabbilixxi t-
twettiq tal-impenn mit-TSO u tal-kriterji 
tal-karta tal-bilanċ skont il-paragrafu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-projbizzjoni li jintuża dħul mill-konġestjoni biex jitnaqqsu t-tariffi tan-netwerk mhijiex 
iġġustifikata.

Emenda 832
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody
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Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fl-Istati Membri jew fil-pajjiżi 
terzi li jużaw dħul mill-interkonnettur 
bħala introjtu li għandu jitqies meta jiġu 
kkalkulati t-tariffi tan-netwerk bħala parti 
minn politika espliċita mfassla biex tattira 
investiment ġdid fil-kapaċità ta' 
interkonnessjoni, kwalunkwe dħul li 
jirriżulta mill-allokazzjoni tal-kapaċità 
fuq l-interkonnetturi li huma l-proprjetà 
ta' u jitħaddmu minn entità legali 
separata mis-sistema ta' trażmissjoni 
ewlenija jista' jintuża, soġġett għall-
approvazzjoni mill-awtoritajiet regolatorji 
tal-Istati Membri kkonċernati, sa ammont 
massimu li għandu jiġi ddeterminat minn 
dawk l-awtoritajiet regolatorji, bħala 
introjtu li għandu jitqies mill-awtoritajiet 
regolatorji meta japprovaw il-
metodoloġija għall-kalkolu tat-tariffi tan-
netwerk u/jew sabiex jistabbilixxu t-tariffi 
tan-netwerk.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Regulatory discretion to return congestion revenues to consumers via network tariffs outlined 
in Art 17 (2) of the Regulation on the International Electricity Market provides a foundation 
for private 3rd party interconnector models, such as the ‘cap and floor' regime used in the 
UK and the Netherlands. This regime has stimulated great investment and interest to date and 
creates a market to further the Commission's goal of greater interconnection.The removal of 
this discretion would prevent both the continued operation of the ‘cap and floor' regime and 
the possibility of other Member States adopting similar approaches. This amendment will
allow the continued delivery on the Commission's interconnector targets, via innovative 
solutions that incentivise private 3rd parties to provide the necessary incentives to correct for 
what would otherwise be market failures.

Emenda 833
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fl-Istati Membri jew fil-pajjiżi 
terzi li jużaw dħul mill-interkonnettur 
bħala introjtu li għandu jitqies meta jiġu 
kkalkulati t-tariffi tan-netwerk bħala parti 
minn politika espliċita mfassla biex tattira 
investiment ġdid fil-kapaċità ta' 
interkonnessjoni, kwalunkwe dħul li 
jirriżulta mill-allokazzjoni tal-kapaċità 
fuq l-interkonnetturi li huma l-proprjetà 
ta' u jitħaddmu minn entità legali 
separata mis-sistema ta' trażmissjoni 
ewlenija jista' jintuża, soġġett għall-
approvazzjoni mill-awtoritajiet regolatorji 
tal-Istati Membri kkonċernati, sa ammont 
massimu li għandu jiġi ddeterminat minn 
dawk l-awtoritajiet regolatorji, bħala 
introjtu li għandu jitqies mill-awtoritajiet 
regolatorji meta japprovaw il-
metodoloġija għall-kalkolu tat-tariffi tan-
netwerk u/jew sabiex jistabbilixxu t-tariffi
tan-netwerk.

Or. en

Emenda 834
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jissorveljaw l-adegwatezza tar-riżorsi fit-
territorju tagħhom abbażi tal-valutazzjoni 
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi 
skont l-Artikolu 19.

1. L-Istati Membri għandhom 
jissorveljaw l-adegwatezza tar-riżorsi fit-
territorju tagħhom abbażi tal-valutazzjoni
nazzjonali dwar l-adegwatezza tar-riżorsi, 
li għandha tqis il-valutazzjoni Ewropea 
dwar l-adegwatezza tar-riżorsi skont l-
Artikolu 19. Il-metodoloġija għal 
valutazzjoni nazzjonali dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi għandha tkun 
iddeterminata minn Stat Membru u 
għandha tqis il-metodoloġija msemmija 
fl-Artikolu 19(4).
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Or. en

Emenda 835
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1
Ir-Regolament (KE) Nru 714/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jissorveljaw l-adegwatezza tar-riżorsi fit-
territorju tagħhom abbażi tal-valutazzjoni
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi 
skont l-Artikolu 19.

1. L-Istati Membri għandhom 
jissorveljaw l-adegwatezza tar-riżorsi fit-
territorju tagħhom abbażi ta' valutazzjoni 
nazzjonali dwar l-adegwatezza tar-riżorsi, 
li jenħtieġ li tqis il-valutazzjoni Ewropea 
dwar l-adegwatezza tar-riżorsi skont l-
Artikolu 19. Il-metodoloġija għat-twettiq 
tal-valutazzjoni nazzjonali dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi għandha tkun 
definita mill-Istati Membri u għandha tqis 
il-metodoloġija stabbilita fl-
Artikolu 19(4).

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza ewlenija għall-introduzzjoni ta' mekkaniżmi ta' kapaċità jenħtieġ li tkun il-
valutazzjoni nazzjonali dwar l-adegwatezza tar-riżorsi.

Emenda 836
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov, Ashley Fox, Evžen 
Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jissorveljaw l-adegwatezza tar-riżorsi fit-
territorju tagħhom abbażi tal-valutazzjoni 
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi 
skont l-Artikolu 19.

1. L-Istati Membri għandhom 
jissorveljaw l-adegwatezza tar-riżorsi fit-
territorju tagħhom abbażi tal-valutazzjoni
nazzjonali dwar l-adegwatezza tar-riżorsi 
li għandha tqis il-valutazzjoni Ewropea 
dwar l-adegwatezza tar-riżorsi skont l-
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Artikolu 19. Il-metodoloġija għal 
valutazzjoni nazzjonali dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi għandha tkun 
iddeterminata minn Stat Membru u 
għandha tqis il-metodoloġija msemmija 
fl-Artikolu 19(4).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sigurtà tal-provvista tal-elettriku se sseħħ biss jekk il-kompetenza li titwettaq valutazzjoni 
dwar l-adegwatezza tar-riżorsi titħalla f'idejn l-Istati Membri. Filwaqt li l-monitoraġġ u l-
valutazzjoni tal-adegwatezza tar-riżorsi fil-livell Ewropew jistgħu jkunu ta' għajnuna, dawn 
jenħtieġ li jikkomplementaw u jappoġġjaw il-valutazzjoni nazzjonali. Fil-livell Ewropew, 
wieħed mhuwiex kapaċi jinkludi r-rekwiżiti nazzjonali kollha bil-livell ta' dettall meħtieġ u 
b'hekk biex jivvaluta kif xieraq l-adegwatezza tas-sistema.

Emenda 837
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jissorveljaw l-adegwatezza tar-riżorsi fit-
territorju tagħhom abbażi tal-valutazzjoni 
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi 
skont l-Artikolu 19.

1. L-Istati Membri għandhom 
jissorveljaw l-adegwatezza tar-riżorsi fit-
territorju tagħhom abbażi tal-valutazzjoni
nazzjonali dwar l-adegwatezza tar-riżorsi 
li għandha tqis il-valutazzjoni Ewropea 
dwar l-adegwatezza tar-riżorsi skont l-
Artikolu 19. Il-metodoloġija għal 
valutazzjoni nazzjonali dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi għandha tkun 
iddeterminata minn Stat Membru u 
għandha tqis il-metodoloġija msemmija 
fl-Artikolu 19(4).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tqisx il-prinċipju tas-sussidjarjetà. Filwaqt li l-monitoraġġ u 
l-valutazzjoni tal-adegwatezza tar-riżorsi fil-livell Ewropew huma meħtieġa u jistgħu jkunu 
ta' għajnuna, il-Valutazzjoni Ewropea dwar l-Adegwatezza tar-Riżorsi (ERAA) jenħtieġ li 
tikkomplementa u tappoġġja l-valutazzjoni nazzjonali dwar l-adegwatezza tar-riżorsi biss. Il-
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valutazzjonijiet li jsiru fil-livell nazzjonali biss jiżguraw livell ta' dettall suffiċjenti. L-ERAA 
mhijiex kapaċi tinkludi l-kundizzjonijiet nazzjonali kollha bil-livell ta' dettall meħtieġ u b'hekk 
biex tivvaluta kif xieraq l-adegwatezza tas-sistema.

Emenda 838
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jissorveljaw l-adegwatezza tar-riżorsi fit-
territorju tagħhom abbażi tal-valutazzjoni 
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi 
skont l-Artikolu 19.

1. L-Istati Membri għandhom 
jissorveljaw l-adegwatezza tar-riżorsi fit-
territorju tagħhom abbażi tal-valutazzjoni
nazzjonali dwar l-adegwatezza tar-riżorsi 
li għandha tqis il-valutazzjoni Ewropea 
dwar l-adegwatezza tar-riżorsi skont l-
Artikolu 19. Il-metodoloġija għal 
valutazzjoni nazzjonali dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi għandha tkun 
iddeterminata minn Stat Membru u 
għandha tqis il-metodoloġija msemmija 
fl-Artikolu 19(4).

Or. en

Emenda 839
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jissorveljaw l-adegwatezza tar-riżorsi fit-
territorju tagħhom abbażi tal-valutazzjoni 
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi 
skont l-Artikolu 19.

1. L-Istati Membri għandhom 
jissorveljaw l-adegwatezza tar-riżorsi fit-
territorju tagħhom abbażi tal-valutazzjoni 
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi 
skont l-Artikolu 19 u abbażi tal-
valutazzjoni ta' adegwatezza li jkollha 
firxa ġeografika reġjonali u nazzjonali li 
tinkludi t-territorju tal-Istat Membru u 
ssegwi l-metodoloġija kif definit fl-
Artikolu 19.
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Or. en

Emenda 840
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jissorveljaw l-adegwatezza tar-riżorsi fit-
territorju tagħhom abbażi tal-valutazzjoni 
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi 
skont l-Artikolu 19.

1. L-Istati Membri għandhom 
jissorveljaw l-adegwatezza tar-riżorsi fit-
territorju tagħhom abbażi tal-valutazzjoni 
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi 
skont l-Artikolu 19. Kwalunkwe 
metodoloġija għall-valutazzjoni tal-
adegwatezza tar-riżorsi għandha tqis kif 
xieraq l-evoluzzjoni tad-domanda tal-
elettriku u l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar 
l-effiċjenza fl-enerġija.

Or. en

Emenda 841
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jissorveljaw l-adegwatezza tar-riżorsi fit-
territorju tagħhom abbażi tal-valutazzjoni 
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi 
skont l-Artikolu 19.

1. L-Istati Membri għandhom 
jissorveljaw l-adegwatezza tar-riżorsi fit-
territorju tagħhom abbażi tal-valutazzjoni
nazzjonali dwar l-adegwatezza tar-riżorsi. 
L-Istati Membri jistgħu jirreferu għall-
metodoloġija Ewropea dwar l-adegwatezza 
tar-riżorsi skont l-Artikolu 19.

Or. en

Emenda 842
Ashley Fox
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Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jissorveljaw l-adegwatezza tar-riżorsi fit-
territorju tagħhom abbażi tal-valutazzjoni 
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi 
skont l-Artikolu 19.

1. L-Istati Membri għandhom 
jissorveljaw l-adegwatezza tar-riżorsi fit-
territorju tagħhom abbażi tal-valutazzjoni 
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi 
skont l-Artikolu 19, li għandha 
tikkomplementa l-valutazzjonijiet 
nazzjonali dwar l-adegwatezza tar-riżorsi.

Or. en

Emenda 843
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom
jissorveljaw l-adegwatezza tar-riżorsi fit-
territorju tagħhom abbażi tal-valutazzjoni 
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi 
skont l-Artikolu 19.

1. L-Istati Membri għandhom iwettqu 
valutazzjoni tal-adegwatezza tar-riżorsi fit-
territorju tagħhom filwaqt li jqisu l-
interkonnessjoni tas-sistema u d-dejta tal-
valutazzjoni Ewropea dwar l-adegwatezza 
tar-riżorsi skont l-Artikolu 19.

Or. fr

Emenda 844
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom
jissorveljaw l-adegwatezza tar-riżorsi fit-
territorju tagħhom abbażi tal-valutazzjoni 
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi 
skont l-Artikolu 19.

1. L-Istati Membri għandhom jużaw 
ir-riżultati tal-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi skont l-Artikolu 
19 biex jivverifikaw it-tħassib dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi fit-territorju 
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tagħhom.

Or. en

Emenda 845
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jissorveljaw l-adegwatezza tar-riżorsi fit-
territorju tagħhom abbażi tal-valutazzjoni 
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi 
skont l-Artikolu 19.

1. L-Istati Membri għandhom 
jissorveljaw, jirrapportaw dwar u 
jippubblikaw l-adegwatezza tar-riżorsi fit-
territorju tagħhom abbażi tal-valutazzjoni 
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi 
skont l-Artikolu 19.

Or. en

Emenda 846
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jissorveljaw l-adegwatezza tar-riżorsi fit-
territorju tagħhom abbażi tal-valutazzjoni 
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi 
skont l-Artikolu 19.

1. L-Istati Membri għandhom 
jissorveljaw, jirrapportaw u jippubblikaw
l-adegwatezza tar-riżorsi fit-territorju 
tagħhom abbażi tal-valutazzjoni Ewropea 
dwar l-adegwatezza tar-riżorsi skont l-
Artikolu 19.

Or. en

Emenda 847
Flavio Zanonato

Proposta għal regolament
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Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jissorveljaw l-adegwatezza tar-riżorsi fit-
territorju tagħhom abbażi tal-valutazzjoni
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi 
skont l-Artikolu 19.

1. L-Istati Membri għandhom 
jissorveljaw l-adegwatezza tar-riżorsi fit-
territorju tagħhom f'konformità mal-
metodoloġija Ewropea dwar l-adegwatezza 
tar-riżorsi skont l-Artikolu 19(4).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Regoli komuni u metodoloġiji tal-UE għall-valutazzjoni tal-adegwatezza tal-ġenerazzjoni 
huma meħtieġa sabiex jiġi armonizzat il-livell differenti tal-valutazzjoni (pan-Ewropew u 
nazzjonali) u biex possibbilment jitqabblu r-riżultati fost l-istudji u l-valutazzjonijiet 
differenti.

Emenda 848
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jissorveljaw l-adegwatezza tar-riżorsi fit-
territorju tagħhom abbażi tal-valutazzjoni
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi 
skont l-Artikolu 19.

1. L-Istati Membri għandhom 
jissorveljaw l-adegwatezza tar-riżorsi fit-
territorju tagħhom f'konformità mal-
metodoloġija Ewropea dwar l-adegwatezza 
tar-riżorsi skont l-Artikolu 19(4).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Member States, being the ultimate subjects responsible for security of electricity supply shall 
monitor resource adequacy within their territory and shall carry out their own adequacy 
assessments and studies by adopting specific detailed representation of network topology and 
market structure (typically at European level due to computational reasons both market and 
power models have simplified representation/clustering of generation units/assets of 
transmission, therefore further details for internal network might be necessary in order to 
evaluate internal congestions and or local scarcity situation). Common rules and EU 
methodologies for generation adequacy assessment are needed in order to harmonize the 
different level of assessment (pan-European and National) and to make possible the 
comparison of results among different studies and assessments.
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Emenda 849
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom 
jissorveljaw l-adegwatezza tar-riżorsi fit-
territorju tagħhom abbażi tal-valutazzjoni
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi 
skont l-Artikolu 19.

1. L-Istati Membri għandhom 
jissorveljaw l-adegwatezza tar-riżorsi fit-
territorju tagħhom abbażi tal-valutazzjoni
nazzjonali dwar l-adegwatezza tar-riżorsi 
skont l-Artikolu 19.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjonijiet li jsiru fil-livell nazzjonali biss jiżguraw il-livell ta' dettall suffiċjenti.

Emenda 850
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi tidentifika tħassib
għall-adegwatezza tar-riżorsi, l-Istati 
Membri għandhom jidentifikaw 
kwalunkwe distorsjoni regolatorja li 
kkawżat jew li kellha sehem fil-ħolqien ta' 
dak it-tħassib.

2. Meta l-valutazzjoni dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi fit-territorju 
tagħhom (li tqis l-interkonnessjoni tas-
sistema u d-dejta tal-valutazzjoni dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi fuq il-livell 
Ewropew) tidentifika tħassib, l-Istati 
Membri għandhom jidentifikaw 
kwalunkwe distorsjoni regolatorja li 
kkawżat jew li kellha sehem fil-ħolqien ta' 
dak it-tħassib.

Or. fr

Emenda 851
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello
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Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi tidentifika tħassib 
għall-adegwatezza tar-riżorsi, l-Istati 
Membri għandhom jidentifikaw 
kwalunkwe distorsjoni regolatorja li 
kkawżat jew li kellha sehem fil-ħolqien ta' 
dak it-tħassib.

2. Meta l-valutazzjoni nazzjonali
dwar l-adegwatezza tar-riżorsi tidentifika 
tħassib għall-adegwatezza tar-riżorsi, l-
Istati Membri għandhom jidentifikaw 
kwalunkwe distorsjoni regolatorja u fis-
suq li kkawżat jew li kellha sehem fil-
ħolqien u r-reżistenza ta' dak it-tħassib.

Or. en

Emenda 852
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi tidentifika tħassib 
għall-adegwatezza tar-riżorsi, l-Istati 
Membri għandhom jidentifikaw 
kwalunkwe distorsjoni regolatorja li 
kkawżat jew li kellha sehem fil-ħolqien ta' 
dak it-tħassib.

2. Meta l-valutazzjonijiet nazzjonali 
jew il-valutazzjoni Ewropea dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi tidentifika tħassib 
għall-adegwatezza tar-riżorsi, l-Istati 
Membri għandhom jidentifikaw 
kwalunkwe distorsjoni regolatorja li 
kkawżat jew li kellha sehem fil-ħolqien ta' 
dak it-tħassib.

Or. en

Emenda 853
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi tidentifika tħassib 
għall-adegwatezza tar-riżorsi, l-Istati 
Membri għandhom jidentifikaw 

2. Meta l-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi tidentifika tħassib 
għall-adegwatezza tar-riżorsi, l-Istati 
Membri għandhom jidentifikaw 
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kwalunkwe distorsjoni regolatorja li 
kkawżat jew li kellha sehem fil-ħolqien ta' 
dak it-tħassib.

kwalunkwe falliment tas-suq u/jew
distorsjoni regolatorja li kkawżat jew li 
kellha sehem fil-ħolqien ta' dak it-tħassib.

Or. en

Emenda 854
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi tidentifika tħassib 
għall-adegwatezza tar-riżorsi, l-Istati 
Membri għandhom jidentifikaw 
kwalunkwe distorsjoni regolatorja li 
kkawżat jew li kellha sehem fil-ħolqien ta' 
dak it-tħassib.

2. Meta l-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi tidentifika tħassib 
għall-adegwatezza tar-riżorsi, l-Istati 
Membri għandhom jidentifikaw 
kwalunkwe falliment tas-suq u/jew
distorsjoni regolatorja li kkawżat jew li 
kellha sehem fil-ħolqien ta' dak it-tħassib.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-fallimenti tas-suq jistgħu jkunu wkoll il-kawża ta' tħassib dwar l-adegwatezza, 
jenħtieġ ukoll li dawn il-fallimenti tas-suq jiġu identifikati u indirizzati.

Emenda 855
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi tidentifika tħassib 
għall-adegwatezza tar-riżorsi, l-Istati 
Membri għandhom jidentifikaw 
kwalunkwe distorsjoni regolatorja li
kkawżat jew li kellha sehem fil-ħolqien ta' 
dak it-tħassib.

2. Meta l-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi tidentifika tħassib 
għall-adegwatezza tar-riżorsi, l-Istati 
Membri għandhom jidentifikaw 
kwalunkwe distorsjoni regolatorja u 
falliment tas-suq li kkawżaw jew li
kellhom sehem fil-ħolqien ta' dak it-
tħassib.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux biss id-distorsjonijiet regolatorji iżda wkoll il-fallimenti tas-suq, bħall-ostakli għad-
dħul fis-suq, l-imġiba mhux kompetittiva u l-aċċess limitat għal finanzjament jistgħu jkunu piż 
sproporzjonat għal ċerti teknoloġiji jew atturi, u b'hekk jikkontribwixxu għall-ħolqien ta' 
tħassib dwar l-adegwatezza.

Emenda 856
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi tidentifika tħassib 
għall-adegwatezza tar-riżorsi, l-Istati 
Membri għandhom jidentifikaw 
kwalunkwe distorsjoni regolatorja li
kkawżat jew li kellha sehem fil-ħolqien ta' 
dak it-tħassib.

2. Meta l-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi tidentifika tħassib 
għall-adegwatezza tar-riżorsi, l-Istati 
Membri għandhom jidentifikaw 
kwalunkwe distorsjoni regolatorja u 
falliment tas-suq li kkawżaw jew li
kellhom sehem fil-ħolqien ta' dak it-
tħassib.

Or. en

Emenda 857
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi tidentifika tħassib 
għall-adegwatezza tar-riżorsi, l-Istati 
Membri għandhom jidentifikaw 
kwalunkwe distorsjoni regolatorja li
kkawżat jew li kellha sehem fil-ħolqien ta' 
dak it-tħassib.

2. Meta l-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi tidentifika tħassib 
għall-adegwatezza tar-riżorsi, l-Istati 
Membri għandhom jidentifikaw 
kwalunkwe distorsjoni regolatorja u 
falliment tas-suq li kkawżaw jew li
kellhom sehem fil-ħolqien ta' dak it-
tħassib.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Lil hinn mid-distorsjonijiet regolatorji, il-fallimenti tas-suq, bħall-ostakli għad-dħul fis-suq, l-
imġiba mhux kompetittiva u l-aċċess limitat għal finanzjament jistgħu jkunu ta' piż 
sproporzjonat għal ċerti teknoloġiji jew atturi tas-suq, u jistgħu jikkontribwixxu għall-ħolqien 
ta' tħassib dwar l-adegwatezza. Huwa importanti li wieħed iħares lil hinn mill-ostakli 
purament regolatorji.

Emenda 858
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi tidentifika tħassib 
għall-adegwatezza tar-riżorsi, l-Istati 
Membri għandhom jidentifikaw 
kwalunkwe distorsjoni regolatorja li
kkawżat jew li kellha sehem fil-ħolqien ta' 
dak it-tħassib.

2. Meta l-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi tidentifika tħassib 
għall-adegwatezza tar-riżorsi, l-Istati 
Membri għandhom jidentifikaw 
kwalunkwe distorsjoni regolatorja u 
falliment tas-suq li kkawżaw jew li
kellhom sehem fil-ħolqien ta' dak it-
tħassib.

Or. en

Emenda 859
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi tidentifika tħassib 
għall-adegwatezza tar-riżorsi, l-Istati 
Membri għandhom jidentifikaw 
kwalunkwe distorsjoni regolatorja li 
kkawżat jew li kellha sehem fil-ħolqien ta'
dak it-tħassib.

2. Meta l-valutazzjoni nazzjonali
dwar l-adegwatezza tar-riżorsi tidentifika 
tħassib għall-adegwatezza tar-riżorsi, l-
Istati Membri għandhom jidentifikaw 
kwalunkwe distorsjoni regolatorja li 
kkawżat jew li kellha sehem fil-ħolqien ta' 
dak it-tħassib.

Or. en
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Emenda 860
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi tidentifika tħassib 
għall-adegwatezza tar-riżorsi, l-Istati 
Membri għandhom jidentifikaw 
kwalunkwe distorsjoni regolatorja li 
kkawżat jew li kellha sehem fil-ħolqien ta' 
dak it-tħassib.

2. Meta l-valutazzjoni nazzjonali
dwar l-adegwatezza tar-riżorsi tidentifika 
tħassib għall-adegwatezza tar-riżorsi, l-
Istati Membri għandhom jidentifikaw 
kwalunkwe distorsjoni regolatorja li 
kkawżat jew li kellha sehem fil-ħolqien ta' 
dak it-tħassib.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjonijiet dwar l-adegwatezza jenħtieġ li jitwettqu mill-Istati Membri, jiġu approvati 
mill-NRAs u jkunu bbażati fuq metodoloġija Ewropea komuni definita mill-ENTSO-E.

Emenda 861
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi tidentifika tħassib 
għall-adegwatezza tar-riżorsi, l-Istati 
Membri għandhom jidentifikaw 
kwalunkwe distorsjoni regolatorja li 
kkawżat jew li kellha sehem fil-ħolqien ta' 
dak it-tħassib.

2. Meta l-valutazzjoni nazzjonali
dwar l-adegwatezza tar-riżorsi tidentifika 
tħassib għall-adegwatezza tar-riżorsi, l-
Istati Membri għandhom jidentifikaw 
kwalunkwe distorsjoni regolatorja li 
kkawżat jew li kellha sehem fil-ħolqien ta' 
dak it-tħassib.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tqisx il-prinċipju tas-sussidjarjetà. Filwaqt li l-monitoraġġ u 
l-valutazzjoni tal-adegwatezza tar-riżorsi fil-livell Ewropew huma meħtieġa u jistgħu jkunu 
ta' għajnuna, il-Valutazzjoni Ewropea dwar l-Adegwatezza tar-Riżorsi (ERAA) jenħtieġ li 
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tikkomplementa u tappoġġja l-valutazzjoni nazzjonali dwar l-adegwatezza tar-riżorsi biss. Il-
valutazzjonijiet li jsiru fil-livell nazzjonali biss jiżguraw livell ta' dettall suffiċjenti. L-ERAA 
mhijiex kapaċi tinkludi l-kundizzjonijiet nazzjonali kollha bil-livell ta' dettall meħtieġ u b'hekk 
biex tivvaluta kif xieraq l-adegwatezza tas-sistema.

Emenda 862
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi tidentifika tħassib 
għall-adegwatezza tar-riżorsi, l-Istati 
Membri għandhom jidentifikaw 
kwalunkwe distorsjoni regolatorja li 
kkawżat jew li kellha sehem fil-ħolqien ta' 
dak it-tħassib.

2. Meta l-valutazzjoni nazzjonali
dwar l-adegwatezza tar-riżorsi tidentifika 
tħassib għall-adegwatezza tar-riżorsi, l-
Istati Membri għandhom jidentifikaw 
kwalunkwe distorsjoni regolatorja li 
kkawżat jew li kellha sehem fil-ħolqien ta' 
dak it-tħassib.

Or. en

Emenda 863
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2
Ir-Regolament (KE) Nru 714/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi tidentifika tħassib 
għall-adegwatezza tar-riżorsi, l-Istati 
Membri għandhom jidentifikaw 
kwalunkwe distorsjoni regolatorja li 
kkawżat jew li kellha sehem fil-ħolqien ta' 
dak it-tħassib.

2. Meta l-valutazzjoni nazzjonali
dwar l-adegwatezza tar-riżorsi tidentifika 
tħassib għall-adegwatezza tar-riżorsi, l-
Istati Membri għandhom jidentifikaw 
kwalunkwe distorsjoni regolatorja li 
kkawżat jew li kellha sehem fil-ħolqien ta' 
dak it-tħassib.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza ewlenija għall-introduzzjoni ta' mekkaniżmi ta' kapaċità jenħtieġ li tkun il-
valutazzjoni nazzjonali dwar l-adegwatezza tar-riżorsi.
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Emenda 864
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi tidentifika tħassib 
għall-adegwatezza tar-riżorsi, l-Istati 
Membri għandhom jidentifikaw 
kwalunkwe distorsjoni regolatorja li 
kkawżat jew li kellha sehem fil-ħolqien ta' 
dak it-tħassib.

2. Meta l-valutazzjoni nazzjonali
dwar l-adegwatezza tar-riżorsi tidentifika 
tħassib għall-adegwatezza tar-riżorsi, l-
Istati Membri għandhom jidentifikaw 
kwalunkwe distorsjoni regolatorja li 
kkawżat jew li kellha sehem fil-ħolqien ta' 
dak it-tħassib.

Or. en

Emenda 865
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw skeda ta' żmien għall-miżuri 
li jadottaw biex jeliminaw kull distorsjoni 
regolatorja identifikata. Meta jindirizzaw 
it-tħassib għall-adegwatezza tar-riżorsi l-
Istati Membri għandhom iqisu b'mod 
partikolari li jeliminaw id-distorsjonijiet 
regolatorji, japplikaw prezzijiet li 
jirriflettu n-nuqqas tad-domanda, 
jiżviluppaw interkonnessjonijiet, ħżin tal-
enerġija, miżuri min-naħa tad-domanda u 
effiċjenza fl-enerġija.

imħassar

Or. en

Emenda 866
Claude Turmes



AM\1133367MT.docx 61/195 PE609.625v01-00

MT

f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw skeda ta' żmien għall-miżuri 
li jadottaw biex jeliminaw kull distorsjoni 
regolatorja identifikata. Meta jindirizzaw 
it-tħassib għall-adegwatezza tar-riżorsi l-
Istati Membri għandhom iqisu b'mod 
partikolari li jeliminaw id-distorsjonijiet 
regolatorji, japplikaw prezzijiet li jirriflettu 
n-nuqqas tad-domanda, jiżviluppaw 
interkonnessjonijiet, ħżin tal-enerġija, 
miżuri min-naħa tad-domanda u effiċjenza 
fl-enerġija.

3. L-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw skeda ta' żmien u pjan ta' 
implimentazzjoni għall-miżuri li jadottaw 
biex jeliminaw kull distorsjoni regolatorja
u falliment tas-suq identifikati. Meta 
jindirizzaw it-tħassib għall-adegwatezza 
tar-riżorsi l-Istati Membri għandhom
jiżguraw b'mod partikolari li
jikkontribwixxu għall-miri tal-klima u tal-
enerġija tal-UE għall-2030 u għall-
objettivi tad-dekarbonizzazzjoni għall-
2050 u għandhom jeliminaw id-
distorsjonijiet regolatorji, japplikaw 
prezzijiet li jirriflettu n-nuqqas tad-
domanda, jiżviluppaw interkonnessjonijiet, 
ħżin tal-enerġija, miżuri min-naħa tad-
domanda, flessibbiltà u riżorsi tal-enerġija 
distribwiti u effiċjenza fl-enerġija. L-Istati 
Membri għandhom jinnotifikaw l-iskedi 
ta' żmien lill-Kummissjoni Ewropea għal 
approvazzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tivvaluta jekk dawn il-miżuri humiex 
suffiċjenti biex jeliminaw id-distorsjoni 
tas-suq u joħorġu deċiżjoni dwar il-
kompatibbiltà tal-azzjonijiet innotifikati 
fl-iskedi ta' żmien tal-Istati Membri 
flimkien mal-objettivi ġenerali tal-Unjoni 
tal-Enerġija. L-Istati Membri għandhom 
jirrapportaw regolarment dwar il-progress 
lejn l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet 
stabbiliti fl-iskedi ta' żmien tagħhom.
L-azzjonijiet jistgħu jinkludu:
(a) it-tneħħija ta' distorsjonijiet 
regolatorji u fallimenti tas-suq, b'mod 
partikolari l-ostakli għal aktar effiċjenza 
fl-enerġija, flessibbiltà u l-iskjerament ta' 
enerġija rinnovabbli;
(b) l-eliminazzjoni tal-provvista żejda 
potenzjali ta' kapaċità fis-suq billi l-ewwel 
jitneħħew mill-grilja l-aktar riżorsi li 
jniġġsu u dawk l-inqas flessibbli.
(c) it-tneħħija tal-limiti fuq il-prezzijiet;
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(d) l-introduzzjoni ta' funzjoni ta' 
pprezzar ta' nuqqas amministrattiv kif 
imsemmi fl-Artikolu 44 ta' [Ir-
Regolament tal-Kummissjoni li 
jistabbilixxi linja gwida dwar l-ibbilanċjar 
tal-elettriku];
(e) iż-żieda fil-kapaċità ta' 
interkonnessjoni fejn meħtieġ skont il-
valutazzjoni tal-adegwatezza u l-mira ta' 
interkonnessjoni u t-tisħiħ u l-
ottimizzazzjoni tal-grilja interna sabiex 
tiġi indirizzata l-konġestjoni;
(f) iż-żieda fl-effiċjenza fl-enerġija, l-
iżvilupp tar-rispons min-naħa tad-
domanda u l-kapaċità tal-ħżin;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet dwar l-adegwatezza tar-riżorsi għandhom jinkludu b'mod inklużiv il-
prinċipji kollha tas-suq stabbiliti f'Artikoli preċedenti, bħal pereżempju fl-Artikolu 3, jew 16, 
sabiex ir-riżultat ikun jista' jitqies bħala l-bażi għad-deċiżjonijiet dwar il-kapaċità. Huwa 
għalhekk neċessarju li dawn jiġu elenkati hawnhekk ilkoll flimkien.

Emenda 867
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw skeda ta' żmien għall-miżuri 
li jadottaw biex jeliminaw kull distorsjoni 
regolatorja identifikata. Meta jindirizzaw 
it-tħassib għall-adegwatezza tar-riżorsi l-
Istati Membri għandhom iqisu b'mod 
partikolari li jeliminaw id-distorsjonijiet 
regolatorji, japplikaw prezzijiet li jirriflettu 
n-nuqqas tad-domanda, jiżviluppaw 
interkonnessjonijiet, ħżin tal-enerġija, 
miżuri min-naħa tad-domanda u effiċjenza 
fl-enerġija.

3. Id-deċiżjoni li jiġi introdott 
mekkaniżmu ta' kapaċità għandha tkun 
għażla tal-aħħar. Id-deċiżjoni dwar l-
introduzzjoni ta' mekkaniżmi ta' kapaċità 
trid tkun ibbażata fuq valutazzjonijiet 
reġjonali dwar l-adegwatezza. Dawn il-
valutazzjonijiet għandhom ikunu fattur 
deċiżiv dwar jekk għandhomx jiġu 
introdotti mekkaniżmi ta' kapaċità. L-
Istati Membri għandhom jippubblikaw 
skeda ta' żmien għall-miżuri li jadottaw 
biex jeliminaw kull distorsjoni regolatorja 
identifikata. Meta jindirizzaw it-tħassib 
għall-adegwatezza tar-riżorsi l-Istati 
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Membri għandhom iqisu b'mod partikolari 
li jżidu s-sehem tal-enerġija rinnovabbli, 
li jeliminaw id-distorsjonijiet regolatorji, 
japplikaw prezzijiet li jirriflettu n-nuqqas 
tad-domanda, jiżviluppaw 
interkonnessjonijiet, ħżin tal-enerġija, 
miżuri min-naħa tad-domanda u effiċjenza 
fl-enerġija. Meta jiġi indirizzat it-tħassib 
dwar l-adegwatezza tar-riżorsi, l-Istati 
Membri għandhom isegwu sett ta' kriterji 
ċari u trasparenti li jipprijoritizzaw l-aktar 
għażliet sostenibbli bħala benefiċjarji tal-
mekkaniżmi ta' kapaċità wara li jkunu 
kkonsultaw dwar il-mekkaniżmu propost 
mill-inqas mal-Istati Membri tal-viċinat 
tagħhom konnessi bl-elettriku. L-Istati 
Membri għandhom b'mod partikolari:

Or. en

Emenda 868
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw skeda ta' żmien għall-miżuri 
li jadottaw biex jeliminaw kull distorsjoni 
regolatorja identifikata. Meta jindirizzaw 
it-tħassib għall-adegwatezza tar-riżorsi l-
Istati Membri għandhom iqisu b'mod 
partikolari li jeliminaw id-distorsjonijiet 
regolatorji, japplikaw prezzijiet li jirriflettu 
n-nuqqas tad-domanda, jiżviluppaw
interkonnessjonijiet, ħżin tal-enerġija,
miżuri min-naħa tad-domanda u effiċjenza
fl-enerġija.

3. L-Istati Membri bi tħassib dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi għandhom 
jippubblikaw pjan direzzjonali bi skeda ta' 
żmien għall-miżuri li jadottaw biex 
jeliminaw kull distorsjoni regolatorja 
identifikata. Meta jindirizzaw it-tħassib 
għall-adegwatezza tar-riżorsi l-Istati 
Membri għandhom jindirizzaw il-prinċipji 
fl-Artikolu 3 u jqisu b'mod partikolari li:
a) jeliminaw id-distorsjonijiet regolatorji
b) jeliminaw il-limiti fuq il-prezzijiet 
eżistenti
c) japplikaw prezzijiet li jirriflettu n-
nuqqas tad-domanda permezz ta' 
formazzjoni libera tal-prezzijiet
d) iżidu l-kapaċità ta' interkonnessjoni
e) jippermettu aċċess għal suq mingħajr 
distorsjonijiet għall-parteċipanti kollha 
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fis-suq
f) jiżviluppaw ħżin tal-enerġija
g) jiżviluppaw miżuri min-naħa tad-
domanda
h) jinvestu fl-effiċjenza fl-enerġija

Or. en

Emenda 869
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw skeda ta' żmien għall-miżuri 
li jadottaw biex jeliminaw kull distorsjoni 
regolatorja identifikata. Meta jindirizzaw 
it-tħassib għall-adegwatezza tar-riżorsi l-
Istati Membri għandhom iqisu b'mod 
partikolari li jeliminaw id-distorsjonijiet 
regolatorji, japplikaw prezzijiet li jirriflettu 
n-nuqqas tad-domanda, jiżviluppaw 
interkonnessjonijiet, ħżin tal-enerġija, 
miżuri min-naħa tad-domanda u effiċjenza 
fl-enerġija.

3. Meta jindirizzaw it-tħassib għall-
adegwatezza tar-riżorsi l-Istati Membri 
għandhom iqisu li jeliminaw id-
distorsjonijiet regolatorji, japplikaw 
prezzijiet li jirriflettu n-nuqqas tad-
domanda, jiżviluppaw interkonnessjonijiet, 
ħżin tal-enerġija, miżuri min-naħa tad-
domanda u effiċjenza fl-enerġija.

Or. fr

Emenda 870
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw skeda ta' żmien għall-miżuri 
li jadottaw biex jeliminaw kull distorsjoni 
regolatorja identifikata. Meta jindirizzaw 
it-tħassib għall-adegwatezza tar-riżorsi l-
Istati Membri għandhom iqisu b'mod 

3. L-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw skeda ta' żmien għall-miżuri 
li jadottaw biex jeliminaw kull distorsjoni 
regolatorja u azzjoni identifikata biex 
jindirizzaw il-fallimenti tas-suq. Meta 
jindirizzaw it-tħassib għall-adegwatezza 
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partikolari li jeliminaw id-distorsjonijiet 
regolatorji, japplikaw prezzijiet li jirriflettu 
n-nuqqas tad-domanda, jiżviluppaw 
interkonnessjonijiet, ħżin tal-enerġija, 
miżuri min-naħa tad-domanda u effiċjenza 
fl-enerġija.

tar-riżorsi l-Istati Membri għandhom iqisu 
b'mod partikolari li jeliminaw id-
distorsjonijiet regolatorji, japplikaw 
prezzijiet li jirriflettu n-nuqqas tad-
domanda, jiżviluppaw interkonnessjonijiet, 
ħżin tal-enerġija, miżuri min-naħa tad-
domanda u effiċjenza fl-enerġija.

Or. en

Emenda 871
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw skeda ta' żmien għall-miżuri 
li jadottaw biex jeliminaw kull distorsjoni 
regolatorja identifikata. Meta jindirizzaw 
it-tħassib għall-adegwatezza tar-riżorsi l-
Istati Membri għandhom iqisu b'mod 
partikolari li jeliminaw id-distorsjonijiet 
regolatorji, japplikaw prezzijiet li jirriflettu 
n-nuqqas tad-domanda, jiżviluppaw 
interkonnessjonijiet, ħżin tal-enerġija, 
miżuri min-naħa tad-domanda u effiċjenza 
fl-enerġija.

3. L-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw skeda ta' żmien għall-miżuri 
li jadottaw biex jeliminaw kull distorsjoni 
regolatorja identifikata. Meta jindirizzaw 
it-tħassib għall-adegwatezza tar-riżorsi l-
Istati Membri għandhom iqisu b'mod 
partikolari li jeliminaw id-distorsjonijiet 
regolatorji, japplikaw prezzijiet li jirriflettu 
n-nuqqas tad-domanda, jiżviluppaw 
interkonnessjonijiet, ħżin tal-enerġija, 
miżuri min-naħa tad-domanda, 
awtoġenerazzjoni u effiċjenza fl-enerġija.

Or. en

Emenda 872
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw skeda ta' żmien għall-miżuri 
li jadottaw biex jeliminaw kull distorsjoni 
regolatorja identifikata. Meta jindirizzaw 

3. L-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw skeda ta' żmien għall-miżuri 
li jadottaw biex jeliminaw kull distorsjoni 
regolatorja identifikata. Meta jindirizzaw 
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it-tħassib għall-adegwatezza tar-riżorsi l-
Istati Membri għandhom iqisu b'mod 
partikolari li jeliminaw id-distorsjonijiet 
regolatorji, japplikaw prezzijiet li jirriflettu 
n-nuqqas tad-domanda, jiżviluppaw 
interkonnessjonijiet, ħżin tal-enerġija, 
miżuri min-naħa tad-domanda u effiċjenza 
fl-enerġija.

it-tħassib għall-adegwatezza tar-riżorsi l-
Istati Membri għandhom iqisu b'mod 
partikolari li jeliminaw id-distorsjonijiet
regolatorji, japplikaw prezzijiet li jirriflettu 
n-nuqqas tad-domanda, awtoġenerazzjoni,
jiżviluppaw interkonnessjonijiet, ħżin tal-
enerġija, miżuri min-naħa tad-domanda u 
effiċjenza fl-enerġija.

Or. en

Emenda 873
Massimiliano Salini, Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw skeda ta' żmien għall-miżuri 
li jadottaw biex jeliminaw kull distorsjoni 
regolatorja identifikata. Meta jindirizzaw 
it-tħassib għall-adegwatezza tar-riżorsi l-
Istati Membri għandhom iqisu b'mod 
partikolari li jeliminaw id-distorsjonijiet 
regolatorji, japplikaw prezzijiet li 
jirriflettu n-nuqqas tad-domanda, 
jiżviluppaw interkonnessjonijiet, ħżin tal-
enerġija, miżuri min-naħa tad-domanda u 
effiċjenza fl-enerġija.

3. L-Istati Membri bi tħassib 
identifikat dwar l-adegwatezza għandhom 
jippubblikaw pjan ta' implimentazzjoni bi
skeda ta' żmien koerenti għall-miżuri li 
jadottaw biex jeliminaw kull distorsjoni 
regolatorja identifikata. Meta jindirizzaw 
it-tħassib għall-adegwatezza tar-riżorsi l-
Istati Membri għandhom jikkonformaw 
mal-Artikolu 3, u għandhom, b'mod 
partikolari:

Or. en

Emenda 874
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ineħħu distorsjonijiet regolatorji u 
fallimenti tas-suq, b'mod partikolari l-
ostakli għall-effiċjenza fl-enerġija u l-
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iskjerament ta' enerġija rinnovabbli;

Or. en

Emenda 875
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3 – punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jeliminaw il-provvista żejda 
potenzjali ta' kapaċità fis-suq billi l-ewwel 
ineħħu mill-grilja l-aktar riżorsi li jniġġsu 
u dawk l-inqas flessibbli;

Or. en

Emenda 876
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3 – punt c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) iżidu l-kapaċità ta' 
interkonnessjoni fejn meħtieġ u 
jindirizzaw il-konġestjoni tal-grilja 
interna;

Or. en

Emenda 877
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3 – punt d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) iżidu l-effiċjenza fl-enerġija, 
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jiżviluppaw miżuri dwar ir-rispons min-
naħa tad-domanda u l-kapaċità tal-ħżin;

Or. en

Emenda 878
Carolina Punset

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu indikaturi biex jirrapportaw 
dwar l-effettività tal-miżuri adottati skont 
il-paragrafu 3, u għandhom jirrevedu kif 
xieraq il-mekkaniżmi ta' kapaċità 
potenzjali fis-seħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jiġi stabbilit qafas li jiżgura li r-rikors għal mekkaniżmu ta' kapaċità jkun 
l-aħħar għażla. L-introduzzjoni ta' indikaturi u obbligu ta' rapportar dwar l-evoluzzjoni tat-
tħassib identifikat se jikkontribwixxu biex jillimitaw l-effett ta' distorsjoni tal-mekkaniżmu ta' 
kapaċità fis-suq.

Emenda 879
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. F'każ li jiġi introdott mekkaniżmu 
ta' kapaċità ġdid, il-pjan ta' 
implimentazzjoni għandu jinvolvi wkoll 
strateġija ta' eliminazzjoni gradwali 
komprensiva li tinkludi perjodu ta' żmien 
għal dan il-mekkaniżmu ta' kapaċità.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mad-dispożizzjonijiet marbuta mal-Artikolu 23 (u 18a), il-mekkaniżmi ta' 
kapaċità introdotti wara tħassib dwar l-adegwatezza tar-riżorsi (Artikolu 23 l-aħħar 
paragarafu) għandhom ikunu ta' natura temporanja u jinkludu perjodu ta' żmien għal 
eliminazzjoni gradwali.

Emenda 880
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri għandhom 
jippreżentaw pjan direzzjonali bi skeda ta' 
żmien għall-miżuri li jadottaw biex 
jeliminaw kull distorsjoni regolatorja 
identifikata lill-Kummissjoni għal 
reviżjoni.

Or. en

Emenda 881
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Eugen 
Freund, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi, fi 
żmien xahrejn mill-wasla tal-pjan 
direzzjonali, jekk il-miżuri humiex 
suffiċjenti biex jiġu eliminati d-
distorsjonijiet regolatorji u tista' tirrikjedi 
lill-Istati Membri jemendaw il-pjan 
direzzjonali kif xieraq.

Or. en
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Emenda 882
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3c. L-Istati Membri għandhom 
jimmonitorjaw l-applikazzjoni tal-pjan 
direzzjonali u għandhom jippubblikaw ir-
riżultati f'rapport annwali.

Or. en

Emenda 883
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3d. L-Istati Membri għandhom 
jippreżentaw rapport relatat mal-
monitoraġġ tagħhom tal-applikazzjoni tal-
pjan ta' implimentazzjoni lill-Aġenzija 
għal opinjoni.

Or. en

Emenda 884
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3e. L-Aġenzija għandha tippreżenta l-
opinjoni tagħha lill-Kummissjoni skont il-
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paragrafu 3.d. Il-Kummissjoni għandha 
tiddeċiedi jekk ir-riformi ġewx 
implimentati biżżejjed.

Or. en

Emenda 885
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18a

Regoli ta' mekkaniżmi ta' kapaċità

1. F'każ ta' problema ta' adegwatezza 
identifikata mill-valutazzjoni Ewropea tal-
adegwatezza tar-riżorsi, l-Istati Membri 
għandhom ikunu kapaċi jindirizzaw 
tħassib residwu li ma jistax jiġi eliminat 
mill-miżuri skont l-Artikolu 18(3), soġġett 
għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu u 
r-regoli tal-Unjoni dwar l-Għajnuna mill-
Istat.

2. L-Istati Membri għandhom jivvalutaw 
jekk mekkaniżmu ta' kapaċità fil-forma 
ta' riserva strateġika jistax jindirizza t-
tħassib dwar l-adegwatezza. Biss meta dan 
ma jkunx il-każ, l-Istati Membri jistgħu 
jimplimentaw tip ta' mekkaniżmu 
differenti. Dawn il-mekkaniżmi ma 
għandhomx joħolqu distorsjonijiet tas-suq 
bla bżonn jew jinibixxu l-kummerċ 
transkonfinali. Huma għandhom ikunu 
miftuħa għat-teknoloġiji ta' ġenerazzjoni 
kollha, il-ħżin, l-effiċjenza fl-enerġija u r-
rispons min-naħa tad-domanda. L-
ammont ta' kapaċità impenjat fil-
mekkaniżmu ma għandux imur lil hinn 
minn dak meħtieġ biex jindirizza t-
tħassib. Id-daqs akkwistat fil-mekkaniżmu 
ta' kapaċità għandu jkun approvat mill-
awtorità regolatorja nazzjonali.
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3. Fejn Stat Membru japplika 
mekkaniżmu ta' kapaċità, dan għandu 
jirrevedi dak il-mekkaniżmu qabel 
[sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament] u kull sena wara dan u 
jipprevedi li l-ebda kuntratt ġdid ma jiġi 
konkluż skont dak il-mekkaniżmu fejn:

(a) il-valutazzjoni Ewropea dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi ma tkunx 
identifikat tħassib dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi; u/jew

(b) il-miżuri msemmija fil-paragrafu 3 ma 
jkunux ġew implimentati biżżejjed b'mod 
konformi mal-paragrafu 3e.

4. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità għandhom 
ikunu temporanji.

Għandhom jiġu approvati mill-
Kummissjoni għal mhux aktar minn erba' 
snin. Għandhom jiġu eliminati jew tal-
anqas jitnaqqsu b'mod gradwali, abbażi 
tal-pjan ta' implimentazzjoni skont l-
Artikolu 18(3) u 18(3a).

5. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni għandha 
tkun eliġibbli biex tipparteċipa 
f'mekkaniżmu ta' kapaċità biss jekk

(a) l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' 
serra totali tagħha għal kull kilowatt 
siegħa ta' elettriku prodott fl-
installazzjoni ma jaqbżux it-350 g ta' CO2
ewkivalenti minn [OP: data tad-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament]; kif ukoll

(b) tkun kapaċi żżid u tnaqqas it-tagħbija 
mill-inqas għal-livell ta' 5 % tal-kapaċità 
tagħhom għal kull minuta u tkun kapaċi 
timminimizza l-livell meħtieġ ta' output 
stabbli inqas minn 40 % tal-impjanti tal-
enerġija li jibbenefikaw minn mekkaniżmi 
ta' kapaċità.

6. Il-fornituri ta' kapaċità jeħtiġilhom 
jikkonformaw mal-Istandards tal-Kwalità 
Ambjentali tal-UE u l-prestazzjoni ma 
għandhiex taqbeż il-livelli tal-emissjonijiet 
aktar stretti assoċjati mal-BAT u għandha 
tiġi stabbilita firxa ogħla tal-livelli ta' 
effiċjenza fl-enerġija assoċjati mal-BAT 
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tal-Konklużjonijiet rilevanti kollha tal-
BAT għal impjanti ġodda biex 
jipparteċipaw fil-mekkaniżmi ta' 
kapaċità.

7. Mingħajr preġudizzju għall-
applikazzjoni immedjata tal-limiti tal-
emissjonijiet u r-rekwiżiti [ta' flessibbiltà] 
stabbiliti fil-paragrafu 5, sa [sentejn mid-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], l-
Istati Membri għandhom jikkompletaw ir-
reviżjoni tal-mekkaniżmi ta' kapaċità 
eżistenti, u tal-arranġament kuntrattwali 
jew amministrattiv relatat, u jġibuhom 
konformi mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament. Huma għandhom 
jippreżentaw lill-Kummissjoni rapport 
dettaljat dwar ir-riżultati tar-reviżjoni u 
tal-miżuri meħuda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk ma jkunux imfassla tajjeb u jkunu temporanji fin-natura tagħhom, il-mekkaniżmi ta' 
kapaċità jistgħu joħolqu distorsjonijiet importanti fis-suq. Dawn ma għandhomx jintużaw 
bħala linja essenzjali għall-kapaċità ta' ġenerazzjoni konvenzjonali. Huwa essenzjali li tali 
mekkaniżmi jkunu miftuħa għall-parteċipanti kollha fis-suq, inkluż minn naħa għal oħra tal-
fruntieri, u li jkunu jinkludu kriterji ta' flessibbiltà sabiex ikunu jistgħu jipprovdu kapaċità fi 
żmien qasir u b'volumi flessibbli b'mod effettiv.

Emenda 886
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18a

Regoli tal-mekkaniżmu ta' kapaċità

1. L-Istati Membri għandhom jivvalutaw 
jekk mekkaniżmu ta' kapaċità fil-forma 
ta' riserva strateġika jistax jindirizza t-
tħassib dwar l-adegwatezza. Meta dan ma 
jkunx il-każ, l-Istati Membri jistgħu 
jimplimentaw tip ta' mekkaniżmu 
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differenti. Dawn il-mekkaniżmi ma 
għandhomx joħolqu distorsjonijiet tas-suq 
bla bżonn jew jinibixxu l-kummerċ 
transkonfinali. Huma għandhom ikunu 
miftuħa għat-teknoloġiji ta' ġenerazzjoni 
kollha, il-ħżin, l-effiċjenza fl-enerġija u r-
rispons min-naħa tad-domanda. L-
ammont ta' kapaċità impenjat fil-
mekkaniżmu ma għandux imur lil hinn 
minn dak meħtieġ biex jindirizza t-
tħassib. Il-parametri li jistabbilixxu l-
ammont ta' kapaċità akkwistata fil-
mekkaniżmu ta' kapaċità għandhom jiġu 
approvati mill-awtorità regolatorja 
nazzjonali.

2. Fejn Stat Membru japplika 
mekkaniżmu ta' kapaċità, dan għandu 
jirrevedi dak il-mekkaniżmu qabel 
[sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament] u jipprevedi li l-ebda 
kuntratt ġdid ma jiġi konkluż skont dak il-
mekkaniżmu fejn: (a) il-valutazzjoni 
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi 
ma tkunx identifikat tħassib dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi; u/jew (b) il-
miżuri msemmija fil-paragrafu 3 ma 
jkunux ġew implimentati biżżejjed.

3. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità għandhom 
ikunu temporanji. Għandhom jiġu 
approvati mill-Kummissjoni għal mhux 
aktar minn erba' snin. Għandhom jiġu 
eliminati jew tal-anqas jitnaqqsu b'mod 
gradwali, abbażi tal-pjan ta' 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 18(3).

Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni għandha tkun 
eliġibbli biex tipparteċipa f'mekkaniżmu 
ta' kapaċità biss jekk:

(a) l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' 
serra totali tagħha għal kull kilowatt 
siegħa ta' elettriku prodott fl-
installazzjoni ma jaqbżux it-350 g ta' CO2 
ewkivalenti minn [OP: data tad-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament]; kif ukoll

(b) tkun kapaċi żżid jew tnaqqas it-
tagħbija mill-inqas għal-livell ta' 5 % tal-
kapaċità tagħha għal kull minuta.
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4. Il-fornituri ta' kapaċità jeħtiġilhom 
jikkonformaw mal-Istandards tal-Kwalità 
Ambjentali tal-UE u mal-Aqwa Tekniki 
Disponibbli (BATs) biex jipparteċipaw fil-
mekkaniżmi ta' kapaċità.

Or. en

Emenda 887
Massimiliano Salini

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-valutazzjoni Ewropea dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi għandha tkopri l-
adegwatezza ġenerali tas-sistema tal-
elettriku għall-provvista tad-domandi 
attwali u projettati għall-elettriku għal 
perjodu ta' għaxar snin mid-data ta' dik il-
valutazzjoni, f'riżoluzzjoni annwali.

1. Il-valutazzjoni Ewropea dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi għandha tevalwa l-
adegwatezza tar-riżorsi fl-Unjoni 
Ewropea. Il-valutazzjoni jenħtieġ li tkun 
ibbażata fuq il-livelli ta' adegwatezza tal-
Istati Membri u tipprevedi żoni tal-offerti 
fil-livell reġjonali.

Or. en

Emenda 888
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-valutazzjoni Ewropea dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi għandha tkopri l-
adegwatezza ġenerali tas-sistema tal-
elettriku għall-provvista tad-domandi 
attwali u projettati għall-elettriku għal 
perjodu ta' għaxar snin mid-data ta' dik il-
valutazzjoni, f'riżoluzzjoni annwali.

1. Il-valutazzjoni Ewropea dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi għandha tkopri l-
adegwatezza ġenerali tas-sistema tal-
elettriku għall-provvista tad-domandi 
attwali u projettati għall-elettriku fl-
Unjoni, fi ħdan l-Istati Membri rilevanti li 
jiffurmaw reġjun u għal kull Stat 
Membru, sena, ħames u għaxar snin qabel 
id-data ta' dik il-valutazzjoni.
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Or. en

Emenda 889
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-valutazzjoni Ewropea dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi għandha tkopri l-
adegwatezza ġenerali tas-sistema tal-
elettriku għall-provvista tad-domandi 
attwali u projettati għall-elettriku għal 
perjodu ta' għaxar snin mid-data ta' dik il-
valutazzjoni, f'riżoluzzjoni annwali.

1. Il-valutazzjoni Ewropea dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi għandha tkopri l-
adegwatezza ġenerali tas-sistema tal-
elettriku għall-provvista tad-domandi 
attwali u projettati għall-elettriku fir-
rigward tad-disponibbiltà ta' riżorsi 
primarji għal perjodu ta' għaxar snin mid-
data ta' dik il-valutazzjoni, f'riżoluzzjoni 
annwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-introduzzjoni ta' terminu ġdid "valutazzjoni dwar l-adegwatezza tar-riżorsi" 
huwa meħtieġ li tiġi definita relazzjoni bejn l-estensjoni l-ġdida ta' adegwatezza tal-
ġenerazzjoni u s-sorsi primarji. Rekwiżiti fformulati b'mod qarrieqi għad-disponibbiltà ta' 
sorsi primarji jistgħu jinfluwenzaw il-metodoloġija finali u l-estensjoni tal-miżuri proposti fil-
qasam tas-sistema u l-adegwatezza tar-riżorsi.

Emenda 890
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-valutazzjoni Ewropea dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi għandha tkopri l-
adegwatezza ġenerali tas-sistema tal-
elettriku għall-provvista tad-domandi 
attwali u projettati għall-elettriku għal
perjodu ta' għaxar snin mid-data ta' dik il-
valutazzjoni, f'riżoluzzjoni annwali.

1. Il-valutazzjoni Ewropea dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi għandha tkopri l-
adegwatezza ġenerali tas-sistema tal-
elettriku għall-provvista tad-domandi 
attwali u projettati għall-elettriku fir-
rigward tad-disponibbiltà ta' riżorsi 
primarji għal perjodu ta' għaxar snin mid-
data ta' dik il-valutazzjoni, f'riżoluzzjoni 
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annwali.

Or. en

Emenda 891
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-valutazzjoni Ewropea dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi għandha tkopri l-
adegwatezza ġenerali tas-sistema tal-
elettriku għall-provvista tad-domandi 
attwali u projettati għall-elettriku għal 
perjodu ta' għaxar snin mid-data ta' dik il-
valutazzjoni, f'riżoluzzjoni annwali.

1. Il-valutazzjoni Ewropea dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi kif ukoll il-
valutazzjoni dwar l-adegwatezza reġjonali 
għandhom ikopru l-adegwatezza ġenerali 
tas-sistema tal-elettriku għall-provvista tad-
domandi attwali u projettati għall-
elettriku għal perjodu ta' għaxar snin mid-
data ta' dik il-valutazzjoni, f'riżoluzzjoni 
annwali.

Or. en

Emenda 892
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-valutazzjoni Ewropea dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi għandha tkopri l-
adegwatezza ġenerali tas-sistema tal-
elettriku għall-provvista tad-domandi 
attwali u projettati għall-elettriku għal 
perjodu ta' għaxar snin mid-data ta' dik il-
valutazzjoni, f'riżoluzzjoni annwali.

1. Il-valutazzjoni Ewropea dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi għandha
tiddetermina tħassib dwar l-adegwatezza
tar-riżorsi fl-Unjoni, fi ħdan l-Istati 
Membri rilevanti fir-reġjun ta' tħaddim 
tas-sistema u għal kull Stat Membru, u 
fejn rilevanti għal kull żona tal-offerti.

Or. en

Emenda 893
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Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jipprovdu lill-
ENTSO għall-Elettriku bid-dejta meħtieġa 
kull sena, biex iwettaq il-valutazzjoni 
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi. L-
ENTSO għall-Elettriku għandu jwettaq il-
valutazzjoni kull sena.

3. L-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jipprovdu lill-
ENTSO għall-Elettriku bid-dejta meħtieġa 
kull sena, biex iwettaq il-valutazzjoni 
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi. L-
ENTSO għall-Elettriku għandu jwettaq il-
valutazzjoni kull sena. Il-parteċipanti fis-
suq għandhom, abbażi tal-possibbiltajiet 
tagħhom u d-disponibbiltà tad-dejta, 
jipprovdu dejta rigward l-użu futur 
mistenni tas-sorsi ta' ġenerazzjoni lill-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni.

Or. en

Emenda 894
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jipprovdu lill-
ENTSO għall-Elettriku bid-dejta meħtieġa 
kull sena, biex iwettaq il-valutazzjoni 
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi. L-
ENTSO għall-Elettriku għandu jwettaq il-
valutazzjoni kull sena.

3. L-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jipprovdu lill-
ENTSO għall-Elettriku bid-dejta meħtieġa 
kull sena, biex iwettaq il-valutazzjoni 
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi. L-
ENTSO għall-Elettriku għandu jwettaq il-
valutazzjoni kull sena. Il-parteċipanti fis-
suq għandhom, abbażi tal-possibbiltajiet 
tagħhom u d-disponibbiltà tad-dejta, 
jipprovdu dejta rigward l-użu futur 
mistenni tas-sorsi ta' ġenerazzjoni lill-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Commission´s proposal sets obligation for TSO to provide necessary data to ENTSO-E for 
evaluation of resource adequacy on EU level. It is necessary to clearly set roles and 
responsibilities of all subjects influenced by providing such data and fact that according to 
article 18 para 1 Member Stat shall monitor resource adequacy within their territory based 
on the European resource adequacy assessment. Commission´s proposal sets obligation to 
TSO to provide necessary data, however it doesn't establish obligation for generation sources 
(and market participants concerned in regulation of electricity system) to provide these data 
to TSO.

Emenda 895
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jipprovdu lill-
ENTSO għall-Elettriku bid-dejta meħtieġa 
kull sena, biex iwettaq il-valutazzjoni 
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi. L-
ENTSO għall-Elettriku għandu jwettaq il-
valutazzjoni kull sena.

3. L-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jipprovdu lill-
ENTSO għall-Elettriku bid-dejta meħtieġa 
kull sena, biex iwettaq il-valutazzjoni 
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi.

Or. en

Emenda 896
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali, l-
operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni jista' 
jkollhom id-dritt li jitolbu dejta rilevanti li 
ma tinkludix informazzjoni kummerċjali 
sensittiva minn ġeneraturi, operaturi tas-
sistema ta' distribuzzjoni u parteċipanti 
oħra fis-suq.
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Or. en

Emenda 897
Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandu jkollhom id-dritt li 
jitolbu dejta rilevanti li ma tinkludix 
informazzjoni kummerċjalment sensittiva, 
u li ma tkunx inġabret diġà mid-DSO 
rilevanti, minn ġeneraturi u parteċipanti 
oħra fis-suq.

Or. en

Emenda 898
Massimiliano Salini

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-valutazzjoni Ewropea dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi għandha tkun 
ibbażata fuq metodoloġija li tiżgura li l-
valutazzjoni:

4. Il-valutazzjoni Ewropea dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi għandha tkun 
ibbażata fuq metodoloġija trasparenti li 
tiżgura li l-valutazzjoni:

Or. en

Emenda 899
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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(aa) tkun ibbażata fuq xenarji xierqa li 
huma konsistenti mal-objettivi u l-miri 
miftiehma fil-qafas ta' politika għall-
klima u l-enerġija li jkopri l-perjodu mill-
2020 sal-2030 kif ukoll mal-objettivi tad-
dekarbonizzazzjoni tal-UE għall-2050 u l-
Ftehim ta' Pariġi.

Or. en

Emenda 900
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) tkun ibbażata fuq xenarji xierqa li 
huma konsistenti mal-objettivi u l-miri 
miftiehma fil-qafas ta' politika għall-
klima u l-enerġija li jkopri l-perjodu mill-
2020 sal-2030 kif ukoll mal-objettivi tad-
dekarbonizzazzjoni tal-UE għall-2050 u l-
Ftehim ta' Pariġi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta intrinsikament mal-emenda għall-Artikolu 18(3).

Emenda 901
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tkun ibbażata fuq xenarji xierqa ta' 
projezzjonijiet tad-domanda u tal-provvista 
inkluża valutazzjoni ekonomika tal-
probabbiltà ta' rtirar, ta' ħolqien ġdid tal-

(b) tkun ibbażata fuq xenarji xierqa ta' 
projezzjonijiet tad-domanda u tal-provvista 
inkluża valutazzjoni ekonomika tal-
probabbiltà ta' rtirar, ta' sospensjoni 
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assi ta' ġenerazzjoni u ta' miżuri biex 
jinkisbu l-miri tal-effiċjenza fl-enerġija u 
aspetti sensittivi xierqa dwar il-prezzijiet 
bl-ingrossa u l-iżviluppi fil-prezzijiet tal-
karbonju;

temporanja, ta' ħolqien ġdid tal-assi ta' 
ġenerazzjoni u ta' miżuri biex jinkisbu l-
miri tal-effiċjenza fl-enerġija u
interkonnessjoni tal-elettriku u aspetti 
sensittivi xierqa dwar il-prezzijiet bl-
ingrossa u l-iżviluppi fil-prezzijiet tal-
karbonju u tqis b'mod xieraq il-
kontribuzzjoni tar-riżorsi kollha u l-
potenzjal tagħhom għal avvanz 
teknoloġiku jiġifieri permezz tal-
monitoraġġ tal-flessibbiltà disponibbli fis-
sistema, inkluża l-flessibbiltà eżistenti u 
potenzjali mill-ġenerazzjoni, min-naħa 
tad-domanda, mill-interkonnessjonijiet u 
mill-ħżin;

Or. en

Emenda 902
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tkun ibbażata fuq xenarji xierqa ta' 
projezzjonijiet tad-domanda u tal-provvista 
inkluża valutazzjoni ekonomika tal-
probabbiltà ta' rtirar, ta' ħolqien ġdid tal-
assi ta' ġenerazzjoni u ta' miżuri biex 
jinkisbu l-miri tal-effiċjenza fl-enerġija u 
aspetti sensittivi xierqa dwar il-prezzijiet 
bl-ingrossa u l-iżviluppi fil-prezzijiet tal-
karbonju;

(b) tkun ibbażata fuq xenarji xierqa ta' 
projezzjonijiet tad-domanda u tal-provvista 
inkluża valutazzjoni ekonomika tal-
probabbiltà ta' rtirar, ta' sospensjoni 
temporanja, ta' ħolqien ġdid tal-assi ta' 
ġenerazzjoni, ta' miżuri biex jinkisbu l-miri 
tal-effiċjenza fl-enerġija, ta' miżuri biex 
tinkiseb l-interkonnessjoni tal-elettriku u 
aspetti sensittivi xierqa dwar il-prezzijiet 
bl-ingrossa u l-iżviluppi fil-prezzijiet tal-
karbonju;

Or. en

Emenda 903
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tkun ibbażata fuq xenarji xierqa ta' 
projezzjonijiet tad-domanda u tal-provvista 
inkluża valutazzjoni ekonomika tal-
probabbiltà ta' rtirar, ta' ħolqien ġdid tal-
assi ta' ġenerazzjoni u ta' miżuri biex 
jinkisbu l-miri tal-effiċjenza fl-enerġija u 
aspetti sensittivi xierqa dwar il-prezzijiet 
bl-ingrossa u l-iżviluppi fil-prezzijiet tal-
karbonju;

(b) tkun ibbażata fuq xenarji xierqa ta' 
projezzjonijiet tad-domanda u tal-provvista 
inkluża valutazzjoni ekonomika tal-
probabbiltà ta' rtirar, ta' ħolqien ġdid tal-
assi ta' ġenerazzjoni u ta' miżuri biex 
jinkisbu l-miri tal-effiċjenza fl-enerġija u
tal-interkonnessjoni u aspetti sensittivi 
xierqa dwar il-prezzijiet bl-ingrossa u l-
iżviluppi fil-prezzijiet tal-karbonju;

Or. en

Emenda 904
Massimiliano Salini

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tkun ibbażata fuq xenarji xierqa ta' 
projezzjonijiet tad-domanda u tal-provvista 
inkluża valutazzjoni ekonomika tal-
probabbiltà ta' rtirar, ta' ħolqien ġdid tal-
assi ta' ġenerazzjoni u ta' miżuri biex 
jinkisbu l-miri tal-effiċjenza fl-enerġija u 
aspetti sensittivi xierqa dwar il-prezzijiet 
bl-ingrossa u l-iżviluppi fil-prezzijiet tal-
karbonju;

(b) tkun ibbażata fuq xenarji nazzjonali
xierqa ta' projezzjonijiet tad-domanda u tal-
provvista inkluża valutazzjoni ekonomika 
tal-probabbiltà ta' rtirar, ta' ħolqien ġdid 
tal-assi ta' ġenerazzjoni u ta' miżuri biex 
jinkisbu l-miri tal-effiċjenza fl-enerġija u 
aspetti sensittivi xierqa dwar il-prezzijiet 
bl-ingrossa u l-iżviluppi fil-prezzijiet tal-
karbonju;

Or. en

Emenda 905
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tqis b'mod xieraq il-kontribuzzjoni 
tar-riżorsi kollha inkluża l-ġenerazzjoni 
eżistenti u futura, il-ħżin tal-enerġija, ir-

(c) tqis b'mod xieraq il-kontribuzzjoni 
tar-riżorsi kollha u l-potenzjal tagħhom 
għal avvanz teknoloġiku, inkluża l-
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rispons tad-domanda u l-possibiltajiet ta' 
importazzjoni u ta' esportazzjoni u l-
kontribuzzjoni tagħhom għat-tħaddim 
flessibbli tas-sistema;

ġenerazzjoni eżistenti u futura, il-ħżin tal-
enerġija, ir-rispons tad-domanda u l-
possibiltajiet ta' importazzjoni u ta' 
esportazzjoni u l-kontribuzzjoni tagħhom 
għat-tħaddim flessibbli tas-sistema;

Or. en

Emenda 906
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tqis b'mod xieraq il-kontribuzzjoni 
tar-riżorsi kollha inkluża l-ġenerazzjoni 
eżistenti u futura, il-ħżin tal-enerġija, ir-
rispons tad-domanda u l-possibiltajiet ta' 
importazzjoni u ta' esportazzjoni u l-
kontribuzzjoni tagħhom għat-tħaddim 
flessibbli tas-sistema;

(c) tqis b'mod xieraq il-kontribuzzjoni 
tar-riżorsi kollha u l-potenzjal tagħhom 
għal avvanz teknoloġiku, inkluża l-
ġenerazzjoni eżistenti u futura, il-ħżin tal-
enerġija, ir-rispons tad-domanda u l-
possibiltajiet ta' importazzjoni u ta' 
esportazzjoni u l-kontribuzzjoni tagħhom 
għat-tħaddim flessibbli tas-sistema;

Or. en

Emenda 907
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tqis b'mod xieraq il-kontribuzzjoni 
tar-riżorsi kollha inkluża l-ġenerazzjoni 
eżistenti u futura, il-ħżin tal-enerġija, ir-
rispons tad-domanda u l-possibiltajiet ta' 
importazzjoni u ta' esportazzjoni u l-
kontribuzzjoni tagħhom għat-tħaddim 
flessibbli tas-sistema;

(c) tqis b'mod xieraq il-kontribuzzjoni 
tar-riżorsi kollha inkluża l-ġenerazzjoni 
eżistenti u futura, il-ħżin tal-enerġija, l-
integrazzjoni settorjali u r-rispons tad-
domanda u l-possibiltajiet ta' importazzjoni 
u ta' esportazzjoni u l-kontribuzzjoni 
tagħhom għat-tħaddim flessibbli tas-
sistema;

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Iż-żieda tal-integrazzjoni settorjali fir-regolamentazzjoni hija maħsuba biex tiggarantixxi l-
istabbilità u kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni bejn ir-riżorsi kollha bbażati fuq is-
suq, sabiex jintlaħqu l-għanijiet tas-suq intern tal-enerġija tal-Unjoni.

Emenda 908
Massimiliano Salini

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tinkludi xenarji mingħajr 
mekkaniżmi ta' kapaċità eżistenti jew 
ippjanati;

imħassar

Or. en

Emenda 909
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4 - punt h – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- "livell ta' kapaċità affidabbli 
meħtieġ sabiex tiġi żgurata l-
adegwatezza"

Or. en

Emenda 910
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) tidentifika s-sorsi ta' tħassib 
possibli ta' adegwatezza tar-riżorsi, tindika 

(i) tidentifika s-sorsi ta' tħassib 
possibli ta' adegwatezza tar-riżorsi, tindika 
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b'mod partikolari jekk ikunx ostakolu tan-
netwerk jew tar-riżorsi, jew tat-tnejn li 
huma.

b'mod partikolari jekk ikunx ostakolu tan-
netwerk jew tar-riżorsi, jew tal-fallimenti 
tas-suq.

Or. en

Emenda 911
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) Jiġi rispettat l-iżvilupp tan-netwerk 
reali.

Or. en

Emenda 912
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) Jiġi rispettat l-iżvilupp tan-netwerk 
reali.

Or. en

Emenda 913
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) Jiġi rispettat l-iżvilupp tan-netwerk 
reali.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

We propose to add letter (i a ) Respecting real network development. Combination of flow-
based methodology together with probabilistic approach and intermittent/variable generation 
mix is difficult to apply. In case of inadequate inclusion of availability of cross border profile 
the result could cause violation of subsidiarity principle, where regional (even EU) measures 
(e.g. in area of strategic reserves) could be in conflict with national requirement or measure 
to secure required level of resource adequacy. Except of flow based methodology this article 
must also respect real network development and specific conditions of Member States.

Emenda 914
Massimiliano Salini

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sa [OP: Sa [OP: sitt xhur wara d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], l-
ENTSO għall-Elettriku għandu jippreżenta 
lill-Aġenzija b'abbozz tal-metodoloġija 
għall-kalkolu:

5. Sa [OP: Sa [OP: sitt xhur wara d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], l-
ENTSO għall-Elettriku għandu jippubblika 
u jippreżenta lill-Aġenzija b'abbozz tal-
metodoloġija għall-kalkolu:

Or. en

Emenda 915
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5 – punt a
Ir-Regolament (KE) Nru 714/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tal-valur tat-tagħbija mitlufa; (a) tal-valur tat-tagħbija mitlufa. Il-
metodoloġija għall-kalkolu tal-valur tat-
tagħbija mitlufa għandha tippermetti lill-
Istati Membri jqisu l-kundizzjonijiet 
ekonomiċi lokali;

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

L-għan tal-emenda huwa li l-Istati Membri jitħallew iqisu ċ-ċirkostanzi speċifiċi tagħhom 
stess u tiġi evitata diskriminazzjoni bejn l-Istati Membri.

Emenda 916
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tal-valur tat-tagħbija mitlufa; (a) tal-valur tat-tagħbija mitlufa. Il-
metodoloġija għall-kalkolu tal-valur tat-
tagħbija mitlufa għandha tippermetti lill-
Istati Membri jqisu l-kundizzjonijiet 
ekonomiċi lokali;

Or. en

Emenda 917
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tal-valur tat-tagħbija mitlufa; (a) tal-valur tat-tagħbija mitlufa. Il-
metodoloġija għall-kalkolu tal-valur tat-
tagħbija mitlufa għandha tippermetti lill-
Istati Membri jqisu l-kundizzjonijiet 
ekonomiċi lokali;

Or. en

Emenda 918
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tal-valur tat-tagħbija mitlufa; (a) tal-valur tat-tagħbija mitlufa. Il-
metodoloġija għall-kalkolu tal-valur tat-
tagħbija mitlufa għandha tippermetti lill-
Istati Membri jqisu l-kundizzjonijiet 
ekonomiċi lokali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emendi proposti għandhom l-għan li jimmitigaw dawk id-differenzi ekonomiċi bejn l-Istati 
Membri u jevitaw diskriminazzjoni kontra l-konsumaturi ta' kwalunkwe Stat Membru.

Emenda 919
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tal-valur tat-tagħbija mitlufa; (a) tal-valur tat-tagħbija mitlufa, 
filwaqt li jitqies il-livell ta' 
interkonnessjoni ta' kull Stat Membru;

Or. en

Emenda 920
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tal-istandards ta' affidabbiltà 
espressi bħala "enerġija mbassra mhux 
ipprovduta" u "tbassir tat-telf tat-tagħbija".

(c) tal-istandards ta' affidabbiltà 
espressi bħala "enerġija mbassra mhux 
ipprovduta" u "tbassir tat-telf tat-tagħbija".
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
l-valur immirat għall-istandards ta' 
affidabbiltà f'konformità mal-
metodoloġija tal-adegwatezza tal-UE 
żviluppata mill-ENTSO-E.
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Or. en

Emenda 921
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5 – punt c – punt 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1) (d) il-kundizzjonijiet tekniċi ta' 
ġenerazzjoni u operazzjoni tal-grilja, 
inklużi parametri tat-tip ta' impjant, skedi 
ta' manutenzjoni, perjodi ta' qtugħ tal-
impjant tal-elettriku u tal-grilja u l-fatturi 
ta' tnaqqis fir-rata għall-installazzjonijiet 
kollha ta' ġenerazzjoni;

Or. en

Emenda 922
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5 – punt ca (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 714/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Il-kundizzjonijiet tekniċi tal-
ġeneraturi u tal-operaturi tan-netwerks, 
filwaqt li jitqiesu l-parametri speċifiċi 
għall-unità tal-ġenerazzjoni kkonċernata, 
iż-żamma tal-iskedi ta' żmien, il-
karatteristiċi speċifiċi tal-unitajiet ta' 
ġenerazzjoni, l-għeluq tat-trażmissjoni u l-
fatturi li jnaqqsu l-valur tal-unitajiet 
kollha ta' ġenerazzjoni;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li l-ENTSO-E jfassal metodoloġija komuni għall-kalkolu tal-impatt ta' fatturi li 
jnaqqsu l-valur għall-unitajiet kollha ta' ġenerazzjoni sabiex il-valutazzjoni Ewropea tal-
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adegwatezza tal-ġenerazzjoni tkun tista' tqis il-kapaċità attwali tal-unitajiet ta' ġenerazzjoni li 
jipprovdu enerġija lis-sistema.

Emenda 923
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-kundizzjonijiet tekniċi ta' 
ġenerazzjoni u operazzjoni tal-grilja, 
inklużi parametri tat-tip ta' impjant, skedi 
ta' manutenzjoni, perjodi ta' qtugħ tal-
impjant tal-elettriku u tal-grilja u l-fatturi 
ta' tnaqqis fir-rata għall-installazzjonijiet 
kollha ta' ġenerazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ENTSO-E jenħtieġ li jħejji metodu unifikat ta' kalkolu tal-fatturi ta' tnaqqis fir-rata għall-
installazzjonijiet kollha ta' ġenerazzjoni, sabiex l-ERAA tkun tista' tqis kif xieraq il-
kontribuzzjoni attwali tar-riżorsi kollha.

Emenda 924
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-proposti skont il-paragrafi 2 u 5 u 
r-riżultati tal-valutazzjoni Ewropea dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi skont il-paragrafu 3 
għandhom ikunu soġġetti għal 
konsultazzjoni u approvazzjoni minn qabel 
mill-Aġenzija, skont il-proċedura stabbilita 
fl-Artikolu 22.

6. Il-proposti skont il-paragrafi 2 u 5, 
ix-xenarji u s-suppożizzjonijiet li fuqhom 
huma bbażati u r-riżultati tal-valutazzjoni 
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi 
skont il-paragrafu 3 għandhom ikunu 
soġġetti għal konsultazzjoni u 
approvazzjoni minn qabel tal-partijiet 
ikkonċernati interessati kollha mill-
Aġenzija, skont il-proċedura stabbilita fl-
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Artikolu 22.

Or. en

Emenda 925
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-proposti skont il-paragrafi 2 u 5 u 
r-riżultati tal-valutazzjoni Ewropea dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi skont il-paragrafu 3 
għandhom ikunu soġġetti għal 
konsultazzjoni u approvazzjoni minn qabel 
mill-Aġenzija, skont il-proċedura stabbilita 
fl-Artikolu 22.

6. Il-proposti skont il-paragrafi 2 u 5, 
ix-xenarju u s-suppożizzjonijiet li fuqhom 
huma bbażati u r-riżultati tal-valutazzjoni 
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi 
skont il-paragrafu 3 għandhom ikunu 
soġġetti għal konsultazzjoni u 
approvazzjoni minn qabel tal-partijiet 
ikkonċernati rilevanti kollha mill-
Aġenzija, skont il-proċedura stabbilita fl-
Artikolu 22.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi trid tkun kompletament trasparenti, 
inklużi x-xenarji u s-suppożizzjonijiet sottostanti, li għandhom jiġu skrutinizzati kif xieraq 
mill-partijiet ikkonċernati.

Emenda 926
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-proposti skont il-paragrafi 2 u 5 u 
r-riżultati tal-valutazzjoni Ewropea dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi skont il-paragrafu 3 
għandhom ikunu soġġetti għal 
konsultazzjoni u approvazzjoni minn qabel 
mill-Aġenzija, skont il-proċedura stabbilita 

6. Il-proposti skont il-paragrafi 2 u 5, 
ix-xenarji u s-suppożizzjonijiet li fuqhom 
huma bbażati u r-riżultati tal-valutazzjoni 
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi 
skont il-paragrafu 3 għandhom ikunu 
soġġetti għal konsultazzjoni u 
approvazzjoni minn qabel tal-partijiet 
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fl-Artikolu 22. ikkonċernati rilevanti kollha mill-
Aġenzija, skont il-proċedura stabbilita fl-
Artikolu 22.

Or. en

Emenda 927
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-proposti skont il-paragrafi 2 u 5 u 
r-riżultati tal-valutazzjoni Ewropea dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi skont il-paragrafu 3 
għandhom ikunu soġġetti għal 
konsultazzjoni u approvazzjoni minn qabel 
mill-Aġenzija, skont il-proċedura stabbilita 
fl-Artikolu 22.

6. Il-proposti skont il-paragrafi 2 u 5, 
ix-xenarji u s-suppożizzjonijiet li fuqhom 
huma bbażati, u r-riżultati tal-valutazzjoni 
Ewropea dwar l-adegwatezza tar-riżorsi 
skont il-paragrafu 3 għandhom ikunu 
soġġetti għal konsultazzjoni u 
approvazzjoni minn qabel mill-Aġenzija, 
skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 22.

Or. en

Emenda 928
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-proposti skont il-paragrafi 2 u 5 u 
r-riżultati tal-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi skont il-
paragrafu 3 għandhom ikunu soġġetti għal 
konsultazzjoni u approvazzjoni minn qabel 
mill-Aġenzija, skont il-proċedura stabbilita 
fl-Artikolu 22.

6. Il-proposti skont il-paragrafi 2 u 5 
għandhom ikunu soġġetti għal 
konsultazzjoni u approvazzjoni minn qabel 
mill-Aġenzija, skont il-proċedura stabbilita 
fl-Artikolu 22.

Or. en
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Emenda 929
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-proposti skont il-paragrafi 2 u 5 u 
r-riżultati tal-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi skont il-
paragrafu 3 għandhom ikunu soġġetti għal 
konsultazzjoni u approvazzjoni minn qabel 
mill-Aġenzija, skont il-proċedura stabbilita 
fl-Artikolu 22.

6. Il-proposti skont il-paragrafi 2 u 5 
għandhom ikunu soġġetti għal 
konsultazzjoni u approvazzjoni minn qabel 
mill-Aġenzija, skont il-proċedura stabbilita 
fl-Artikolu 22.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istima u l-proposta tal-indikaturi bħal fil-paragrafu 5 għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati 
Membri f'konformità mal-Metodoloġija tal-adegwatezza tal-UE żviluppata mill-Entso-E.

Emenda 930
Massimiliano Salini

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-proposti skont il-paragrafi 2 u 5 u 
r-riżultati tal-valutazzjoni Ewropea dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi skont il-paragrafu 3 
għandhom ikunu soġġetti għal 
konsultazzjoni u approvazzjoni minn qabel 
mill-Aġenzija, skont il-proċedura stabbilita 
fl-Artikolu 22.

6. Il-proposti tal-metodoloġija skont 
il-paragrafi 2 u 5 u r-riżultati tal-
valutazzjoni Ewropea dwar l-adegwatezza 
tar-riżorsi skont il-paragrafu 3 għandhom 
ikunu soġġetti għal konsultazzjoni u 
approvazzjoni minn qabel tal-parti 
kkonċernata mill-Aġenzija, skont il-
proċedura stabbilita fl-Artikolu 22.

Or. en

Emenda 931
Flavio Zanonato

Proposta għal regolament
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Artikolu 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a

Il-mekkaniżmi ta' kapaċità

1) Biex jindirizzaw it-tħassib residwu li 
ma jistax jiġi eliminat bil-miżuri skont l-
Artikolu 18(3), l-Istati Membri jistgħu 
jintroduċu mekkaniżmi ta' kapaċità bħala 
l-aħħar rimedju, soġġetti għad-
dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu u għar-
regoli tal-Unjoni dwar l-għajnuna mill-
Istat. L-ammont ta' kapaċità impenjat fil-
mekkaniżmu ma għandux imur lil hinn
minn dak li huwa strettament meħtieġ 
biex jindirizza t-tħassib identifikat. Il-
parametri li jistabbilixxu l-ammont ta' 
kapaċità akkwistata fil-mekkaniżmu ta' 
kapaċità għandhom jiġu approvati mill-
awtorità regolatorja nazzjonali.

2) Il-mekkaniżmi ta' kapaċità ma 
għandhomx joħolqu distorsjonijiet tas-suq 
bla bżonn jew jinibixxu l-kummerċ 
transkonfinali. Għandhom ikunu miftuħa 
għat-teknoloġiji ta' ġenerazzjoni kollha, 
il-ħżin u r-rispons min-naħa tad-
domanda.

3) Qabel ma jintroduċu mekkaniżmi ta' 
kapaċità skont il-paragrafu 2, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu studju 
komprensiv dwar l-effetti possibbli 
tagħhom fuq l-Istati Membri tal-viċinat 
billi jikkonsultaw, mill-inqas, lill-Istati 
Membri tal-viċinat konnessi bl-elettriku 
tagħhom u lill-partijiet ikkonċernati ta' 
dak l-Istat Membru.

4) L-Istati Membri għandhom jivvalutaw 
jekk mekkaniżmu ta' kapaċità fil-forma 
ta' riserva strateġika jistax jindirizza t-
tħassib dwar l-adegwatezza identifikat fil-
valutazzjoni Ewropea dwar l-adegwatezza 
tar-riżorsi. Jekk dan ikun il-każ, l-Istati 
Membri għandhom jintroduċu riserva 
strateġika. Biss meta dan ma jkunx il-każ, 
l-Istati Membri jistgħu jimplimentaw 
mekkaniżmu ta' kapaċità ħlief riserva 
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strateġika.

5) L-Istati Membri m'għandhomx 
jintroduċu mekkaniżmi ta' kapaċità fejn:

(a) il-valutazzjoni Ewropea dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi ma tkunx 
identifikat tħassib dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi; jew

(b) il-pjan direzzjonali dettaljat kif 
imsemmi fl-Artikolu 18(3) ma jkunx 
irċieva deċiżjoni pożittiva mill-
Kummissjoni kif imsemmi fl-
Artikolu 18(3b).

6) Fejn Stat Membru japplika 
mekkaniżmu ta' kapaċità, għandu 
jirrevedi dak il-mekkaniżmu u jipprevedi 
li l-ebda kuntratti ġodda ma jiġu konklużi 
skont dak il-mekkaniżmu fejn:

(a) il-valutazzjoni Ewropea dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi ma tkunx 
identifikat tħassib dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi; u/jew

(b) il-miżuri msemmija fl-Artikolu 18(3) 
ma jkunux ġew implimentati biżżejjed 
b'mod konformi mal-Artikolu18(3e).

7) Il-mekkaniżmi ta' kapaċità għandhom 
ikunu temporanji. Għandhom jiġu 
approvati mill-Kummissjoni għal mhux 
aktar minn 5 snin. Għandhom jiġu 
eliminati jew tal-anqas jitnaqqsu b'mod 
gradwali, abbażi tal-pjan ta' 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 18(3).

8) Bl-eċċezzjoni tar-riservi strateġiċi, il-
kapaċità ta' ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 
450 gr CO2/kWh jew aktar ma għandhiex 
tkun impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 
wara (d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament).

Or. en

Emenda 932
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Proposta għal regolament
Artikolu 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a

Il-mekkaniżmi ta' kapaċità

1) Biex jindirizzaw it-tħassib residwu li 
ma jistax jiġi eliminat bil-miżuri skont l-
Artikolu 18(3), l-Istati Membri jistgħu 
jintroduċu mekkaniżmi ta' kapaċità bħala 
l-aħħar rimedju, soġġetti għad-
dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu u għar-
regoli tal-Unjoni dwar l-għajnuna mill-
Istat. L-ammont ta' kapaċità impenjat fil-
mekkaniżmu ma għandux imur lil hinn 
minn dak li huwa strettament meħtieġ 
biex jindirizza t-tħassib identifikat. Il-
parametri li jistabbilixxu l-ammont ta' 
kapaċità akkwistata fil-mekkaniżmu ta' 
kapaċità għandhom jiġu approvati mill-
awtorità regolatorja nazzjonali.

2) Il-mekkaniżmi ta' kapaċità ma 
għandhomx joħolqu distorsjonijiet tas-suq 
bla bżonn jew jinibixxu l-kummerċ 
transkonfinali. Għandhom ikunu miftuħa 
għat-teknoloġiji ta' ġenerazzjoni kollha, 
il-ħżin u r-rispons min-naħa tad-
domanda.

3) Qabel ma jintroduċu mekkaniżmi ta' 
kapaċità skont il-paragrafu 2, l-Istati 
Membri għandhom iwettqu studju 
komprensiv dwar l-effetti possibbli 
tagħhom fuq l-Istati Membri tal-viċinat 
billi jikkonsultaw, mill-inqas, lill-Istati 
Membri tal-viċinat konnessi bl-elettriku 
tagħhom u lill-partijiet ikkonċernati ta' 
dak l-Istat Membru.

4) L-Istati Membri għandhom jivvalutaw 
jekk mekkaniżmu ta' kapaċità fil-forma 
ta' riserva strateġika jistax jindirizza t-
tħassib dwar l-adegwatezza identifikat fil-
valutazzjoni Ewropea dwar l-adegwatezza 
tar-riżorsi. Jekk dan ikun il-każ, l-Istati 
Membri għandhom jintroduċu riserva 
strateġika. Biss meta dan ma jkunx il-każ, 
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l-Istati Membri jistgħu jimplimentaw 
mekkaniżmu ta' kapaċità ħlief riserva 
strateġika.

5) L-Istati Membri m'għandhomx 
jintroduċu mekkaniżmi ta' kapaċità fejn:

(a) il-valutazzjoni Ewropea dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi ma tkunx 
identifikat tħassib dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi; jew

(b) il-pjan direzzjonali dettaljat kif 
imsemmi fl-Artikolu 18(3) ma jkunx 
irċieva deċiżjoni pożittiva mill-
Kummissjoni.

6) Fejn Stat Membru japplika 
mekkaniżmu ta' kapaċità, għandu 
jirrevedi dak il-mekkaniżmu u jipprevedi 
li l-ebda kuntratti ġodda ma jiġu konklużi 
skont dak il-mekkaniżmu fejn:

(a) il-valutazzjoni Ewropea dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi ma tkunx 
identifikat tħassib dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi; u/jew

(b) il-miżuri msemmija fl-Artikolu 18(3) 
ma jkunux ġew implimentati biżżejjed.

7) Il-mekkaniżmi ta' kapaċità għandhom 
ikunu temporanji. Għandhom jiġu 
approvati mill-Kummissjoni għal mhux 
aktar minn 5 snin. Għandhom jiġu 
eliminati jew tal-anqas jitnaqqsu b'mod 
gradwali, abbażi tal-pjan ta' 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 18(3).

8) Bl-eċċezzjoni tar-riservi strateġiċi, il-
kapaċità ta' ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 
550 gr CO2/kWh jew aktar ma għandhiex 
tkun impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 
wara [d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament].

Or. en

Emenda 933
Carolina Punset
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Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta japplikaw il-mekkaniżmi ta' 
kapaċità, l-Istati Membri għandu jkollhom 
fis-seħħ standard ta' affidabbiltà li jindika 
b'mod trasparenti l-livell mixtieq minnhom 
ta' sigurtà tal-provvista tal-enerġija.

1. Meta japplikaw il-mekkaniżmi ta' 
kapaċità, l-Istati Membri għandu jkollhom 
fis-seħħ standard ta' affidabbiltà li jindika 
b'mod trasparenti l-livell meħtieġ minnhom 
ta' sigurtà tal-provvista tal-enerġija.
Għandha titwettaq analiżi bir-reqqa tal-
ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji biex 
tiġġustifika l-ħtieġa tal-ksib ta' ċertu livell 
ta' sigurtà tal-provvista tal-enerġija, kif 
ukoll biex tiġġustifika l-ħtieġa li jiġu 
adottati mekkaniżmi ta' kapaċità sabiex 
jinkiseb tali livell meħtieġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell meħtieġ ta' sigurtà tal-provvista tal-enerġija jenħtieġ li jiġi stabbilit filwaqt li jitqies 
il-valur li l-konsumaturi jagħtu lill-elettriku (VoLL – valur tat-tagħbija mitlufa), bit-tqabbil 
bejn il-kost inkrimentali tal-assigurazzjoni tal-konsumaturi minħabba l-qtugħ totali tal-
elettriku u l-kost inkrimentali tal-qtugħ totali tal-elettriku għall-konsumaturi. B'rabta mal-ksib 
ta' tali livell meħtieġ u minħabba li r-remunerazzjoni tal-kapaċità tfixkel is-suq, jenħtieġ li 
huma jiġu adottati biss wara verifika kemm tan-neċessità teknika tagħhom kif ukoll tal-
effiċjenza ekonomika tagħhom, wara li jkunu ġew evalwati għażliet alternattivi oħra.

Emenda 934
Kaja Kallas, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Carolina 
Punset, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta japplikaw il-mekkaniżmi ta' 
kapaċità, l-Istati Membri għandu jkollhom 
fis-seħħ standard ta' affidabbiltà li jindika 
b'mod trasparenti l-livell mixtieq minnhom 
ta' sigurtà tal-provvista tal-enerġija.

1. Meta japplikaw il-mekkaniżmi ta' 
kapaċità, l-Istati Membri għandu jkollhom 
fis-seħħ standard ta' affidabbiltà li jindika 
b'mod trasparenti l-livell mixtieq minnhom 
ta' sigurtà tal-provvista tal-enerġija. F'każ 
ta' żoni tal-offerti transkonfinali, tali 
standards ta' affidabbiltà għandhom jiġu 
stabbiliti b'mod konġunt mill-awtoritajiet 
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rilevanti.

Or. en

Emenda 935
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta japplikaw il-mekkaniżmi ta' 
kapaċità, l-Istati Membri għandu jkollhom 
fis-seħħ standard ta' affidabbiltà li jindika 
b'mod trasparenti l-livell mixtieq minnhom
ta' sigurtà tal-provvista tal-enerġija.

1. Meta japplikaw il-mekkaniżmi ta' 
kapaċità, l-Istati Membri għandu jkollhom 
fis-seħħ standard ta' affidabbiltà li jindika 
b'mod trasparenti u oġġettiv il-livell ta' 
sigurtà tal-provvista tal-enerġija li huma 
jqisu meħtieġ. L-istandard ta' affidabbiltà 
għandu jiġi stabbilit f'livell teknikament 
fattibbli u kosteffikaċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa possibbli li meta Stat Membru jfittex li jiġġustifika l-użu ta' mekkaniżmu ta' kapaċità, 
huwa jkun jista' jistabbilixxi standard ta' affidabbiltà għoli bla bżonn u li ma jistax iseħħ, li 
jirrikjedi l-użu ta' tali mekkaniżmu ta' kapaċità biex jintlaħaq. Fl-interessi ta' swieq li 
jiffunzjonaw tajjeb u tat-tnaqqis tal-kost tal-elettriku għall-konsumaturi, l-istandard ta' 
affidabbiltà jenħtieġ li jiġi stabbilit fl-aktar livell teknikament fattibbli u kosteffikaċi.

Emenda 936
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta japplikaw il-mekkaniżmi ta' 
kapaċità, l-Istati Membri għandu jkollhom 
fis-seħħ standard ta' affidabbiltà li jindika 
b'mod trasparenti l-livell mixtieq minnhom 
ta' sigurtà tal-provvista tal-enerġija.

1. Meta japplikaw il-mekkaniżmi ta' 
kapaċità, l-Istati Membri għandu jkollhom 
fis-seħħ standard ta' affidabbiltà li jindika 
b'mod trasparenti l-livell meħtieġ minnhom 
ta' sigurtà tal-provvista tal-enerġija. L-
istandard ta' affidabbiltà jenħtieġ li jiġi 
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stabbilit f'livell teknikament fattibbli u 
kosteffikaċi.

Or. en

Emenda 937
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta japplikaw il-mekkaniżmi ta' 
kapaċità, l-Istati Membri għandu jkollhom 
fis-seħħ standard ta' affidabbiltà li jindika
b'mod trasparenti l-livell mixtieq minnhom
ta' sigurtà tal-provvista tal-enerġija.

1. Meta japplikaw il-mekkaniżmi ta' 
kapaċità, l-Istati Membri għandu jkollhom 
fis-seħħ standard ta' affidabbiltà li
jiddetermina b'mod trasparenti l-livell
meħtieġ ta' sigurtà tal-provvista tal-
enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jidentifikaw il-livell meħtieġ ta' sigurtà tal-provvista tal-enerġija, l-Istati Membri 
għandhom jikkunsidraw l-impatti ambjentali potenzjalment negattivi tal-ġenerazzjoni tal-
elettriku u l-ħtieġa li jiġu evitati sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent.

Emenda 938
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta japplikaw il-mekkaniżmi ta' 
kapaċità, l-Istati Membri għandu jkollhom 
fis-seħħ standard ta' affidabbiltà li jindika 
b'mod trasparenti l-livell mixtieq minnhom 
ta' sigurtà tal-provvista tal-enerġija.

1. Meta japplikaw il-mekkaniżmi ta' 
kapaċità, l-Istati Membri għandu jkollhom 
fis-seħħ standard ta' affidabbiltà li jindika 
b'mod trasparenti l-livell meħtieġ minnhom 
ta' sigurtà tal-provvista tal-enerġija.

Or. en
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Emenda 939
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta japplikaw il-mekkaniżmi ta' 
kapaċità, l-Istati Membri għandu jkollhom 
fis-seħħ standard ta' affidabbiltà li jindika 
b'mod trasparenti l-livell mixtieq minnhom 
ta' sigurtà tal-provvista tal-enerġija.

1. L-Istati Membri għandu jkollhom 
fis-seħħ standard ta' affidabbiltà li jindika 
b'mod trasparenti l-livell mixtieq minnhom 
ta' sigurtà tal-provvista tal-enerġija.

Or. en

Emenda 940
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta japplikaw il-mekkaniżmi ta' 
kapaċità, l-Istati Membri għandu jkollhom 
fis-seħħ standard ta' affidabbiltà li jindika 
b'mod trasparenti l-livell mixtieq minnhom 
ta' sigurtà tal-provvista tal-enerġija.

1. L-Istati Membri għandu jkollhom 
fis-seħħ standard ta' affidabbiltà li jindika 
b'mod trasparenti l-livell mixtieq minnhom 
ta' sigurtà tal-provvista tal-enerġija.

Or. en

Emenda 941
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-istandard ta' affidabbiltà għandu 
jkun stabbilit mill-awtorità regolatorja 
nazzjonali bbażat fuq il-metodoloġija skont 

2. L-istandard ta' affidabbiltà għandu 
jkun stabbilit mill-awtorità regolatorja 
nazzjonali bbażat fuq il-metodoloġija skont 
l-Artikolu 19(5), filwaqt li jitqiesu l-
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l-Artikolu 19(5). prinċipji ta' neċessità u ta' proporzjonalità 
u l-ħtieġa li jiġu evitati l-impatti negattivi 
tas-sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent u 
d-distorsjonijiet tas-suq permezz tal-
ħolqien ta' kapaċita żejda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jidentifikaw il-livell meħtieġ ta' sigurtà tal-provvista tal-enerġija, l-Istati Membri 
għandhom jikkunsidraw l-impatti ambjentali potenzjalment negattivi tal-ġenerazzjoni tal-
elettriku u l-ħtieġa li jiġu evitati sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent.

Emenda 942
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-istandard ta' affidabbiltà għandu 
jkun stabbilit mill-awtorità regolatorja 
nazzjonali bbażat fuq il-metodoloġija skont 
l-Artikolu 19(5).

2. L-istandard ta' affidabbiltà għandu 
jkun stabbilit mill-awtorità regolatorja 
nazzjonali bbażat fuq il-metodoloġija skont 
l-Artikolu 19(5), filwaqt li titqies l-
evoluzzjoni tad-domanda għall-elettriku, 
il-prinċipji ta' neċessità u ta' 
proporzjonalità u l-ħtieġa li jiġu evitati 
sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent u 
lill-ekonomija.

Or. en

Emenda 943
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-istandard ta' affidabbiltà għandu 
jkun stabbilit mill-awtorità regolatorja 
nazzjonali bbażat fuq il-metodoloġija skont 

2. L-istandard ta' affidabbiltà għandu 
jkun stabbilit mill-awtorità regolatorja 
nazzjonali bbażat fuq il-metodoloġija skont 
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l-Artikolu 19(5). l-Artikolu 19(5), filwaqt li jitqiesu l-
prinċipji ta' neċessità u ta' proporzjonalità 
u l-ħtieġa li jiġu evitati l-impatti negattivi 
tas-sussidji li jagħmlu ħsara lill-ambjent.

Or. en

Emenda 944
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-istandard ta' affidabbiltà għandu 
jkun stabbilit mill-awtorità regolatorja 
nazzjonali bbażat fuq il-metodoloġija skont 
l-Artikolu 19(5).

2. L-istandard ta' affidabbiltà għandu 
jkun stabbilit mill-awtorità regolatorja 
nazzjonali tal-Istat Membru jew mill-
awtorità maħtura mill-Istat Membru
bbażat fuq il-metodoloġija skont l-Artikolu 
19(5).

Or. en

Emenda 945
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-istandard ta' affidabbiltà għandu 
jkun stabbilit mill-awtorità regolatorja 
nazzjonali bbażat fuq il-metodoloġija skont 
l-Artikolu 19(5).

2. L-istandard ta' affidabbiltà għandu 
jkun stabbilit mill-awtorità regolatorja 
nazzjonali bbażat fuq metodoloġija 
miftiehma, bħal dik skont l-Artikolu 19(5).

Or. en

Emenda 946
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
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Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-istandard ta' affidabbiltà għandu 
jkun stabbilit mill-awtorità regolatorja 
nazzjonali bbażat fuq il-metodoloġija 
skont l-Artikolu 19(5).

2. L-istandard ta' affidabbiltà għandu 
jkun stabbilit mill-Istat Membru jew mill-
awtorità maħtura mill-Istat Membru
bbażat fuq il-metodoloġija skont l-Artikolu 
19(5).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aħna nippreferu nistabbilixxu standard ta' affidabbiltà direttament mill-Istat Membru jew 
indirettament mill-awtorità maħtura mill-Istat Membru.

Emenda 947
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Edouard Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-istandard ta' affidabbiltà għandu 
jiġi kkalkulat bl-użu tal-valur tat-tagħbija 
mitlufa u tal-kost tal-entrata l-ġdida matul 
perjodu ta' żmien partikolari.

3. L-istandard ta' affidabbiltà għandu 
jiġi kkalkulat bl-użu tal-kost tal-entrata l-
ġdida matul perjodu ta' żmien partikolari.

Or. en

Emenda 948
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-parametri li jistabbilixxu l-
ammont ta' kapaċità akkwistata fil-
mekkaniżmu ta' kapaċità għandhom jiġu 
approvati mill-awtorità regolatorja 

4. Il-parametri li jistabbilixxu l-
ammont ta' kapaċità akkwistata fil-
mekkaniżmu ta' kapaċità għandhom jiġu 
approvati mill-awtorità kompetenti.
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nazzjonali.

Or. en

Emenda 949
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-mekkaniżmi, għajr ir-riservi 
strateġiċi, għandhom ikunu miftuħa għall-
parteċipazzjoni diretta tal-fornituri tal-
kapaċità li jinsabu fi Stat Membru ieħor, 
sakemm ikun hemm konnessjoni ta' 
netwerk bejn dak l-Istat Membru u ż-żona 
tal-offerti li tapplika l-mekkaniżmu.

1. Meta dan ikun teknikament 
possibbli, il-mekkaniżmi ta' kapaċità
għandhom ikunu miftuħa għall-
parteċipazzjoni transkonfinali diretta
flimkien ma' Stati Membri oħra, sakemm 
ikun hemm konnessjoni diretta ta' netwerk 
bejn dawk l-Istati Membri u ż-żona tal-
offerti li tapplika l-mekkaniżmu. F'dak il-
każ, u meta dan ma jkunx possibbli għall-
interkonnessjonijiet mal-Istat Membru li 
jimplimenta l-mekkaniżmu ta' kapaċità, 
il-parteċipazzjoni diretta transkonfinali 
għandha tkun miftuħa għall-fornituri tal-
kapaċità li jinsabu fl-Istati Membri 
inkwistjoni.

Or. fr

Emenda 950
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-mekkaniżmi, għajr ir-riservi 
strateġiċi, għandhom ikunu miftuħa għall-
parteċipazzjoni diretta tal-fornituri tal-
kapaċità li jinsabu fi Stat Membru ieħor, 
sakemm ikun hemm konnessjoni ta' 
netwerk bejn dak l-Istat Membru u ż-żona 
tal-offerti li tapplika l-mekkaniżmu.

1. Il-mekkaniżmi, għajr ir-riservi 
strateġiċi, għandhom ikunu miftuħa għall-
parteċipazzjoni transkonfinali diretta, li
permezz tagħha kapaċitajiet li jinsabu fi 
Stat Membru ieħor, sakemm ikun hemm 
konnessjoni ta' netwerk bejn dak l-Istat 
Membru jew l-interkonnetturi jkunu 
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jistgħu jiġu ċċertifikati fil-mekkaniżmu ta' 
kapaċità u remunerati għall-
parteċipazzjoni tagħhom, soġġett għal-
limitazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 2 
u 2a.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeterminaw ir-regoli ta' parteċipazzjoni 
transkonfinali fil-mekkaniżmu ta' kapaċità tagħhom bi grad meħtieġ ta' flessibbiltà.

Emenda 951
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-mekkaniżmi, għajr ir-riservi 
strateġiċi, għandhom ikunu miftuħa għall-
parteċipazzjoni diretta tal-fornituri tal-
kapaċità li jinsabu fi Stat Membru ieħor, 
sakemm ikun hemm konnessjoni ta'
netwerk bejn dak l-Istat Membru u ż-żona 
tal-offerti li tapplika l-mekkaniżmu.

1. Il-mekkaniżmi, għajr ir-riservi 
strateġiċi, għandhom ikunu miftuħa għall-
parteċipazzjoni transkonfinali diretta, li
permezz tagħha kapaċitajiet li jinsabu fi 
Stat Membru ieħor jew interkonnetturi 
jkunu jistgħu jiġu ċċertifikati fil-
mekkaniżmu ta' kapaċità u remunerati 
għall-parteċipazzjoni tagħhom, soġġett 
għal-limitazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafi 2 u 2a.

Or. en

Emenda 952
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-mekkaniżmi, għajr ir-riservi 
strateġiċi, għandhom ikunu miftuħa għall-
parteċipazzjoni diretta tal-fornituri tal-
kapaċità li jinsabu fi Stat Membru ieħor, 

1. Il-mekkaniżmi, għajr ir-riservi 
strateġiċi, għandhom ikunu miftuħa għall-
parteċipazzjoni transkonfinali diretta, li
permezz tagħha kapaċitajiet li jinsabu fi 
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sakemm ikun hemm konnessjoni ta'
netwerk bejn dak l-Istat Membru u ż-żona 
tal-offerti li tapplika l-mekkaniżmu.

Stat Membru ieħor u/jew interkonnetturi 
jkunu jistgħu jiġu ċċertifikati fil-
mekkaniżmu ta' kapaċità u remunerati 
għall-parteċipazzjoni tagħhom, soġġett 
għal-limitazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 2a.

Or. en

Emenda 953
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1
Ir-Regolament (KE) Nru 714/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-mekkaniżmi, għajr ir-riservi 
strateġiċi, għandhom ikunu miftuħa għall-
parteċipazzjoni diretta tal-fornituri tal-
kapaċità li jinsabu fi Stat Membru ieħor,
sakemm ikun hemm konnessjoni ta'
netwerk bejn dak l-Istat Membru u ż-żona 
tal-offerti li tapplika l-mekkaniżmu.

1. Il-mekkaniżmi, għajr ir-riservi 
strateġiċi, għandhom ikunu miftuħa għall-
parteċipazzjoni diretta tal-fornituri tal-
kapaċità li jinsabu fi Stat Membru ieħor,
sal-punt li l-kapaċità li tinsab fi Stat 
Membru ieħor tkun tista' tiġi ċċertifikata 
fil-mekkaniżmu ta' kapaċità kkonċernat, 
filwaqt li jitqiesu l-limiti stabbiliti fil-
paragrafi 2 u 2a.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu kapaċi jispeċifikaw ir-regoli dwar il-parteċipazzjoni ta' 
kapaċità transkonfinali fil-mekkaniżmi ta' kapaċità, filwaqt li jżommu ċerta flessibbiltà fl-
applikazzjoni tal-kriterji adottati.

Emenda 954
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-mekkaniżmi, għajr ir-riservi 
strateġiċi, għandhom ikunu miftuħa għall-

1. Il-mekkaniżmi kollha ta' kapaċità, 
għajr ir-riservi strateġiċi, għandhom ikunu 
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parteċipazzjoni diretta tal-fornituri tal-
kapaċità li jinsabu fi Stat Membru ieħor, 
sakemm ikun hemm konnessjoni ta' 
netwerk bejn dak l-Istat Membru u ż-żona 
tal-offerti li tapplika l-mekkaniżmu.

miftuħa għall-parteċipazzjoni diretta tal-
fornituri tal-kapaċità li jinsabu fi Stat 
Membru ieħor, sakemm ikun hemm 
konnessjoni ta' netwerk bejn dak l-Istat 
Membru u ż-żona tal-offerti li tapplika l-
mekkaniżmu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li ma jkunx hemm eċċezzjoni għal riservi strateġiċi.

Emenda 955
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-mekkaniżmi, għajr ir-riservi 
strateġiċi, għandhom ikunu miftuħa għall-
parteċipazzjoni diretta tal-fornituri tal-
kapaċità li jinsabu fi Stat Membru ieħor, 
sakemm ikun hemm konnessjoni ta' 
netwerk bejn dak l-Istat Membru u ż-żona 
tal-offerti li tapplika l-mekkaniżmu.

1. Il-mekkaniżmi, għajr ir-riservi 
strateġiċi, għandhom ikunu miftuħa għall-
parteċipazzjoni diretta tal-fornituri tal-
kapaċità li jinsabu fi Stat Membru ieħor, 
sakemm ikun hemm konnessjoni ta' 
netwerk fiżika bejn dak l-Istat Membru u ż-
żona tal-offerti li tapplika l-mekkaniżmu.

Or. en

Emenda 956
Massimiliano Salini

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-mekkaniżmi, għajr ir-riservi
strateġiċi, għandhom ikunu miftuħa għall-
parteċipazzjoni diretta tal-fornituri tal-
kapaċità li jinsabu fi Stat Membru ieħor, 
sakemm ikun hemm konnessjoni ta' 
netwerk bejn dak l-Istat Membru u ż-żona 

1. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità u r-
riservi strateġiċi, għandhom ikunu miftuħa 
għall-parteċipazzjoni diretta tal-fornituri 
tal-kapaċità li jinsabu fi Stat Membru 
ieħor, sakemm ikun hemm konnessjoni ta' 
netwerk bejn dak l-Istat Membru u ż-żona 
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tal-offerti li tapplika l-mekkaniżmu. tal-offerti li tapplika l-mekkaniżmu.

Or. en

Emenda 957
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-mekkaniżmi, għajr ir-riservi 
strateġiċi, għandhom ikunu miftuħa għall-
parteċipazzjoni diretta tal-fornituri tal-
kapaċità li jinsabu fi Stat Membru ieħor, 
sakemm ikun hemm konnessjoni ta' 
netwerk bejn dak l-Istat Membru u ż-żona 
tal-offerti li tapplika l-mekkaniżmu.

1. Il-mekkaniżmi, għajr ir-riservi 
strateġiċi, jistgħu jkunu miftuħa għall-
parteċipazzjoni diretta tal-fornituri tal-
kapaċità li jinsabu fi Stat Membru ieħor, 
sakemm ikun hemm konnessjoni ta' 
netwerk bejn dak l-Istat Membru u ż-żona 
tal-offerti li tapplika l-mekkaniżmu.

Or. en

Emenda 958
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-mekkaniżmi, għajr ir-riservi 
strateġiċi, għandhom ikunu miftuħa għall-
parteċipazzjoni diretta tal-fornituri tal-
kapaċità li jinsabu fi Stat Membru ieħor, 
sakemm ikun hemm konnessjoni ta' 
netwerk bejn dak l-Istat Membru u ż-żona 
tal-offerti li tapplika l-mekkaniżmu.

1. Il-mekkaniżmi għandhom ikunu 
miftuħa għall-parteċipazzjoni diretta tal-
fornituri tal-kapaċità li jinsabu fi Stat 
Membru ieħor, sakemm ikun hemm 
konnessjoni ta' netwerk bejn dak l-Istat 
Membru u ż-żona tal-offerti li tapplika l-
mekkaniżmu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-Artikolu 21(1), il-proposta tal-Kummissjoni teskludi l-parteċipazzjoni transkonfinali fil-
mekkaniżmu ta' kapaċità għal riserva strateġika. Din l-eċċezzjoni mhija ġġustifikata fl-ebda 
parti tal-proposta u fl-opinjoni tagħna lanqas ma hemm raġuni teoretika għal tali eċċezzjoni. 
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Riserva strateġika hija forma standard ta' mekkaniżmu ta' kapaċità, fejn il-parteċipazzjoni 
transkonfinali tista' ġġib magħha aktar effettività. Fir-rigward tar-riserva strateġika, dan is-
suġġett huwa ta' interess partikolari u jġib miegħu possibbiltà ġdida sabiex l-adegwatezza 
tal-ġenerazzjoni żejda tal-pajjiżi tal-viċinat tiġi kondiviża b'mod effettiv.

Emenda 959
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-mekkaniżmi, għajr ir-riservi 
strateġiċi, għandhom ikunu miftuħa għall-
parteċipazzjoni diretta tal-fornituri tal-
kapaċità li jinsabu fi Stat Membru ieħor, 
sakemm ikun hemm konnessjoni ta' 
netwerk bejn dak l-Istat Membru u ż-żona 
tal-offerti li tapplika l-mekkaniżmu.

1. Il-mekkaniżmi għandhom ikunu 
miftuħa għall-parteċipazzjoni diretta tal-
fornituri tal-kapaċità li jinsabu fi Stat 
Membru ieħor, sakemm ikun hemm 
konnessjoni ta' netwerk bejn dak l-Istat 
Membru u ż-żona tal-offerti li tapplika l-
mekkaniżmu.

Or. en

Emenda 960
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-mekkaniżmi, għajr ir-riservi 
strateġiċi, għandhom ikunu miftuħa għall-
parteċipazzjoni diretta tal-fornituri tal-
kapaċità li jinsabu fi Stat Membru ieħor, 
sakemm ikun hemm konnessjoni ta' 
netwerk bejn dak l-Istat Membru u ż-żona 
tal-offerti li tapplika l-mekkaniżmu.

1. Il-mekkaniżmi għandhom ikunu 
miftuħa għall-parteċipazzjoni diretta tal-
fornituri tal-kapaċità li jinsabu fi Stat 
Membru ieħor, sakemm ikun hemm 
konnessjoni ta' netwerk bejn dak l-Istat 
Membru u ż-żona tal-offerti li tapplika l-
mekkaniżmu.

Or. en

Emenda 961
Luděk Niedermayer
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Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-mekkaniżmi, għajr ir-riservi 
strateġiċi, għandhom ikunu miftuħa għall-
parteċipazzjoni diretta tal-fornituri tal-
kapaċità li jinsabu fi Stat Membru ieħor, 
sakemm ikun hemm konnessjoni ta' 
netwerk bejn dak l-Istat Membru u ż-żona 
tal-offerti li tapplika l-mekkaniżmu.

1. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità
għandhom ikunu miftuħa għall-
parteċipazzjoni diretta tal-fornituri tal-
kapaċità li jinsabu fi Stat Membru ieħor, 
sakemm ikun hemm konnessjoni ta' 
netwerk bejn dak l-Istat Membru u ż-żona 
tal-offerti li tapplika l-mekkaniżmu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipazzjoni transkonfinali jenħtieġ li tapplika għat-tipi kollha ta' mekkaniżmi bl-għan li 
tiżgura sigurtà tal-provvista tal-enerġija, inklużi riservi strateġiċi.

Emenda 962
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-mekkaniżmi, għajr ir-riservi 
strateġiċi, għandhom ikunu miftuħa għall-
parteċipazzjoni diretta tal-fornituri tal-
kapaċità li jinsabu fi Stat Membru ieħor, 
sakemm ikun hemm konnessjoni ta' 
netwerk bejn dak l-Istat Membru u ż-żona 
tal-offerti li tapplika l-mekkaniżmu.

1. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità
għandhom ikunu miftuħa għall-
parteċipazzjoni diretta tal-fornituri tal-
kapaċità li jinsabu fi Stat Membru ieħor, 
sakemm ikun hemm konnessjoni ta' 
netwerk bejn dak l-Istat Membru u ż-żona 
tal-offerti li tapplika l-mekkaniżmu.

Or. en

Emenda 963
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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1. Il-mekkaniżmi, għajr ir-riservi 
strateġiċi, għandhom ikunu miftuħa għall-
parteċipazzjoni diretta tal-fornituri tal-
kapaċità li jinsabu fi Stat Membru ieħor,
sakemm ikun hemm konnessjoni ta'
netwerk bejn dak l-Istat Membru u ż-żona 
tal-offerti li tapplika l-mekkaniżmu.

1. Il-mekkaniżmi għandhom ikunu 
miftuħa għall-parteċipazzjoni
transkonfinali diretta tal-fornituri tal-
kapaċità li jinsabu fi Stat Membru ieħor,
skont il-livell ta' interkonnessjoni bejn dak 
l-Istat Membru u ż-żona tal-offerti li 
tapplika l-mekkaniżmu.

Or. en

Emenda 964
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-kapaċità barranija li kapaċi 
tipprovdi prestazzjoni teknika ekwivalenti
għall-kapaċitajiet domestiċi, ikollha l-
opportunità li tipparteċipa fl-istess proċess 
komp etittiv tal-kapaċità domestika.

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-kapaċità barranija eliġibbli li 
kapaċi tipprovdi kontribuzzjoni
ekwivalenti għall-adegwatezza tas-sistema 
tagħhom bħall-kapaċitajiet domestiċi, 
ikollha l-opportunità li tipparteċipa fl-istess 
proċess komp etittiv tal-kapaċità 
domestika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeterminaw ir-regoli ta' parteċipazzjoni 
transkonfinali fil-mekkaniżmu ta' kapaċità tagħhom bi grad meħtieġ ta' flessibbiltà.

Emenda 965
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-kapaċità barranija li kapaċi 
tipprovdi prestazzjoni teknika ekwivalenti
għall-kapaċitajiet domestiċi, ikollha l-

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-kapaċità barranija eliġibbli li 
kapaċi tipprovdi kontribuzzjoni
ekwivalenti għall-adegwatezza tas-sistema 
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opportunità li tipparteċipa fl-istess proċess 
komp etittiv tal-kapaċità domestika.

tagħhom bħall-kapaċitajiet domestiċi, 
ikollha l-opportunità li tipparteċipa fl-istess 
proċess komp etittiv tal-kapaċità 
domestika.

Or. en

Emenda 966
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom
jiżguraw li l-kapaċità barranija li kapaċi 
tipprovdi prestazzjoni teknika ekwivalenti 
għall-kapaċitajiet domestiċi, ikollha l-
opportunità li tipparteċipa fl-istess proċess 
komp etittiv tal-kapaċità domestika.

2. L-Istati Membri jistgħu jiżguraw li 
l-kapaċità barranija eliġibbli li kapaċi 
tipprovdi kontribuzzjoni ekwivalenti għall-
adegwatezza tas-sistema tagħhom għall-
kapaċitajiet domestiċi, ikollha l-
opportunità li tipparteċipa fl-istess proċess 
komp etittiv tal-kapaċità domestika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ftuħ obbligatorju lejn kapaċità barranija jista' jinterferixxi mal-għanijiet tal-politika dwar 
l-enerġija domestika. Inċentivi biex jinbnew impjanti ġodda tal-enerġija domestika jistgħu 
jiżdiedu drastikament.

Emenda 967
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2
Ir-Regolament (KE) Nru 714/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-kapaċità barranija li kapaċi 
tipprovdi prestazzjoni teknika ekwivalenti 
għall-kapaċitajiet domestiċi, ikollha l-
opportunità li tipparteċipa fl-istess proċess

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-kapaċità barranija awtorizzata
li kapaċi tipprovdi kontribut ekwivalenti
lis-sistema għall-kapaċitajiet domestiċi, 
ikollha l-opportunità li tipparteċipa fl-istess 
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komp etittiv tal-kapaċità domestika. proċess kompetittiv tal-kapaċità domestika.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu kapaċi jispeċifikaw ir-regoli dwar il-parteċipazzjoni ta' 
kapaċità transkonfinali fil-mekkaniżmi ta' kapaċità, filwaqt li jżommu ċerta flessibbiltà fl-
applikazzjoni tal-kriterji adottati.

Emenda 968
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-kapaċità barranija li kapaċi 
tipprovdi prestazzjoni teknika ekwivalenti 
għall-kapaċitajiet domestiċi, ikollha l-
opportunità li tipparteċipa fl-istess proċess 
komp etittiv tal-kapaċità domestika.

2. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-kapaċità barranija eleġibbli li 
kapaċi tipprovdi prestazzjoni teknika 
ekwivalenti għall-kapaċitajiet domestiċi, 
ikollha l-opportunità li tipparteċipa fl-istess 
proċess komp etittiv tal-kapaċità 
domestika.

Or. fr

Emenda 969
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – punt 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Istat Membru li japplika l-
mekkaniżmu jista' jillimita l-
parteċipazzjoni transkonfinali diretta biss 
għal:

a. żoni tal-offerti b'konnessjoni ta' 
netwerk diretta bejn dik iż-żona tal-offerti 
u ż-żona tal-offerti li tapplika l-
mekkaniżmu;
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b. iż-żoni tal-offerti li ma japplikawx 
riserva strateġika;

c. il-fornituri tal-kapaċità li mhumiex qed 
jipparteċipaw diġà f'mekkaniżmu ta' 
kapaċità ieħor għall-istess perjodu ta' 
konsenja.

Fil-każijiet speċifiċi fejn jiġu applikati 
dawk il-limitazzjonijiet, l-Istati Membri 
għandhom madankollu jqisu, fir-rekwiżiti 
ta' kapaċità tagħhom, il-kontribuzzjoni 
għall-adegwatezza tas-sistema tagħhom 
ta' dawk il-kapaċitajiet ineliġibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li l-Istat Membru jkun intitolat li jillimita l-parteċipazzjoni transkonfinali tal-
fornituri tal-kapaċità minn żona tal-offerti li tapplika riserva strateġika.

Emenda 970
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2a (ġdid)
Ir-Regolament (KE) Nru 714/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Stat Membru li japplika 
mekkaniżmu ta' kapaċità jista' jillimita l-
parteċipazzjoni diretta ta' kapaċità 
transkonfinali:

a. għal dawk iż-żoni ta' prezzijiet biss li 
huma direttament konnessi maż-żona ta' 
prezzijiet li fiha jiġi applikat il-
mekkaniżmu ta' kapaċità;

b. għal dawk iż-żoni ta' prezzijiet biss li 
ma japplikawx mekkaniżmu ta' riserva 
strateġika;

c. għal dawk il-fornituri tal-kapaċità biss 
li ma jipparteċipawx fi kwalunkwe 
mekkaniżmu ta' kapaċità ieħor fl-istess 
perjodu ta' provvista.
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F'każijiet speċifiċi fejn jiġu applikati l-
limiti msemmija hawn fuq, l-Istati 
Membri għandhom iqisu l-kontribut 
għall-adegwatezza tal-ġenerazzjoni ta' 
dawk il-kapaċitajiet li setgħu pparteċipaw 
li kieku l-limiti ma ġewx applikati.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu kapaċi jispeċifikaw ir-regoli dwar il-parteċipazzjoni ta' 
kapaċità transkonfinali fil-mekkaniżmi ta' kapaċità, filwaqt li jżommu ċerta flessibbiltà fl-
applikazzjoni tal-kriterji adottati.

Emenda 971
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istat Membru li japplika l-
mekkaniżmu jista' jillimita l-
parteċipazzjoni transkonfinali diretta:

a. għaż-żoni tal-offerti biss b'konnessjoni 
ta' netwerk diretta bejn dik iż-żona tal-
offerti u ż-żona tal-offerti li tapplika l-
mekkaniżmu;

b. għall-uniċi żoni tal-offerti li ma 
japplikawx riserva strateġika;

c. għall-fornituri tal-kapaċità biss li 
mhumiex qed jipparteċipaw diġà 
f'mekkaniżmu ta' kapaċità ieħor għall-
istess perjodu ta' konsenja. Fil-każijiet 
speċifiċi fejn jiġu applikati dawk il-
limitazzjonijiet, l-Istati Membri 
għandhom madankollu jqisu, fir-rekwiżiti 
ta' kapaċità tagħhom, il-kontribuzzjoni 
għall-adegwatezza tas-sistema tagħhom 
ta' dawk il-kapaċitajiet ineliġibbli.

Or. en
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Emenda 972
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istat Membru li japplika l-
mekkaniżmu jista' jillimita l-
parteċipazzjoni transkonfinali diretta biss 
għal:

(a) żoni tal-offerti b'konnessjoni ta' 
netwerk diretta bejn dik iż-żona tal-offerti 
u ż-żona tal-offerti li tapplika l-
mekkaniżmu;

(b) iż-żoni tal-offerti li ma japplikawx 
riserva strateġika;

(c) il-fornituri tal-kapaċità li mhumiex 
qed jipparteċipaw diġà f'mekkaniżmu ta' 
kapaċità ieħor għall-istess perjodu ta' 
konsenja.

Or. en

Emenda 973
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Istati Membri ma għandhomx 
jillimitaw il-kapaċità li tinsab fit-territorju 
tagħhom milli tipparteċipa fil-mekkaniżmi 
ta' kapaċità ta' Stati Membri oħra.

(3) L-Istati Membri ma għandhomx 
jillimitaw il-kapaċità li tinsab fit-territorju 
tagħhom milli tipparteċipa fil-mekkaniżmi 
ta' kapaċità ta' Stati Membri oħra.
Madankollu, jenħtieġ li jitqies il-fatt li, 
f'sitwazzjonijiet ta' pressjoni partikolari, 
il-kapaċitajiet nazzjonali għandhom 
preferibbilment jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-
pajjiż rispettiv.

Or. de



AM\1133367MT.docx 119/195 PE609.625v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

F'każ ta' sitwazzjoni ta' pressjoni partikolari, jenħtieġ li primarjament, il-kapaċitajiet 
nazzjonali jintużaw fl-Istati Membri tagħhom stess.

Emenda 974
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri ma għandhomx 
jillimitaw il-kapaċità li tinsab fit-territorju 
tagħhom milli tipparteċipa fil-mekkaniżmi 
ta' kapaċità ta' Stati Membri oħra.

3. L-Istati Membri ma għandhomx 
jillimitaw il-fornituri tal-kapaċità eliġibbli 
li jinsabu fit-territorju tagħhom milli
jipparteċipaw fil-mekkaniżmi ta' kapaċità 
ta' Stati Membri oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeterminaw ir-regoli ta' parteċipazzjoni 
transkonfinali fil-mekkaniżmu ta' kapaċità tagħhom bi grad meħtieġ ta' flessibbiltà.

Emenda 975
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3
Ir-Regolament (KE) Nru 714/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri ma għandhomx 
jillimitaw il-kapaċità li tinsab fit-territorju 
tagħhom milli tipparteċipa fil-mekkaniżmi 
ta' kapaċità ta' Stati Membri oħra.

3. L-Istati Membri ma għandhomx 
jillimitaw il-kapaċità awtorizzata li tinsab 
fit-territorju tagħhom milli tipparteċipa fil-
mekkaniżmi ta' kapaċità ta' Stati Membri 
oħra.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu kapaċi jispeċifikaw ir-regoli dwar il-parteċipazzjoni ta' 
kapaċità transkonfinali fil-mekkaniżmi ta' kapaċità, filwaqt li jżommu ċerta flessibbiltà fl-
applikazzjoni tal-kriterji adottati.

Emenda 976
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri ma għandhomx 
jillimitaw il-kapaċità li tinsab fit-territorju 
tagħhom milli tipparteċipa fil-mekkaniżmi 
ta' kapaċità ta' Stati Membri oħra.

3. L-Istati Membri ma għandhomx 
jillimitaw il-fornituri tal-kapaċità eliġibbli 
li jinsabu fit-territorju tagħhom milli
jipparteċipaw fil-mekkaniżmi ta' kapaċità 
ta' Stati Membri oħra.

Or. en

Emenda 977
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-parteċipazzjoni transkonfinali fil-
mekkaniżmi ta' kapaċità mas-suq kollu ma 
għandhiex tibdel, timmodifika jew tħalli 
b'xi mod ieħor impatt fuq il-perjodi 
transżonali u l-flussi fiżiċi bejn l-Istati 
Membri li għandhom jiġu stabbiliti biss 
bir-riżultat tal-allokazzjoni tal-kapaċità 
skont l-Artikolu 14.

4. Il-parteċipazzjoni transkonfinali fil-
mekkaniżmi ta' kapaċità ma għandhiex 
tibdel, timmodifika jew tħalli b'xi mod 
ieħor impatt fuq il-perjodi transżonali u l-
flussi fiżiċi bejn l-Istati Membri li 
għandhom jiġu stabbiliti biss bir-riżultat 
tal-allokazzjoni tal-kapaċità skont l-
Artikolu 14.

Or. fr

Emenda 978
Paul Rübig
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Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-parteċipazzjoni transkonfinali fil-
mekkaniżmi ta' kapaċità mas-suq kollu ma 
għandhiex tibdel, timmodifika jew tħalli 
b'xi mod ieħor impatt fuq il-perjodi 
transżonali u l-flussi fiżiċi bejn l-Istati 
Membri li għandhom jiġu stabbiliti biss 
bir-riżultat tal-allokazzjoni tal-kapaċità 
skont l-Artikolu 14.

4. Il-parteċipazzjoni transkonfinali fil-
mekkaniżmi ta' kapaċità ma għandhiex 
tibdel, timmodifika jew tħalli b'xi mod 
ieħor impatt fuq il-perjodi transżonali u l-
flussi fiżiċi bejn l-Istati Membri li 
għandhom jiġu stabbiliti biss bir-riżultat 
tal-allokazzjoni tal-kapaċità skont l-
Artikolu 14.

Or. en

Emenda 979
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-parteċipazzjoni transkonfinali fil-
mekkaniżmi ta' kapaċità mas-suq kollu ma 
għandhiex tibdel, timmodifika jew tħalli 
b'xi mod ieħor impatt fuq il-perjodi 
transżonali u l-flussi fiżiċi bejn l-Istati 
Membri li għandhom jiġu stabbiliti biss 
bir-riżultat tal-allokazzjoni tal-kapaċità 
skont l-Artikolu 14.

4. Il-parteċipazzjoni transkonfinali fil-
mekkaniżmi ta' kapaċità ma għandhiex 
tibdel, timmodifika jew tħalli b'xi mod 
ieħor impatt fuq il-perjodi transżonali u l-
flussi fiżiċi bejn l-Istati Membri li 
għandhom jiġu stabbiliti biss bir-riżultat 
tal-allokazzjoni tal-kapaċità skont l-
Artikolu 14.

Or. en

Emenda 980
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-fornituri tal-kapaċità għandhom 
ikunu jistgħu jipparteċipaw f'aktar minn 
mekkaniżmu wieħed għall-istess perjodu 

imħassar
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ta' konsenja. Dawn għandhom ikunu 
soġġetti għal pagamenti ta' nuqqas ta' 
disponibbiltà f'każ ta' nuqqas ta' 
disponibbiltà, u jkunu soġġetti għal żewġ 
pagamenti ta' nuqqas ta' disponibbiltà jew 
aktar fejn ikun hemm skarsezza parallela 
f'żewġ żoni tal-offerti jew aktar fejn il-
fornitur tal-kapaċità jiġi kkuntrattat.

Or. en

Emenda 981
Massimiliano Salini

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-fornituri tal-kapaċità għandhom
ikunu jistgħu jipparteċipaw f'aktar minn 
mekkaniżmu wieħed għall-istess perjodu 
ta' konsenja. Dawn għandhom ikunu 
soġġetti għal pagamenti ta' nuqqas ta' 
disponibbiltà f'każ ta' nuqqas ta' 
disponibbiltà, u jkunu soġġetti għal żewġ 
pagamenti ta' nuqqas ta' disponibbiltà jew 
aktar fejn ikun hemm skarsezza parallela 
f'żewġ żoni tal-offerti jew aktar fejn il-
fornitur tal-kapaċità jiġi kkuntrattat.

5. Il-fornituri tal-kapaċità ma 
għandhomx ikunu jistgħu jipparteċipaw 
f'aktar minn mekkaniżmu wieħed għall-
istess perjodu ta' konsenja.

Or. en

Emenda 982
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-fornituri tal-kapaċità għandhom
ikunu jistgħu jipparteċipaw f'aktar minn
mekkaniżmu wieħed għall-istess perjodu 
ta' konsenja. Dawn għandhom ikunu 

(5) Il-fornituri tal-kapaċità għandhom 
ikunu jistgħu jipparteċipaw f'mekkaniżmu 
wieħed biss għall-istess perjodu ta' 
konsenja barra s-suq domestiku. Dawn 
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soġġetti għal pagamenti ta' nuqqas ta' 
disponibbiltà f'każ ta' nuqqas ta' 
disponibbiltà, u jkunu soġġetti għal żewġ 
pagamenti ta' nuqqas ta' disponibbiltà jew 
aktar fejn ikun hemm skarsezza parallela 
f'żewġ żoni tal-offerti jew aktar fejn il-
fornitur tal-kapaċità jiġi kkuntrattat.

għandhom ikunu soġġetti għal pagamenti 
ta' nuqqas ta' disponibbiltà f'każ ta' nuqqas 
ta' disponibbiltà;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li għall-istess perjodu ta' konsenja, il-fornituri tal-kapaċità jipparteċipaw 
f'mekkaniżmu wieħed biss barra s-suq domestiku. F'każ li l-fornituri tal-kapaċità 
jipparteċipaw f'diversi mekkaniżmi barra s-suq domestiku għall-istess perjodu ta' konsenja, 
jinħoloq ir-riskju li l-kapaċitajiet meħtieġa ma jkunux disponibbli.

Emenda 983
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 5
Ir-Regolament (KE) Nru 714/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-fornituri tal-kapaċità għandhom 
ikunu jistgħu jipparteċipaw f'aktar minn 
mekkaniżmu wieħed għall-istess perjodu 
ta' konsenja. Dawn għandhom ikunu 
soġġetti għal pagamenti ta' nuqqas ta' 
disponibbiltà f'każ ta' nuqqas ta' 
disponibbiltà, u jkunu soġġetti għal żewġ 
pagamenti ta' nuqqas ta' disponibbiltà jew 
aktar fejn ikun hemm skarsezza parallela 
f'żewġ żoni tal-offerti jew aktar fejn il-
fornitur tal-kapaċità jiġi kkuntrattat.

5. Minkejja l-limiti stabbiliti fil-
paragrafu 2, il-fornituri tal-kapaċità 
għandhom ikunu jistgħu jipparteċipaw 
f'aktar minn mekkaniżmu wieħed għall-
istess perjodu ta' konsenja. Dawn 
għandhom ikunu soġġetti għal pagamenti 
ta' nuqqas ta' disponibbiltà f'każ ta' nuqqas 
ta' disponibbiltà.
.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu kapaċi jispeċifikaw ir-regoli dwar il-parteċipazzjoni ta' 
kapaċità transkonfinali fil-mekkaniżmi ta' kapaċità, filwaqt li jżommu ċerta flessibbiltà fl-
applikazzjoni tal-kriterji adottati.
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Emenda 984
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-fornituri tal-kapaċità għandhom
ikunu jistgħu jipparteċipaw f'aktar minn 
mekkaniżmu wieħed għall-istess perjodu 
ta' konsenja. Dawn għandhom ikunu 
soġġetti għal pagamenti ta' nuqqas ta' 
disponibbiltà f'każ ta' nuqqas ta' 
disponibbiltà, u jkunu soġġetti għal żewġ 
pagamenti ta' nuqqas ta' disponibbiltà jew 
aktar fejn ikun hemm skarsezza parallela 
f'żewġ żoni tal-offerti jew aktar fejn il-
fornitur tal-kapaċità jiġi kkuntrattat.

5. Il-fornituri tal-kapaċità ma 
għandhomx ikunu jistgħu jipparteċipaw 
f'aktar minn mekkaniżmu wieħed għall-
istess perjodu ta' konsenja. Dawn 
għandhom ikunu soġġetti għal pagamenti 
ta' nuqqas ta' disponibbiltà f'każ ta' nuqqas 
ta' disponibbiltà.

Or. en

Emenda 985
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-fornituri tal-kapaċità għandhom 
ikunu jistgħu jipparteċipaw f'aktar minn 
mekkaniżmu wieħed għall-istess perjodu 
ta' konsenja. Dawn għandhom ikunu 
soġġetti għal pagamenti ta' nuqqas ta' 
disponibbiltà f'każ ta' nuqqas ta' 
disponibbiltà, u jkunu soġġetti għal żewġ 
pagamenti ta' nuqqas ta' disponibbiltà jew 
aktar fejn ikun hemm skarsezza parallela 
f'żewġ żoni tal-offerti jew aktar fejn il-
fornitur tal-kapaċità jiġi kkuntrattat.

5. Il-fornituri tal-kapaċità għandhom 
ikunu jistgħu jipparteċipaw f'aktar minn 
mekkaniżmu wieħed għall-istess perjodu 
ta' konsenja. Dawn għandhom ikunu 
soġġetti għal pagamenti ta' nuqqas ta' 
disponibbiltà f'każ ta' nuqqas ta' 
disponibbiltà, u jkunu soġġetti għal żewġ 
pagamenti ta' nuqqas ta' disponibbiltà jew 
aktar fejn ikun hemm skarsezza parallela 
f'żewġ żoni tal-offerti jew aktar fejn il-
fornitur tal-kapaċità jiġi kkuntrattat. Il-
fornituri tal-kapaċità jitħallew 
jipparteċipaw b'mhux aktar mill-kapaċità 
massima disponibbli tagħhom.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Filwaqt li fornitur tal-kapaċità għandu jkun jista' jipparteċipa f'aktar minn mekkaniżmu
wieħed għall-istess perjodu ta' konsenja, il-fornituri tal-kapaċità ma għandhomx jitħallew 
jipparteċipaw b'aktar mill-kapaċità massima disponibbli tagħhom sabiex ma jipperikolawx is-
sigurtà tal-provvista tal-enerġija.

Emenda 986
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-fornituri tal-kapaċità għandhom 
ikunu jistgħu jipparteċipaw f'aktar minn 
mekkaniżmu wieħed għall-istess perjodu 
ta' konsenja. Dawn għandhom ikunu 
soġġetti għal pagamenti ta' nuqqas ta' 
disponibbiltà f'każ ta' nuqqas ta' 
disponibbiltà, u jkunu soġġetti għal żewġ 
pagamenti ta' nuqqas ta' disponibbiltà jew 
aktar fejn ikun hemm skarsezza parallela 
f'żewġ żoni tal-offerti jew aktar fejn il-
fornitur tal-kapaċità jiġi kkuntrattat.

5. Il-fornituri tal-kapaċità għandhom 
ikunu jistgħu jipparteċipaw f'aktar minn 
mekkaniżmu wieħed għall-istess perjodu 
ta' konsenja. Dawn għandhom ikunu 
soġġetti għal pagamenti ta' nuqqas ta' 
disponibbiltà f'każ ta' nuqqas ta' 
disponibbiltà, jew f'każ ta' inkapaċità li 
jilħqu l-impenji kollha tagħhom.

Or. fr

Emenda 987
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-fornituri tal-kapaċità għandhom 
ikunu jistgħu jipparteċipaw f'aktar minn 
mekkaniżmu wieħed għall-istess perjodu 
ta' konsenja. Dawn għandhom ikunu 
soġġetti għal pagamenti ta' nuqqas ta' 
disponibbiltà f'każ ta' nuqqas ta' 
disponibbiltà, u jkunu soġġetti għal żewġ 
pagamenti ta' nuqqas ta' disponibbiltà jew 
aktar fejn ikun hemm skarsezza parallela 

5. Mingħajr preġudizzju għal-
limitazzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2,
il-fornituri tal-kapaċità għandhom ikunu 
jistgħu jipparteċipaw f'aktar minn 
mekkaniżmu wieħed għall-istess perjodu 
ta' konsenja. Dawn għandhom ikunu 
soġġetti għal pagamenti ta' nuqqas ta' 
disponibbiltà skont ir-regoli komuni 
msemmija fil-paragrafu 10(d) fil-każ ta' 
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f'żewġ żoni tal-offerti jew aktar fejn il-
fornitur tal-kapaċità jiġi kkuntrattat.

nuqqas ta' disponibbiltà.

Or. en

Emenda 988
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-fornituri tal-kapaċità għandhom 
ikunu jistgħu jipparteċipaw f'aktar minn 
mekkaniżmu wieħed għall-istess perjodu 
ta' konsenja. Dawn għandhom ikunu 
soġġetti għal pagamenti ta' nuqqas ta' 
disponibbiltà f'każ ta' nuqqas ta' 
disponibbiltà, u jkunu soġġetti għal żewġ 
pagamenti ta' nuqqas ta' disponibbiltà jew 
aktar fejn ikun hemm skarsezza parallela 
f'żewġ żoni tal-offerti jew aktar fejn il-
fornitur tal-kapaċità jiġi kkuntrattat.

5. Mingħajr preġudizzju għal-
limitazzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2,
il-fornituri tal-kapaċità għandhom ikunu 
jistgħu jipparteċipaw f'aktar minn 
mekkaniżmu wieħed għall-istess perjodu 
ta' konsenja. Dawn għandhom ikunu 
soġġetti għal pagamenti ta' nuqqas ta' 
disponibbiltà skont ir-regoli komuni 
msemmija fil-paragrafu 10(d) fil-każ ta' 
nuqqas ta' disponibbiltà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeterminaw ir-regoli ta' parteċipazzjoni 
transkonfinali fil-mekkaniżmu ta' kapaċità tagħhom bi grad meħtieġ ta' flessibbiltà.

Emenda 989
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Kull sena ċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali stabbiliti skont l-Artikolu 32 
għandhom jikkalkulaw il-kapaċità 
massima ta' dħul disponibbli għall-
parteċipazzjoni tal-kapaċità barranija 
filwaqt li jqisu d-disponibbiltà mistennija 

imħassar
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ta' interkonnesjoni u l-konkorrenza 
probabbli ta' pressjoni fuq is-sistema bejn 
is-sistema fejn jiġi applikat il-
mekkaniżmu u s-sistema fejn tkun tinsab 
il-kapaċità barranija. Jeħtieġ li jsir 
kalkolu għal kull konfini taż-żona tal-
offerti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-valur miżjud tal-ħolqien ta' ċentri operazzjonali reġjonali mhux daqstant ċar. L-ENTSO 
għall-Elettriku diġà huwa netwerk eżistenti ta' operaturi tas-sistema ta' trażmissjoni fil-livell 
Ewropew. Korp addizzjonali jirriżulta f'piżijiet amministrattivi u burokratiċi eċċessivi u 
sproporzjonati. Huwa essenzjali li jiġu evitati strutturi doppji.

Emenda 990
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kull sena ċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali stabbiliti skont l-Artikolu 32
għandhom jikkalkulaw il-kapaċità
massima ta' dħul disponibbli għall-
parteċipazzjoni tal-kapaċità barranija 
filwaqt li jqisu d-disponibbiltà mistennija 
ta' interkonnesjoni u l-konkorrenza 
probabbli ta' pressjoni fuq is-sistema bejn 
is-sistema fejn jiġi applikat il-mekkaniżmu 
u s-sistema fejn tkun tinsab il-kapaċità 
barranija. Jeħtieġ li jsir kalkolu għal kull 
konfini taż-żona tal-offerti.

6. Meta jiġu implimentati l-
mekkaniżmi ta' kapaċità, l-operaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni għandhom jassistu 
lill-awtoritajiet regolatorji rilevanti fil-
kalkolu tal-kapaċità massima ta' dħul 
disponibbli għall-parteċipazzjoni tal-
kapaċità barranija filwaqt li jqisu d-
disponibbiltà mistennija ta' interkonnesjoni 
u l-konkorrenza probabbli ta' pressjoni fuq 
is-sistema bejn is-sistema fejn jiġi applikat 
il-mekkaniżmu u s-sistema fejn tkun tinsab 
il-kapaċità barranija. Jeħtieġ li jsir kalkolu 
għal kull konfini taż-żona tal-offerti.

Or. fr

Emenda 991
Massimiliano Salini

Proposta għal regolament
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Artikolu 21 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kull sena ċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali stabbiliti skont l-Artikolu 32
għandhom jikkalkulaw il-kapaċità massima 
ta' dħul disponibbli għall-parteċipazzjoni 
tal-kapaċità barranija filwaqt li jqisu d-
disponibbiltà mistennija ta' interkonnesjoni 
u l-konkorrenza probabbli ta' pressjoni fuq 
is-sistema bejn is-sistema fejn jiġi applikat 
il-mekkaniżmu u s-sistema fejn tkun tinsab 
il-kapaċità barranija. Jeħtieġ li jsir kalkolu 
għal kull konfini taż-żona tal-offerti.

6. Kull sena l-Operaturi tas-Sistema 
ta' Trażmissjoni għandhom jikkalkulaw, 
f'koordinazzjoni mat-TSOs ikkonċernati,
il-kapaċità massima ta' dħul disponibbli 
għall-parteċipazzjoni tal-kapaċità barranija 
filwaqt li jqisu d-disponibbiltà mistennija 
ta' interkonnesjoni u l-konkorrenza 
probabbli ta' pressjoni fuq is-sistema bejn 
is-sistema fejn jiġi applikat il-mekkaniżmu 
u s-sistema fejn tkun tinsab il-kapaċità 
barranija. Jeħtieġ li jsir kalkolu għal kull 
konfini taż-żona tal-offerti.

Or. en

Emenda 992
Zdzisław Krasnodębski

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kull sena ċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali stabbiliti skont l-Artikolu 32
għandhom jikkalkulaw il-kapaċità massima 
ta' dħul disponibbli għall-parteċipazzjoni 
tal-kapaċità barranija filwaqt li jqisu d-
disponibbiltà mistennija ta' interkonnesjoni 
u l-konkorrenza probabbli ta' pressjoni fuq 
is-sistema bejn is-sistema fejn jiġi applikat 
il-mekkaniżmu u s-sistema fejn tkun tinsab 
il-kapaċità barranija. Jeħtieġ li jsir kalkolu 
għal kull konfini taż-żona tal-offerti.

6. L-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jikkalkulaw il-
kapaċità massima ta' dħul disponibbli 
għall-parteċipazzjoni tal-kapaċità barranija 
filwaqt li jqisu d-disponibbiltà mistennija 
ta' interkonnesjoni u l-konkorrenza 
probabbli ta' pressjoni fuq is-sistema bejn 
is-sistema fejn jiġi applikat il-mekkaniżmu 
u s-sistema fejn tkun tinsab il-kapaċità 
barranija. Jeħtieġ li jsir kalkolu għal kull 
konfini taż-żona tal-offerti.

Or. en

Emenda 993
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
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Artikolu 21 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kull sena ċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali stabbiliti skont l-Artikolu 32
għandhom jikkalkulaw il-kapaċità massima 
ta' dħul disponibbli għall-parteċipazzjoni 
tal-kapaċità barranija filwaqt li jqisu d-
disponibbiltà mistennija ta' interkonnesjoni 
u l-konkorrenza probabbli ta' pressjoni fuq 
is-sistema bejn is-sistema fejn jiġi applikat 
il-mekkaniżmu u s-sistema fejn tkun tinsab 
il-kapaċità barranija. Jeħtieġ li jsir kalkolu 
għal kull konfini taż-żona tal-offerti.

6. L-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jikkalkulaw il-
kapaċità massima ta' dħul disponibbli 
għall-parteċipazzjoni tal-kapaċità barranija 
filwaqt li jqisu d-disponibbiltà mistennija 
ta' interkonnesjoni u l-konkorrenza 
probabbli ta' pressjoni fuq is-sistema bejn 
is-sistema fejn jiġi applikat il-mekkaniżmu 
u s-sistema fejn tkun tinsab il-kapaċità 
barranija. Jeħtieġ li jsir kalkolu għal kull 
konfini taż-żona tal-offerti.

Or. en

Emenda 994
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kull sena ċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali stabbiliti skont l-Artikolu 32
għandhom jikkalkulaw il-kapaċità massima 
ta' dħul disponibbli għall-parteċipazzjoni 
tal-kapaċità barranija filwaqt li jqisu d-
disponibbiltà mistennija ta' interkonnesjoni 
u l-konkorrenza probabbli ta' pressjoni fuq 
is-sistema bejn is-sistema fejn jiġi applikat 
il-mekkaniżmu u s-sistema fejn tkun tinsab 
il-kapaċità barranija. Jeħtieġ li jsir kalkolu 
għal kull konfini taż-żona tal-offerti.

6. L-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jikkalkulaw il-
kapaċità massima ta' dħul disponibbli 
għall-parteċipazzjoni tal-kapaċità barranija 
filwaqt li jqisu d-disponibbiltà mistennija 
ta' interkonnesjoni u l-konkorrenza 
probabbli ta' pressjoni fuq is-sistema bejn 
is-sistema fejn jiġi applikat il-mekkaniżmu 
u s-sistema fejn tkun tinsab il-kapaċità 
barranija. Jeħtieġ li jsir kalkolu għal kull 
konfini taż-żona tal-offerti.

Or. en

Emenda 995
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kull sena ċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali stabbiliti skont l-Artikolu 32
għandhom jikkalkulaw il-kapaċità massima 
ta' dħul disponibbli għall-parteċipazzjoni 
tal-kapaċità barranija filwaqt li jqisu d-
disponibbiltà mistennija ta' interkonnesjoni 
u l-konkorrenza probabbli ta' pressjoni fuq 
is-sistema bejn is-sistema fejn jiġi applikat 
il-mekkaniżmu u s-sistema fejn tkun tinsab 
il-kapaċità barranija. Jeħtieġ li jsir kalkolu 
għal kull konfini taż-żona tal-offerti.

6. L-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jikkalkulaw il-
kapaċità massima ta' dħul disponibbli
għall-parteċipazzjoni tal-kapaċità barranija 
filwaqt li jqisu d-disponibbiltà mistennija 
ta' interkonnesjoni u l-konkorrenza 
probabbli ta' pressjoni fuq is-sistema bejn 
is-sistema fejn jiġi applikat il-mekkaniżmu 
u s-sistema fejn tkun tinsab il-kapaċità 
barranija. Jeħtieġ li jsir kalkolu għal kull 
konfini taż-żona tal-offerti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jitqies il-fatt li l-Koordinaturi Reġjonali tas-Sigurtà mhumiex se jkunu fdati bil-
kompetenza li jikkalkulaw il-kapaċità massima ta' dħul disponibbli għall-parteċipazzjoni tal-
kapaċità barranija fil-mekkaniżmu ta' kapaċità, din id-dispożizzjoni jenħtieġ li tiġi emendata 
kif xieraq.

Emenda 996
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 6
Ir-Regolament (KE) Nru 714/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kull sena ċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali stabbiliti skont l-Artikolu 32
għandhom jikkalkulaw il-kapaċità massima 
ta' dħul disponibbli għall-parteċipazzjoni 
tal-kapaċità barranija filwaqt li jqisu d-
disponibbiltà mistennija ta' interkonnesjoni 
u l-konkorrenza probabbli ta' pressjoni fuq 
is-sistema bejn is-sistema fejn jiġi applikat 
il-mekkaniżmu u s-sistema fejn tkun tinsab 
il-kapaċità barranija. Jeħtieġ li jsir kalkolu 
għal kull konfini taż-żona tal-offerti.

6. Kull sena l-operaturi tas-sistema 
ta' trażmissjoni għandhom jikkalkulaw il-
kapaċità massima ta' dħul disponibbli 
għall-parteċipazzjoni tal-kapaċità barranija 
filwaqt li jqisu d-disponibbiltà mistennija 
ta' interkonnesjoni u l-konkorrenza 
probabbli ta' pressjoni fuq is-sistema bejn 
is-sistema fejn jiġi applikat il-mekkaniżmu 
u s-sistema fejn tkun tinsab il-kapaċità 
barranija. Jeħtieġ li jsir kalkolu għal kull 
konfini taż-żona tal-offerti.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li din il-kompetenza tibqa' f'idejn l-Istati Membri.

Emenda 997
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kull sena ċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali stabbiliti skont l-Artikolu 32 
għandhom jikkalkulaw il-kapaċità
massima ta' dħul disponibbli għall-
parteċipazzjoni tal-kapaċità barranija 
filwaqt li jqisu d-disponibbiltà mistennija 
ta' interkonnesjoni u l-konkorrenza 
probabbli ta' pressjoni fuq is-sistema bejn 
is-sistema fejn jiġi applikat il-mekkaniżmu 
u s-sistema fejn tkun tinsab il-kapaċità 
barranija. Jeħtieġ li jsir kalkolu għal kull 
konfini taż-żona tal-offerti.

6. L-operatur tas-sistema ta' 
trażmissjoni rilevanti għandu jikkalkula l-
kapaċità massima ta' dħul disponibbli 
għall-parteċipazzjoni tal-kapaċità barranija 
filwaqt li jqis id-disponibbiltà mistennija 
ta' interkonnesjoni u l-konkorrenza 
probabbli ta' pressjoni fuq is-sistema bejn 
is-sistema fejn jiġi applikat il-mekkaniżmu 
u s-sistema fejn tkun tinsab il-kapaċità 
barranija. Jeħtieġ li jsir kalkolu għal kull 
konfini taż-żona tal-offerti.

Or. en

Emenda 998
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kull sena ċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali stabbiliti skont l-Artikolu 32 
għandhom jikkalkulaw il-kapaċità
massima ta' dħul disponibbli għall-
parteċipazzjoni tal-kapaċità barranija 
filwaqt li jqisu d-disponibbiltà mistennija 
ta' interkonnesjoni u l-konkorrenza 
probabbli ta' pressjoni fuq is-sistema bejn 
is-sistema fejn jiġi applikat il-mekkaniżmu 
u s-sistema fejn tkun tinsab il-kapaċità 
barranija. Jeħtieġ li jsir kalkolu għal kull 

6. L-operatur tas-sistema ta' 
trażmissjoni rilevanti għandu jikkalkula l-
kapaċità massima ta' dħul disponibbli 
għall-parteċipazzjoni tal-kapaċità barranija 
filwaqt li jqis id-disponibbiltà mistennija 
ta' interkonnesjoni u l-konkorrenza 
probabbli ta' pressjoni fuq is-sistema bejn 
is-sistema fejn jiġi applikat il-mekkaniżmu 
u s-sistema fejn tkun tinsab il-kapaċità 
barranija. Jeħtieġ li jsir kalkolu għal kull 
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konfini taż-żona tal-offerti. konfini taż-żona tal-offerti.

Or. en

Emenda 999
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kull sena ċ-ċentri operazzjonali 
reġjonali stabbiliti skont l-Artikolu 32
għandhom jikkalkulaw il-kapaċità massima 
ta' dħul disponibbli għall-parteċipazzjoni 
tal-kapaċità barranija filwaqt li jqisu d-
disponibbiltà mistennija ta' interkonnesjoni 
u l-konkorrenza probabbli ta' pressjoni fuq 
is-sistema bejn is-sistema fejn jiġi applikat 
il-mekkaniżmu u s-sistema fejn tkun tinsab 
il-kapaċità barranija. Jeħtieġ li jsir kalkolu 
għal kull konfini taż-żona tal-offerti.

6. Fejn jiġu applikati s-sistemi ta' 
kapaċità, l-operaturi tas-sistemi tat-
trasport għandhom jikkalkulaw il-kapaċità 
massima ta' dħul disponibbli għall-
parteċipazzjoni tal-kapaċità barranija 
filwaqt li jqisu d-disponibbiltà mistennija 
ta' interkonnesjoni u l-konkorrenza 
probabbli ta' pressjoni fuq is-sistema bejn 
is-sistema fejn jiġi applikat il-mekkaniżmu 
u s-sistema fejn tkun tinsab il-kapaċità 
barranija. Jeħtieġ li jsir kalkolu għal kull 
konfini taż-żona tal-offerti.

Or. en

Emenda 1000
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Kwalunkwe differenza fil-kost tal-
kapaċità barranija u fil-kapaċità 
domestika li tirriżulta mill-allokazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 7, għandha 
takkumula għall-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni u tinqasam bejniethom skont 
il-metodoloġija msemmija fil-punt (b) tal-
paragrafu 10. L-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jużaw dan id-dħul 
għall-finijiet stabbiliti fl-Artikolu 17.

imħassar
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Or. en

Emenda 1001
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Kwalunkwe differenza fil-kost tal-
kapaċità barranija u fil-kapaċità 
domestika li tirriżulta mill-allokazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 7, għandha 
takkumula għall-operaturi tas-sistema ta'
trażmissjoni u tinqasam bejniethom skont 
il-metodoloġija msemmija fil-punt (b) tal-
paragrafu 10. L-operaturi tas-sistema ta' 
trażmissjoni għandhom jużaw dan id-dħul 
għall-finijiet stabbiliti fl-Artikolu 17.

8. Kull dħul li jirreġistraw l-operaturi 
tas-sistema ta' trażmissjoni mill-
allokazzjoni msemmija fil-paragrafu 7
għandu jinqasam bejniethom skont 
metodoloġija approvata mill-awtorità 
regolatorja tal-Istat Membru meta l-
mekkaniżmu ta' kapaċità jiġi implimentat 
wara l-opinjoni tal-awtoritajiet regolatorji 
tal-Istati Membri ġirien. L-operaturi tas-
sistema ta' trażmissjoni għandhom jużaw 
dan id-dħul għall-finijiet stabbiliti fl-
Artikolu 17( 2).

Or. fr

Emenda 1002
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 9 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-operatur tas-sistema ta' 
trażmissjoni fejn tkun tinsab il-kapaċità 
barranija għandu:

9. L-operaturi tas-sistemi fejn tkun 
tinsab il-kapaċità barranija għandu:

Or. fr

Emenda 1003
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 9 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jistabbilixxi jekk il-fornituri tal-
kapaċità interessati jistgħux jipprovdu l-
prestazzjoni teknika kif meħtieġa mill-
mekkaniżmu ta' kapaċità li beħsiebhom 
jipparteċipaw fih u jirreġistrahom fir-
reġistru bħala fornituri tal-kapaċità 
eliġibbli;

(a) jistabbilixxu jekk il-fornituri tal-
kapaċità interessati jistgħux jipprovdu l-
prestazzjoni teknika kif meħtieġa mill-
mekkaniżmu ta' kapaċità li beħsiebhom 
jipparteċipaw fih u jirreġistrawhom fir-
reġistru bħala fornituri tal-kapaċità 
eliġibbli;

Or. fr

Emenda 1004
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 9 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) iwettaq kontrolli tad-disponibbiltà 
kif xieraq.

(b) iwettqu kontrolli tad-disponibbiltà 
kif xieraq.

Or. fr

Emenda 1005
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 10 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) metodoloġija għall-kalkolu tal-
kapaċità massima ta' dħul għall-
parteċipazzjoni transkonfinali kif 
imsemmija fil-paragrafu 6;

(a) prinċipji għall-valutazzjoni tal-
kapaċità massima ta' dħul għall-
parteċipazzjoni transkonfinali kif 
imsemmija fil-paragrafu 6;

Or. fr

Emenda 1006
Edouard Martin, Pervenche Berès



AM\1133367MT.docx 135/195 PE609.625v01-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 10 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) metodoloġija għall-qsim tad-dħul 
imsemmija fil-paragrafu 8;

imħassar

Or. fr

Emenda 1007
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 10 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) regoli komuni biex jitwettqu l-
kontrolli ta' disponibbiltà msemmija fil-
punt (b) tal-paragrafu 9;

(c) prinċipji komuni biex jitwettqu l-
kontrolli ta' disponibbiltà msemmija fil-
punt (b) tal-paragrafu 9;

Or. fr

Emenda 1008
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 10 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) regoli komuni biex jistabbilixxu 
meta jkun dovut pagament ta' nuqqas tad-
disponibbiltà;

(d) prinċipji komuni biex jistabbilixxu 
meta jkun dovut pagament ta' nuqqas tad-
disponibbiltà;

Or. fr

Emenda 1009
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
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Artikolu 21 – paragrafu 10 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) regoli komuni biex jidentifikaw il-
kapaċità eliġibbli għall-parteċipazzjoni kif 
imsemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 9;

(f) prinċipji komuni biex jidentifikaw 
il-kapaċità eliġibbli għall-parteċipazzjoni 
kif imsemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 9;

Or. fr

Emenda 1010
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. L-Aġenzija għandha tivverifika 
jekk il-kapaċitajiet ġewx ikkalkulati 
f'konformità mal-metodoloġija kif 
imsemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 10.

11. L-Aġenzija għandha tivverifika 
jekk il-kapaċitajiet ġewx ikkalkulati 
f'konformità mal-prinċipji kif imsemmija 
fil-punt (a) tal-paragrafu 10.

Or. fr

Emenda 1011
Flavio Zanonato

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Biex jindirizzaw it-tħassib residwu 
li ma jistax jiġi eliminat bil-miżuri skont l-
Artikolu 18(3), l-Istati Membri jistgħu 
jintroduċu mekkaniżmi ta' kapaċità, 
soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-
Artikolu u għar-regoli tal-Unjoni dwar l-
għajnuna mill-Istat.

1. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità għajr ir-
riservi strateġiċi:

(a) ma għandhomx joħolqu distorsjonijiet 
tas-suq bla bżonn u lanqas jillimitaw il-
kummerċ transkonfinali;

(b) ma għandhomx imorru lil hinn minn 
dak li huwa meħtieġ biex jindirizzaw it-
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tħassib dwar l-adegwatezza fl-Istati 
Membri, u jwettqu f'konformità mal-
metodoloġija tal-adegwatezza tal-UE 
żviluppata mill-ENTSO-E;
(c) għandhom jagħżlu fornituri ta' 
kapaċità permezz ta' proċess trasparenti, 
nondiskriminatorju u bbażat fuq is-suq;
(d) għandhom ikunu teknoloġikament 
newtrali;
(e) għandhom ikunu temporanji u jiġu 
approvati mill-Kummissjoni għal mhux 
aktar minn 5 snin;
(f) għandhom japplikaw prodotti ta' 
kapaċità li jinħarġu għal mhux aktar 
minn sentejn;
(g) għandhom jipprovdu inċentivi biex il-
fornituri ta' kapaċità jkunu disponibbli fi 
żminijiet ta' stress mistenni tas-sistema;
(h) għandhom jiżguraw li r-
remunerazzjoni tiġi determinata permezz 
ta' proċess ibbażat fuq is-suq;
(i) għandhom jistabbilixxu l-
kundizzjonijiet tekniċi meħtieġa għall-
parteċipazzjoni tal-fornituri ta' kapaċità 
qabel il-proċedura tal-għażla;
(j) għandhom ikunu miftuħa għall-
parteċipazzjoni tar-riżorsi kollha, inklużi 
l-enerġija rinnovabbli, il-ħżin u l-ġestjoni 
tad-domanda li huma kapaċi jipprovdu l-
prestazzjoni teknika meħtieġa;
(k) għandhom japplikaw penali xierqa lill-
fornituri ta' kapaċità meta ma jkunux 
disponibbli fil-każ ta' stress tas-sistema;
(l) ma għandhomx ikunu miftuħa għal 
kapaċità ta' ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 
450 gr CO2/kWh jew aktar mad-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament;
(m) għandhom jiġu eliminati jew mill-
inqas jitnaqqsu gradwalment għal riserva 
strateġika wara perjodu ta' żmien definit 
minn qabel, abbażi tal-implimentazzjoni 
sħiħa tal-miżuri msemmija fil-pjan 
direzzjonali skont l-Artikolu 18(3).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

(b) L-Istati Membri għandhom iwettqu l-valutazzjonijiet tal-adegwatezza u l-istudji tagħhom 
stess li fuqhom jibbażaw id-deċiżjonijiet tagħhom dwar jekk għandhomx jintroduċu l-
mekkaniżmi ta' kapaċità fis-sistema tagħhom. Regoli komuni u metodoloġiji EYU għall-
valutazzjoni tal-adegwatezza tal-ġenerazzjoni huma meħtieġa b'mod qawwi. (l) L-
istabbiliment ta' standard ta' prestazzjoni tal-emissjonijiet imur id f'id mat-twaqqif ta' livelli 
limiti realistikament ambizzjużi.

Emenda 1012
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Biex jindirizzaw it-tħassib residwu 
li ma jistax jiġi eliminat bil-miżuri skont l-
Artikolu 18(3), l-Istati Membri jistgħu 
jintroduċu mekkaniżmi ta' kapaċità, 
soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-
Artikolu u għar-regoli tal-Unjoni dwar l-
għajnuna mill-Istat.

1. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità għajr ir-
riservi strateġiċi:

(a) ma għandhomx joħolqu distorsjonijiet 
tas-suq bla bżonn u lanqas jillimitaw il-
kummerċ transkonfinali;

(b) ma għandhomx imorru lil hinn minn 
dak li huwa meħtieġ biex jindirizzaw it-
tħassib dwar l-adegwatezza
(c) għandhom jagħżlu fornituri ta' 
kapaċità permezz ta' proċess trasparenti, 
nondiskriminatorju u bbażat fuq is-suq;
(d) għandhom ikunu bbażati fuq is-suq u 
teknoloġikament newtrali
(e) għandhom ikunu temporanji u jiġu 
approvati mill-Kummissjoni għal mhux 
aktar minn 5 snin
(f) għandhom japplikaw prodotti ta' 
kapaċità li jinħarġu għal mhux aktar 
minn sentejn
(g) għandhom jipprovdu inċentivi biex il-
fornituri ta' kapaċità jkunu disponibbli fi 
żminijiet ta' stress mistenni tas-sistema;
(h) għandhom jiżguraw li r-
remunerazzjoni tiġi determinata permezz 
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ta' proċess ibbażat fuq is-suq;
(i) għandhom jistabbilixxu l-
kundizzjonijiet tekniċi meħtieġa għall-
parteċipazzjoni ta' fornituri ta' kapaċità 
qabel il-proċedura tal-għażla;
(j) għandhom ikunu miftuħa għall-
parteċipazzjoni tar-riżorsi kollha, inklużi 
l-enerġija rinnovabbli, il-ħżin u l-ġestjoni 
tad-domanda li huma kapaċi jipprovdu l-
prestazzjoni teknika meħtieġa;
(k) għandhom japplikaw penali xierqa lill-
fornituri ta' kapaċità meta ma jkunux 
disponibbli fil-każ ta' stress tas-sistema.
(l) ma għandhomx ikunu miftuħa għal 
kapaċità ta' ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 
550 gr CO2/kWh jew aktar mad-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament.
(m) għandhom jiġu eliminati jew mill-
inqas jitnaqqsu gradwalment għal riserva 
strateġika wara perjodu ta' żmien definit 
minn qabel, abbażi tal-implimentazzjoni 
sħiħa tal-miżuri msemmija fil-pjan 
direzzjonali skont l-Artikolu 18(3).

Or. en

Emenda 1013
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Biex jindirizzaw it-tħassib residwu 
li ma jistax jiġi eliminat bil-miżuri skont l-
Artikolu 18(3), l-Istati Membri jistgħu 
jintroduċu mekkaniżmi ta' kapaċità,
soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-
Artikolu u għar-regoli tal-Unjoni dwar l-
għajnuna mill-Istat.

1. Biex jindirizzaw it-tħassib residwu 
li ma jistax jiġi eliminat bil-miżuri skont l-
Artikolu 18(3), l-Istati Membri jistgħu
temporanjament jintroduċu mekkaniżmi 
ta' kapaċità bħala l-aħħar rimedju. Il-
Kummissjoni tista' tadotta deċiżjoni li 
tippermetti l-għoti tal-mekkaniżmu ta' 
kapaċità mitlub, soġġett għad-
dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu u għar-
regoli tal-Unjoni dwar l-għajnuna mill-
Istat. Il-Kummissjoni għandha tinforma 
lill-Istati Membri kollha dwar dawk l-
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applikazzjonijiet qabel ma tieħu deċiżjoni, 
filwaqt li tqis il-kunfidenzjalità. Din id-
deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Fid-
deċiżjoni tagħha, il-Kummissjoni tista' 
tinkludi kundizzjonijiet għall-
implimentazzjoni tal-mekkaniżmu ta' 
kapaċità. Ir-rimedji li jibnu fuq it-tnaqqis 
tal-ġenerazzjoni ta' enerġija rinnovabbli, 
skonnessjonijiet furzati ta' klijenti 
domestiċi jew feed-in/dispaċċ limitat ta' 
prosumaturi fuq skala żgħira għandhom 
jiġu esklużi. Id-deċiżjoni għandha tkun 
limitata maż-żmien u jkun fiha skeda ta' 
żmien dettaljata b'miżuri biex jiġi eliminat 
il-mekkaniżmu ta' kapaċità kif ukoll id-
data ta' skadenza prevista tal-
mekkaniżmu ta' kapaċità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk ma jkunux imfassla tajjeb u jkunu temporanji fin-natura tagħhom, il-mekkaniżmi ta' 
kapaċità jistgħu joħolqu distorsjonijiet importanti fis-suq. Dawn ma għandhomx jintużaw 
bħala linja essenzjali għall-kapaċità ta' ġenerazzjoni konvenzjonali u jiġu introdotti biss 
bħala l-aħħar rimedju.

Emenda 1014
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Biex jindirizzaw it-tħassib residwu 
li ma jistax jiġi eliminat bil-miżuri skont l-
Artikolu 18(3), l-Istati Membri jistgħu 
jintroduċu mekkaniżmi ta' kapaċità, 
soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-
Artikolu u għar-regoli tal-Unjoni dwar l-
għajnuna mill-Istat.

1. L-Istati Membri jistgħu jintroduċu 
mekkaniżmi ta' kapaċità, soġġetti għad-
dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu u għar-
regoli tal-Unjoni dwar l-għajnuna mill-
Istat.

Or. en
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Emenda 1015
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Biex jindirizzaw it-tħassib residwu 
li ma jistax jiġi eliminat bil-miżuri skont l-
Artikolu 18(3), l-Istati Membri jistgħu 
jintroduċu mekkaniżmi ta' kapaċità, 
soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-
Artikolu u għar-regoli tal-Unjoni dwar l-
għajnuna mill-Istat.

1. Biex jindirizzaw it-tħassib 
residwu li ma jistax jiġi eliminat bil-miżuri 
skont l-Artikolu 18(3), l-Istati Membri 
jistgħu jintroduċu mekkaniżmi ta' kapaċità.

Or. en

Emenda 1016
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1
Ir-Regolament (KE) Nru 714/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Biex jindirizzaw it-tħassib residwu 
li ma jistax jiġi eliminat bil-miżuri skont l-
Artikolu 18(3), l-Istati Membri jistgħu 
jintroduċu mekkaniżmi ta' kapaċità, 
soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-
Artikolu u għar-regoli tal-Unjoni dwar l-
għajnuna mill-Istat.

1. Biex jindirizzaw it-tħassib residwu 
li ma jistax jiġi eliminat bil-miżuri skont l-
Artikolu 18(3), l-Istati Membri jistgħu 
jintroduċu mekkaniżmi ta' kapaċità.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-provvista tal-enerġija hija wkoll mekkaniżmu tas-suq.

Emenda 1017
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Biex jindirizzaw it-tħassib residwu 
li ma jistax jiġi eliminat bil-miżuri skont l-
Artikolu 18(3), l-Istati Membri jistgħu 
jintroduċu mekkaniżmi ta' kapaċità, 
soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-
Artikolu u għar-regoli tal-Unjoni dwar l-
għajnuna mill-Istat.

1. Biex jindirizzaw it-tħassib residwu 
li ma jistax jiġi eliminat bil-miżuri skont l-
Artikolu 18(3), l-Istati Membri jistgħu 
jintroduċu mekkaniżmi ta' kapaċità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' għajnuna mill-Istat jenħtieġ li tiġi applikata f'konformità mal-approċċ 
ibbażat fuq is-suq dinamiku, li jirrifletti l-fatt li l-pagamenti bbażati fuq il-kapaċità ma 
joħolqux vantaġġ ekonomiku, minħabba li qed jikkostitwixxu remunerazzjoni għall-
kontribuzzjoni għas-sigurtà tal-provvista tal-enerġija. F'dan ir-rigward, mekkaniżmu ta' 
kapaċità ma jikkostitwixxix sussidju għall-ġeneraturi u lanqas jitlob riżorsi ta' rispons, iżda 
jikkostitwixxi għodda ġusta mfassla biex ir-responsabbiltà għas-sigurtà tal-provvista tal-
enerġija tiġi kondiviża bejn il-fornituri ta' kapaċità u t-TSOs.

Emenda 1018
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Biex jindirizzaw it-tħassib residwu 
li ma jistax jiġi eliminat bil-miżuri skont l-
Artikolu 18(3), l-Istati Membri jistgħu 
jintroduċu mekkaniżmi ta' kapaċità, 
soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-
Artikolu u għar-regoli tal-Unjoni dwar l-
għajnuna mill-Istat.

1. Biex jindirizzaw it-tħassib residwu 
li ma jistax jiġi eliminat bil-miżuri skont l-
Artikolu 18(3), l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjan li jipprevedi miżuri xierqa biex 
jindirizzaw dan it-tħassib, li għandhom 
jiġu implimentati fi żmien perjodu 
massimu ta' ħames snin.

Or. en

Emenda 1019
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Biex jindirizzaw it-tħassib residwu 
li ma jistax jiġi eliminat bil-miżuri skont l-
Artikolu 18(3), l-Istati Membri jistgħu 
jintroduċu mekkaniżmi ta' kapaċità, 
soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-
Artikolu u għar-regoli tal-Unjoni dwar l-
għajnuna mill-Istat.

1. Biex jindirizzaw it-tħassib residwu 
li ma jistax jiġi eliminat bil-miżuri skont l-
Artikolu 18(3), l-Istati Membri għandhom 
iħejju pjan li jipprevedi miżuri xierqa biex 
jindirizzaw dan it-tħassib, li għandhom 
jiġu implimentati fi żmien perjodu 
massimu ta' ħames snin.

Or. en

Emenda 1020
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Biex jindirizzaw it-tħassib residwu 
li ma jistax jiġi eliminat bil-miżuri skont l-
Artikolu 18(3), l-Istati Membri jistgħu 
jintroduċu mekkaniżmi ta' kapaċità, 
soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-
Artikolu u għar-regoli tal-Unjoni dwar l-
għajnuna mill-Istat.

1. Biex jindirizzaw it-tħassib residwu 
li ma jistax jiġi eliminat ekonomikament
bil-miżuri skont l-Artikolu 18(3), l-Istati 
Membri jistgħu jintroduċu mekkaniżmi ta' 
kapaċità, soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' 
dan l-Artikolu u għal regoli tal-Unjoni 
dwar l-għajnuna mill-Istat.

Or. en

Emenda 1021
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pjan skont il-paragrafu 1 għandu jkollu 
l-għan li jindirizza b'mod strutturali u 
permanenti t-tħassib dwar l-adegwatezza 
tar-riżorsi permezz ta' wieħed jew aktar 
minn dawn li ġejjin:

a) kapaċità ta' ġenerazzjoni tal-enerġija 
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rinnovabbli addizzjonali

b) effiċjenza fl-enerġija

c) rispons min-naħa tad-domanda

d) ħżin

e) interkonnessjoni

Or. en

Emenda 1022
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Meta jfasslu l-mekkaniżmi ta' 
kapaċità, l-Istati Membri għandhom 
jinkludu klawsola ta' ħruġ, dispożizzjoni li 
tippermetti l-eliminazzjoni effiċjenti ta' 
mekkaniżmu ta' kapaċità fil-każ li l-
valutazzjoni dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi tagħti prova li t-tħassib dwar l-
adegwatezza ma jkunx għadu preżenti.

Or. en

Emenda 1023
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Sakemm jiġi implimentat il-pjan 
skont il-paragrafu 1, l-Istati Membri 
jistgħu jintroduċu mekkaniżmi ta' 
kapaċità, soġġetti għad-dispożizzjonijiet 
ta' dan l-Artikolu u għar-regoli tal-Unjoni 
dwar l-għajnuna mill-Istat.

Or. en
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Emenda 1024
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – punt 3 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Meta jfasslu mekkaniżmi ta' 
kapaċità, l-Istati Membri għandhom 
jipprijoritizzaw ir-riżorsi f'konformità 
mal-benefiċċji soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali li jipprovdu.

Or. en

Emenda 1025
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-pjan skont il-paragrafu 1 
għandu jkollu l-għan li jindirizza b'mod 
strutturali u permanenti t-tħassib dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi, b'mod partikolari 
billi jippjana appoġġ għal, u investimenti 
fi:

a) kapaċità ta' ġenerazzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli addizzjonali

b) effiċjenza fl-enerġija;

c) rispons min-naħa tad-domanda;

d) ħżin;

e) interkonnessjoni.

Or. en

Emenda 1026
Werner Langen



PE609.625v01-00 146/195 AM\1133367MT.docx

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Il-mekkaniżmi tal-kapaċità jistgħu 
jiġu introdotti biss jekk dawn ikunu 
ddisinjati kif ġej: ibbażati fuq is-suq, 
trasparenti, teknoloġikament newtrali u 
miftuħa.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat approċċ Ewropew u kkoordinat, jenħtieġ li dan ir-Regolament jiddefinixxi 
l-prinċipji tad-disinn għall-mekkaniżmi ta' kapaċità.

Emenda 1027
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Sakemm jiġi implimentat il-pjan 
skont il-paragrafu 1, l-Istati Membri 
jistgħu jintroduċu mekkaniżmi ta' 
kapaċità, soġġetti għad-dispożizzjonijiet 
ta' dan l-Artikolu u għar-regoli tal-Unjoni 
dwar l-għajnuna mill-Istat.

Or. en

Emenda 1028
Flavio Zanonato

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk Stat Membru jkun jixtieq 
jimplimenta mekkaniżmu ta' kapaċità, dan 

2. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità fil-
forma ta' riservi strateġiċi bil-kapaċitajiet 
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għandu jikkonsulta dwar il-mekkaniżmu 
propost mill-inqas mal-Istati Membri 
ġirien tiegħu konnessi bl-elettriku.

miżmuma barra mis-suq għandhom:
(a) jiġu dispaċċati biss f'każ li swieq ta' 
ġurnata bil-quddiem jew tal-istess ġurnata 
jkunu naqsu milli jikklirjaw u operaturi 
tas-sistema ta' trażmissjoni jkunu 
eżawrew ir-riżorsi ta' bbilanċjar tagħhom 
biex jistabbilixxu ekwilibriju bejn id-
domanda u l-provvista;
(b) jiżguraw li matul perjodi fejn ikun sar 
id-dispaċċ ta' riservi strateġiċi, l-iżbilanċi 
jiġu saldati mill-inqas bil-limitu tekniku 
fuq il-prezzijiet applikati mill-operaturi 
tas-suq skont l-Artikolu 9.
(c) ikunu miftuħa wkoll għal kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 450 gr 
CO2/kWh jew aktar sabiex tkun tista' ssir 
tranżizzjoni ġusta;
(d) ma għandhomx jippermettu lill-
fornituri ta' kapaċità li jmorru fir-riserva 
strateġika jirritornaw lejn is-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment ta' standard ta' prestazzjoni tal-emissjonijiet imur id f'id mat-twaqqif ta' livelli 
limiti realistikament ambizzjużi.

Emenda 1029
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk Stat Membru jkun jixtieq 
jimplimenta mekkaniżmu ta' kapaċità, dan 
għandu jikkonsulta dwar il-mekkaniżmu 
propost mill-inqas mal-Istati Membri 
ġirien tiegħu konnessi bl-elettriku.

2. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità fil-
forma ta' riservi strateġiċi bil-kapaċitajiet 
miżmuma barra mis-suq għandhom:

(a) jiġu dispaċċati biss f'każ li swieq ta' 
ġurnata bil-quddiem jew tal-istess ġurnata 
jkunu naqsu milli jikklirjaw u operaturi
tas-sistema ta' trażmissjoni jkunu 
eżawrew ir-riżorsi ta' bbilanċjar tagħhom 
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biex jistabbilixxu ekwilibriju bejn id-
domanda u l-provvista;

(b) jiżguraw li matul perjodi fejn ikun sar 
id-dispaċċ ta' riservi strateġiċi, l-iżbilanċi 
jiġu saldati mill-inqas bil-limitu tekniku 
fuq il-prezzijiet applikati mill-operaturi 
tas-suq skont l-Artikolu 9.
(c) ikunu miftuħa wkoll għal kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar sabiex tkun tista' ssir 
tranżizzjoni ġusta
(d) ma għandhomx jippermettu lill-
fornituri ta' kapaċità li jmorru fir-riserva 
strateġika jirritornaw lejn is-suq.

Or. en

Emenda 1030
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk Stat Membru jkun jixtieq 
jimplimenta mekkaniżmu ta' kapaċità, dan 
għandu jikkonsulta dwar il-mekkaniżmu 
propost mill-inqas mal-Istati Membri ġirien 
tiegħu konnessi bl-elettriku.

2. Jekk Stat Membru jkun jixtieq 
jimplimenta mekkaniżmu ta' kapaċità, dan 
għandu jikkonsulta dwar il-mekkaniżmu 
propost mill-inqas mal-Istati Membri ġirien 
tiegħu konnessi bl-elettriku, mal-Aġenzija 
kif ukoll mal-partijiet ikkonċernati 
rilevanti kollha, inklużi l-
organizzazzjonijiet tal-konsumatur. Qabel 
ma tissottometti proposta għal 
mekkaniżmu ta' kapaċità għal 
konsultazzjoni pubblika, l-awtorità 
regolatorja nazzjonali għandha tivvaluta 
l-impatt tal-mekkaniżmu ta' kapaċità 
dwar il-prezzijiet tal-enerġija b'mod 
partikolari għall-prezzijiet tal-enerġija 
għall-klijenti domestiċi. Il-valutazzjoni 
tal-impatt għandha tiġi ppublikata.

Or. en
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Emenda 1031
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk Stat Membru jkun jixtieq 
jimplimenta mekkaniżmu ta' kapaċità, dan 
għandu jikkonsulta dwar il-mekkaniżmu 
propost mill-inqas mal-Istati Membri ġirien 
tiegħu konnessi bl-elettriku.

2. Jekk Stat Membru jkun jixtieq 
jimplimenta mekkaniżmu ta' kapaċità, dan 
għandu jikkonsulta dwar il-mekkaniżmu 
propost mill-inqas mal-Istati Membri ġirien 
tiegħu konnessi bl-elettriku, b'mod 
partikolari fir-rigward taż-żieda fil-
parteċipazzjoni reġjonali u l-kummerċ 
transkonfinali fuq termini bbażati fuq is-
suq.

Or. en

Emenda 1032
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk Stat Membru jkun jixtieq 
jimplimenta mekkaniżmu ta' kapaċità, dan 
għandu jikkonsulta dwar il-mekkaniżmu 
propost mill-inqas mal-Istati Membri ġirien 
tiegħu konnessi bl-elettriku.

2. Jekk Stat Membru jkun jixtieq 
jimplimenta mekkaniżmu ta' kapaċità, dan 
għandu jikkonsulta dwar il-mekkaniżmu 
propost mill-inqas mal-partijiet interessati 
kollha, inklużi l-organizzazzjonijiet tal-
konsumatur, u mal-Istati Membri ġirien 
tiegħu konnessi bl-elettriku.

Or. en

Emenda 1033
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk Stat Membru jkun jixtieq
jimplimenta mekkaniżmu ta' kapaċità, dan 
għandu jikkonsulta dwar il-mekkaniżmu 
propost mill-inqas mal-Istati Membri 
ġirien tiegħu konnessi bl-elettriku.

2. Id-deċiżjoni ta' Stat Membru li
jimplimenta mekkaniżmu ta' kapaċità
għandha tkun ibbażata fuq il-valutazzjoni 
tal-adegwatezza mwettqa mill-Istat 
Membru kkonċernat f'konformità mal-
metodoloġija tal-adegwatezza tal-UE 
żviluppata mill-ENTSO-E.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-Istati Membri huma s-suġġetti aħħarija responsabbli għas-Sigurtà tal-Provvista 
tal-Elettriku għandhom jimmonitorjaw l-adegwatezza tar-riżorsi fi ħdan it-territorju tagħhom 
u għandhom iwettqu l-valutazzjonijiet tal-adegwatezza u l-istudji tagħhom stess li fuqhom 
jibbażaw id-deċiżjonijiet tagħhom dwar jekk għandhomx jintroduċu mekkaniżmu ta' kapaċità 
fis-Sistema tagħhom. Regoli komuni u metodoloġiji tal-UE għall-valutazzjoni tal-adegwatezza 
tal-ġenerazzjoni huma meħtieġa.

Emenda 1034
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk Stat Membru jkun jixtieq 
jimplimenta mekkaniżmu ta' kapaċità, dan 
għandu jikkonsulta dwar il-mekkaniżmu 
propost mill-inqas mal-Istati Membri 
ġirien tiegħu konnessi bl-elettriku.

2. Jekk Stat Membru jkun jixtieq 
jimplimenta mekkaniżmu ta' kapaċità, dan 
għandu jikkonsulta dwar il-mekkaniżmu 
propost mal-partijiet interessati kollha, 
inkluż mal-Istati Membri ġirien tiegħu 
konnessi bl-elettriku.

Or. en

Emenda 1035
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav 
Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità la 
għandhom joħolqu distorsjonijiet tas-suq 
bla bżonn u lanqas jillimitaw il-kummerċ 
transkonfinali. L-ammont ta' kapaċità 
impenjat fil-mekkaniżmu ma għandux 
imur lil hinn minn dak meħtieġ biex 
jindirizza t-tħassib.

imħassar

Or. en

Emenda 1036
Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità la 
għandhom joħolqu distorsjonijiet tas-suq 
bla bżonn u lanqas jillimitaw il-kummerċ 
transkonfinali. L-ammont ta' kapaċità 
impenjat fil-mekkaniżmu ma għandux imur 
lil hinn minn dak meħtieġ biex jindirizza t-
tħassib.

3. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità ma 
għandhomx joħolqu distorsjonijiet tas-suq 
bla bżonn, aktar distorsjonijiet li jżidu l-
kostijiet tad-dekarbonizzazzjoni, ifixklu l-
objettivi stabbiliti fid-Direttiva dwar l-
Enerġija Rinnovabbli, u ma għandhomx
jillimitaw il-kummerċ transkonfinali, u 
għandhom ikunu nondiskriminatorji u 
miftuħa għat-teknoloġiji kollha ta' 
ġenerazzjoni, il-kapaċitajiet ta' 
interkonnessjoni, ir-riżorsi tar-rispons 
min-naħa tad-domanda, il-ħżin u l-
effiċjenza fl-enerġija. L-ammont ta' 
kapaċità impenjat fil-mekkaniżmu ma 
għandux imur lil hinn minn dak meħtieġ 
biex jindirizza t-tħassib. Il-mekkaniżmi ta' 
kapaċità għandhom ikunu mfassla bl-
inqas mod intrużiv possibbli, il-kostijiet 
għandhom jiġu kondiviżi b'mod ġust u ma 
għandhomx joħolqu piż mhux meħtieġ 
speċjalment għall-konsumaturi fi 
prekarjetà enerġetika.
Il-fornituri tal-kapaċità ta' ġenerazzjoni 
għandhom jintgħażlu fuq il-bażi ta' 
kriterji trasparenti, fosthom kriterji ta' 
flessibbiltà u inqas kostijiet għas-soċjetà.
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Or. en

Emenda 1037
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità la 
għandhom joħolqu distorsjonijiet tas-suq 
bla bżonn u lanqas jillimitaw il-kummerċ 
transkonfinali. L-ammont ta' kapaċità 
impenjat fil-mekkaniżmu ma għandux imur 
lil hinn minn dak meħtieġ biex jindirizza t-
tħassib.

3. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità la 
għandhom joħolqu distorsjonijiet tas-suq 
bla bżonn u lanqas jillimitaw il-kummerċ 
transkonfinali. L-ammont ta' kapaċità 
impenjat fil-mekkaniżmu ma għandux imur 
lil hinn minn dak meħtieġ biex jindirizza t-
tħassib. Jekk il-valutazzjoni Ewropea 
dwar l-adegwatezza tar-riżorsi ma tkunx 
identifikat tħassib dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi, l-Istat Membru għandu japplika l-
mekkaniżmi ta' kapaċità. Il-mekkaniżmi 
ta' kapaċità għandhom jiġu applikati għal 
perjodu massimu ta' erba' snin.
Kull erba' snin, l-Istati Membri 
għandhom jivvalutaw il-mekkaniżmu ta' 
kapaċità tagħhom u b'mod partikolari:
(a) il-livell ta' appoġġ irċevut mill-
fornituri ta' kapaċità
(b) l-ammont ta' kapaċità impenjat fil-
mekkaniżmu
(c) il-kriterji tat-tfassil tal-mekkaniżmu, 
fosthom il-kriterju ta' sostenibbiltà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk ma jkunux imfassla tajjeb u jkunu temporanji fin-natura tagħhom, il-mekkaniżmi ta' 
kapaċità jistgħu joħolqu distorsjonijiet importanti fis-suq. Dawn ma għandhomx jintużaw 
bħala linja essenzjali għall-kapaċità ta' ġenerazzjoni konvenzjonali.

Emenda 1038
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
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Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità la 
għandhom joħolqu distorsjonijiet tas-suq 
bla bżonn u lanqas jillimitaw il-kummerċ 
transkonfinali. L-ammont ta' kapaċità 
impenjat fil-mekkaniżmu ma għandux imur 
lil hinn minn dak meħtieġ biex jindirizza t-
tħassib.

3. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità
għandhom ikunu miftuħa għat-teknoloġiji 
kollha ta' ġenerazzjoni, għall-ħżin u għar-
rispons tad-domanda, inklużi l-operaturi 
li jinsabu fi Stati Membri oħra sakemm 
ma jkunx teknikament vijabbli. Huma la 
għandhom joħolqu distorsjonijiet tas-suq 
bla bżonn u lanqas jillimitaw il-kummerċ 
transkonfinali. L-ammont ta' kapaċità 
impenjat fil-mekkaniżmu ma għandux imur 
lil hinn minn dak meħtieġ biex jindirizza t-
tħassib.

Or. en

Emenda 1039
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità la
għandhom joħolqu distorsjonijiet tas-suq
bla bżonn u lanqas jillimitaw il-kummerċ 
transkonfinali. L-ammont ta' kapaċità 
impenjat fil-mekkaniżmu ma għandux imur 
lil hinn minn dak meħtieġ biex jindirizza t-
tħassib.

3. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità 
għandhom ikunu bbażati fuq is-suq u ma 
għandhom joħolqu l-ebda distorsjoni tas-
suq mhux iġġustifikata u lanqas jillimitaw 
il-kummerċ transkonfinali. L-ammont ta' 
kapaċità impenjat fil-mekkaniżmu ma 
għandux imur lil hinn minn dak meħtieġ
strettament biex jindirizza t-tħassib.

Or. en

Emenda 1040
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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3. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità la
għandhom joħolqu distorsjonijiet tas-suq 
bla bżonn u lanqas jillimitaw il-kummerċ 
transkonfinali. L-ammont ta' kapaċità 
impenjat fil-mekkaniżmu ma għandux imur 
lil hinn minn dak meħtieġ biex jindirizza t-
tħassib.

3. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità 
għandhom ikunu mfassla b'mod li ma 
joħolqux distorsjonijiet tas-suq bla bżonn u 
lanqas jillimitaw il-kummerċ 
transkonfinali. L-ammont ta' kapaċità 
impenjat fil-mekkaniżmu ma għandux imur 
lil hinn minn dak meħtieġ biex jindirizza t-
tħassib.

Or. en

Emenda 1041
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità la
għandhom joħolqu distorsjonijiet tas-suq 
bla bżonn u lanqas jillimitaw il-kummerċ 
transkonfinali. L-ammont ta' kapaċità 
impenjat fil-mekkaniżmu ma għandux imur 
lil hinn minn dak meħtieġ biex jindirizza t-
tħassib.

3. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità 
għandhom ikunu mfassla b'mod li ma 
joħolqux distorsjonijiet tas-suq bla bżonn u 
lanqas jillimitaw il-kummerċ 
transkonfinali. L-ammont ta' kapaċità 
impenjat fil-mekkaniżmu ma għandux imur 
lil hinn minn dak meħtieġ biex jindirizza t-
tħassib.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aħna nappoġġjaw il-fatt li l-prinċipji ta' tfassil għal mekkaniżmi ta' kapaċità (CRM) 
għandhom jinkludu wkoll l-obbligu li jkollhom regoli u proċeduri ċari għall-eliminazzjoni 
gradwali tas-CRM hekk kif jitħassru r-raġunijiet għall-introduzzjoni tagħhom. Huwa meħtieġ 
ukoll li tiġi stabbilita data ta' skadenza ċara għall-armonizzazzjoni tas-CRM eżistenti b'din il-
Proposta sabiex jiġi evitat kwalunkwe nuqqas ta' ftehim bejn is-CRMs eżistenti u dawk ġodda. 
Il-formulazzjoni l-ġdida tispeċifika rekwiżiti ta' tfassil għas-CRM biex jillimitaw l-impatt 
tagħhom fuq is-suq.

Emenda 1042
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità la
għandhom joħolqu distorsjonijiet tas-suq 
bla bżonn u lanqas jillimitaw il-kummerċ 
transkonfinali. L-ammont ta' kapaċità 
impenjat fil-mekkaniżmu ma għandux imur 
lil hinn minn dak meħtieġ biex jindirizza t-
tħassib.

3. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità 
għandhom ikunu mfassla b'mod li ma 
joħolqux distorsjonijiet tas-suq bla bżonn u 
lanqas jillimitaw il-kummerċ 
transkonfinali. L-ammont ta' kapaċità 
impenjat fil-mekkaniżmu ma għandux imur 
lil hinn minn dak meħtieġ biex jindirizza t-
tħassib.

Or. en

Emenda 1043
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità la
għandhom joħolqu distorsjonijiet tas-suq
bla bżonn u lanqas jillimitaw il-kummerċ 
transkonfinali. L-ammont ta' kapaċità 
impenjat fil-mekkaniżmu ma għandux imur 
lil hinn minn dak meħtieġ biex jindirizza t-
tħassib.

3. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità 
għandhom ikunu mfassla b'mod li ma 
joħolqux distorsjonijiet tas-suq u lanqas 
jillimitaw il-kummerċ transkonfinali. L-
ammont ta' kapaċità impenjat fil-
mekkaniżmu ma għandux imur lil hinn 
minn dak meħtieġ biex jindirizza t-tħassib.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tfassil ta' CMs jenħtieġ li jinkludi wkoll obbligu li jkun hemm regoli u proċeduri ċari għall-
eliminazzjoni gradwali tas-CMs hekk kif jitħassru r-raġunijiet għall-introduzzjoni tagħhom. 
Huwa meħtieġ ukoll li tiġi stabbilita data ta' skadenza ċara għall-armonizzazzjoni tas-CMs 
eżistenti bir-Regolament propost.

Emenda 1044
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità la 
għandhom joħolqu distorsjonijiet tas-suq 
bla bżonn u lanqas jillimitaw il-kummerċ 
transkonfinali. L-ammont ta' kapaċità 
impenjat fil-mekkaniżmu ma għandux imur 
lil hinn minn dak meħtieġ biex jindirizza t-
tħassib.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. en

Emenda 1045
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità la 
għandhom joħolqu distorsjonijiet tas-suq
bla bżonn u lanqas jillimitaw il-kummerċ 
transkonfinali. L-ammont ta' kapaċità 
impenjat fil-mekkaniżmu ma għandux imur 
lil hinn minn dak meħtieġ biex jindirizza t-
tħassib.

3. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità la 
għandhom joħolqu distorsjonijiet tas-suq u 
lanqas jillimitaw il-kummerċ 
transkonfinali. L-ammont ta' kapaċità 
impenjat fil-mekkaniżmu ma għandux imur 
lil hinn minn dak meħtieġ biex jindirizza t-
tħassib.

Or. en

Emenda 1046
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Ir-riżorsi deċentralizzati u r-
rispons tad-domanda jrid ikollhom aċċess 
nondiskriminatorju għall-mekkaniżmi ta' 
kapaċità u l-vantaġġi strutturali tagħhom 
għandhom ikunu riflessi f'kull 
mekkaniżmu;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li l-mekkaniżmi ta' kapaċità jkunu miftuħa għall-parteċipanti kollha fis-suq, 
inkluż minn naħa għal oħra tal-fruntiera, u li jkunu jinkludu kriterji ta' flessibbiltà sabiex 
ikunu jistgħu jipprovdu kapaċità fi żmien qasir u b'volumi flessibbli b'mod effettiv.

Emenda 1047
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Meta jiġu ċċertifikati l-
kapaċitajiet, il-karatteristiċi speċifiċi tal-
flessibbiltà tad-domanda u tal-ħżin tal-
enerġija għandhom jitqiesu, inkluż fid-
definizzjonijiet tal-prodott u fir-rekwiżiti 
ta' prekwalifikazzjoni.

Or. en

Emenda 1048
Sven Schulze, Hermann Winkler, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex 
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

imħassar
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Regolament.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Riżorsi tal-enerġija indiġeni jnaqqsu d-dipendenza fuq l-esportazzjoni.

Emenda 1049
Angelika Niebler, Sven Schulze

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul  fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex 
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-mekkaniżmi ta' kapaċità jiggarantixxu s-sigurtà tal-provvista. Għalhekk, ir-raġuni għaliex 
intuża kriterju klimatiku f'dan ir-rigward mhijiex daqstant ċara. L-istabbiliment ta' limitu ta' 
CO2 bħal dan jirriżulta fi spejjeż addizzjonali kbar ħafna. L-Att Ewropew dwar l-Iskambju ta' 
Kwoti tal-Emissjonijiet jirregola t-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra.

Emenda 1050
Janusz Korwin-Mikke

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex 
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

imħassar

Or. pl

Emenda 1051
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4
Ir-Regolament (KE) Nru 714/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex 
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

imħassar

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-PEV 550 iddgħajjef is-sinjal tal-prezz tal-EU ETS, li huwa l-istrument ewlieni tal-politika 
ta' dekarbonizzazzjoni u tintroduċi regoli li mhumiex teknoloġikament newtrali. Il-PEV 550 
tintroduċi preferenza għall-unitajiet tal-gass, li se jdgħajfu l-indipendenza enerġetika tal-UE.
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Emenda 1052
Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex 
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

imħassar

Or. en

Emenda 1053
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex 
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

imħassar

Or. en
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Emenda 1054
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex 
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

imħassar

Or. en

Emenda 1055
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex 
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

imħassar

Or. en
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Emenda 1056
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex 
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta' CMs għandha l-għan li tindirizza l-kwistjoni tal-adegwatezza tal-
ġenerazzjoni, u jenħtieġ li tkun ibbażata fuq approċċ teknoloġikament newtrali. Jenħtieġ li 
jiġu stabbiliti wkoll regoli ċari għal eliminazzjoni gradwali effettiva tas-CMs.

Emenda 1057
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex 
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

imħassar
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Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

We are not in favour of introduction of this para 4 of this article. We respect existing EEAG 
and highlight principle of free choice for domestic energy mix. In our opinion, introduction of 
CRMs aims at tackling issue of generation adequacy, including necessary technical / 
qualitative characteristics of supported source. In our opinion is the current proposal in 
conflict with EEAG and DG COMP report on capacity mechanisms. We therefore propose to 
remove the whole para 4. It is also in the recital 30 of the Commission´s proposal that „Main 
principles of capacity mechanisms should be laid down, building on the environmental and 
energy State aid principles and the findings of DG competitions Sector Inquiry on capacity 
mechanisms." To ensure temporary status of Capacity mechanisms we propose to include new 
para (6) specifying provision for CRMs phase-out.

Emenda 1058
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex 
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

imħassar

Or. en

Emenda 1059
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex 
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tfassil ta' mekkaniżmi ta' kapaċità jenħtieġ li jkun teknoloġikament newtrali u ma 
jiddiskriminax kontra l-impjanti tal-enerġija konvenzjonali speċifiċi. Minn perspettiva 
ekonomika, dan ikun ineffiċjenti. Barra minn hekk, il-mekkaniżmi ta' kapaċità għandhom l-
għan ta' sigurtà tal-provvista tal-enerġija. L-involviment tal-kriterji tal-protezzjoni tal-klima 
fit-tfassil tal-mekkaniżmi ta' kapaċità huwa taħlita bla bżonn ta' żewġ suġġetti differenti, 
minħabba li t-tnaqqis fl-emissjonijiet ta' CO2 diġà huwa indirizzat fl-Iskema għall-Iskambju 
ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS).

Emenda 1060
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex 
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

imħassar
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Regolament.

Or. en

Emenda 1061
Martina Werner, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Jens Geier, 
Miroslav Poche

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex 
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

imħassar

Or. en

Emenda 1062
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Nikolay Barekov

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex 
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 

imħassar
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impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ETS tal-UE hija l-għodda essenzjali biex jintlaħaq it-tnaqqis fl-emissjonijiet ta' 
gassijiet b'effett ta' serra fil-qafas tal-politika dwar it-tibdil fil-klima. L-introduzzjoni tal-
Istandard ta' Emissjonijiet (EPS) fir-Regolament dwar l-Elettriku mhijiex iġġustifikata peress 
li hija bbażata fuq l-Artikolu 194 tat-TFUE li jirreferi biss għall-politika dwar l-enerġija. 
B'mod partikolari, l-EPS diskriminatorju huwa kuntrarju għall-Artikolu 194(2), li jagħti lill-
Istati Membri d-dritt li jiddeterminaw it-taħlita tal-enerġija tagħhom. Kif inhu issa, l-EPS 
jeskludi sehem kbir tas-sorsi tal-enerġija konvenzjonali minn kwalunkwe suq tal-kapaċità.

Emenda 1063
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex 
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

imħassar

Or. en

Emenda 1064
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li
għaliha tkun ittieħdet deċiżjoni finali ta' 
investiment wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex
tipparteċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh.
Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni eżistenti
b'emissjoni ta' 650 gr CO2/kWh jew aktar 
ma għandhiex tkun impenjata 
f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 snin wara d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni eżistenti 
b'emissjoni ta' 600 gr CO2/kWh jew aktar 
ma għandhiex tkun impenjata 
f'mekkaniżmi ta' kapaċità 10 snin wara d-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni eżistenti 
b'emissjoni ta' 550 gr CO/kWh jew aktar 
ma għandhiex tkun impenjata 
f'mekkaniżmi ta' kapaċità 15-il sena wara 
d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
L-installazzjonijiet li jaħarqu gassijiet ta' 
skart, inklużi gassijiet tal-fran tal-blast, 
ma għandhomx ikunu soġġetti għal-limitu 
tal-emissjonijiet ta' CO2, filwaqt li jitqies 
l-irkupru effiċjenti tal-enerġija tal-
gassijiet ta' skart u l-benefiċċju 
ambjentali tiegħu, u l-fatt li l-kontenut 
għoli ta' CO2 tal-gassijiet ta' skart jiġi 
trasferit mill-proċess industrijali, 
pereżempju l-proċess tal-produzzjoni tal-
azzar ("CO2 inerenti" skont ir-
Regolament dwar il-Monitoraġġ u r-
Rapportar).
Il-fattur tal-emissjonijiet ta' CO2 ta' 
installazzjoni tal-ġenerazzjoni tal-elettriku 
għandu jkun ibbażat fuq l-effiċjenza netta 
b'kapaċità nominali taħt il-kundizzjonijiet 
ISO.

Or. en

Emenda 1065
Kathleen Van Brempt
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Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li
għaliha tkun ittieħdet deċiżjoni finali ta' 
investiment wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex
tipparteċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh għal 
installazzjonijiet b'kapaċità nominali 
iżgħar minn 200 MW u inqas minn 450 gr 
CO2/kWh għal installazzjonijiet 
b'kapaċità akbar. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.
Il-kalkolu tas-CO2/kWh fl-ewwel 
subparagrafu għandu jkun ibbażat fuq l-
effiċjenza netta b'kapaċità nominali taħt 
il-kundizzjonijiet ISO.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Lager units can make use of more efficient technologies (such as CCGT) capable to keep the 
CO2/kWh emissions below 450 gr/kWh. If capacity mechanisms might support such large 
units, we must be sure that the most energy efficient technologies are used. For smaller units 
such as open gas turbines that are often more flexible and closer located to the needs created 
by decentralized intermittent renewable generation, more stringent CO2/kWh limits are more 
difficult to reach. The reference to ISO conditions and nameplate capacity) is to clarify the 
method of calculating the CO2/kWh in an unambiguous way.

Emenda 1066
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni għandha 
tkun eliġibbli biss biex tipparteċipa
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dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ]
għandha tkun eliġibbli biss biex
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta'
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

f'mekkaniżmu ta' kapaċità jekk:
(a) l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta'
serra totali tagħha għal kull kilowatt 
siegħa ta' elettriku prodott fl-installazzjoni 
ma jaqbżux it-350g ta' CO2 ewkivalenti 
minn [OP: data tad-dħul fis-seħħ ta' dan
ir-Regolament]; u
(b) tkun kapaċi żżid jew tnaqqas it-
tagħbija mill-inqas għal-livell ta' 5 % tal-
kapaċità tagħha għal kull minuta.
Il-fornituri ta' kapaċità jeħtiġilhom 
jikkonformaw mal-Istandards tal-Kwalità 
Ambjentali tal-UE u mal-Aqwa Tekniki 
Disponibbli (BATs) biex jipparteċipaw fil-
mekkaniżmi ta' kapaċità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterji ta' sostenibbiltà proposti se jfixklu direttament l-impenji tal-klima tal-UE billi jħallu 
l-għażla miftuħa biex xi produzzjoni tal-elettriku bil-faħam (u potenzjalment il-linjite) 
relattivament effiċjenti ħafna tiġi ssussidjata bl-irkupru tas-sħana (jiġifieri sħana u enerġija 
kkombinati) u/jew bl-impjanti ta' kombustjoni tal-bijomassa. Huwa kruċjali li l-livell għal 
350 g CO2/kWh jiġi limitat u jiġi żgurat li dan il-livell jonqos maż-żmien. Ir-remunerazzjoni 
tal-kapaċità jenħtieġ li tingħata biss fejn din tkun tikkontribwixxi lejn l-istabbiltà tas-sistema, 
u l-flessibbiltà hija mod essenzjali biex tiżgura dan.

Emenda 1067
Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex 
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-

4. L-Istati Membri li japplikaw 
mekkaniżmi ta' kapaċità jistgħu jillimitaw 
il-parteċipazzjoni transkonfinali tal-
kapaċità ta' ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 
550 gr CO2/kWh jew aktar.
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Regolament.

Or. en

Emenda 1068
Cornelia Ernst

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ]
għandha tkun eliġibbli biss biex
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta'
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni għandha 
tkun eliġibbli biss biex tipparteċipa
f'mekkaniżmu ta' kapaċità jekk l-
emissjonijiet tagħha jkunu anqas minn
350 gr CO2/kWh. L-impjanti tal-enerġija 
li jipparteċipaw għandhom jintalbu 
jikkonformaw mal-istandards Ewropej 
dwar il-kwalità tal-arja inklużi d-
dokumenti ta' referenza tal-aħjar teknika 
disponibbli fid-Direttiva 2010/75/UE dwar 
l-emissjonijiet industrijali. Il-ġenerazzjoni 
nukelari għandha tkun eliġibbli biss jekk 
il-kostijiet kollha tal-immaniġġjar tal-
iskart, id-dekummissjonar u r-
responsabbiltà jkunu koperti 
kompletament mill-operatur.

Or. en

Emenda 1069
Werner Langen

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex 
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità jekk 
l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas minn 

(4) Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex 
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità jekk 
l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas minn 
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550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

550 gr CO2/kWh.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk il-limitu ta' 550 g jiġi applikat biss għall-installazzjonijiet ġodda, il-maġġoranza tal-
iżvantaġġi jiġu evitati. L-investimenti tal-passat ma jiġux deprazzati u s-swieq tal-kapaċità 
jibqgħu kontrollabbli, peress li l-investimenti kollha eżistenti fis-suq ikunu disponibbli għas-
suq tal-kapaċità.

Emenda 1070
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex
tipparteċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Jekk jintużaw 
sħana u enerġija kkombinati, kemm l-
output tas-sħana kif ukoll dak tal-enerġija 
għandhom jitqiesu fil-kalkolu tal-
emissjonijiet speċifiċi. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 1071
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex 
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità jekk 
l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas minn 
550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex 
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità jekk 
l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas minn 
550 gr CO2/kWh. Barra minn hekk, 
għandha tingħata prijorità lil kapaċità ta' 
ġenerazzjoni rinnovabbli flimkien mal-
ħżin tal-enerġija. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi appoġġjata d-dekarbonizzazzjoni tas-settur, jenħtieġ li tingħata prijorità lil 
ġenerazzjoni rinnovabbli spedibbli. Dan se jipprovdi inċentiv biex wieħed jinvesti 
f'ġenerazzjoni rinnovabbli spedibbli u jixpruna modernizzazzjoni maġġuri fil-flotta tal-
ġenerazzjoni.

Emenda 1072
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex
tipparteċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Barra minn hekk, 
jenħtieġ li tingħata prijorità lil kapaċità 
ta' ġenerazzjoni rinnovabbli kosteffikaċi 
flimkien mal-ħżin tal-enerġija. Il-kapaċità 
ta' ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 snin 
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wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 1073
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex
tipparteċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Jekk jintużaw 
sħana u enerġija kkombinati (CHP), 
kemm l-output tas-sħana kif ukoll dak tal-
enerġija għandhom jitqiesu fil-kalkolu 
tal-emissjonijiet speċifiċi. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 1074
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ]
għandha tkun eliġibbli biss biex
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni għandha 
tkun eliġibbli biss biex tipparteċipa
f'mekkaniżmu ta' kapaċità jekk l-
emissjonijiet tagħha jkunu anqas minn
350 gr CO2/kWh u jekk tkun kapaċi żżid 
jew tnaqqas it-tagħbija mill-inqas għal-
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minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta'
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

livell ta' 5 % tal-kapaċità tagħhom għal 
kull minuta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mekkaniżmi ta' kapaċità għandhom jinkludu kriterji ta' flessibbiltà sabiex ikunu jistgħu 
jipprovdu kapaċità fi żmien qasir u b'volumi flessibbli b'mod effettiv.

Emenda 1075
Massimiliano Salini

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex
tipparteċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh meta tiġi 
kkalkulata b'referenza għall-bażi 
nominali.

Or. en

Emenda 1076
Carolina Punset

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
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ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 snin
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex
tipparteċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' inkapaċità 
sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament, jew 5 snin għal dawk l-
impjanti li jagħmlu parti mir-riservi 
strateġiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eliminazzjoni gradwali tal-biċċa l-kbira tal-impjanti li jniġġsu hija essenzjali biex tintlaħaq 
il-mira Ewropea tal-emissjonijiet, għaldaqstant l-introduzzjoni tal-Istandard ta' Emissjonijiet 
għal kapaċità ta' ġenerazzjoni eżistenti jenħtieġ li titressaq 'il quddiem, b'eċċezzjoni ta' 5 snin 
għall-impjanti li jagħmlu parti minn riservi strateġiċi, peress li dan huwa mekkaniżmu ħafna 
inqas distortiv.

Emenda 1077
Luděk Niedermayer

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex
tipparteċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità
għajr riserva strateġika jekk l-
emissjonijiet tagħha jkunu anqas minn 550 
gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni 
b'emissjoni ta' 550 gr CO2/kWh jew aktar 
ma għandhiex tkun impenjata 
f'mekkaniżmi ta' kapaċità għajr riservi 
strateġiċi 5 snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 
dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 1078
Henna Virkkunen

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex
tipparteċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità
għajr riservi strateġiċi jekk l-emissjonijiet 
tagħha jkunu anqas minn 550 gr CO2/kWh. 
Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 
550 gr CO2/kWh jew aktar ma għandhiex 
tkun impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riservi strateġiċi jinsabu barra mis-suq u joperaw biss f'ċirkostanzi eċċezzjonali. L-
attivazzjoni ta' dawn ir-riservi hija sitwazzjoni rari u l-emissjonijiet li se tikkawża huma 
insinifikanti. Ir-riservi strateġiċi jintużaw biex jiżguraw li s-suq ta' ġurnata bil-quddiem ikun 
jista' jsolvi ruħu waħdu.

Emenda 1079
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex
tipparetċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 550 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 

4. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni li tkun 
ittieħdet deċiżjoni finali ta' investiment 
dwarha wara [OP: id-dħul fis-seħħ] 
għandha tkun eliġibbli biss biex
tipparteċipa f'mekkaniżmu ta' kapaċità 
jekk l-emissjonijiet tagħha jkunu anqas 
minn 600 gr CO2/kWh. Il-kapaċità ta' 
ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 600 gr 
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CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 5 snin 
wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità 10
snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 1080
Jerzy Buzek

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. B'deroga mill-paragrafu 
preċedenti, fl-Istati Membri fejn fl-[2015], 
aktar minn [20 %] tal-elettriku ġie prodott 
minn karburanti fossili solidi, u l-PDG 
per capita fi prezzijiet tas-suq ma jkunx 
qabeż is-60 % tal-PDG medju per capita fi 
prezzijiet tas-suq tal-Unjoni Ewropea1a, il-
kapaċità ta' ġenerazzjoni eżistenti u l-
kapaċità ta' ġenerazzjoni ġdida li 
għalihom tkun ittieħdet deċiżjoni finali ta' 
investiment mhux aktar tard minn [sena] 
wara [OP: id-dħul fis-seħħ] għandhom 
ikunu eliġibbli biex jipparteċipaw 
f'mekkaniżmi ta' kapaċità jekk l-
emissjonijiet tagħhom ikunu ogħla minn 
500 gr CO2/kWh, diment li s-sigurtà tal-
provvista tal-enerġija tkun f'riskju skont 
il-valutazzjoni tal-awtorità nazzjonali 
kompetenti.

Fl-Istati Membri kkonċernati, il-kapaċità 
ta' ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 550 gr 
CO2/kWh jew aktar ma għandhiex tkun 
impenjata f'mekkaniżmi ta' kapaċità [15-
il sena] wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Wara ħames snin minn [15-il sena mid-
dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], l-
Istati Membri kkonċernati jistgħu 
jimpenjaw f'mekkaniżmi ta' kapaċità, 
kapaċità ta' ġenerazzjoni b'emissjoni ta' 
550 gr CO2/kWh jew aktar diment li r-
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riskju tas-sigurtà tal-provvista tal-enerġija 
jippersisti skont il-valutazzjoni tal-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

_________________

1a Jenħtieġ li l-Istati Membri li ġejjin 
jissodisfaw dawn il-kriterji: il-Bulgarija, 
ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, il-Greċja, 
l-Ungerija, il-Polonja, il-Portugall, ir-
Rumanija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istandard ta' Emissjonijiet il-ġdid fil-livell ta' inqas minn 550 gr CO2/kWh (EPS 550) ma 
jirriflettix sitwazzjoni ta' taħlita tal-enerġija differenti fi ħdan l-UE u għalhekk jenħtieġ li jiġi 
emendat biex jiżgura s-sigurtà tal-provvista tal-enerġija fl-Istati Membri kollha. Il-
mekkaniżmi ta' kapaċità fi Stat Membru speċifiku huma meħtieġa biex jinċentivaw investiment 
f'kapaċità ġdida u jżommu l-assi konvenzjonali eżistenti operattivi.

Emenda 1081
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Jekk Stat Membru jkun jixtieq 
jimplimenta mekkaniżmu ta' kapaċità, 
dan għandu jorganizza proċess ta' offerti 
kompetittiv għall-fornituri ta' kapaċità. 
Dan il-proċess ta' offerti kompetittiv 
għandu jinkludi sett ta' kriterji ambjentali 
ċari u trasparenti sabiex jipprijoritizza l-
aktar sorsi ta' kapaċità sostenibbli u 
effiċjenti fl-enerġija inkluż ir-rispons 
min-naħa tad-domanda. Il-kriterji tal-
proċess ta' offerti kompetittiv iridu 
jinkludu wkoll il-kriterji ta' flessibbiltà. Il-
kapaċitajiet ta' eliġibbiltà jenħtieġ li 
jkunu kapaċi jżidu jew inaqqsu t-tagħbija 
mill-inqas għal-livell ta' 5 % tal-kapaċità 
tagħhhom għal kull minuta. Il-fornituri 
ta' kapaċità jeħtiġilhom jikkonformaw 
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mal-Istandards tal-Kwalità Ambjentali 
tal-UE u l-prestazzjoni ma għandhiex 
taqbeż il-livelli tal-emissjonijiet aktar 
stretti assoċjati mal-BAT u għandha tiġi 
stabbilita firxa ogħla tal-livelli ta' 
effiċjenza fl-enerġija assoċjati mal-BAT 
tal-Konklużjonijiet rilevanti kollha tal-
BAT għal impjanti ġodda biex 
jipparteċipaw fil-mekkaniżmi ta' kapaċità 
sabiex ikunu eliġibbli biex iressqu offerta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk ma jkunux imfassla tajjeb u jkunu temporanji fin-natura tagħhom, il-mekkaniżmi ta' 
kapaċità jistgħu joħolqu distorsjonijiet importanti fis-suq. Dawn ma għandhomx jintużaw 
bħala linja essenzjali għall-kapaċità ta' ġenerazzjoni konvenzjonali. Huwa essenzjali li tali 
mekkaniżmi jkunu miftuħa għall-parteċipanti kollha fis-suq, inkluż minn naħa għal oħra tal-
fruntieri, u li jkunu jinkludu kriterji ta' flessibbiltà sabiex ikunu jistgħu jipprovdu kapaċità fi 
żmien qasir u b'volumi flessibbli b'mod effettiv.

Emenda 1082
Carolina Punset

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità, jekk 
jitqiesu meħtieġa abbażi ta' valutazzjoni 
tal-impatt, għandhom jinkludu kriterji ta' 
flessibbiltà fil-proċedura tal-għażla tal-
fornituri tal-kapaċità ta' ġenerazzjoni. 
Tali kriterji għandu jkollhom l-għan li 
jimmassimizzaw il-kapaċità ta' kalar, u 
jimminimizzaw il-livell meħtieġ ta' output 
stabbli tal-impjanti tal-enerġija li 
jibbenefikaw minn mekkaniżmi ta' 
kapaċità.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-kriterji ta' flessibbiltà fil-proċedura tal-għażla tal-fornituri ta' kapaċità se 
tiżgura li l-għajnuna tingħata primarjament lill-aktar kapaċità ta' riserva effiċjenti. Il-kriterji 
relatati mal-massimizzazzjoni tal-kapaċità ta' kalar ta' kapaċità disponibbli, u mat-tnaqqis fil-
livell tal-livell inferjuri ta' adattabbiltà tal-fornituri ta' kapaċità se jikkontribwixxu fl-
indirizzar tal-kwistjoni ta' kapaċità żejda ta' sorsi tal-enerġija mhux flessibbli.

Emenda 1083
Massimiliano Salini

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-kapaċità ta' ġenerazzjoni 
b'emissjoni ta' 550 gr CO2/kWh li dwarha 
tkun ittieħdet deċiżjoni finali ta' 
investiment qabel (OP-id-dħul fis-seħħ) 
ma għandhiex tiġi affettwata b'mod 
retroattiv.

Or. en

Emenda 1084
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità 
għandhom jagħtu l-kontribut tar-riżorsi 
kollha bl-istess mod, inkluża l-flessibbiltà 
tad-domanda u r-riżorsi aggregati. Dawn 
għandhom jistabbilixxu dispożizzjonijiet 
ċari dwar definizzjonijiet ta' prodott mhux 
diskriminatorji u jinkludu rekwiżiti ta' 
prekwalifikazzjoni. Il-mekkaniżmi ta' 
kapaċità għandhom jirriflettu l-vantaġġ 
strutturali pprovdut mir-riżorsi distribwiti 
u dawk tad-domanda.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li tali mekkaniżmi jkunu miftuħa għall-parteċipanti kollha fis-suq, inkluż 
minn naħa għal oħra tal-fruntieri, u li jkunu jinkludu kriterji ta' flessibbiltà sabiex ikunu 
jistgħu jipprovdu kapaċità fi żmien qasir u b'volumi flessibbli b'mod effettiv.

Emenda 1085
Massimiliano Salini

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Jekk il-valutazzjoni tal-
adegwatezza tal-ġenerazzjoni għal Stat 
Membru titwettaq skont il-prinċipji 
stabbiliti fl-Artikolu 19 turi tħassib serju u 
persistenti dwar is-sigurtà tal-provvista, l-
Istat Membru jista' jfittex eżenzjoni 
temporanja mill-applikazzjoni 23.4 għall-
kapaċità ta' ġenerazzjoni eżistenti.

Or. en

Emenda 1086
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 23 - paragrafu 4c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4c. Il-prodotti ta' kapaċità jenħtieġ li 
jiġu ddefiniti b'perjodu ta' żmien ta' mhux 
aktar minn 4 snin. L-istess tul tal-kuntratt 
jenħtieġ li jkun disponibbli għar-riżorsi 
kollha.

Or. en
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Emenda 1087
Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk il-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi ma tkunx 
identifikat tħassib dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi, l-Istati Membri ma għandhomx 
japplikaw il-mekkaniżmi ta' kapaċità.

imħassar

Or. en

Emenda 1088
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk il-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi ma tkunx 
identifikat tħassib dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi, l-Istati Membri ma għandhomx 
japplikaw il-mekkaniżmi ta' kapaċità.

imħassar

Or. en

Emenda 1089
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk il-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi ma tkunx 
identifikat tħassib dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi, l-Istati Membri ma għandhomx 

5. Jekk il-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi ma tkunx 
identifikat tħassib dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi, l-Istati Membri ma għandhomx 
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japplikaw il-mekkaniżmi ta' kapaċità. japplikaw il-mekkaniżmi ta' kapaċità. L-
Istati Membri lanqas ma għandhom 
japplikaw mekkaniżmi ta' kapaċità fi 
swieq bi prezzijiet regolati jew limiti fuq il-
prezzijiet, f'każ li ma jkunux laħqu l-miri 
ta' interkonnessjoni tagħhom jew fejn il-
kodiċi tan-netwerk u l-linji gwida ma 
jkunux ġew implimentati jew applikati 
bis-sħiħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mekkaniżmi ta' kapaċità jenħtieġ li ma jiġux introdotti fi swieq li għadhom ma nfetħux 
kompletament u fejn hemm nuqqas ta' kapaċità ta' interkonnessjoni.

Emenda 1090
András Gyürk, György Hölvényi

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk il-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi ma tkunx 
identifikat tħassib dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi, l-Istati Membri ma għandhomx 
japplikaw il-mekkaniżmi ta' kapaċità.

5. Jekk Stat Membru jkun jixtieq 
jimplimenta mekkaniżmu ta' kapaċità, 
dan jeħtieġlu jispjega l-konsistenza tiegħu 
mal-valutazzjoni Ewropea dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi, speċjalment fir-
rigward tal-ġustifikazzjoni, il-kamp ta'
applikazzjoni, il-bidu u t-tmiem, u l-
implimentazzjoni fuq bosta snin.

Or. en

Emenda 1091
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk il-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi ma tkunx 

5. Jekk il-valutazzjoni nazzjonali
dwar l-adegwatezza tar-riżorsi ma tkunx 
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identifikat tħassib dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi, l-Istati Membri ma għandhomx 
japplikaw il-mekkaniżmi ta' kapaċità.

identifikat tħassib dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi, l-Istati Membri ma għandhomx 
japplikaw il-mekkaniżmi ta' kapaċità.

Or. en

Emenda 1092
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk il-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi ma tkunx 
identifikat tħassib dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi, l-Istati Membri ma għandhomx 
japplikaw il-mekkaniżmi ta' kapaċità.

5. Jekk il-valutazzjoni nazzjonali
dwar l-adegwatezza tar-riżorsi ma tkunx 
identifikat tħassib dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi, l-Istati Membri ma għandhomx 
japplikaw il-mekkaniżmi ta' kapaċità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tqisx il-prinċipju tas-sussidjarjetà. Filwaqt li l-monitoraġġ u 
l-valutazzjoni tal-adegwatezza tar-riżorsi fil-livell Ewropew huma meħtieġa u jistgħu jkunu 
ta' għajnuna, il-Valutazzjoni Ewropea dwar l-Adegwatezza tar-Riżorsi (ERAA) jenħtieġ li 
tikkomplementa u tappoġġja l-valutazzjoni nazzjonali dwar l-adegwatezza tar-riżorsi biss.

Emenda 1093
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk il-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi ma tkunx 
identifikat tħassib dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi, l-Istati Membri ma għandhomx 
japplikaw il-mekkaniżmi ta' kapaċità.

5. Jekk il-valutazzjoni nazzjonali
dwar l-adegwatezza tar-riżorsi ma tkunx 
identifikat tħassib dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi, l-Istati Membri ma għandhomx 
japplikaw il-mekkaniżmi ta' kapaċità.

Or. en
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Emenda 1094
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk il-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi ma tkunx 
identifikat tħassib dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi, l-Istati Membri ma għandhomx 
japplikaw il-mekkaniżmi ta' kapaċità.

5. Jekk il-valutazzjoni nazzjonali
dwar l-adegwatezza tar-riżorsi ma tkunx 
identifikat tħassib dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi, l-Istati Membri ma għandhomx 
japplikaw il-mekkaniżmi ta' kapaċità.

Or. en

Emenda 1095
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5
Ir-Regolament (KE) Nru 714/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk il-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi ma tkunx 
identifikat tħassib dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi, l-Istati Membri ma għandhomx 
japplikaw il-mekkaniżmi ta' kapaċità.

5. Jekk il-valutazzjoni nazzjonali
dwar l-adegwatezza tar-riżorsi ma tkunx 
identifikat tħassib dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi, l-Istati Membri ma għandhomx 
japplikaw il-mekkaniżmi ta' kapaċità.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza ewlenija għall-introduzzjoni ta' mekkaniżmi ta' kapaċità jenħtieġ li tkun il-
valutazzjoni nazzjonali dwar l-adegwatezza tar-riżorsi.

Emenda 1096
Lorenzo Fontana

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk il-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi ma tkunx 
identifikat tħassib dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi, l-Istati Membri ma għandhomx
japplikaw il-mekkaniżmi ta' kapaċità.

5. L-Istati Membri jistgħu japplikaw
mekkaniżmi ta' kapaċità jekk ikunu 
konformi mal-Linji Gwida tal-KE dwar l-
Għajnuna mill-Istat għall-protezzjoni 
ambjentali u l-enerġija 2014-2020.

Or. en

Emenda 1097
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk il-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi ma tkunx 
identifikat tħassib dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi, l-Istati Membri ma għandhomx
japplikaw il-mekkaniżmi ta' kapaċità.

5. L-Istati Membri għandhom iqisu 
r-riżultat tal-valutazzjoni Ewropea dwar l-
adegwatezza tar-riżorsi meta jiddeċiedu li
japplikaw il-mekkaniżmi ta' kapaċità.

Or. en

Emenda 1098
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk il-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi ma tkunx 
identifikat tħassib dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi, l-Istati Membri ma għandhomx 
japplikaw il-mekkaniżmi ta' kapaċità.

5. Meta Stat Membru jkun irid 
jimplimenta mekkaniżmu ta' kapaċità, 
għandu jispjega l-konsistenza tiegħu mal-
valutazzjonijiet dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi, b'mod partikolari fir-rigward tal-
ġustifikazzjoni.

Or. fr

Emenda 1099
Rolandas Paksas
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Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk il-valutazzjoni Ewropea dwar 
l-adegwatezza tar-riżorsi ma tkunx 
identifikat tħassib dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi, l-Istati Membri ma għandhomx 
japplikaw il-mekkaniżmi ta' kapaċità.

5. Jekk il-valutazzjoni nazzjonali
dwar l-adegwatezza tar-riżorsi ma tkunx 
identifikat tħassib dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi, l-Istati Membri ma għandhomx 
japplikaw il-mekkaniżmi ta' kapaċità.

Or. en

Emenda 1100
Kateřina Konečná, Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Meta jfasslu mekkaniżmu ta' 
kapaċità, l-Istati Membri għandhom 
jinkludu klawsola ta' ħruġ, dispożizzjoni li 
tippermetti l-eliminazzjoni effiċjenti ta' 
mekkaniżmu ta' kapaċità fil-każ li l-
valutazzjoni dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi tagħti prova li t-tħassib dwar l-
adegwatezza ma jkunx għadu preżenti.

Or. en

Emenda 1101
Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri jistgħu japplikaw 
mekkaniżmi ta' kapaċità jekk ma jkunx 
intlaħaq livell ta' interkonnessjoni 
suffiċjenti u jekk ikunu ġġustifikati mir-
riżultati tal-valutazzjoni nazzjonali tal-



PE609.625v01-00 188/195 AM\1133367MT.docx

MT

adegwatezza.

Or. en

Emenda 1102
Pavel Telička

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-mekkaniżmi ta' kapaċità 
għandhom jitfasslu b'mod li jippermetti l-
eliminazzjoni gradwali effettiva tagħhom 
ladarba t-tħassib dwar l-adegwatezza ma 
jkunx għadu preżenti. Għal dan il-għan, 
il-mekkaniżmi ta' kapaċità għandhom 
jinkludu klawsola ta' ħruġ speċifika.

Or. en

Emenda 1103
Luděk Niedermayer

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Meta jiġu implimentati, il-
mekkaniżmi ta' kapaċità għandhom 
jitfasslu sew: ibbażati fuq is-suq, 
teknoloġikament newtrali, miftuħa għal 
assi eżistenti u ġodda, miftuħa għal 
parteċipazzjoni transkonfinali.

Or. en

Emenda 1104
Dario Tamburrano, David Borrelli

Proposta għal regolament
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Artikolu 23 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Meta jfasslu mekkaniżmi ta' 
kapaċità, l-Istati Membri għandhom iqisu 
l-objettiv ambjentali li jeliminaw 
gradwalment is-sussidji li huma ta' ħsara 
għall-ambjent jew l-ekonomija.

Or. en

Emenda 1105
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 23a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 23a

Meta jfasslu mekkaniżmi ta' kapaċità, l-
Istati Membri għandhom jinkludu 
klawsola ta' ħruġ, dispożizzjoni li 
tippermetti l-eliminazzjoni effiċjenti ta' 
mekkaniżmu ta' kapaċità fil-każ li l-
valutazzjoni dwar l-adegwatezza tar-
riżorsi tagħti prova li t-tħassib dwar l-
adegwatezza ma jkunx għadu preżenti.

Or. en

Emenda 1106
Massimiliano Salini

Proposta għal regolament
Artikolu 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 24 imħassar

Mekkaniżmi eżistenti

L-Istati Membri li japplikaw il-
mekkaniżmi ta' kapaċità fi [OP: id-dħul 
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fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] 
għandhom jadattaw il-mekkaniżmi 
tagħhom biex jikkonformaw mal-Artikoli 
18, 21 u 23 ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 1107
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri li japplikaw il-
mekkaniżmi ta' kapaċità fi [OP: id-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament] għandhom 
jadattaw il-mekkaniżmi tagħhom biex 
jikkonformaw mal-Artikoli 18, 21 u 23 ta' 
dan ir-Regolament.

L-Istati Membri li japplikaw il-
mekkaniżmi ta' kapaċità fi [OP: id-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament] għandhom 
jadattaw il-mekkaniżmi tagħhom biex 
jikkonformaw mal-Artikoli 18, 21 u 23 ta' 
dan ir-Regolament. Mingħajr preġudizzju 
għall-applikazzjoni immedjata tal-limiti 
tal-emissjonijiet u r-rekwiżiti ta' 
flessibbiltà stabbiliti fl-Artikolu 23, sa 
[sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament], l-Istati Membri għandhom 
jikkompletaw ir-reviżjoni ta' mekkaniżmi 
ta' kapaċità eżistenti, u tal-arranġament 
kuntrattwali jew amministrattiv relatat, u 
jġibuhom konformi mad-dispożizzjonijiet 
ta' dan ir-Regolament. Huma għandhom 
jippreżentaw lill-Kummissjoni rapport 
dettaljat dwar ir-riżultati tar-reviżjoni u 
tal-miżuri meħuda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jinħolqu kundizzjonijiet ekwi, il-mekkaniżmi ta' kapaċità tas-suq eżistenti għandhom 
ikunu allinjati mad-dispożizzjonijiet ġenerali malajr kemm jista' jkun.

Emenda 1108
Pavel Telička
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Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri li japplikaw il-
mekkaniżmi ta' kapaċità fi [OP: id-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament] għandhom 
jadattaw il-mekkaniżmi tagħhom biex 
jikkonformaw mal-Artikoli 18, 21 u 23 ta' 
dan ir-Regolament.

L-Istati Membri li japplikaw il-
mekkaniżmi ta' kapaċità fi [OP: id-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament] għandhom 
jadattaw il-mekkaniżmi tagħhom biex 
jikkonformaw mal-Artikoli 18, 21 u 23 ta' 
dan ir-Regolament fi żmien [sentejn] wara 
d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li tiġi stabbilita data ta' skadenza ċara għall-adattament ta' mekkaniżmi ta' 
kapaċità eżistenti biex jikkonformaw mar-Regolament propost.

Emenda 1109
Jaromír Kohlíček

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri li japplikaw il-
mekkaniżmi ta' kapaċità fi [OP: id-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament] għandhom 
jadattaw il-mekkaniżmi tagħhom biex 
jikkonformaw mal-Artikoli 18, 21 u 23 ta' 
dan ir-Regolament.

L-Istati Membri li japplikaw il-
mekkaniżmi ta' kapaċità fi [OP: id-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament] għandhom 
jadattaw il-mekkaniżmi tagħhom biex 
jikkonformaw mal-Artikoli 18, 21 u 23 ta' 
dan ir-Regolament fi żmien [sentejn] wara 
d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li tiġi stabbilita data ta' skadenza ċara biss għall-adattament ta' mekkaniżmi ta' 
kapaċità eżistenti biex jikkonformaw mar-Regolament propost.

Emenda 1110
Miroslav Poche
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Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri li japplikaw il-
mekkaniżmi ta' kapaċità fi [OP: id-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament] għandhom 
jadattaw il-mekkaniżmi tagħhom biex 
jikkonformaw mal-Artikoli 18, 21 u 23 ta' 
dan ir-Regolament.

L-Istati Membri li japplikaw il-
mekkaniżmi ta' kapaċità fi [OP: id-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament] għandhom 
jadattaw il-mekkaniżmi tagħhom biex 
jikkonformaw mal-Artikoli 18, 21 u 23 ta' 
dan ir-Regolament fi żmien sentejn wara 
d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-fini ta' ċarezza leġiżlattiva, hemm il-ħtieġa li tiġi speċifikata d-data ta' skadenza għall-
konformità ta' mekkaniżmi eżistenti mar-regoli proposti fir-Regolament.

Emenda 1111
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri li japplikaw il-
mekkaniżmi ta' kapaċità fi [OP: id-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament] għandhom 
jadattaw il-mekkaniżmi tagħhom biex 
jikkonformaw mal-Artikoli 18, 21 u 23 ta' 
dan ir-Regolament.

L-Istati Membri li japplikaw il-
mekkaniżmi ta' kapaċità fi [OP: id-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament] għandhom 
jadattaw il-mekkaniżmi tagħhom biex 
jikkonformaw mal-Artikoli 18, 21 u 23 ta' 
dan ir-Regolament fi żmien sentejn wara 
d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 1112
Adam Gierek, Krystyna Łybacka

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1
Ir-Regolament (KE) Nru 714/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri li japplikaw il-
mekkaniżmi ta' kapaċità fi [OP: id-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament] għandhom 
jadattaw il-mekkaniżmi tagħhom biex 
jikkonformaw mal-Artikoli 18, 21 u 23 ta' 
dan ir-Regolament.

L-Istati Membri li japplikaw il-
mekkaniżmi ta' kapaċità fi [OP: id-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament] għandhom 
jadattaw il-mekkaniżmi tagħhom biex 
jikkonformaw mal-Artikoli 18, 21 u 23 ta' 
dan ir-Regolament sal-
31 ta' Diċembru 2030.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda proposta huwa li tikkonforma mal-prinċipju ta' aspettattivi leġittimi, 
li jeħtieġ perjodu ta' aġġustament li jippermetti lill-Istati Membri jġibu l-mekkaniżmi ta' 
kapaċità f'konformità mar-rekwiżiti li jirriżultaw mir-Regolament.

Emenda 1113
Cristian-Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri li japplikaw il-
mekkaniżmi ta' kapaċità fi [OP: id-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament] għandhom 
jadattaw il-mekkaniżmi tagħhom biex 
jikkonformaw mal-Artikoli 18, 21 u 23 ta' 
dan ir-Regolament.

L-Istati Membri li japplikaw il-
mekkaniżmi ta' kapaċità fi [OP: id-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament] għandhom 
jadattaw il-mekkaniżmi tagħhom biex 
jikkonformaw mal-Artikoli 18, 21 u 23 ta' 
dan ir-Regolament sal-
31 ta' Diċembru 2030.

Or. en

Emenda 1114
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri li japplikaw il-
mekkaniżmi ta' kapaċità fi [OP: id-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament] għandhom 
jadattaw il-mekkaniżmi tagħhom biex 

L-Istati Membri li japplikaw il-
mekkaniżmi ta' kapaċità fi [OP: id-dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament] għandhom 
jadattaw il-mekkaniżmi tagħhom biex 
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jikkonformaw mal-Artikoli 18, 21 u 23 ta' 
dan ir-Regolament.

jikkonformaw mal-Artikoli 18, 21 u 23 ta' 
dan ir-Regolament sal-
31 ta' Diċembru 2030.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jenħtieġ li jiġi stabbilit perjodu tranżitorju raġonevoli għall-Istati Membri li għandhom 
japplikaw mekkaniżmu ta' kapaċità fid-data li r-Regolament dwar l-Elettriku jidħol fis-seħħ.

Emenda 1115
Martina Werner, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Carlos Zorrinho, Miapetra Kumpula-
Natri, Miroslav Poche, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Dan Nica, Edouard 
Martin

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri li japplikaw il-
mekkaniżmi ta' kapaċità fi [OP: id-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] għandhom 
jadattaw il-mekkaniżmi tagħhom biex 
jikkonformaw mal-Artikoli 18, 21 u 23 ta' 
dan ir-Regolament.

L-Istati Membri li japplikaw il-
mekkaniżmi ta' kapaċità għandhom 
jadattaw il-mekkaniżmi tagħhom biex 
jikkonformaw mal-Artikoli 18, 21 u 23 ta' 
dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 1116
Esther de Lange, Seán Kelly, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 24a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 24a

Fi żmien 12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament għandu jiġi 
stabbilit Bord Konsultattiv tad-Disinn tas-
Suq tal-Elettriku. Il-Bord Konsultattiv 
għandu jikkonsisti minn esperti ta' livell 
għoli tal-Istati Membri tal-UE u grupp 
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rilevanti u bilanċjat ta' esperti mis-settur 
tal-enerġija, inklużi utilitajiet, investituri, 
fornituri tat-teknoloġija, operaturi tan-
netwerk, gruppi għall-protezzjoni tal-
klima, rappreżentanti tal-konsumaturi u 
rappreżentanti tal-komunitajiet lokali tal-
enerġija.

Il-Bord Konsultattiv se jipprovdi lill-
Kummissjoni bil-kompetenzi u l-għarfien 
espert, u b'hekk javża u jassisti lill-
Kummissjoni fil-valutazzjoni tal-isfidi 
relatati mad-disinn tas-suq tal-enerġija 
attwali u fit-tħejjija ta' inizjattivi tal-
politika futuri f'dan ir-rigward. Huwa se 
jagħmel dan billi jifformula opinjonijiet, 
rakkomandazzjonijiet jew rapporti, fejn 
xieraq.

Fi żmien 24 xahar wara l-istabbiliment 
tal-Bord Konsultattiv, jenħtieġ li l-
Kummissjoni Ewropea tislet il-
konklużjonijiet tagħha mid-diskussjoni 
permezz ta' Komunikazzjoni li 
tistabbilixxi l-prijoritajiet strateġiċi għal 
suq tal-elettriku Ewropew li kapaċi 
jixpruna l-investimenti meħtieġa għal 
tranżizzjoni tal-enerġija sostenibbli, 
sikura u affordabbli.

Or. en
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